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Een woord vooraf.  

 
Toen ik een half jaar geleden begon aan dit onderzoek wist ik niet wat ik er van kon verwachten. De ups 

en downs die het onderzoek met zich mee heeft gebracht had ik niet voorzien. Wat ik wel vanaf het begin 

af aan wist, was dat ik me wilde richten op vluchtelingen en interetnisch contact met deze groep. Dat is 

gelukt, en daar ben ik trots op.  

Ik heb dit niet alleen kunnen doen. Daarom wil ik de meewerkende organisaties bedanken. Door hen heb 

ik toegang gekregen tot de respondenten. In het speciaal bedank ik het NVA Centrum voor Duurzame 

Inburgering te Amersfoort, mijn oude stageplek, waar ik met open armen werd ontvangen om meer te 

vertellen over mijn onderzoek en waar ik faciliteiten aangeboden kreeg om hun deelnemers te benaderen. 

Van de gezellige momenten met oude collega’s heb ik ook erg genoten. Uiteraard gaat mijn dank ook uit 

naar Marcel Coenders die mij met zijn deskundigheid heeft begeleid. Op de momenten dat ik er even niet 

uit kwam of het niet zag zitten, hielp hij weer verder. Ook de tweede beoordelaar Gerrit-Bartus Dielissen 

wil ik bedanken voor de tijd die aan het lezen en beoordelen van mijn scriptie is besteedt. Mijn vriend en 

vriendinnen wil ik bedanken voor het aanhoren van alle scriptieperikelen, het bieden van de nodige 

ontspanningsmomenten en hun vertrouwen in mij.  

Rianne, Suzan en Monique noem ik in het bijzonder; voor alle koffiepauzes in Gütenberg die we tijdens het 

werken aan ons onderzoek hebben gehad, maar ook voor hun hulp, tips en onvergetelijke 

borrelmomenten in de afgelopen studietijd.  
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Samenvatting  
 
In dit kwantitatieve onderzoek is onderzocht of deelname van vluchtelingen aan een maatjesproject, 

waarin ze gekoppeld worden aan een Nederlandse vrijwilliger, positief effect heeft op de mate van 

culturele, economische en politieke integratie vluchtelingen en de rol van de mechanismen van 

maatjesprojecten hierin.  

Maatjesproject bewerkstelligt interetnisch contact en dat is een belangrijke vorm van sociale integratie. Er 

zijn verschillende theoretische perspectieven over interetnisch contact, waarvan de contacttheorie een 

belangrijke is. Interetnisch contact heeft volgens deze theorie verschillende positieve effecten op 

houdingen tussen groepen. Maatjesprojecten beogen interetnisch contact te bevorderen en sociale 

netwerken van vluchtelingen te vergroten en kan daarom beschouwd worden als een vorm van sociale 

integratie. Sociale integratie zou volgens verschillende theorieën leiden tot meer integratie op cultureel, 

economisch en politieke gebied. Dit onderzoek beoogt deze theorie te toetsen. Daarnaast wordt er 

gekeken of bepaalde factoren en vormen van maatjesprojecten samenhangen met culturele, economische 

en politieke integratie. Er wordt zo meer inzicht verkregen in de werking van maatjesprojecten. Dit is 

relevant voor betrokken organisaties en beleid wat er rondom dergelijke initiatieven wordt gemaakt. 

Dergelijk onderzoek is nog niet eerder op kwantitatieve wijze uitgevoerd. Met behulp van vragenlijsten is 

informatie verzameld over sociale, culturele, economische en politieke aspecten van de respondent en de 

invloed van een maatje hierin. Daarnaast is er ingegaan op aspecten van maatjesprojecten en de invloed 

op de houdingen van respondenten. Er is hierbij gestreefd naar inhoudelijke representativiteit.   

Uit het onderzoek blijkt dat de mechanismen van maatjesprojecten afzonderlijk in sommige gevallen 

invloed hebben op de verschillende vormen van integratie. Kenmerken als geslacht en leeftijd spelen 

echter in sommige gevallen ook een rol. Daarnaast wordt zichtbaar welke activiteiten tussen maatjes een 

effect hebben op de mate van culturele, economische en politieke integratie. Zo geldt dat het samen 

werken aan huiswerk en administratie effect heeft op de mate van economische integratie.  
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1. Introductie 

 

Er wordt veel gesproken en geschreven over integratie; op straat, in de media, de politiek en ook in de 

sociale wetenschappen. In de sociale wetenschappen zijn al veel aspecten van integratie onderzocht en 

getheoretiseerd. Er worden in de literatuur doorgaans vier vormen van integratie onderscheiden: Sociaal, 

cultureel, economisch en politiek (Bosswick & Heckmann, 2006; Fokkema & De Haas, 2011).  

In veel sociaalwetenschappelijke literatuur gaat men er vanuit dat sociale integratie de andere 

drie vormen van integratie bevordert en daarmee leidt tot structurele integratie (Cruz-Saco, 2008; 

Hagendoorn et.al. 2003; Sharon Jeannotte, 2008). Structurele integratie is de algehele integratie en beslaat 

dus zowel sociale als culturele, economische en politieke integratie. Interetnisch contact, wat vorm krijgt 

in maatjesprojecten, wordt gezien als vorm van sociale integratie. Verwacht wordt dus dat het deelnemen 

aan een maatjesproject effect heeft op structurele integratie van vluchtelingen. 

Dit onderzoek gaat uit van deze opvatting van integratie en onderzoekt daarom de samenhang tussen 

sociale integratie enerzijds en economische, politieke en culturele integratie anderzijds, en de effecten van 

maatjesprojecten op vormen van integratie van vluchtelingen. Om de theorie te toetsen wordt de 

samenhang tussen de vier vormen van integratie onderzocht. Er wordt hierbij specifiek gekeken naar het 

effect van sociale integratie op de andere drie vormen van integratie. Ook wordt de rol die de 

mechanismen van maatjesprojecten hierin meegenomen. Door de samenhang tussen maatjesprojecten en 

de vormen van integratie te bestuderen worden de genoemde theorieën getoetst en kan het mogelijk 

bijdragen aan verdere theorievorming.  Hierin ligt de wetenschappelijke relevantie van het onderzoek.  

 

Om meer inzicht te krijgen in de maatjesprojecten wordt er ook gekeken naar verschillende vormen en 

ervaren gevoelens over maatjesprojecten en de samenhang van deze factoren met culturele, economische 

en politieke integratie. Door te kijken naar verschillende factoren van maatjesprojecten die samenhang 

vertonen met de mate van culturele, economische en politieke integratie, worden inhoudelijke aspecten 

van een maatjesproject inzichtelijk gemaakt. Dit is maatschappelijk relevant, omdat het van belang kan 

zijn voor beleidsvorming van organisaties die maatjesprojecten coördineren.  
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1. 1. Maatjesprojecten 

De effectiviteit van maatjesprojecten is door verschillende onderzoeksinstellingen onderzocht. Onder 

andere door het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid in samenwerking met E-Quality, 

kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit (2011). Zij deden onderzoek naar de 

diversiteitsgevoeligheid, succesfactoren en voorwaarden van maatjes- en mentorprojecten met 

migrantenjeugd. Met diversiteitsgevoeligheid wordt de mate waarin projecten sensitief zijn voor de 

percepties en behoeften van klanten met een migratieachtergrond bedoeld. Een belangrijke vraag is in 

hoeverre men daar rekening mee  houdt in het creëren van maatjescontact.  

Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde in 2009, in opdracht van het ministerie van VROM/ 

Wonen, Wijken en Integratie, de Meetladder Diversiteit Interventies met tien criteria om de 

diversiteitgevoeligheid van professionele interventies te beoordelen (Pels, Distelbrink & Tan, 2009, zoals 

weergegeven door ISW en E-Quality, 2011). Deze tien concepten zijn voorwaarden voor de effectiviteit 

van mentoring. Onder mentoring wordt het geven van extra aandacht en/of een steuntje in de rug 

bedoeld. Maatje zijn is hier een onderdeel van. Dat een project en de deelnemers ervan 

diversiteitsgevoelig zijn is in dit onderzoek een voorwaarde die effectiviteit impliceert. De effecten ervan 

op structurele integratie worden niet onderzocht. Dit beoogt dit onderzoek daarentegen wel te doen door 

de samenhang tussen het deelnemen aan een maatjesproject en de mate van economische, politieke en 

culturele integratie te onderzoeken. 

Het onderzoek van ISW en E-Quality (2011) is uitgevoerd middels digitale enquêtes onder 63 deelnemers 

van mentorprojecten. Het onderzoek geeft heldere resultaten weer over resultaten en werkzame factoren 

van de projecten, maar door de grote variantie tussen de projecten en de deelnemers zijn er geen 

expliciete mechanismen van de projecten die onderzocht konden worden. Dit onderzoek naar de effecten 

van maatjesprojecten op integratie en vluchtelingen als doelgroep streeft ernaar dit wel te doen. 

 

Uit het onderzoek van ISW en E-Quality blijkt dat een goede matching tussen de maatjes, het opbouwen 

van een vertrouwensband en de aandacht voor diversiteit belangrijke factoren in het contact tussen 

verschillende etniciteiten zijn. Hier ligt ook vaak de aandacht op bij de maatjesprojecten.  Het Oranje 

Fonds heeft op basis van (inter)nationale literatuur over maatjesinitiatieven een overzicht gegeven van 

randvoorwaarden en aandachtspunten met betrekking tot maatjesprojecten. Deze kunnen samengevat 

worden in de volgende tien punten: 

1. Belang van een duurzame relatie. Belang voor persoonlijke aandacht en een frequent 

samenkomen van maatjes. 

2. Belang van een effectieve match. Aandacht voor zorgvuldige screening van maatjes, overlap van 

interesses en leeftijd kan bijdrage aan positieve effecten van het contact.  

3. Gebruik van rolmodellen. Succesvolheid van het autochtone maatje in het school- of bedrijfsleven 

kan leiden tot ambities om vooruit te komen bij het allochtone maatje. 

4. Deskundigheidsbevordering als succesfactor. Trainingen op het gebied van gesprekstechnieken 

en begeleiding van maatjes en vrijwilligersbijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen 

kunnen bijdrage aan de kwaliteit van het maatjescontact.  
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5. Aandacht voor competenties van maatjes. Competenties als motivatie, betrouwbaarheid en 

openheid dragen bij aan uiteindelijk succes. 

6. Denken in kansen in plaats van problemen. Aandacht voor kansen en positieve aspecten van 

maatjesprojecten. Focus op stimulering van verbetering. 

7. Opzoeken van samenwerking. Samenwerking tussen (maatschappelijke) organisaties en aandacht 

voor sociaal ondernemingschap kan bijdrage lever aan de oplossing van sociale problemen. 

8. Combineren  van begeleidingsstijlen. Door te schakelen tussen begeleidingsstijlen zoals het 

ondernemen van gezamenlijke activiteiten, focus op gezamenlijke beslissingen en focus op het 

behalen van doelen is de kans op duurzaam contact het grootst.  

9. Nadenken over effecten. Bijvoorbeeld voortgangsrapportages, bepalen van effectiviteit en 

behaalde doelen kunnen een hulpmiddel zijn voor het professionaliseren en het verhogen van 

opbrengsten.  

10. Maatjes zijn niet altijd nodig. Niet iedereen heeft baat bij het hebben van een maatje. 

Doeltreffende maatjesprojecten hebben oog voor de doelgroep en haar problemen en hebben oog 

voor de (on)mogelijkheden om hier via maatjeswerk positieve verandering in aan te brengen.  

 

Veel van bovenstaande punten leggen de nadruk op kwaliteiten van het contact en het uitwisselen van 

informatie en competenties. Beoogd wordt om hierdoor contacten tussen groepen te bevorderen en 

verbeteren. Contact tussen verschillende groepen is volgens de Amerikaanse Politicoloog Putnam (2000) 

belangrijk in het opbouwen van sociaal kapitaal in samenlevingen. In tegenstelling tot samenbindend 

sociaal kapitaal, dat zorgt voor groot sociaal vertrouwen en steun tussen mensen uit dezelfde sociale 

groep, wordt overbruggend sociaal kapitaal gegenereerd uit contacten met leden uit andere groepen, 

bijvoorbeeld etnische groepen. Deze groepen zijn geen familie of vrienden en de banden tussen de 

groepen zijn zwak. De kracht van deze zwakke bindingen is dat ze meer relevante informatie kunnen 

verschaffen dan de informatie die in eigen groep beschikbaar is (Granovetter,1973). Dit biedt onder 

andere meer mogelijkheden om de eigen maatschappelijke positie te verbeteren door de nieuwe en 

uitzonderlijke informatie die verkregen wordt. De nadruk op het overbruggend sociaal kapitaal wordt 

zichtbaar in de randvoorwaarden van maatjesprojecten. Het belang van de bevordering van dit sociale 

kapitaal ligt, naast het verkrijgen van nieuwe informatie dat voor beide partijen van belang is, op het 

gevoel van maatschappelijk betrokkenheid. Initiatieven die mensen de mogelijkheid geven contact met 

mensen die anders zijn dan henzelf versterkt het sociaal kapitaal, met name in pluralistische 

samenlevingen. 

 

Maatjesprojecten die werken met vluchtelingen hebben in het algemeen als uitgangspunt de het 

bevorderen van taal, sociale participatie en sociale integratie van hun deelnemers. Naast het aanleren van 

de Nederlandse taal, gewoonten en het leren kennen van de Nederlandse cultuur, ligt de nadruk op 

culturele uitwisseling en respect voor elkaar, om op deze manier de horizon te verbreden en nieuwe 

kansen te krijgen (Uyterlinde, Lub, De Groot & Sprinkhuizen 2009).  Het kunnen daardoor cultureel 

sensitieve programma’s worden genoemd. Uit onderzoek is gebleken dat cultureel sensitieve 

programma’s effectief zijn. De mate van diversiteitsgevoeligheid waar ISW en E-Qualitiy onderzoek naar 
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deden is hier een voorbeeld van. Door het bouwen van bruggen en het creëren van mogelijkheden blijken 

zij doeltreffend te zijn in het opbouwen van sterkere gemeenschappen. Er zijn aanwijzingen dat 

maatschappelijke initiatieven die niet gevoelig zijn voor culturele aspecten, maar louter economische 

doelen als hoofddoel hebben, zoals participatie op de arbeidsmarkt, falen in effectiviteit (Cruz-Saco 2008). 

Door aandacht te hebben voor het culturele aspect in interetnisch contact is er meer kans op succes, dat is 

het behalen van doelen en het bijdragen aan het mentaal, sociaal  en cognitief welbevinden van 

minderheden. Dit onderzoek kijkt naar de invloed van cultureel sensitieve programma’s als het 

maatjesproject op de structurele integratie van vluchtelingen. 

   

 

 1.2.  Integratievormen 

In de meeste sociaal wetenschappelijke literatuur worden vier vormen van integratie onderscheiden 

(Bosswick & Heckmann, 2006; Fokkema & De Haas, 2011), namelijk sociale, culturele, politieke en 

culturele integratie. In de volgende paragrafen wordt nader in gegaan op deze verschillende vormen van 

integratie.  

