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Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen
onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes
variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over
het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van
2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan
een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70
procent van de panelleden.

Over het GfK Online panel
Het GfK online panel telt meer dan 100.000 respondenten. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De steekproef is gestratificeerd
naar CEBUCO-regio, sekse, leeftijd en opleiding, het stemgedrag bij de Tweede
Kamerverkiezingen van september 2012, etnische afkomst en religieuze
overtuiging per CBS-landsdeel.
…………………………………………………………………………………………………………………………
De Stelling van Nederland
Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 29.272 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, zonder
migratieachtergrond. Het onderzoek vond plaats van 17 tot en met 21 februari 2017. Het
onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen. Dezelfde vragen zijn
voorgelegd aan 1005 leden van het GfK-online panel met een migratieachtergrond. Dat
onderzoek is na weging representatief voor 8 variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redacteur / onderzoeker Rozemarijn
Lubbe, rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl

De Stelling

2

Samenvatting
Meerderheid autochtone Nederlanders: identiteit onder druk
Nederlanders met migratieachtergrond verdeeld
Twee derde van de autochtone Nederlanders (65%) vindt dat de Nederlandse identiteit
onder druk staat. Als oorzaak hiervoor noemen de deelnemers met name de aanwezigheid
van immigranten, de islam en de verminderende tolerantie van autochtone
Nederlanders. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder leden van het Opiniepanel
en het GfK online panel. Het percentage ligt een stuk lager bij Nederlanders met een
migratieachtergrond; van hen vindt (36%) dat de Nederlandse identiteit onder druk staat.
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met De Stelling van Nederland. Vanavond
(NPO 1, 20.30 uur) debatteren in dit nieuwe AVROTROS-programma onder leiding van Jort
Kelder mensen uit alle lagen van de samenleving over de vraag: is dit mijn Nederland nog
wel?
Integratie gelukt?
Een groot deel van de autochtone Nederlanders die vinden dat de Nederlandse identiteit
onder druk staat, wijdt dit aan immigratie. Iemand schrijft 'Zwarte Piet is aan het
verdwijnen. Ik versta niemand meer in de tram. Meisjes worden nagefloten. Kerst heet nu
‘winterfeest'. En 'sommige ouders willen niet praten met een vrouwelijke leerkracht.' Een
ruime meerderheid, 78 procent van de autochtone Nederlanders, vindt dat de integratie in
Nederland mislukt is. Maar liefst 85 procent van hen vindt dat mensen met een
migratieachtergrond meer hun best moeten doen om te integreren in de Nederlandse
samenleving. Deze groep zelf onderschrijft dat: twee derde van de Nederlanders met een
migratieachtergrond (67%) vindt dat ook. Van hen vindt 40 procent de integratie mislukt.
Driekwart van de Nederlanders (72%) met een migratieachtergrond vindt dat autochtone
Nederlanders meer moeten open staan voor anderen. De helft van de autochtonen zelf
(46%) vindt dat ook.
Toekomst
Slechts iets meer dan de helft van de autochtone Nederlanders gelooft dat de verschillende
culturen en religies in Nederland vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Bij de
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Nederlanders met een migratieachtergrond is dit percentage, met 72%, hoger. Toch is er
reden voor optimisme. Zolang iedereen de Nederlandse wetten en regels maar naleeft,
vindt het overgrote deel van zowel de autochtone Nederlanders (79%), als van de
Nederlanders met een migratieachtergrond (86%) het niet erg dat er verschillen tussen
bevolkingsgroepen in Nederland bestaan.
Vanavond presenteert Gijs Rademaker deze uitslagen in De Stelling van Nederland, 20.30
uur, NPO1.
Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 29.272 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, zonder
migratieachtergrond. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen.
Dezelfde vragen zijn voorgelegd aan 1005 leden van het GfK-online panel met een
migratieachtergrond. Dat onderzoek is na weging representatief voor 8 variabelen. De
onderzoeken vonden plaats van 17 tot en met 21 februari 2017.
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Hoe veilig voelt u zich over het algemeen in Nederland?
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
Heel veilig
23%
25%
Tamelijk veilig
60%
61%
Niet zo veilig
14%
9%
Helemaal niet veilig
3%
2%
Weet niet / geen mening
0%
3%
Hoe tevreden of ontevreden bent u over het geheel genomen over uw leven in
Nederland?
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
Heel tevreden
29%
28%
Redelijk tevreden
53%
60%
Redelijk ontevreden
13%
7%
Heel ontevreden
5%
1%
Weet niet / geen mening / niet van toepassing 0%
4%
Vindt u dat het over het geheel genomen de goede of de verkeerde kant op gaat
met Nederland?
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
De goede kant
19%
28%
De verkeerde kant
69%
49%
Weet niet / geen mening
12%
24%
In welke mate voelt u zich onderdeel van de Nederlandse samenleving?
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
Heel erg
39%
33%
Redelijk
43%
48%
Niet zo erg
15%
11%
Helemaal niet
3%
4%
Weet niet / geen mening
1%
4%
Voelt u zich wel of niet thuis in Nederland?
Autochtone NL’s
Ik voel me heel erg thuis in Nederland
67%
Ik voel me een beetje thuis in Nederland 22%
Ik voel me niet zo thuis in Nederland
8%
Ik voel me helemaal niet thuis in Nederland 3%
Weet niet / geen mening
1%
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54%
35%
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2%
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Staat de Nederlandse identiteit volgens u onder druk?
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
De Nederlandse identiteit staat wel onder druk
65%
36%*
De Nederlandse identiteit staat niet onder druk
31%
42%
Weet niet / geen mening
4%
23%
(Als ingevuld ‘De Nederlandse identiteit staat wel onder druk’)
Licht uw antwoord toe.
Als reden dat de Nederlandse identiteit onder druk staat, noemen autochtone
Nederlanders vooral immigratie, een gebrek aan tolerantie bij autochtone Nederlanders, de
islam, globalisering en de Europese Unie.
Nederlanders met een migratieachtergrond die vinden dat de Nederlandse identiteit onder
druk staat noemen vooral een gebrek aan tolerantie bij autochtone Nederlanders,
globalisering, en de islam (wordt vooral genoemd door mensen met een Surinaamse of, in
mindere mate, Antilliaanse achtergrond).