 

1.2.1. Sociale integratie 

Sociale integratie is de mate waarin minderheden in sociale interactie zijn met de meerderheidsgroep in 

een samenleving. Het is een bepaalde vorm van integratie, naast de politieke, culturele en politieke 

integratie. Veel onderzoeken naar interetnisch contact baseren zich op de Sociale Contacttheorie (Allport, 

1954). Volgens deze theorie leidt intergroepscontact, waar interetnisch contact een vorm van is, tot 

vermindering van etnisch conflict. Vooroordelen zijn namelijk het gevolg van generalisatie en simplificatie 

van andere groepen, dat ontstaat omdat zij elkaar niet kennen en geen realistisch beeld over elkaar 

kunnen vormen. Wanneer men met elkaar in contact komt en met elkaar communiceert, is er meer kans 

op begrip en acceptatie voor en van elkaar. Hierdoor wordt de houding tegenover de groep positiever. 

Volgens Allport (1954) dient het contact wel aan enkele voorwaarden te voldoen. De eerste voorwaarde 

van Allport van spreekt is gelijke status. Hiermee bedoelt men niet noodzakelijk een gelijke 

maatschappelijke status, maar een gelijke status op interactieniveau. De tweede voorwaarde waaraan het 

contact volgens Allport dient te voldoen is het hebben van gemeenschappelijke doelen. Besef van 

gemeenschappelijk belang en afhankelijkheid van elkaar speelt hierbij een belangrijke doel. De derde 

voorwaarde is steun van institutionele autoriteiten. Binnen de grenzen van instituties worden afspraken 

over contact samengesteld en wordt aanhoudend contact en gelijke status bevordert. Een laatste 

voorwaarde waaraan contact volgens de Sociale Contacttheorie aan dient te voldoen is samenwerking. 

Contact ontstaat of wordt georganiseerd rondom een bepaald punt en samen probeert men hieraan te 

werken.  

Uit een overzichtsstudie van honderden empirische studies, door Pettigrew & Tropp (2006), blijkt 

dat als er zelfs niet aan deze voorwaarden is voldaan, intergroepscontact toch leidt tot minder 

vooroordelen. Echter, uit hun resultaten blijkt wel dat hoe beter het contact is, hoe sterker de effecten zijn.  
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Intergroepscontact zoals Allport dat beschrijft is een belangrijke vorm van sociale integratie en krijgt 

vorm in maatjesprojecten waarin vluchtelingen aan een autochtone vrijwilliger wordt gekoppeld. 

Maatjesprojecten beogen te voldoen aan de condities die Allport stelt. Zo wordt er in het contact getracht 

gelijkwaardige matches te maken, zodat zowel de vluchteling als de vrijwilliger op gelijke hoogte staan. De 

tweede voorwaarde, gemeenschappelijke doelen, staan ook centraal in het maatjesproject. Het streven 

naar gezamenlijke doelen zorgt ervoor dat de maatjes in het contact elkaar aanvullen, aangezien beide 

personen nodig zijn om de doelen te behalen. Een gemeenschappelijk doel kan bijvoorbeeld zijn dat 

iemand de taal beter leert beheersen. Hier is medewerking van beide partijen voor nodig. Aan de derde 

voorwaarde, ondersteuning door autoriteiten, wordt voldaan door organisaties die het contact 

ondersteunen met behulp van het maken van goede matches, het maken van afspraken over het contact 

tussen de maatjes en het regelmatig evalueren van het contact. De vierde voorwaarde, samenwerking, 

komt tot uiting in het behalen van doelen. Maatjesprojecten beogen dit op juiste wijze te bewerkstelligen. 

De effectiviteit van maatjesprojecten kunnen dus ook verschillen, naargelang er beter is voldaan aan deze 

voorwaarden. 

 

1.2.2. Economische, politieke en culturele integratie 

Culturele integratie houdt in; het verwerven van kerncompetenties van de nieuwe samenleving en het 

overnemen van bepaalde normen, waarden en tradities die kenmerkend zijn voor de dominante cultuur 

(Bosswick & Heckmann, 2006). Economische integratie is de mate waarin iemand actief is op de 

arbeidsmarkt en de mate waarop men onafhankelijk is van hulpbronnen van anderen (Centraal Bureau 

voor de Statistiek, 2010). Onder politieke integratie wordt de mate waarin een persoon kennis heeft van 

de (Nederlandse) politiek, politiek actief is en stemt op een politieke partij verstaan.  

De nadruk op culturele uitwisseling, wat in de meeste maatjesprojecten centraal staat, draagt bij 

aan de culturele integratie van de vluchteling, maar geeft ook het belang van het behoud van de eigen 

culturele identiteit weer. Dit proces van aanpassing, wat acculturatie wordt genoemd, is bij vluchtelingen 

anders dan bij andere migrantengroepen. Vluchtelingen migreren zonder een grote mate van veiligheid, 

zijn vaak alleen en hebben in de meeste gevallen geen vrije keuze in het kiezen van het land van 

bestemming (Lely & Van den Heuvel-Wellens, 2002). In veel gevallen is er geen sociaal netwerk van 

familie of bekenden waar zij terecht kunnen. Het hebben van een maatje kan al veel verschil maken in het 

proces van acculturatie.  

 

In het acculturatieproces wordt integratie gezien als een belangrijke factor voor het goed functioneren 

van minderheden, waaronder ook vluchtelingen (Arends-Tóth & van de Vijver, 2000; Lely & Van den 

Heuvel-Wellens, 2002; Phillimore, 2011; Verkuijten & Thijs, 1999). Acculturatie vind plaats wanneer er in 

een samenleving verschillende etnische groepen, vaak aangeduid als allochtonen en autochtonen, 

langdurig met elkaar in contact komen. Er ontstaat dan een proces van beïnvloeding en deze worden 

acculturatie genoemd. Het is dus een interactief proces, waarin beide groepen een belangrijke rol spelen 

(Phalet & Verkuyten, 2000). Er worden in de literatuur vier vormen van acculturatie onderscheiden. Aan 

de hand van de acculturatietheorie van Berry (1997) is een model ontwikkeld met vier acculturatiestijlen, 
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die een plaats innemen tegenover ten eerste het wel of niet behouden van de eigen culturele identiteit en 

ten tweede het wel of niet aangaan van een relatie met een andere culturele groep: 

 

     Eigen culturele identiteit behouden 

 

Relatie met 

andere culturele 

groep aangaan 

 

 

 

Er wordt hierin ook rekening gehouden met factoren die het proces beïnvloeden. J. Phillimore (2011) 

deed onderzoek naar factoren die een rol spelen in de mogelijkheden van vluchtelingen tot het aangaan 

van een relatie met de andere culturele groep. Hieruit bleek dat de keuze of mogelijkheid om een relatie 

met de andere groep aan te gaan vooral wordt beïnvloedt door factoren op groepsniveau, en kunnen 

gerelateerd zijn aan groepservaring die voor de acculturatie plaats vonden. De politieke context van het 

land van bestemming bijvoorbeeld. Ook de houdingen van de dominante groep kunnen een rol spelen. Het 

feit dat vluchtelingen door de politiek in feite tot een probleem worden gemaakt en door een groot deel 

van de dominante groep als een probleem worden gezien, kan leiden tot gebrek aan zelfvertrouwen in het 

aangaan van een relatie met de meerderheidsgroep.  Het hebben van een maatje blijkt uit onderzoek het 

zelfvertrouwen en zelfbeeld van deelnemers te bevorderen (Gruppen, 2010; Uyterlinde et.al., 2009). Het 

herstellen van het zelfvertrouwen dat dus mogelijk plaatsvindt in contact met een maatje, kan dus 

bijdragen aan de integratie van vluchtelingen, door dat men zekerder wordt in het aangaan van een relatie 

met de dominante groep.  

Het missen van begrip over hoe zaken in het nieuwe land werken kan tevens een belemmering zijn in het 

aangaan van een relatie met en het functioneren in de andere culturele groep. In veel maatjesprojecten 

speelt het bijstaan en leren over deze praktische zaken een belangrijke rol en is dus ook hierin 

bevorderlijk voor de integratie van vluchtelingen.  

 

1.2.3. Relatie tussen sociale integratie en culturele, economische en politieke integratie 

Volgens veel wetenschappers is sociale integratie het proces dat in het succesvolle geval leidt tot 

integratie op de overige drie vormen (Cruz-Saco, 2008; Hagendoorn et.al. 2003; Sharon Jeannotte, 2008). 

Het hebben van een interetnisch sociaal netwerk kan namelijk leiden tot meer kennis van culturele 

waarden en tradities van de meerderheidsgroep. Sociale integratie wordt beschreven als een vorm van 

inclusie: een proces van het creëren van eenheid en gelijke kansen tussen mensen dat leidt tot participatie 

en integratie op alle vlakken (Cruz-Saco 2008). Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat groepen en 

individuen die sociaal geïntegreerd zijn, sterker politiek vertegenwoordigd zijn (Fennema en Tillie, 2001). 

Sociale integratie is zogezegd een startpunt, het opbouwen van een relatie met leden uit de 

meerderheidsgroep, dat kansen schept en waar vanuit verdere integratie mogelijk is.  

 JA NEE 

JA Integratie Assimilatie 

NEE Separatie  Marginalisatie  
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In paragraaf 4.2. zal dit nader weergegeven worden aan de hand van theorieën en mechanismen van 

maatjesprojecten.  

 

1.2.4. Sociale integratie d.m.v. maatjesprojecten 

Uitgaande van de hiervoor genoemde tien randvoorwaarden en aandachtspunten van maatjesprojecten 

en de toelichting van sociale integratie, kan beargumenteerd worden waarom een maatjesproject sociale 

integratie impliceert. Door contact te hebben met een maatje leren vluchtelingen allereerst de taal (beter) 

te spreken. Dit is een van de belangrijkste vereisten om te integreren (Fokkema & De Haas, 2011; 

Martinovic, Van Tubergen & Maas, 2009). Voor veel vluchtelingen is het leren van de taal dan ook een 

belangrijke reden om interetnisch contact aan te gaan. Er is veel overeenstemming over het feit dat taal 

een belangrijke sleutel tot (sociale) integratie is (Hagendoorn et.al. 2003). In maatjesprojecten wordt de 

taalbeheersing dan ook na gestreefd, wat bijdraagt aan de sociale integratie van vluchtelingen, aangezien 

men hierdoor sociale contacten aan gaat.  

 In het kader van het opbouwen van een duurzame relatie met persoonlijke aandacht voor het 

maatje, dat volgens  onderzoek van het Verwey-Jonker Instituur (2012) een van de randvoorwaarden van 

maatjesprojecten is, blijkt dat het hebben van een maatje een positieve invloed heeft op het zelfbeeld van 

maatjes (Uyterlinde et.al., 2009). In een veilige situatie groeit de zelfverzekerdheid door het feit dat er 

‘iemand voor hen is’. Het hebben van een veilige relatie met een ander die naar je luistert, voor je klaar 

staat en die te vertrouwen is, geeft rust en zelfvertrouwen (Gruppen, 2010). De theorie van socioloog 

Mead spreekt over ‘the significant other’. In deze theorie wordt beschreven hoe ons gevoel van 

eigenwaarde ontwikkeld wordt door interactie met anderen. Het hebben van een positieve relatie 

beïnvloedt deze ontwikkeling in positieve zin (Mead, 1831-1931, zoals weergegeven door Gruppen, 

2010).  Rhodes (2010) haalt in haar studie de hechtingstheorie van Bowlby aan, die beschrijft hoe 

positieve relaties de kijk op zichzelf en anderen kunnen veranderen (p.39). Bevestiging van een ander en 

het gevoel krijgen geliefd te zijn, kan een sterkere mate van zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid 

ontwikkelen. Dit kan er vervolgens toe leiden dat iemand meer contacten durft aan te gaan en zich op 

meer plaatsen durft te begeven. En hoe meer sociale contacten iemand heeft hoe sneller er contact wordt 

aangegaan met anderen (Phillimore, 2010). Het maatjesproject is vaak dus de eerste stap in sociale 

integratie. Het groeien van zelfvertrouwen is daarom van belang in de verdere ontwikkeling van 

integratie.   

Op basis van bovengenoemde theorieën en werkingen van sociale integratie kan verwacht worden dat 

1. Het hebben van een maatje hangt samen met de culturele, economische en politieke 

integratie van vluchtelingen.  

 

 

1.3. Van sociale integratie naar structurele integratie 

In de volgende paragrafen worden theorieën besproken over bepaalde mechanismen die kunnen 

verklaren waarom sociale integratie, in de vorm van een maatjesproject, kan leiden tot andere vormen 

van integratie. Er worden daarbij drie mogelijke mechanismen genoemd die leiden tot de effecten van 
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maatjesprojecten op de integratie van vluchtelingen. Vervolgens worden daaruit hypothesen 

geformuleerd. 

 

1.3.1. Groei sociaal netwerk  

Sociale integratie leidt in veel gevallen tot vergroting van het sociale netwerk. Personen ontmoeten 

mensen via persoonlijke netwerken. Hoe groter en gevarieerder een netwerk is, hoe meer sociaal kapitaal 

dit oplevert. Dit vergroot de kans op kennis over de arbeidsmarkt en de kans op het vinden van een baan.  

Tevens wordt aangenomen dat etnische minderheden die een enigszins groot sociaal interetnisch netwerk 

hebben en zich daardoor sociaal en cultureel oriënteren op de dominante cultuur, hun eigen culturele 

identiteit (deels) afstaan door die interactie met de dominante cultuur. Want overbruggend kapitaal, 

contact met de groep die anders is en waar je in feite niet tot behoort, in dit geval interetnisch contact, 

leidt tot vermindering van etnische spanning en stimuleert begrip voor elkaar (Beugelsdijk & Smulders, 

2003; Leonard, 2004). De aanpassing aan de dominante cultuur die het gevolg kan zijn van overbruggend 

kapitaal leidt ook tot economische voordelen. Hoe zelfstandiger en meer geïntegreerd iemand is, hoe 

minder afhankelijk zij is van de beperkte economische hulpbronnen die de eigen culturele groep te bieden 

heeft (Hagendoorn et.al. 2003). Het hebben van een groot interetnisch sociaal netwerk kan zorgen voor de 

juiste contacten om een baan te vinden, omdat, volgens de contacttheorie (Allport, 1954), interetnisch 

contact leidt tot vermindering van sociale afstand tussen etnische groepen en men sneller opgenomen kan 

worden in de meerderheidsgroep, wat kan leiden tot effecten op verschillende gebieden van integratie 

zoals bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, doordat men mensen kent die in de arbeidssector werkzaam zijn. 

Wanneer je meer omringt wordt autochtone bevolking en barrières als vooroordelen en etnische afstand 

afneemt, kan dit ook leiden tot  meer kennis van culturele en politieke zaken.  

  

Deelnemen aan een maatjesproject vergoot in veel gevallen het sociale netwerk van betreffende 

personen. Het hebben van een autochtoon maatje vergroot de kans op het ontmoeten van nieuwe 

personen en kan volgens bovenstaande redenen leiden tot verdergaande integratie. 

 Uit eerder onderzoek blijkt dat mentoren, dat zijn de autochtone maatjes, hun maatje prikkelen om 

nieuwe sociale contacten aan te gaan (Gruppen, 2010). Het gevoel van veiligheid dat veel maatjes voelen 

in het maatjescontact, leidt zoals eerder beschreven ook tot meer zelfverzekerdheid in het aangaan van 

sociale contacten. Het maatjescontact kan daardoor leiden tot vermindering van de sociale afstand tot de 

meerderheidsgroep, doordat men een sociaal netwerk met een autochtone Nederlanders opbouwt. In de 

omgang met een maatje leren vluchtelingen relationele vaardigheden. Terugkomend op een duurzame 

relatie als randvoorwaarde van maatjesproject, noemt G.H. Mead dat een goede relatie met iemand de 

relaties met anderen kan verbeteren (Mead, 1831-1931, zoals weergegeven door Gruppen, 2010). Door 

het hebben van een maatje kan er dus ook vermeerdering van de sociale integratie van een vluchteling 

plaatsvinden, wat vervolgens de culturele, economische en politieke integratie meer bevorderd. Uit 

bovenstaande weergave kan verwacht worden dat:  

2. Het vergroten van het sociale netwerk van een vluchtelingenmaatje leidt tot meer culturele 

integratie.  
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3. Het vergroten van het sociale netwerk van een vluchtelingenmaatje leidt tot meer economische 

integratie.  

4. Het vergroten van het sociale netwerk van een vluchtelingenmaatje leidt tot meer politieke 

integratie. 

5. Het vergroten van het sociale netwerk d.m.v. een maatjesproject leidt tot verdere sociale 

integratie. 

 

1.3.2. Identificatie  

Volgens de Sociale Identiteitstheorie wordt sociale identiteit voor een groot deel gevoed door 

groepslidmaatschap. Het behoren tot een groep op basis van gemeenschappelijke kenmerken draagt bij 

aan het beeld dat iemand van zichzelf heeft. Men streeft naar een positief beeld van de eigen groep. 

Wanneer je hoort bij een zogenaamde positieve groep, zoals de culturele meerderheidsgroep, zorgt dit 

voor een positieve sociale identiteit. Tevens geeft het behoren tot een bepaalde groep je bepaalde rechten 

en kansen. Volgens deze theorie vormen groepen een zogenaamde ‘ingroup’ wanneer ze dezelfde 

kenmerken hebben (Tajfel & Turner 1979, zoals weergegeven door Brown 2000).  Wanneer groepen door 

sociale integratie meer met elkaar verbonden raken, kunnen zij kenmerken van elkaar over nemen of 

gemeenschappelijke kenmerken ontdekken. Op deze manier leidt sociale integratie tot meer identificatie 

met de andere groep.  

De omgang met een Nederlands maatje kan er dus toe leiden dat men zich meer gaat identificeren met 

Nederlanders. Dit ontstaat doordat kenmerken als taal, kennis van bepaalde culturele tradities, maar ook 

kennis van de politiek overgenomen worden. Hierdoor kunnen zij steeds meer op de dominante groep 

gaan lijken en zich erbij betrokken voelen. Actieve culturele en politieke participatie kan een gevolg zijn 

van de identificatie. Tevens is de kans groot dat men, doordat men meer op de meerderheidsgroep gaat 

lijken, sneller een baan zal vinden. Een van de redenen voor werkgevers om autochtonen boven 

allochtonen te verkiezen worden in het onderzoek Liever Mark dan Mohammed (Andriessen 2010) 

genoemd. Werkgevers geven aan dat zij onbekend zijn met leden van bepaalde groepen en zich laten 

leiden door negatieve beeldvorming en daardoor minder snel geneigd zijn werknemers van bepaalde 

culturele groepen aan te nemen. Wanneer een allochtoon niet voldoet aan dat standaard beeld, maar door 

identificatie met de meerderheidsgroep, waar ook de werknemer in veel gevallen toe behoort, daar meer 

op lijkt , zal er van negatieve beoordeling mogelijk minder snel sprake zijn. Maatjesprojecten spelen hier 

op in door het gebruik van rolmodellen als randvoorwaarde voor succes te benoemen. Dit hangt nauw 

samen met identificatie. Door identificatie leert een vluchteling namelijk ook hoe bepaalde dingen gedaan 

worden. Het maatje wordt dan een rolmodel. Uit onderzoek van Jolles (2010, zoals weergegeven door 

Gruppen, 2010) blijkt dat mensen leren door middel van imitatie. Neurologische processen zorgen er voor 

dat wanneer er wordt gekeken naar iemand anders die iets doet, dit wordt gespiegeld naar het eigen 

gedrag. De imitatie zorgt onder andere voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. De rol van het 

autochtone maatje bij het ondernemen van gezamenlijke activiteiten lijkt daarom van grote waarde te 

zijn, daar het maatje gedrag imiteert en zich met het maatje kan identificeren. 
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Op basis van bovenstaande theorieën en relaties kan verwacht worden dat: 

6. Identificatie met de meerderheidsgroep leidt tot culturele integratie. 

7. Identificatie met de meerderheidsgroep leidt tot economische integratie. 

 8. Identificatie met de meerderheidsgroep leidt tot politieke integratie. 

 

1.3.3. Bevordering zelfredzaamheid 

Uit onderzoek blijkt dat het ondernemen van gezamenlijke activiteiten nieuwe vaardigheden en kennis 

oplevert en zelfredzaamheid vergroot (Uyterlinden et. al., 2009). Veldman (1997) beargumenteerd in haar 

onderzoek naar oorlogstrauma onder vluchtelingen dat zelfredzaamheid verband houdt met het aangaan 

van een werkrelatie. Door zelfredzaamheid te bevorderen en uit te breiden wordt het gevoel van 

autonomie en zelfvertrouwen bevordert. Deze twee gevoelens zijn van belang in het aangaan en in stand 

houden van werkrelaties, wat natuurlijk een belangrijke factor is in participatie op de arbeidsmarkt. Uit 

evaluatieonderzoek naar coaching van vluchtelingenvrouwen in Utrecht blijkt dat vluchtelingenvrouwen, 

doordat ze zelfredzaam leren zijn, meer hun wortels vinden in Nederland. Hiermee positioneren ze zich 

meer in de samenleving en leren ze de cultuur kennen. Zowel de actie van de vluchteling zelf, als de 

positietoewijzing van de ontvangende samenleving draagt bij aan het innemen van een gelijkwaardige 

positie in de maatschappij, zowel op cultureel als op economisch gebied (Raat, 2010).  

De assumptie in veel onderzoek naar politieke participatie onder migranten is dat hoe meer 

sociaal kapitaal de groep heeft en hoe opener de groep is, hoe meer sociaal vertrouwen er is en hoe 

sterker iemands politieke vertegenwoordiging is. Vluchtelingen hebben in veel gevallen geen grote eigen 

gemeenschappen zoals onder andere Turken en Marokkanen hebben. Zij zijn daarom voor een groot deel 

aangewezen op zichzelf en bevordering van zelfredzaamheid is dan ook erg belangrijk voor deze groep.  

 

Één van de doelen van maatjesprojecten is dan ook het bevorderen van zelfredzaamheid. Dit wordt 

praktisch gemaakt, onder andere in het ontdekken van de woonplaats. Door te leren waar de winkels, 

bibliotheek et cetera te vinden zijn en waar ze voor gebruikt kunnen worden, kan een vluchteling op den 

duur zelfstandig zijn of haar dagelijks leven invullen. Een bezoek aan de bibliotheek kan bijvoorbeeld 

leiden tot het regelmatig lezen van kranten, wat kan leiden tot (politieke) betrokkenheid tot  de 

samenleving. Het vergroten van zelfredzaamheid is belangrijk, omdat het ook wanneer het contact tussen 

de maatjes ophoudt, het doorwerk en leidt tot verdere integratie.  

Op basis hiervan kom ik tot de volgende hypothesen:  

9. De bevordering van zelfredzaamheid leidt tot culturele integratie 

10. De bevordering van zelfredzaamheid leidt tot economische integratie 

11. De bevordering van zelfredzaamheid leidt tot politieke integratie 
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1.4. Theoretisch model 

 

Op basis van voorgaande theorieën en daaruit voortvloeiende hypothesen is het volgende theoretisch 

model opgesteld. De veronderstelde relaties tussen maatjesproject en culturele, economische en politieke 

integratie worden hierin duidelijk zichtbaar. Het model laat zien dat het maatjesproject sociale integratie 

impliceert en geeft vervolgens weer hoe, door de werking van mechanismen, dit effect heeft op culturele, 

economische en politieke integratie. Ook is de wederzijdse beïnvloeding van groei van het sociale netwerk 

en sociale integratie zichtbaar gemaakt in het model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Vraagstelling 

 

Heeft het hebben van een maatje invloed op de mate van culturele, economische en politieke 

integratie van vluchtelingen en wat zijn de mechanismen hierachter? 

 

Deelvraag 1 

In hoeverre is er een relatie tussen sociale integratie en de culturele, economische en politieke integratie 

van vluchtelingen met een maatje en in welke mate hangt dit samen met de mechanismen van 

maatjesprojecten? 

  

Deelvraag 2 

In hoeverre hangt de culturele, economische en politieke integratie van vluchtelingen samen met 

activiteiten die in maatjesprojecten plaatsvinden en met de waardering die vluchtelingen hebben voor het 

deelnemen aan een maatjesproject? 
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2. Methodesectie 

2.1 Onderzoeksdesign 

De onderzoeksgroep die in dit onderzoek wordt meegenomen zijn vluchtelingen die deelnemen aan een 

(taal)maatjesproject en dus in contact zijn met een maatje. Het maatje is, op basis van toeval, in alle 

gevallen een Nederlandse vrijwilliger. Onder deze groep heeft één meting plaatsgevonden. Er zijn 

vragenlijsten naar hen verstuurd, met behulp van de organisaties die de (taal)maatjesprojecten 

organiseren. De geretourneerde vragenlijsten zijn op kwantitatieve wijze geanalyseerd. In de volgende 

drie paragrafen wordt het onderzoeksdesign nader beschreven.  

 
2.1.1. Organisatie van dataverzameling 

De data zijn verzameld onder vluchtelingen die deelnemen aan een (taal)maatjesproject en gekoppeld zijn 

aan een vrijwilliger. In de meeste gevallen zijn de respondenten bezig met een inburgeringtraject en 

volgen daarvoor taallessen.  

Voor dit onderzoek zijn organisaties die (taal)maatjesprojecten coördineren benaderd met de vraag of zij 

mee willen werken aan het onderzoek en of er daarvoor onder de deelnemers vragenlijsten mogen 

worden uitgedeeld.  De meeste organisaties zijn gevonden via de website www.ikwordmaatje.nl van het 

Oranje Fonds, andere projecten werden via netwerken benaderd. Er zijn 15 organisaties benaderd. 5 

hiervan gaven aan niet mee te willen werken, omdat ze in het verleden al vaker mee hadden gewerkt aan 

soortgelijke onderzoeken en hun klanten hier niet opnieuw mee te willen ‘belasten’. 3 organisaties wilden 

niet mee doen omwille van bescherming van hun klanten en 1 organisatie gaf aan er geen behoefte aan of 

baat bij te hebben. De organisaties die al aan meerdere onderzoeken (in het verleden) waren verbonden, 

waren grotendeels organisaties uit de Randstad. Vandaar dat de regio’s Utrecht – Amsterdam – Rotterdam 

niet vertegenwoordigd zijn in de doelgroep. Echter, de deelnemende organisaties zijn een afspiegeling van 

alle organisaties, omdat de werkwijze en doelstellingen van de projecten met elkaar overeen komen.  

De meewerkende organisaties zijn het NVA Centrum voor Duurzame Inburgering, Amersfoort; Factor-G, 

Gouda; Kulturhus ’t Iemenschoer, Haaksbergen; VluchtelingenWerk Bommelerwaard, Zaltbommel en 

Landstede in samenwerking met VluchtelingenWerk Harderwijk. Bij enkele van deze organisaties was niet 

voor elke deelnemer duidelijk of hij of zij vluchteling is. In dat geval is er in de vragenlijst één vraag 

gewijzigd, waardoor dit in de analyse duidelijk is.  

Bij het NVA in Amersfoort zijn de vragenlijst mondeling door mij afgenomen. Bij de overige 

organisaties zijn de vragenlijsten schriftelijke afgenomen. Er zijn in totaal 155 vragenlijsten verstuurd, 

inclusief de mondeling afgenomen vragenlijsten. De vragenlijsten, inclusief gefrankeerde 

retourenveloppen aan mij geadresseerd, zijn naar de organisaties gestuurd. Om privacyredenen hebben 

de organisaties de vragenlijsten naar hun klanten gestuurd. Om een zo groot mogelijk respons te bereiken 

zijn de vrijwilligers ingelicht over het onderzoek en is hen gevraagd hun maatje te wijzen op het invullen 

en retourneren van de vragenlijst. Om de betrouwbaarheid te waarborgen is de vragenlijst voorzien van 

een beschrijving over hoe de vragenlijst in te vullen. De lay-out is zo toegankelijk en duidelijk mogelijk 

gemaakt. Ook is gestreefd de vragen zo begrijpelijk en duidelijk mogelijk te formuleren, i.v.m. het 

taalniveau van de respondenten.  
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Respons 

De doelgroep was redelijk goed te bereiken door middel van organisaties die mee wilden werken. Zo was 

het mogelijk in hun maatjesbestand vragenlijsten uit te zetten. Echter, het is moeilijk om deze groep te 

motiveren voor deelname aan onderzoek. Vooral vanwege het taalniveau is het lastig uit te leggen waar 

het invullen van de vragenlijst toe dient. Een bekend fenomeen,  dat organisaties aangaven, is dat de 

doelgroep post van een onbekende afzender regelmatig ongeopend weggooit. Om dit te voorkomen zijn de 

vrijwilligers op de hoogte gesteld van het onderzoek. Desondanks was de respons klein. Iets meer dan een 

derde heeft de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. Door een aantal organisaties, van welke de respons 

klein was, is er nog een herinnering verstuurd. In verband met tijdslimiet is er op een bepaald moment 

besloten met de reeds ontvangen gegevens de analyses uit te voeren. Gegevens dienen dan ook met 

voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd en vervolgonderzoek zou meer tijd en budget vrij moeten 

maken om meer respondenten te kunnen bereiken.   

 

2.1.2. Respondenten 

De onderzoekspopulatie bestaat uit 55 vluchtelingen. Om de generaliseerbaarheid van de groep zo groot 

mogelijk te maken is er geen selectie gemaakt van geslacht, leeftijd, jaartal van komst in Nederland en/of 

andere kenmerken. Vanwege praktische overwegingen en een kleinere generaliseerbaarheid is er ook niet 

geselecteerd op nationaliteit. Uiteindelijk zijn er 20 mannen en 35 vrouwen. De meeste respondenten 

waren bezig met het inburgeringtraject en volgen hiervoor taallessen.  

 

2.1.3 Meetinstrumenten 

Door middel van de vragenlijst zijn verschillende concepten gemeten. De vragenlijst is als appendix 1 

toegevoegd bij dit document. Het merendeel van de vragen zijn overgenomen uit (standaard) 

vragenlijsten zoals metingen van NELLS (Graaf, de., Kalmijn, Kraaykamp & Monden, 2011), NKO (CBS, 

2010), SPVA (SCP, 2006) en het inburgeringexamen (DUO, 2012). Er is gebruik gemaakt van 

gestandaardiseerde vragen om de validiteit van het onderzoek te verhogen.  