In hoeverre vindt u het verrijkend voor Nederland dat er mensen met
verschillende culturele achtergronden samenleven?
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
Heel erg verrijkend
13%
44%
Tamelijk verrijkend
32%
37%
Niet zo verrijkend
29%
10%
Helemaal niet verrijkend
24%
3%
Weet niet / geen mening
3%
6%
In hoeverre vindt u het bedreigend voor Nederland dat er mensen met
verschillende culturele achtergronden samenleven?
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
Heel erg bedreigend
17%
6%
Tamelijk bedreigend
31%
17%
Niet zo bedreigend
34%
36%
Helemaal niet bedreigend
16%
35%
Weet niet / geen mening
2%
7%
Vindt u de islamitische gemeenschap in ons land vooral een verrijking of een
bedreiging voor de Nederlandse cultuur, of staat u daar neutraal in?
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
De islam is vooral een verrijking voor de Nederlandse cultuur 6%
De islam is vooral een bedreiging voor de Nederlandse cultuur 56%
Ik sta daar neutraal in
37%
Weet niet / geen mening
1%
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'Ik geloof dat de verschillende culturen en religies die we op dit moment in Neder
land hebben, vreedzaam kunnen samenleven.'
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
Mee eens
53%
72%
Mee oneens
41%
16%
Weet niet / geen mening
6%
12%
‘Mensen met een migratieachtergrond
moeten beter hun best doen om te integreren in de Nederlandse samenleving.'
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
Mee eens
85%
67%
Mee oneens
8%
15%
Weet niet / geen mening
7%
18%
'Autochtone Nederlanders moeten meer open staan voor andere culturen.'
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
Mee eens
46%
72%
Mee oneens
45%
14%
Weet niet / geen mening
9%
14%
In hoeverre vindt u de integratie van Nederlanders met een migratieachtergrond
gelukt?
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
Heel goed gelukt
3%
8%
Redelijk goed gelukt
15%
39%
Niet zo goed gelukt
41%
31%
Helemaal niet gelukt
37%
9%
Weet niet / geen mening
4%
13%
‘Mits iedereen de Nederlandse wetten en regels naleeft, vind ik het niet erg dat
er verschillen tussen bevolkingsgroepen in Nederland bestaan.'
Autochtone NL’s
NL’s met migratieachtergrond
Mee eens
79%
86%
Mee oneens
16%
5%
Weet niet / geen mening
6%
9%
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