Om vast te kunnen stellen dat de meetinstrumenten betrouwbaar zijn en meten wat ze moeten meten is 

bij ieder concept een principale factoranalyse (PFA) en betrouwbaarheidstest uitgevoerd. Bij enkele 

concepten is de Cronbach’s Alfa matig. Dit is vooral toe te schrijven aan het lage aantal items. Dit komt in 

de dataset vaker voor. Om de validiteit hoog te houden is het niet verstandig om nog meer items te 

verwijderen. De oorzaak hiervan is dat er slechts een beperkt aantal items in elke schaal zitten. Wanneer 

er te veel items weggehaald worden om de betrouwbaarheid iets hoger te laten zijn, daalt de validiteit. Om 

de validiteit beter te kunnen waarborgen en omdat er theoretisch gezien geen onderbouwing is om 

onderscheid te maken binnen bepaalde concepten, is een lagere Cronbach’s Alpha in sommige gevallen als 

acceptabel beschouwd. 

In het vervolg van deze paragraaf wordt weergegeven welke variabelen er zijn gebruikt en hoe deze een 

schaal vormen van datgene wat zij meten. In tabel 1 worden de N (= aantal), de gemiddelde score en de 
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standaardafwijking van elke schaal weergegeven. Een hogere score op de schalen betekend meer van het 

betreffende begrip. Dus, hoe hoger de score op economische integratie, hoe meer economische integratie.  

 

Afhankelijke variabelen 

Om culturele integratie te meten is er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde kennisvragen uit testen 

over de Nederlandse cultuur. Voor deze vragen (30 – 32) is een index  gemaakt. Een index wordt gebruikt 

wanneer het volledig duidelijk is wat items meten, ondanks dat ze waarschijnlijk niet correleren. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij kennis en tentamenvragen. Moeilijke en makkelijke vragen hangen dan meestal 

zak met elkaar samen, dus de betrouwbaarheid zal laag zijn. Desondanks kunnen de vragen bij elkaar 

gevoegd worden, omdat inhoudelijk duidelijk is dat zij hetzelfde meten. Een factoranalyse en 

betrouwbaarheidstest hoeft hier dus niet gedaan te worden.  

Economische integratie wordt gemeten door de vragen 14, 16 en 18. De betrouwbaarheid van de schaal 

heeft een Cronbach’s Alpha van 0,51. Politieke integratie is onderverdeeld in twee onderdelen: politieke 

kennis en politieke participatie. Politieke participatie wordt gemeten door vraag 20, 23, 24 en 25. De 

Cronbach’s Alpha van deze schaal is 0,66. De betrouwbaarheid is redelijk. Uit de factoranalyse volgt dat de 

items laden op 1 dimensie (eigenwaarde > 1.). De waarden van de Kaiser-Meyer-Olkin meting (KMO) zijn 

voldoende hoog, Barlett’s test laat zien dat de correlaties tussen de items voldoende hoog zijn en de 

communaliteiten zijn voldoende hoog.  

Voor twee politieke kennisvragen (vraag 26 en 27) is een index gemaakt.  

 

Om bij deze afhankelijke variabelen te kunnen beschrijven welke mate van integratie is toe te 

schrijven aan het hebben van een maatje is er voor elke afhankelijke variabele een vraag toegevoegd die 

de mate van hulp van het maatje meet. Uit de antwoordmogelijkheden is het mogelijk te concluderen of er 

samenhang is tussen hulp van het maatje en de mate van Y. Dit is op de volgende wijze gedaan (voorbeeld 

van politieke integratie): “Leert u van uw maatje over Nederlandse politiek? a. Ja, maar alleen als ik erom 

vraag; b. Ja, soms; c. Ja, altijd; d. Nee, maar dat zou ik wel willen; e. Nee, ik weet veel dingen al; f. Nee, en 

dat hoeft ook niet van mij.” 

De antwoordmogelijkheden zijn om wille van de analyse hergecodeerd naar de drie volgende categorieën 

“Ja, geleerd; Nee, niet geleerd; Nee, niet nodig”.  

Respectievelijk vraag 19, 28 en 33 meten de mate van invloed van een maatje op de score op Y. 

 

Onafhankelijke variabelen 

Sociale integratie wordt gemeten door vraag 6a, 7a en 8a. PFA geeft aan dat de items op 1 dimensie laden. 

Dit betekent dat zij hetzelfde meten, er hoefde dus geen items verwijderd te worden. Er kan een schaal 

worden gevormd. De betrouwbaarheid van de schaal heeft een Cronbach’s Alfa van 0,71. Dit is een goede 

betrouwbaarheid.  

Groei sociaal netwerk, als mechanisme van maatjesprojecten, is gemeten met vraag 11, 38 en 44. Deze 

vragen laden op 1 dimensie in een PFA en vormen een schaal met Cronbach’s Alfa 0,68.  

Identificatie, als mechanisme van maatjesprojecten, is gemeten aan de hand van vraag 39 en 41. In eerste 

instantie zijn vraag 36 en 40 ook meegenomen in het vormen van een schaal, maar de betrouwbaarheid 
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daarvan is laag (Cronbach’s Alfa 0,58). Verwijdering van vraag 36 en vervolgens vraag 40 leidt tot een 

aanzienlijke verhoging van de betrouwbaarheid. Een PFA laat zien dat er een schaal gevormd kan worden 

met een Cronbach’s Alpha  van 0,67. 

Bevordering zelfredzaamheid, als mechanisme van maatjesprojecten, is gemeten met vraag 37 en 42 en 43. 

Na verwijdering van vraag 43 is de Cronbach’s Alpha 0,65. Dit is een redelijke betrouwbaarheid. Omdat 

PFA laat zien dat er een schaal gevormd kan worden en vanwege theoretische onderbouwing voor dit 

concept, is een Cronbach’s Alpha van 0,65 acceptabel.  

 Naast het model met de bovenstaande onafhankelijke variabelen worden er ook aanvullende 

onafhankelijke variabelen getoetst om te zien of de effecten blijven bestaan. Deze variabelen zijn metingen 

die een bepaalde houding meten. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden of de identificatie met 

Nederland veroorzaakt wordt door het hebben van een maatje, of dat de respondent een sterke 

identificatie met Nederland had zonder bijdrage van een maatje. 

Etnische identificatie met het land van herkomst is gemeten aan de hand van vraag 9 en 10. 

De betrouwbaarheidstest geeft een Cronbach’s Alpha van 0,68.  

Etnische identificatie met Nederland is gemeten met vraag 45 en 50. De Cronbach’s Alpha hiervan is 0,86.  

Zelfvertrouwen is gemeten met vraag 46 en 48. Een Factor Analyse is mogelijk en laat zien dat de vragen 

op 1 dimensie laden. De betrouwbaarheidstest geeft een Cronbach’s Alpha van 0,75. 

Zelfredzaamheid is gemeten met vraag 47 en 49, maar correleren niet voldoende om een betrouwbare 

schaal te vormen. Daarom worden deze apart meegenomen in de analyse.  

 De verschillende vormen van activiteiten in het contact met het maatje wordt gemeten door 

frequentievragen in vraag 35. Door deze vraag wordt onderscheid gemaakt in de invulling van de 

projecten, waardoor er eventueel samenhang gevonden kan worden tussen deze verschillende vormen en 

de samenhang met culturele, economische of politieke integratie.  

Vraag 36 gaat in op gevoelens van waardering die respondenten ervaren met betrekking tot het hebben 

van een maatje. Er wordt gevraagd wat ze fijn vinden aan het hebben van een maatje. Meerdere 

antwoorden, die voor hen van toepassing zijn, kunnen aangekruist worden. Door middel van deze vraag 

kan onderzocht worden of bepaalde gevoelens belangrijk door hun samenhang met de mate van culturele, 

economische en/of politieke integratie.  

 

Controlevariabelen 

De variabelen leeftijd, geslacht en verblijfsduur zijn opgenomen in de vragenlijst als controlevariabelen. 

Hoe hoger de score van verblijfsduur, hoe korter iemand in Nederland is. 
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Tabel 1 Gemiddelde scores op de schalen  

Schaal N =   Gemiddelde score  

(min – max waarde) 

Standaard- 

afwijking 

Culturele integratie 55 1,4 (0 – 3) 0,8 

Economische integratie 55 1,4 (0 - 3) 0,8 

Politieke participatie 46 1,5 (0 - 3) 1,1 

Politieke kennis 48 2,2 (0 - 3) 1,3 

Politieke integratie 51 2,7 (0 - 4) 1,6 

Sociale integratie 46   10,4 (0 – 15) 4,7 

Groei sociaal netwerk dankzij maatje 52 5,3 (0 – 11) 2,7 

Identificatie met Nederland dankzij maatje 51 4,8 (0 – 8) 1,5 

Bevordering zelfredzaamheid dankzij maatje 52 2,6 (0 – 6) 0,8 

Identificatie met land van herkomst 55 1,4 (0 – 6) 1,5 

Identificatie met Nederland 54 5,4 (0 – 8) 1,6 

Zelfvertrouwen 53 5,7 (0 – 8) 1,8 

 

 

2.2. Data-analyse  

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de stappen die genomen zijn in het analyseproces. Gemaakte 

keuzes worden beargumenteerd en verantwoord.  

Nadat alle ontvangen vragenlijsten ingevoerd zijn in SPSS, is er gekeken naar mogelijkheden tot 

datareductie. Om overzichtelijke analyses te krijgen en het aantal resultaten te beperken, zijn er schalen 

gemaakt. De vorming van de schalen is in de vorige paragraaf beschreven. Bij het vormen van de schalen 

is gekeken naar het aantal missende waarden. Omdat er bij toepassing van listwise deletion weinig 

respondenten overbleven in een schaal, is er voor gekozen om voor personen die minimaal 1 vraag in de 

schaal hebben ingevuld een gemiddelde uit te rekenen. Het aantal missende waarden die vervolgens uit de 

steekproef verloren gaan is gering, namelijk maximaal 9 in de schaal van sociale integratie. 

Voordat verdere analyses vervolgens plaatsvonden zijn politieke participatie en politieke kennis (schalen 

die beiden politieke integratie meten) samengevoegd in één schaal. Factoranalyse gaf weer dat ze beiden 

op één dimensie laden. De verdeling is niet geheel normaal verdeeld, maar een variantie-analyse en 

regressieanalyse zijn robuust voor kleine schendingen van deze assumpties en de samenvoeging levert 

dus geen probleem op. De informatie over deze schaal staat vermeld in tabel 1.   

 

Na deze fase van voorbereiding zijn allereerst de beschrijvende analyses gedaan. Om de samenhang 

tussen hulp van het maatje en de mate van culturele, economische en politieke integratie te bepalen en het 

eerste deel van deelvraag 1 te kunnen beantwoorden, zijn de correlaties tussen hulp van het maatje op het 

gebied van de betreffende vorm van integratie en de mate van de betreffende vorm van integratie 

berekend. De respondenten die aangeven de hulp van het maatje niet nodig te hebben, zijn buiten 
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beschouwing gelaten. Alleen de respondenten die wel of geen hulp van hun maatje ontvingen zijn 

meegenomen, omdat alleen op deze manier een samenhang kan worden berekend.  

Om antwoord te kunnen geven op de relaties tussen sociale integratie, de mechanismen en culturele, 

economische en politieke integratie is een multipele regressieanalyse uitgevoerd. Door middel van deze 

analyse is het mogelijk de relaties die in het theoretische model te zien zijn te testen op significantie. Door 

middel van een regressieanalyse is te concluderen of er een significant deel van integratie voorspeld 

wordt door de mechanismen van maatjesprojecten. Hiervoor zijn allereerst de assumpties om een 

multipele regressieanalyse te mogen uitvoeren gecontroleerd. In de zogenaamde stem-and-leaf plots en 

boxplots, die de verdeling van de data en eventuele uitschieters weergeven, is te zien dat er geen grote 

afwijkingen zijn van een normale verdeling. De analyse is robuust genoeg om hier mee om te gaan. Ten 

tweede indiceren de normale verdeling diagram van gestandaardiseerde residuen en de 

spreidingsdiagram van gestandaardiseerde residuen dat aan de assumpties van normaliteit, lineariteit en 

homoscedasticiteit van de residuen is voldaan en ten derde bereikt Mahalanobis’ afstand niet de kritieke 

chi-square waarde, dit betekent dat eventuele multivariate uitschieters geen gevaar zijn. In iedere analyse 

is, n.a.v. het theoretisch model, allereerst sociale integratie ingevoegd om te controleren of dit een 

significant effect van de mate van culturele, economische of politieke integratie verklaard. Dit is in de tabel 

weergegeven in model 1. Vervolgens zijn de drie mechanismen ingevoegd, deze zijn weergegeven in model 

2 in de tabel. Hierna zijn in de analyse de controlevariabelen toegevoegd. De resultaten hiervan zijn 

weergegeven in model 3 in de tabel. In model 4 zijn de metingen meegenomen die controleren of de 

eventuele effecten van de mechanismen na toevoeging blijven bestaan. In het verslag worden de 

uitkomsten van de analyses toegelicht en worden de bijbehorende hypothesen bevestigd of verworpen. 

 

 

Om deelvraag 2 te kunnen beantwoorden is gekeken naar vragen over verschillende activiteiten die in een 

maatjesproject plaatsvinden, de waardering hiervan en de effecten op culturele, economische en politieke 

integratie. Vraag 35  maakt onderscheid in ‘vormen van maatjesprojecten’ en vraag 36 vraagt naar wat de 

respondent waardeert aan het hebben van een maatje.  

Om samenhang te vinden tussen verschillende activiteiten en vormen die plaats vinden in contact tussen 

twee maatjes en de mate van integratie van vluchtelingen, is op dezelfde manier als bij de waarderingen 

van maatjesprojecten een variantie-analyse toegepast. Hiermee kan deelvraag 2 worden beantwoord, 

omdat de analyse zicht geeft in welke activiteiten een significant effect hebben op de mate van (een 

bepaalde vorm van) integratie van vluchtelingen. Dit kunnen interessante gegevens zijn voor 

projectleiders en beleidmakers. Voordat de analyse kan worden uitgevoerd zijn de assumpties normaliteit 

en homogeniteit van variantie getest. De Skewness en Kurtosis statistieken laten zien dat de waarden 

dicht bij de 0 zijn en de data normaal verdeeld zijn. Levene’s test van homogeniteit van variantie is in alle 

gevallen niet significant, wat betekend dat de assumptie van homogeniteit geen gevaar loopt. In een tabel 

is weergegeven wat de gemiddelde score van beide antwoordmogelijkheden op de mate van integratie 

was. Daarbij is de F-waarde weergegeven, waarmee duidelijk is of een bepaalde waardering significant 

effect heeft op de mate van integratie.  
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Om de interpreteerbaarheid te bevorderen zijn de antwoordopties samengevoegd in twee mogelijkheden. 

Nooit en soms en regelmatig en vaak zijn samengevoegd. Dit was mogelijk omdat de frequentieverdeling 

liet zien dat de verdeling van de antwoorden zo was dat deze twee konden worden samengevoegd. Veelal 

was er door de respondenten de uiterste opties (nooit of vaak) ingevuld, en was er dus een gelijke 

verdeling. In de tabel is het gemiddelde van elke score (nooit/soms en regelmatig/vaak) op culturele, 

economische en politieke integratie weergegeven. Daarbij is de F-waarde genoteerd. Bij een significante 

waarde is dit aangegeven met een * en is in de tekst de effectgrootte van betreffende activiteit op de mate 

van integratie weergegeven.  

Er is eenzelfde variantie-analyse toegepast op de waarderingen van de respondenten, om een 

eventueel significant verschil in gemiddelden dat door bepaalde gevoelens van waardering veroorzaakt 

wordt, te kunnen weergeven. Dit vond plaatst nadat de assumpties waar een variantieanalyse aan dient te 

voldoen opnieuw zijn gecontroleerd. Op deze manier kan er samenhang tussen gevoelens van waardering 

over het hebben van een maatje en de mate van integratie gevonden worden. De waardering voor een 

bepaald onderdeel van het maatjesproject (het wel of niet fijn vinden van …) is de onafhankelijke 

variabele. De afhankelijke variabelen zijn culturele, economische en politieke integratie. Mogelijke 

effecten van bepaalde waarderingen kunnen zo worden geanalyseerd. De resultaten zijn weergegeven in 

een tabel, waarin ook de significantie wordt weergegeven  

 

Bij significante uitkomsten van bovenstaande variantieanalyses zijn de effectgrootte (N² ) genoemd, zodat 

het belang van de significantie voor de lezer interpreteerbaar word. N² geeft aan hoeveel procent van de 

verschillen in de afhankelijke variabele verklaard worden door (verschillen in de) onafhankelijke 

variabele. Dit is met name interessant als de relatie significant is. Een N² van .01 kan beschouwd worden 

als een klein effect. N²  van 0.59 kan beschouwd worden als gemiddeld effect en N²  van .138 kan 

beschouwd worden als groot effect.  
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3. Resultaten  

Dit hoofdstuk geeft de resultaten van het onderzoek weer. Het richt zich hierbij specifiek op het 

beantwoorden van de deelvragen aan hand van hypothesen die zijn weergegeven in de theoretische 

inleiding van dit onderzoek. Het theoretisch model dat naar aanleiding van de theoretische verwachtingen 

is opgesteld is in paragraaf 1.4. weergegeven. 

 

3.1. Samenhang sociale, culturele, economische en politieke integratie 

In de komende paragraaf wordt weergegeven in welke mate de vormen van integratie met elkaar 

samenhangen. Sociale integratie wordt hierin ook meegenomen, omdat deze in het onderzoek als 

onafhankelijke variabele gezien wordt (in de vorm van een maatjesproject). Er wordt dus zowel gekeken 

naar een relatie tussen sociale integratie en de afhankelijke variabelen culturele, economische en politieke 

integratie, als naar de samenhang tussen culturele, economische en politieke integratie.  

Tabel 2 laat zien dat er geen samenhang is tussen de verschillende afhankelijke variabelen; 

culturele, economische en politieke integratie. Als iemand meer economisch integreert, hoeft dit niet te 

betekenen dat ook de mate van culturele integratie stijgt. Er is hierin ook geen relatie tussen de frequentie 

van contact.  

Uit de theorieën over sociale integratie kan opgemaakt worden dat er wel een samenhang is tussen sociale 

integratie en de drie overige vormen van integratie afzonderlijk. Uit de correlatietabel is echter op te 

maken dat er ook geen samenhang is tussen sociale integratie en culturele, economische en politieke 

integratie. De frequentie van het contact heeft hier eveneens geen invloed op. 

 

Tabel 2 Correlatie tussen sociale, culturele, economische en politieke integratie.  

 Sociale integratie Culturele integratie Economische integratie Politieke integratie 

 Pearson 

Correlatie 

Sig. 

(tweezijdig) 

Pearson 

Correlatie 

Sig. 

(tweezijdig) 

Pearson 

Correlatie 

Sig. 

(tweezijdig) 

Pearson 

Correlatie 

Sig. 

(tweezijdig 

Sociale 

integratie 

-  -  ,072 ,636 ,069 ,670 ,087 ,585 

Culturele 

integratie 

,072 ,636 - - ,026 ,866 ,030 ,837 

Economische 

integratie 

,069 ,670 ,026 ,866 - - ,004 ,979 

Politieke 

integratie 

,087 ,585 ,030 ,837 ,004 ,979 - - 

 

 

3.2. Samenhang tussen ervaren hulp van maatje en sociale, culturele, economische 

en politieke integratie.  

In de vragenlijst zijn vragen opgenomen die bij elke vorm van integratie vraagt of, en in welke mate, het 

hebben van een maatje bij heeft gedragen aan kennis of ontwikkeling rondom het bepaalde onderwerp. 
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Wanneer een respondent aangeeft dat zijn of haar maatje hem of haar veel leert over Nederland, zal de 

correlatie tussen culturele integratie en hulp van het maatje hoog zijn. De respondenten die aangaven 

geen hulp van hun maatje hierbij nodig te hebben zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze categorie 

niet meegenomen kan worden in een correlatieberekening.   

Wanneer er een positieve (significante) correlatie is, kan verwacht worden dat het hebben van een maatje 

bijdraagt aan de betreffende integratie van de respondent.  

Ook in deze beschrijvende analyse is sociale integratie meegenomen als afhankelijke variabele met een 

mogelijke correlatie met hulp van het maatje. Dit is gedaan omdat theoretisch verwacht kan worden dat 

hulp van het maatje ook invloed kan hebben op de mate van sociale integratie, er wordt een wederzijdse 

beïnvloeding verwacht.  

 

In tabel 3 is de correlatie tussen hulp van het maatje en de mate van integratie af te lezen. De tabel laat 

zien dat er geen significante samenhang tussen het leren kennen van nieuwe mensen via het maatje en de 

mate van sociale integratie van respondenten.  

Tevens geeft de tabel aan dat er geen significante correlatie is tussen de mate van culturele integratie en 

de hulp van het maatje hierbij. De gemiddelde score van hulp van het maatje over de Nederlandse cultuur 

op culturele integratie is voor zowel de groep die zegt hierbij geen hulp van het maatje te ontvangen, als 

voor de groep die zegt wel hulp van het maatje te ontvangen, bijna gelijk.  

Er is ook geen significante correlatie gevonden tussen economische integratie en hulp van het maatje 

hierbij. De meeste respondenten zijn matig tot redelijk geïntegreerd. Omdat een groot deel van de 

respondenten niet mag werken, is de score op goed geïntegreerd laag. Er zijn dus nog weinig 

mogelijkheden voor deze groep om economisch te integreren. Een oorzaak voor het gegeven dat 

economische integratie niet correleert met hulp van het maatje hierbij kan zijn dat de respondenten niet 

bezig is met het vinden van werk (een belangrijke voorspeller voor economische integratie), omdat zij 

bezig zijn met de inburgering en dus de hulp van het maatje (nog) niet nodig hebben.  

Er is ook geen samenhang gevonden tussen politieke integratie en hulp van het maatje te constateren. De 

grootte van deze groep is lager dan die van de rest. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat veel 

respondenten nog niet mogen stemmen. Desondanks is aan de lage correlatie af te lezen dat er geen 

samenhang is, ook al zou de grootte van de groep groter zijn.  

 

Tabel 3 Correlatie tussen hulp van maatje en sociale, culturele, economische & politieke integratie 

 

Integratievorm: 

 

                       Hulp van maatje 

 Pearson Correlatie Sig. (tweezijdig) 

Sociale integratie ,072 ,633 

Culturele integratie ,024 ,871 

Economische integratie ,045 ,773 

Politieke integratie ,072 ,717 
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Vanuit de theorie werd een samenhang tussen het hebben van een maatje  en de mate van integratie 

verwacht. Hypothese 1:  Het hebben van een maatje hangt samen met de culturele, economische en politieke 

integratie van vluchtelingen. Deze hypothese kan naar aanleiding van de niet-significante correlaties niet 

aangenomen worden.  

In het theoretisch model zijn tussen sociale integratie en ‘groei sociaal netwerk’ twee pijlen te  

zien. Naast het mechanisme als verklaring voor de relatie tussen sociale integratie en de andere vormen 

van integratie, werd ook verwacht dat de groei van het sociale netwerk door het hebben van een maatje 

leidde tot meer sociale integratie. Hypothese 5: Het vergroten van het sociale netwerk d.m.v. een 

maatjesproject leidt tot verdere sociale integratie. Tabel 3 laat zien dat er geen significante samenhang is 

tussen sociale integratie en hulp van het maatje daarbij en dus kan de hypothese op basis hiervan niet 

aangenomen worden.  

 

3.3. Invloed van mechanismen op culturele, economische en politieke integratie 

Aan hand van het theoretisch model wordt verwacht dat de mechanismen ‘groei sociaal netwerk’, 

identificatie’ en ‘bevordering zelfredzaamheid’ verklaringen zijn voor de relatie tussen sociale integratie 

en de overige drie vormen van integratie. Om te kijken of er een relatie bestaat tussen de mechanismen en 

culturele, economische en politieke integratie is een multipele regressieanalyse uitgevoerd. 

   

Culturele integratie 

Tabel 4 presenteert de uitkomsten van de regressieanalyse op culturele integratie. Model 1 laat alleen de 

onafhankelijke variabele ‘sociale integratie’ zien. Te zien is dat sociale integratie een niet-significante 

1,8% van de mate van culturele integratie verklaard (R² = .018, F (1,44) = .790, p = .379). Dit bleek ook al 

uit de correlatie tussen sociale integratie en de andere vormen van integratie in tabel 2.  Bij toevoeging 

van de mechanismen in model 2 is er een stijging in de verklaarde variantie naar een niet-significante 

7,2% van de mate van culturele integratie (R² = .072, F (4,37) = .722, p = .582). Het mechanismen ‘groei 

sociaal netwerk’ verklaard echter wel een significant deel van het effect op culturele integratie. Hypothese 

2. Het vergroten van het sociale netwerk van een vluchtelingenmaatje leidt tot meer culturele integratie 

wordt bevestigd. Er kan aangenomen worden dat groei van sociaal netwerk door het hebben van een 

maatje, effect heeft op de culturele integratie van vluchtelingen. Dit houdt in dat hoe meer het sociale 

netwerk van de respondent zal groeien, des te meer zal de mate van culturele integratie stijgen. Het model 

laat op de overige twee mechanismen geen significant effect zien. Identificatie en bevordering van 

zelfredzaamheid door het hebben van een maatje zijn geen significante voorspellers van culturele 

integratie. Hypothese 6 Identificatie met de meerderheidsgroep leidt tot culturele integratie en hypothese 9: 

De bevordering van zelfredzaamheid leidt tot culturele integratie kunnen niet bevestigd worden. Na 

toevoeging van controlevariabelen leeftijd, geslacht en verblijfsduur in Nederland in model 3 blijkt dat 

deze controlevariabelen niet significant meer verklaren dan het model zonder deze variabelen (R² = .11, F 

(7,34) = .613, p = .741). Uit model 4 blijkt dat het ervaren van controle over het eigen leven door de 

respondenten ook een significant deel van het effect op culturele integratie verklaart (R² = .236, F (12,28) 

= .721, p = .719). Hoe groter de mate van zelfredzaamheid, hoe meer culturele integratie. Deze meting van 
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zelfredzaamheid is geen gevolg van het hebben van een maatje, maar meet de mate van zelfredzaamheid 

die los staat van wat door het maatje is bijgedragen aan zelfredzaamheid. Van belang is dat het 

significante verband tussen groei van sociaal netwerk door het maatje en culturele integratie blijft bestaan 

als er extra variabelen toegevoegd worden, zoals in model 3 en 4 te zien is. Dit geeft aan dat dit 

mechanisme een belangrijke rol speelt in de mate van culturele integratie van vluchtelingen.  

 

Economische integratie 

Uit model 1 in tabel 5 blijkt dat de samenhang tussen sociale integratie en economische integratie erg 

klein is (R² = .005, F (1,38) = .184, p = .670), zoals al eerder is weergegeven in tabel 2. In model 2 zijn de 

mechanismen toegevoegd en is te zien dat zij een niet-significante 6,8% van de mate van economische 

integratie verklaren (R² = .068, F (4,34) = .601, p = .665). Het effect van het mechanisme ‘bevordering 

zelfredzaamheid' op economische integratie is wel significant. Hoe meer bevordering van zelfredzaamheid 

dankzij het maatje, hoe meer economische integratie. Hypothese 10: De bevordering van zelfredzaamheid 

leidt tot economische integratie wordt hierdoor bevestigd.  

Hypothese 3: Het vergroten van het sociale netwerk van een vluchtelingenmaatje leidt tot meer economische 

integratie en hypothese 7: Identificatie met de meerderheidsgroep leidt tot economische integratie kunnen 

niet worden bevestigt.   

Na toevoeging van controlevariabelen in model 3 is op te merken dat de proportie verklaarde 

variantie met 18% stijgt (R² = .243, F (7,31) = .137, p = .252). Dit is een aanzienlijk deel. De 

regressieanalyse laat zien dat de controlevariabele geslacht een significant deel van het effect verklaard, 

mannen scoren hoger dan vrouwen op economische integratie.  

Model 4 toont opnieuw dat de meting van zelfredzaamheid, die aanwezig is zonder toedoen van een 

maatje,  ook een significante invloed heeft op de mate van economische integratie (R² = .374, F (12,24) = 

1.19, p = .341). Hoe sterker mensen het gevoel hebben de controle over hun leven te hebben, hoe groter de 

mate van economische integratie.  

 

Politieke integratie 

Tabel 6 geeft de regressieanalyse op politieke integratie weer. De relatie tussen sociale integratie en 

politieke integratie in model is niet significant (R² = .008, F (1,40) =.303, p = .585) en verklaard slechts een 

klein deel van de mate van politieke integratie. Na toevoeging van de mechanismen in model 2 blijkt dat 

‘groei van sociaal netwerk dankzij het maatje’ een significant deel verklaard van de 12% van politieke 

integratie dat verklaard wordt door model 2 (R² = .123, F (4,34) = 1.19, p = .332). Hoe meer groei van het 

sociale netwerk van de vluchteling door het deelnemen aan het maatjesproject, hoe groter de mate van 

politieke integratie is. Hypothese 4: Het vergroten van het sociale netwerk van een vluchtelingenmaatje 

leidt tot meer politieke integratie wordt hierdoor bevestigd. Het verband tussen groei sociaal netwerk en 

politieke integratie blijft bestaan bij toevoeging van andere variabelen.  

Er is geen significante samenhang te vinden tussen politieke integratie en identificatie met Nederland 

dankzij een maatje, en met bevordering zelfredzaamheid dankzij een maatje. Hypothese 8: Identificatie 

met de meerderheidsgroep leidt tot politieke integratie en Hypothese 11: De bevordering van 

zelfredzaamheid leidt tot politieke integratie worden niet bevestigd. 
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Model 3 laat zien dat de controlevariabelen zorgen voor een 12% meer verklaarde variantie.(R² = .243, F 

(7,31) =1.42, p = .234). De rol van leeftijd is hierin significant. Hoe jonger ben is, hoe groter de mate van 

politieke integratie. Toevoegingen in model 4 van de metingen die zijn meegenomen om te controleren of 

de effecten van de mechanismen in model 2 blijven bestaan, laten een aanzienlijk grotere (bijna 

significante) proportie verklaarde variantie zien (R² = .408, F (12,25) =1.44, p = .215). Dit betekent dat 

deze kenmerken, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en identificatie met herkomstland en met Nederland 

ook een belangrijke rol spelen in de mate van politieke integratie.  
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Tabel 4 Resultaten regressieanalyse op culturele integratie 
 
Predictoren Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

   B   SD B  SD B  SD  B  SD 

Sociale integratie 0. 20 0.22 -.002 .026 .002 .027 .008 .030 

Groei sociaal netwerk (mechanisme)   .070~ .047~ .076~ .050~ .085~ .054~ 

Identificatie (mechanisme)   -.022 .085 -.043 .091 -.067 .099 

Bevordering zelfredzaamheid 
(mechanisme) 

  -.158 .158 -.166 .164 -.221 .191 

Controle geslacht (vrouw)     -.103 .114 -.040 .132 

Controle leeftijd     .213 .261 .115 .290 

Verblijfsduur in Nederland      -.100 .121 -.093 .130 

Zelfvertrouwen       -.020 .125 

Identificatie herkomstland       .113 .102 

Identificatie Nederland       .066 .092 

Zelfredzaamheid 1       .028 .174 

Zelfredzaamheid 2       .205~ .138~ 

            R²  0. 018  0.072  0.112  0.236 

            N     

* = p,0.05 - ~ = p<0.10. Eenzijdige toets 
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Tabel 5 Resultaten regressieanalyse op economische integratie 
 
 

* = p,0.05 - ~ = p<0.10. Eenzijdige toets 

Predictoren Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

   B   SD B  SD B  SD  B  SD 

Sociale integratie 0. 016 0.037 .008 .042 .014 .040 .019 .045 

Groei sociaal netwerk (mechanisme)   -.030 .075 -.040 .074 -.062 .079 

Identificatie (mechanisme)   .039 .147 .051 .143 .123 .160 

Bevordering zelfredzaamheid 
(mechanisme) 

  .387~ .266~ .433* .254* .451~ .293~ 

Controle geslacht (vrouw)     -.286~ .171~ -.387* .202* 

Controle leeftijd     -.439 .386 -.496 .433 

Verblijfsduur in Nederland     -.191 .175 -.171 .189 

Zelfvertrouwen       .032 .187 

Identificatie herkomstland       -.096 .151 

Identificatie Nederland       -.010 .143 

Zelfredzaamheid 1       .518* .250* 

Zelfredzaamheid 2       .028 .214 

            R²  0. 005  0.068  0.243  0.374 

            N 39 38 38 36 



 29 

Tabel 6 Resultaten regressieanalyse op politieke integratie 

 

* = p,0.05 - ~ = p<0.10. Eenzijdige toets 

Predictoren Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

   B   SD B  SD B  SD  B  SD 

Sociale integratie 0. 029 0.054 .005 .059 .001 .059 .029 .061 

Groei sociaal netwerk (mechanisme)   .218* .106* .215* .108* .239* .108* 

Identificatie (mechanisme)   -.227 .209 -.206 .209 -.357~ .219~ 

Bevordering zelfredzaamheid 
(mechanisme) 

  -.088 .374 .012 .369 -.084 .398 

Controle geslacht (vrouw)     -.140 .249 .029~ .273~ 

Controle leeftijd     -.882~ .565~ -.823 .588 

Verblijfsduur in Nederland     -.240 .258 -.150 .261 

Zelfvertrouwen       .099 .258 

Identificatie herkomstland       .439* .204* 

Identificatie Nederland       .180 .197 

Zelfredzaamheid 1       .398 .344 

Zelfredzaamheid 2       .189 .292 

            R²  0. 008  0.123  0.243  0.408 
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3.4. Samenhang tussen activiteiten in een maatjesproject en economische, 

culturele en politieke integratie. 

Contact tussen maatjes kan in verschillende vormen plaatsvinden. Er zijn koppels die vooral met elkaar 

praten en er zijn ook koppels die er op uit gaan om bijvoorbeeld actief de stad te verkennen of te sporten. 

Aan de respondenten is in de vragenlijst gevraagd hoe vaak zij een bepaalde activiteit doen. Ook konden 

zij invullen als ze andere dingen deden, maar van deze optie is geen gebruik gemaakt. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de activiteiten die in de vragenlijst genoemd worden de lading van activiteiten 

dekt.  

Om te kunnen zien welke activiteiten het meest effect hebben op culturele, economische en/of politieke 

integratie is een variantie-analyse uitgevoerd (p < .05). In tabel 7 wordt de analyse op culturele integratie 

weergegeven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat respondenten die regelmatig tot vaak samen praten 

en samen koken significant hoger scoren op de mate van culturele integratie dan respondenten die deze 

activiteiten nooit tot soms doen. Met N²= .067 en N²= .107 kan dit effect als gemiddeld tot groot worden 

beschouwd. 

Respondenten die regelmatig tot vaak samen sporten, nieuwe mensen ontmoeten en huiswerk en 

administratie samen doornemen scoren gemiddeld hoger op culturele integratie, maar deze verschillen 

zijn niet significant. Respondenten die regelmatig tot vaak de stad en omgeving verkenen scoren lager op 

culturele integratie dan respondenten die dit niet regelmatig doen. Ook dit verschil is echter niet 

significant.  

 

tabel 7 Variantie-analyse maatjesactiviteiten en culturele integratie 

Activiteiten in contact tussen 

maatjes 

Gemiddelde score op culturele integratie 

 

F-waarde (sign) 

 regelmatig - vaak nooit - soms  

Praten 5.29 3.00 1.743~ 

Sporten 5.66 5.39 0.650 

Stad/omgeving verkennen 4.50 4.86 0.701 

Koken 5.25 4.3 1.683** 

Nieuwe mensen ontmoeten 5.60 2.87 0.894 

Huiswerk/administratie 4.83 4.73 0.215 

* = p,0.05 - ~ = p<0.10. Eenzijdige toets 

 

Tabel 8 geeft de uitkomsten van de variantie-analyse op economische integratie weer. Uit deze analyse 

blijkt dat samen de stad/omgeving verkennen en samen huiswerk/administratie doornemen significante 

samenhang vertonen met economische integratie. Respondenten die dit vaker doen, scoren hoger op 

economische integratie. De effectgrootte, N²= .168 voor samen de stad/omgeving verkennen en N²= .152 

voor samen huiswerk/administratie doornemen, kunnen beschouwd worden als een groot effect op 

economische integratie. Respondenten die aangeven nooit tot soms te sporten, scoren significant hoger op 

economische integratie. Dit geld ook voor samen praten en nieuwe mensen ontmoeten. Respondenten die 
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aangeven die nooit tot soms te doen scoren hoger op economische integratie. Deze verschillen zijn echter 

niet significant. Respondenten die regelmatig tot vaak koken met hun maatje scoren hoger op 

economische integratie dan de respondenten die dit niet (vaak) doen, maar de verschillen hierin zijn ook 

niet significant.  

 

Tabel 8 Variantie-analyse maatjesactiviteiten en economische integratie 

Activiteiten in contact tussen 

maatjes 

Gemiddelde score op economische integratie 

 

F-waarde (sign) 

 regelmatig - vaak nooit - soms  

Praten 1.44 2.66 0.215 

Sporten 2.00 3.03 2.275* 

Stad/omgeving verkennen 3.66 2.74 2.131~ 

Koken 3.00 2.64 0.476 

Nieuwe mensen ontmoeten 2.53 2.69 0.381 

Huiswerk/administratie 2.90 2.83 1.977~ 

* = p,0.05 - ~ = p<0.10. Eenzijdige toets  

 

Uit de variantie-analyse die op politieke integratie is uitgevoerd, zoals in tabel 9 weergegeven is, 

blijkt dat respondenten die vaak met elkaar praten significant hoger score op de mate van politieke 

integratie. Met een N²= .107 kan dit beschouwd worden als een gemiddeld tot groot effect. Regelmatig tot 

vaak samen sporten, de stad of omgeving verkennen en nieuwe mensen ontmoeten vertonen wel een 

samenhang met politieke integratie, maar de verschillen met respondenten die dit nooit tot soms doen 

zijn niet significant. Maatjes die nooit of soms koken of huiswerk/administratie samen doornemen scoren 

hoger op politieke integratie dan de respondenten die dit wel regelmatig tot vaak doen, deze verschillen 

zijn echter ook niet significant.  

 

tabel 9 Variantie-analyse maatjesactiviteiten en politieke integratie 

Activiteiten in contact tussen 

maatjes 

Gemiddelde score op politieke integratie 

 

F-waarde (sign) 

 regelmatig - vaak nooit - soms  

Praten 6.31 0.00 2.582* 

Sporten 8.00 5.57 0.962 

Stad/omgeving verkennen 5.73 5.49 0.694 

Koken 3.50 5.66 0.984 

Nieuwe mensen ontmoeten 6.13 5.00 0.299 

Huiswerk/administratie 4.80 5.92 0.773 

* = p,0.05 - ~ = p<0.10. Eenzijdige toets 
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3.5. Samenhang tussen waardering voor het maatje en economische, culturele en 

politieke integratie.  

Om te kunnen zien welke waarderingen die vluchtelingen voor het hebben van een maatje ervaren, het 

sterkst gerelateerd zijn aan culturele, economische en politieke integratie is er een variantie-analyse 

uitgevoerd. Deze test laat verschillen in culturele, economische en politieke integratie zien die 

samenhangen met wat de respondenten wel of niet ‘fijn vinden aan maatjesproject’ (p < .05). 

 

De eerste variantie-analyse is uitgevoerd met als afhankelijke variabele culturele integratie en als 

onafhankelijke variabele vraag 36 uit de vragenlijst. Respondenten hebben hier ingevuld wat zij fijn 

vinden aan het hebben van een maatje. Voorbeelden zijn: Fijn dat er iemand is die naar me luistert en fijn 

dat ik de Nederlandse taal leer.  

De variantie-analyse op culturele integratie (tabel 10) laat zien dat de gemiddelde scores op de 

stellingen ‘fijn dat ik de Nederlandse taal leer’ en ‘fijn dat ik iemand heb bij wie ik mezelf kan zijn’ 

significant van elkaar verschillen. Dit betekent dat deze waarderingen een significante samenhang 

vertonen met culturele integratie; degene die dit waarderen scoren hoger op culturele integratie. Het fijn 

vinden dat je bij je maatje jezelf kan zijn (N²= .04) heeft een klein tot gemiddeld effect. Het fijn vinden om 

de Nederlandse taal te leren kan met N²= .144 als een groot effect op culturele integratie worden 

beschouwd. Het ‘fijn vinden dat het maatje luistert’ vertoont een significante verband de andere kant op; 

zij die het waarderen dat het maatje luistert, scoren lager op culturele integratie.  

Respondenten die het waarderen over Nederland te leren, hulp van het maatje te ontvangen, leuke dingen 

te doen, meer mensen te leren kennen en de weg te leren kennen in Nederland scoren hoger op culturele 

integratie dan respondenten die dit niet specifiek aangeven te waarderen, maar deze verschillen zijn niet 

significant.  

 

Tabel 10 Variantie-analyse waardering en culturele integratie  

Waardering voor 

 maatje omdat: 

 

Gemiddelde score op culturele integratie 

 

F-waarde (sign) 

 Voor respondenten 

die wel aangeven 

het fijn te vinden 

Voor respondenten die 

niet aangeven het fijn 

te vinden 

 

Maatje luistert 2,31 2,60 1,78~ 

Taal leren 2,52 1,71 7,69* 

Mezelf kunnen zijn 2,67 2,33 2,24~ 

Over Nederland leren 2,43 2,40 0,18 

Iemand die me wil helpen 2,53 2,28 1,52 

Iemand om leuke dingen mee te 
doen 

2,46 2,40 0,54 

Meer mensen leren kennen 2,54 2,40 0,42 

Weg leer kennen in Nederland 2,47 2,39 0,15 

* = p,0.05 - ~ = p<0.10. Eenzijdige toets 
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De variantie-analyse met economische integratie als afhankelijke variabele laat in tabel 11 zien 

dat leren over Nederland met behulp van het maatje een significante samenhang vertoont economische 

integratie. Het effect (N²= .065) wordt beschouwd als een gemiddeld effect. Voor de andere waarderingen 

geldt dat respondenten die niet aangeven betreffende aspecten fijn te vinden, hoger scoren op 

economische integratie. Deze verschillen zijn echter niet significant.  
 

Tabel 11 Variantie-analyse waardering en economische integratie 

Waardering voor 

 maatje omdat: 

 

Gemiddelde score op economische integratie 

 

F-waarde (sign) 

 Voor respondenten 

die wel aangeven 

het fijn te vinden 

Voor respondenten die 

niet aangeven het fijn 

te vinden 

 

Maatje luistert 1.40 1.60 0.63 

Taal leren 1.44 1.60 0.10 

Mezelf kunnen zijn 1.27 1.51 0.44 

Over Nederland leren 1.77 1.25 0.89* 

Iemand die me wil helpen 1.32 1.67 1.19 

Iemand om leuke dingen mee te 
doen 

1.20 1.53 0.76 

Meer mensen leren kennen 1.22 1.51 0.55 

Weg leer kennen in Nederland 1.31 1.53 0.46 

* = p,0.05 - ~ = p<0.10. Eenzijdige toets 

 

Tabel 12 geeft de variantie-analyse met politieke integratie als afhankelijke variabelen weer. De 

analyse laat zien dat ‘taal leren’ en ‘het fijn vinden dat er iemand is die me helpt’ leidt tot een significant 

verschil in de mate van politieke integratie. Het effect van beide waarderingen (N²= .057 en N²= .085) 

kunnen beschouwd worden als gemiddeld effect. 

Respondenten die het waarderen dat hun maatje naar hen luistert, dat ze over Nederland leren en dat ze 

de weg leren, scoren gemiddeld hoger op politieke integratie, maar deze verschillen zijn niet significant.  

Respondenten die aangeven het fijn te vinden dat ze zichzelf te kunnen zijn, om iemand te hebben om 

leuke dingen mee te doen en meer mensen te leren kennen scoren lager op politieke integratie, deze 

verschillen zijn echter ook niet significant.  

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Tabel 12 Variantie-analyse waardering en politieke integratie 

Waardering voor 

 maatje omdat: 

 

Gemiddelde score op politieke integratie 

 

F-waarde (sign) 

 Voor respondenten die 

wel aangeven het fijn 

te vinden 

Voor respondenten die 

niet aangeven het fijn 

te vinden 

 

Maatje luistert 2.75 2.63 0.61 

Taal leren 2.85 1.67 2.83* 

Mezelf kunnen zijn 2.50 2.77 0.24 

Over Nederland leren 2.75 2.63 0.06 

Iemand die me wil helpen 3.10 2.18 4.20* 

Iemand om leuke dingen 
mee te doen 

2.50 2.77 0.24 

Meer mensen leren kennen 2.67 2.72 0.009 

Weg leer kennen in 

Nederland 

2.94 2.59 0.52 

* = p,0.05 - ~ = p<0.10. Eenzijdige toets 

 

 

  



4. Conclusie & discussie 

  

4.1. Discussie 

In dit onderzoek is onderzocht of sociale integratie door middel van het deelnemen aan een 

maatjesproject voor vluchtelingen leidt tot integratie op cultureel, economisch en politiek niveau. Tevens 

is er een beschrijving gegeven van factoren van maatjesprojecten die mogelijk effect hebben op de mate 

van culturele, economische en politieke integratie van vluchtelingen. Voor het onderzoek zijn 

vragenlijsten verspreid onder een aantal vluchtelingen die deelnemen aan een maatjesproject. De 

verwachting was dat er een samenhang zou zijn tussen sociale integratie en culturele, economische en 

politieke integratie en dat deze samenhang verklaard kon worden door mechanismen van 

maatjesprojecten, namelijk ‘groei van sociaal netwerk’, ‘identificatie’ en ‘bevordering van 

zelfredzaamheid’.  

 

De relatie tussen sociale, culturele, economische en politieke integratie en de mechanismen van 

maatjesprojecten 

Hypothese 1 stelt dat het hebben van een maatje samenhangt met de mate van culturele, economische en 

politieke integratie. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt echter dat de ervaren hulp van een maatje 

niet significant toegeschreven kan worden aan culturele, economische en politieke integratie. De 

samenhang tussen sociale integratie, wat in dit onderzoek wordt gemeten aan hand van maatjesprojecten, 

en de andere drie vormen van integratie wordt hier dus niet gevonden. De regressieanalyses geven ook 

weer dat sociale integratie geen significante proportie van de mate van culturele, economische en 

politieke integratie verklaard.  

Een mogelijke verklaring kan liggen in de kwaliteit van het contact. Allport (1954) stelt dat kwaliteit van 

contact aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, wil het positieve effecten hebben de minderheidsgroep.  

Interetnisch contact leidt namelijk volgens deze theorie tot vermindering van vooroordelen, wat 

toenadering en integratie van de minderheidsgroep bevordert. Ondanks dat maatjesprojecten streven aan 

de voorwaarden die Allport stelt te voldoen, is het mogelijk dat dit niet volledig gebeurt. Zo kan het zijn 

dat er geen sprake is van de voorwaarde van een geheel gelijke status, doordat de vluchteling zijn 

Nederlandse maatje ziet als iemand die hem of haar wat leert en daarin boven hem of haar staat. Het 

positieve effect wat de contacttheorie heeft op sociale, culturele, economische en politieke integratie kan 

hierdoor verminderd worden. Dit kan een oorzaak zijn voor het ontbreken van significante samenhang. 

Pettigrew en Tropp (2006) geven echter aan dat het contact niet per se aan deze voorwaarden dient te 

voldoen om succesvol te zijn. Met dit gegeven kan geen verklaring worden gegeven voor het niet uitkomen 

van de gestelde hypothese.  

Een andere mogelijke verklaring is dat de respondenten zich niet bewust zijn van de bijdrage van hun 

maatje aan hun kennis en participatie over en in de Nederlandse samenleving. Het merendeel van de 

respondenten volgt taallessen voor het inburgeringtraject en volgt hiervoor vier dagen per week les. Hier 

leren ze naast de Nederlandse taal ook over Nederlandse gewoonten. Het is mogelijk dat zij vooral hieraan 

hun kennis over Nederland (denken te) wijten.  Op korte termijn lijkt het daardoor geen effect te hebben 
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op culturele, economische en politieke integratie, maar hoe dit op lange termijn is, is niet te zeggen. Ook 

kan het te maken hebben met de beperkte spreiding binnen de groep vluchtelingen die deelnemen aan 

een maatjesproject, dat veroorzaakt wordt door de relatief kleine steekproef.  

 

Hypothesen 2, 6, en 9 stellen dat respectievelijk groei van sociale netwerk, identificatie en bevordering 

van zelfredzaamheid mechanismen van maatjesprojecten zijn die leiden tot meer culturele integratie. 

Ondanks dat er geen significant deel van culturele integratie verklaard wordt door het deelnemen aan een 

maatjesproject, blijkt groei van sociaal netwerk wel een significant effect te hebben op de mate van 

culturele integratie (hypothese 2). Hoe meer het sociale netwerk dankzij de hulp van het maatje vergroot 

wordt, des te groter de mate van culturele integratie. Deze uitkomst onderbouwd wat Beugelsdijk & 

Smulders (2003) en Leonard (2004) zeggen over overbruggend kapitaal: een groter sociaal netwerk van 

migranten met de meerderheidsgroep leidt tot sociale en culturele oriëntatie op de dominante cultuur. 

Door de interactie met de dominante cultuur wordt de mate van culturele integratie vergroot.  

Hypothese 5 verwacht een significant effect van groei sociaal netwerk dankzij maatje op sociale integratie, 

waarmee een wederzijds effect kan worden gevonden, is niet uitgekomen. De theoretische onderbouwing 

die stelt dat het hebben van een goede relatie met iemand, een maatje, kan leiden tot verbetering van 

relaties met anderen en het makkelijker aangaan van relaties met nieuwe mensen. Een mogelijke 

verklaring kan zijn dat contact met het maatje slechts een klein deel van het netwerk van de respondenten 

beslaat en men vooral op andere gebieden mensen ontmoet, bijvoorbeeld in de buurt of op school. Daarbij 

is het mogelijk dat het contact met mensen die men leert kunnen door hun maatje niet direct persoonlijk 

contact is en daardoor geen sociale integratie bevordert.  

Identificatie met Nederland dankzij het maatje (hypothese 6) en bevordering van 

zelfredzaamheid door het hebben van een maatje (hypothese 9) blijken geen significante samenhang met 

culturele integratie te vertonen. Een verklaring voor het gegeven dat identificatie niet leidt tot culturele 

integratie kan liggen in het feit dat het maatje als rolmodel niet leidt tot identificatie met de ‘ingroup’, 

zoals in eerdere onderzoeken wordt genoemd (ISW en E-Quality, 2011). Wanneer iemand zichzelf 

namelijk wel identificeert met die meerderheidsgroep, ga je meer lijken en er meer bij horen. Hierdoor 

kunnen culturele tradities, waarden en normen overgenomen worden (Tajfel & Turner 1979, zoals 

weergegeven door Brown 2000). Het is dus mogelijk dat het hebben van een maatje niet direct betekent 

dat er identificatie, die zo sterk is dat het leidt tot opname in de meerderheidsgroep, plaatsvindt. 

 Uit evaluatieonderzoek naar coaching onder vluchtelingen vrouwen (Raat, 2010) blijkt dat het 

vergroten van zelfredzaamheid van vrouwen leidt tot meer culturele integratie. In dit onderzoek laten de 

resultaten geen significant effect zien. De verklaring kan liggen in het feit dat er in coachingstrajecten 

meer nadruk ligt op bevordering van zelfredzaamheid dat bij maatjesprojecten. Ook is het mogelijk dat 

het zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving niet direct invloed heeft op de mate waarin 

iemand culturele aspecten van die samenleving overneemt. De mate waarin iemand het belangrijk vind 

om zich in de samenleving staande te houden en de samenleving echt te leren kennen, kan van invloed zijn 

op de reikwijdte van zelfredzaamheid.  

 

De resultaten van de regressieanalyse van economische integratie laten zien dat groei van sociaal netwerk 
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en identificatie geen invloed hebben op de mate van economische integratie van vluchtelingen. Hypothese 

3 en 7 worden hiermee verworpen. Een verklaring voor het feit dat sociale integratie geen invloed heeft 

kan gezocht zijn dat het kennen van meer mensen niet hoeft te betekenen dat er dan mensen tussen zitten 

die kunnen helpen bij het vinden van werk. Het aantal mensen in het sociale netwerk is in dat geval nog te 

klein. Om economische integratie te bevorderen gaat het echter niet alleen om de omvang van het 

netwerk, ook de samenstelling ervan is belangrijk. In een divers netwerk kunnen mensen aanwezig zijn 

waar geen persoonlijke binding mee is. Deze zogenaamde zwakke banden kunnen juist door die 

afstandelijke positie nieuwe informatie kan verschaffen die relevant is, bijvoorbeeld voor het vinden van 

een baan (Grantovetter,1973). Afwezigheid van deze zwakke banden kan een mogelijke oorzaak zijn voor 

de afwezigheid van het effect van groei sociaal netwerk op economische integratie.  

Een andere mogelijke verklaring is dat het merendeel van de respondenten bezig is met inburgering en 

het volgen van taallessen en hierdoor nog niet gericht is op het vinden van werk. Op langere termijn kan 

het effect van het hebben van een maatje op economische integratie mogelijk wel zichtbaar worden. 

Dat identificatie gegeven dit onderzoek geen effect heeft op de mate van economische integratie 

van vluchtelingen ontkracht de theorie van de rol van een rolmodel in het proces van identificatie. 

Waardoor iemand onderdeel zou van de meerderheidsgroep,  economische mogelijkheden zou kunnen 

bieden (Tajfel & Turner 1979, zoals weergegeven door Brown 2000). Ook in dit geval kan het echter een 

verklaring zijn dat vluchtelingen niet bewust bezig zijn om tot de meerderheidsgroep te gaan behoren 

door op de groep te gaan lijken, om een baan te kunnen vinden. Het is mogelijk dat men op korte termijn 

niet bezig is met positionering op de arbeidsmarkt, omdat men nog bezig is met het leren van de taal en 

het behalen van het inburgeringexamen, waardoor op korte termijn effecten op economische integratie 

niet zichtbaar zijn.   

 Uit het onderzoek blijkt dat bevordering van zelfredzaamheid door het hebben van een maatje 

wel significant samenhangt met de mate van economische integratie (hypothese 10). Dit houdt in dat hoe 

meer de zelfredzaamheid van de vluchteling wordt bevorderd in contact met het maatje, des te groter de 

mate van economische integratie is. Dit ondersteunt de theorie van Hagendoorn et.al. (2003), die stelt dat 

hoe zelfstandiger iemand is, hoe minder afhankelijk hij of zij is van de beperkte economische hulpbronnen 

die de eigen culturele groep te bieden heeft. Er is dus meer toegang en mogelijkheden tot economische 

integratie. Veldman (1997) spreekt over de invloed van zelfredzaamheid op zelfvertrouwen en 

autonomie, wat van belang is in het vinden en onderhouden van werkrelaties. De bevestiging van 

hypothese 10 bevestigen dit belang van zelfredzaamheid van vluchtelingen voor economische integratie.  

 

Uitkomsten van de regressieanalyse van politieke integratie tonen aan dat groei sociaal netwerk een 

positief significant effect heeft op politieke integratie. Hoe groter het sociale netwerk, hoe meer politieke 

integratie. Hypothese 4: Het vergroten van het sociale netwerk van een vluchtelingenmaatje leidt tot meer 

politieke integratie word door deze uitkomst bevestigd. Dit bevestigd een belangrijke assumptie die in veel 

onderzoek naar politieke participatie van minderheden wordt genoemd; dat groter sociaal kapitaal leidt 

tot sterkere politieke vertegenwoordiging (Fennema en Tillie, 2001).  

 De mechanismen identificatie met Nederland en bevordering zelfredzaamheid dankzij een maatje 

laten geen significante samenhang zien (hypothese 8 en 11). De uitkomst van hypothese 8 was gebaseerd 
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op de Sociale Identiteitstheorie. Deze geeft weer dat een minderheidsgroep door identificatie met de 

meerderheidsgroep, meer op deze groep gaan lijken. Dit zou ook invloed kunnen hebben op politieke 

integratie. De resultaten uit dit onderzoek ondersteunen de theorie niet. Dit geldt ook voor de 

verwachting van hypothese 10, die stelt dat bevordering van zelfredzaamheid leidt tot meer politieke 

integratie. Zelfredzaamheid vergroot de kans op politiek betrokken te raken in Nederland niet. De 

assumptie in meerdere onderzoeken naar politieke participatie van minderheden word niet bevestigd in 

dit onderzoek. Een verklaring voor deze uitkomsten kan zijn dat vluchtelingen die deelnemen aan 

maatjesprojecten niet gericht zijn op meer kennis over politiek in Nederland. Zij zullen hun mate van 

politieke integratie dan ook niet koppelen aan het zelfstandig hun leven kunnen ordenen en het 

‘Nederlander-zijn’. Het stellen van prioriteiten op korte termijn kan hier een rol in spelen. Wanneer die 

(economische) levensbehoeften aanwezig zijn kan er mogelijk interesse ontstaan voor politieke 

participatie en vertegenwoordiging. Enkel in het ontmoeten van nieuwe mensen blijkt men op politieke 

kennis en/of participatie gericht te zijn.  

 

Naar aanleiding van deze resultaten kan er geconcludeerd worden dat het hebben van een maatje geen 

significant effect heeft  op culturele, economische en politieke integratie. De mechanismen groei van 

sociaal netwerk dankzij een maatje, identificatie met Nederland dankzij een maatje en bevordering van 

zelfredzaamheid dankzij een maatje spelen echter wel een rol in de mate van integratie van de 

vluchtelingen met een maatje. Zo speelt groei van het sociale netwerk een belangrijke rol in de mate van 

culturele integratie en politieke integratie. Identificatie met Nederland dankzij het maatje vertoont geen 

significante samenhang met culturele, economische en politieke integratie. Verschillende mogelijke 

verklaringen hiervoor zijn genoemd. De bevordering van zelfredzaamheid als mechanismen van 

maatjesprojecten laat een significante samenhang met economische integratie zien.  

Samenvattend kan er geen bevestiging worden gegeven van de verwachtingen met betrekking tot het 

hebben van een maatje en de mate van integratie. De mechanismen bieden echter wel enkele interessante 

inzichten in de werking van maatjesprojecten voor vluchtelingen.  

 

 

Samenhang tussen activiteiten en waarderingen van maatjesprojecten door vluchtelingen en de mate van 

culturele, economische en politieke integratie 

Om meer specifieke en beschrijvende informatie te kunnen geven over maatjesprojecten die met name 

voor projectorganisaties interessant zijn, is onderzocht of bepaalde vormen van maatjesprojecten 

significant effect hebben op de mate van culturele, economische en/of politieke integratie. Daarnaast is er 

ook gekeken naar de waardering van vluchtelingen voor het hebben van een maatje en welke aspecten 

daarin significant effect op de mate van culturele, economische en/of politieke integratie hebben.  

Niet alle activiteiten laten een significant verschil zien op culturele, economische of politieke integratie. 

Uit de resultaten blijkt dat de activiteiten ‘samen praten’ en ‘koken’ die men ondernemen wel een 

significant samenhang vertonen met de culturele integratie van vluchtelingen. Respondenten die dit vaak 

samen doen, scoren hoger op culturele integratie. Door te praten kunnen veel culturele kennis, waarden 



 39 

en tradities overgebracht worden. Koken kan een manier zijn om de Nederlandse cultuur beter te leren 

kennen. Het ‘ontmoeten van nieuwe mensen’ geeft geen significante verschil aan, maar in tabel 7 is te zien 

dat er wel een groot verschil is in gemiddelden voor deze activiteit. Maatjes die dit vaak doen scoren 

aanzienlijk hoger op culturele integratie dan maatjes die dit niet vaak doen. Dit is in lijn met de uitkomst 

van de regressieanalyse van culturele integratie. Deze laat zien dat groei van sociaal netwerk significant 

samenhangt met culturele integratie. Het ontmoeten van nieuwe mensen is nodig voor groei van het 

sociale netwerk. De uitkomsten uit deze analyses versterken elkaar.  

Respondenten die regelmatig tot vaak de omgeving verkennen met hun maatje en samen bezig 

zijn met het doornemen van huiswerk en administratie scoren significant hoger op de mate van 

economische integratie. Koppels die aangeven nooit tot soms te sporten scoren ook significant op 

economische integratie.  

Het verkennen van de omgeving en het samen bezig zijn met huiswerk of administratie hangt nauw samen 

met zelfredzaamheid. Door de stad te verkennen leert de vluchteling waar hij of zij terecht kan voor 

bepaalde zaken. Tevens kan hulp van het maatje bij huiswerk of administratie de vluchteling leren hoe 

bepaalde zaken te regelen. Bijvoorbeeld het invullen van formulieren of het aanvragen van voorzieningen. 

Hierdoor leert de vluchteling hoe deze zaken in Nederland werken en kan hij of zij dit op een gegeven 

moment zelfstandig. Hypothese 10, die stelt dat zelfredzaamheid leidt tot meer economische integratie, 

wordt door deze gegevens onderbouwd.  

 Op het gebied van politieke integratie blijkt alleen samen praten effect te hebben. Uit dit resultaat 

blijkt dat praten kan leiden tot uitwisseling van politieke kennis en de vluchteling hierdoor mogelijk 

sneller politiek participeert.  

 

Naast de samenhang tussen activiteiten en de mate van integratie is ook gekeken naar waarderingen van 

vluchtelingen die mogelijk samenhang met de mate van integratie van vluchtelingen. Verschillende 

waarderingen die vluchtelingen ervaren in het hebben van een maatje hebben een significant effect op de 

mate van integratie. Zo blijkt waardering voor het leren van de taal door te praten met het maatje en de 

waardering voor het feit dat ze zichzelf kunnen zijn bij hun maatje, voor vluchtelingen significant een rol 

te spelen in de mate van culturele integratie. Zij die dit waarderen scoren hoger op de mate van culturele 

integratie. Het leren van de taal is voor veel vluchtelingen een belangrijke sleutel naar (sociale) integratie. 

Voor velen is het leren van de taal een van de belangrijkste vereisten om te integreren (Fokkema & De 

Haas, 2011; Martinovic, Van Tubergen & Maas, 2009) en om sociale contacten aan te gaan (Hagendoorn 

et.al. 2003). De regressieanalyse van culturele integratie (tabel 4) duidt aan dat groei van het sociale 

netwerk dankzij een maatje significant samenhangt met culturele integratie. De significante waardering 

van taal door vluchtelingen in een maatjesproject wordt hierdoor verklaard. Door de taal te leren kan het 

sociale netwerk makkelijker uitgebreid worden en kan men sneller cultureel integreren.   

Respondenten die niet hebben aangegeven het fijn te vinden dat hun maatje naar hen luistert, blijken 

significant meer cultureel geïntegreerd. Deze uitkomst is moeilijk te verklaren. Het is mogelijk dat zij die 

gericht zijn op culturele integratie en daarover graag willen leren van hun maatje, het niet specifiek 

belangrijk vinden dat er naar hen geluisterd wordt.  
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De waardering die een significant effect heeft op economische integratie, is het leren over 

Nederland, met behulp van het maatje.  

Het fijn vinden dat ze door hun maatje de taal kunnen leren en het ervaren van hulp van het maatje zijn de 

twee waarderingen die een significant effect op politieke integratie vertonen; respondenten die aangeven 

dit fijn te vinden, scoren hoger op de mate van politieke integratie. .  

Het leren van de taal en het ervaren van steun (hulp ervaren en het gevoel hebben jezelf te mogen 

zijn) spelen voor vluchtelingen dus een grote rol. Deze aspecten komen in meerder onderzoek naar 

effecten en succesfactoren van maatjesprojecten naar voren als belangrijk en effectief (Gruppen, 2010; 

ISW en E-Quality, 2011; Uyterlinde et.al., 2009). De resultaten uit dit onderzoek kunnen dan ook 

beschouwd worden als onderbouwing en bevestiging van eerder onderzochte succesfactoren. Deze 

gegevens kunnen van belang zijn bij het ontwerpen van beleid voor maatjesprojecten. In de opzet van de 

projecten kunnen organisaties de nadruk leggen op het bieden van steun aan de vluchtelingen. Daarbij 

kan er nadruk gelegd worden op het doen van bepaalde activiteiten, die positieve effecten hebben op de 

integratie van vluchtelingen.  

Deze resultaten hebben zogezegd gevolgen voor de praktijk. Voor projectleiders is inzichtelijk gemaakt 

wat effectieve activiteiten zijn voor de betreffende doelgroep en wat  de vluchtelingen zelf aangeven voor 

hun van belang te zijn. Kwalitatief onderzoek gaf al eerder soortgelijke inzichten weer, nu is dit ook op 

kwantitatieve wijze onderzocht. Dat de resultaten overeenkomen versterkt de betrouwbaarheid en het 

belang van de uitkomsten.  

 

4.2. Beperkingen en aanbevelingen 

Een aantal hypothesen die op basis van theoretische onderbouwing zijn opgesteld, bleken na 

dataverzameling en –analyse weerlegd. Verschillende verbanden die op basis van het theoretisch model 

verwacht werden, zijn niet gevonden. De beperkte grootte van de steekproef kan hier een mogelijke 

oorzaak voor zijn. Er zijn minder vragenlijsten retour gestuurd dan gehoopt en verwacht. Vluchtelingen 

zijn een moeilijke groep om te overtuigen van het belang van onderzoek en ook kan het taalniveau en –

begrip een knelpunt zijn. Dit grootte van de steekproef kan een verklaring zijn voor de niet-significante  

resultaten, aangezien er met een kleine steekproef minder snel significante effecten kunnen worden 

gevonden. In de hoogte van het significantieniveau (p= .10) is hier enigszins rekening mee gehouden.  

Een verklaring voor het vinden van een gebrekkig aantal verbanden kan ook gezocht worden in de 

omvang van de vragenlijst. Er was een beperkte tijd beschikbaar voor dit afstudeeronderzoek, dat vooral 

merkbaar was als de data zelf verzameld werd, zoals in dit onderzoek. Tevens gaven meewerkende 

organisaties aan dat de vragenlijst niet te lang en niet moeilijk mocht zijn, in verband met het taalniveau 

van de respondenten. Dit heeft tot gevolg gehad dat de meeste concepten gemeten werden door twee, drie 

of vier items. Dit is een relatief laag aantal items om een begrip goed te kunnen meten. De 

betrouwbaarheid van een aantal concepten had een matige tot redelijke betrouwbaarheid. Dit heeft 

mogelijk invloed gehad op de beperkte verbanden en effecten die de resultaten tonen.  

 Om in kwantitatief vervolgonderzoek meer en sterkere resultaten te krijgen is het van belang dat 

er een grotere steekproef wordt getrokken. Ook zal gekeken moeten worden naar het aantal items per 

concept. Wanneer vragenlijsten niet te groot mogen zijn, is het wellicht verstandig dat onderzoek zich 
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richt op één vorm van integratie per onderzoek, zodat daar inhoudelijk dieper op in kan worden gegaan. 

Om de effecten van het hebben van een maatje te kunnen constateren is het mogelijk nodig om de 

onderzoeksgroep langere tijd te volgen. In dit onderzoek is er eenmalig data verzameld en zijn dus alleen 

effecten van het hebben van een maatje op korte termijn zichtbaar. Op basis van de literatuur is het te 

verwachten dat het hebben van een maatje effecten heeft op de langere termijn. Het volgen van de 

respondenten door de tijd heen zou hier meer inzicht in geven.  

Daarnaast is het mogelijk om een controlegroep te gebruiken in vervolgonderzoek. In eerste instantie was 

dat ook de bedoeling voor dit onderzoek. Vluchtelingen die op de wachtlijst stonden bij maatjesprojecten 

zouden gebruikt worden als controle groep, om verschillen in de groepen die te wijten zijn aan het wel of 

niet hebben van een maatje te kunnen ontdekken. In het benaderen van de organisaties is dit geprobeerd, 

maar veruit de meeste maatjesprojecten hadden geen wachtlijst, waardoor het niet mogelijk was deze 

groep op te nemen.  

In vervolgonderzoek kan als aanvulling op de kwantitatieve dataverzameling een focusgroep worden 

georganiseerd, waarin er met een aantal respondenten over het onderzoek gesproken en gediscussieerd 

kan worden. Dit geeft mogelijk interessante aanvullende informatie bij het schrijven van het 

onderzoeksrapport. In dit onderzoek was het in eerste instantie ook het plan een dergelijke focusgroep te 

laten plaatsvinden, maar vanwege de tijd is dit niet gebeurd. Voor vervolgonderzoek is dit dus een 

aanbeveling waard.  

 

4.3. Conclusie 

Door dit onderzoek is meer inzicht in de werking van de mechanismen en de relatie ervan met de drie 

verschillende vormen van integratie verkregen. Uit het onderzoek blijkt dat hoe meer het sociale netwerk 

van het maatje groeit, door het contact met een maatje, hoe groter de mate van culturele integratie en de 

mate van politieke integratie is. Bevordering van zelfredzaamheid door deelname aan een maatjesproject 

heeft daarentegen invloed op economische integratie. Onderbouwing voor de relatie tussen sociale 

integratie en culturele, economische en politieke integratie, door middel van maatjesprojecten, is niet 

gevonden.  

Het onderzoek heeft tevens meer inzicht gegeven in inhoudelijke factoren van maatjesprojecten. 

Zo blijken respondenten die regelmatig tot vaak gezamenlijk de omgeving verkennen en samen huiswerk 

of administratie maken of doornemen, meer economisch geïntegreerd. Samen praten en koken blijkt een 

positieve significante invloed te hebben op de mate van culturele integratie. Politieke integratie wordt 

vooral positief beïnvloed door veel samen te praten.  

Daarnaast zijn er verschillende waarderingen die de respondenten hebben over hun maatje en de 

deelname aan een maatjesproject, die samenhangen met een hogere mate van culturele, economische of 

politieke integratie. De resultaten hiervan worden onderbouwd door kwalitatieve onderzoeken naar 

effectiviteit en succesfactoren van maatjesprojecten.  

Met name deze focus op de inhoudelijke factoren die van invloed kunnen zijn op culturele, economische 

en politieke integratie, geven interessante en beleidsrelevante inzichten. Grootschaliger kwantitatief 

onderzoek zou in de toekomst de effecten van en relaties tussen de mechanismen en de vormen van 

integratie nog meer kunnen blootleggen. 
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APPENDIX 1. VRAGENLIJST 
 

Deze vragenlijst begint met enkele standaardvragen over uw levenssituatie 

1. Hoe oud bent u? 

 - Leeftijd: … 

2. Wat is uw geslacht? 

 a. Man 

 b.  Vrouw 

3. In welk land bent u geboren? 

 - …  

4. Wanneer bent u in Nederland gekomen? 

 - Jaartal: … 

5. Wat is de reden van uw vlucht? 

 a. Politieke redenen 

 b. Economische redenen 

 c. Religieuze redenen 

 d. Een andere reden, namelijk: …  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nu komen er een paar vragen die gaan over het contact wat u met andere mensen heeft. 

Voor de volgende vragen 6 – 8 zijn de volgende antwoordopties  mogelijk 
(omcirkelen wat van toepassing is) 

    0= Meerdere keren per week 

    1= Een aantal keer per maand 

    2= Ongeveer één keer per maand 

    3= Een aantal keren per jaar 

    4= Nooit 

 

 

6. Hoe vaak heeft u persoonlijk contact met iemand van de volgende etnische afkomst in uw buurt? 

 a. Mensen van Nederlandse afkomst   0 1 2 3 4  

 b. Mensen van uw eigen afkomst   0 1 2 3 4  

 c. Mensen van een andere afkomst   0 1 2 3 4  

 

7. Hoe vaak heeft u persoonlijk contact met iemand van de volgende etnische afkomst op uw werk of school? 

a. Mensen van Nederlandse afkomst   0 1 2 3 4  
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 b. Mensen van uw eigen afkomst   0 1 2 3 4  

 c. Mensen van een andere afkomst   0 1 2 3 4 

 

8. Hoe vaak heeft u persoonlijk contact met iemand van de volgende etnische afkomst in uw vrije tijd? 

a. Mensen van Nederlandse afkomst   0 1 2 3 4  

 b. Mensen van uw eigen afkomst   0 1 2 3 4  

 c. Mensen van een andere afkomst   0 1 2 3 4  

 

Voor de volgende vragen 9 en 10 zijn de volgende antwoordopties mogelijk 
(omcirkelen wat van toepassing is) 

0 = Nooit 

1 = Soms 

2 = Regelmatig 

3 = Vaak  

 

9. Bent u actief in een vereniging of organisatie van uw eigen culturele groep? 

0 1 2 3 

10. Bent u bezig met de geschiedenis of cultuur van uw eigen culturele groep?  

         0 1 2 3 

 

 

11. Hoeveel mensen heeft u door uw maatje leren kennen? 

 a. Geen nieuwe mensen 

b. 1 - 5 mensen 

 b. 6 – 10 mensen 

 c. 11 - 15 mensen 

 d. Meer dan 15 mensen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De volgende vragen 12 - 19 gaan over werk en opleiding 

12. Mag u werken in Nederland? 

 a. Ja 

 b. Nee 

13. Zou u willen werken? 

 a. Ja 

 b. Nee 
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14. Heeft u op dit moment werk? Ook tijdelijk werk en vrijwilligerswerk telt mee.  

- Ja   

 - Nee  Ga naar vraag 16 

15. Wat voor werk heeft u? 

 - …  

16. Volgt u een opleiding? 

 a. Ja 

 b. Nee   ga naar vraag 18 

17. Wat  is het niveau van uw opleiding? 

 a. Lager Beroeps Onderwijs (LBO) 

b. MBO Niveau 1 

 c. MBO Niveau 2  

 d. MBO Niveau 3 

 e. MBO Niveau 4 

 f. HBO 

 g. Universiteit  

 h. Taallessen 

 i. Anders, namelijk: …   

18. Kent u mensen die u kunnen helpen bij het vinden van (nieuw) werk? 

 a. Nee 

 b. Ja 

 c. Ja, via mijn maatje 

19. Helpt uw maatje/heeft uw maatje geholpen bij het vinden van werk? 

 a. Ja, maar alleen als ik erom vraag;  

b. Ja, soms;  

c. Ja, altijd;  

d. Nee, maar dat zou ik wel willen; 

e. Nee, ik had al werk voor dat ik een maatje kreeg; 

f. Nee, en dat hoeft ook niet van mij.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De volgende vragen gaan over de politiek in Nederland.  

20. Weet u wat er gebeurt in de politiek in Nederland? 

a.  Ja, ik volg de politiek      
b. Ik weet een paar dingen       
c. Nee, ik weet er niets van af.        
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21. Mag u stemmen?  
 a. Ja 

 b. Nee ga naar vraag 23 

22. Stemt u op een politieke partij?  

 a. Ja 

 b. Nee 

 

23. Als u zou mogen stemmen, zou u dat dan doen? 

 a. Ja 

 b. Nee 

24. Weet u waar u moet stemmen? 

 a. Ja 

 b. Nee 

25. Weet u wat de gemeenteraad is? 

 a. Ja 

 b. Nee 

26. Vanaf welke leeftijd mag je stemmen in Nederland?  

 a. 16 jaar 

 b. 18 jaar 

 c. 21 jaar 

27. Hoeveel leden heeft de Tweede Kamer? 

 a. 100 

 b. 150 

 c. 175 

28. Leert u van uw maatje over Nederlandse politiek? 

a. Ja, maar alleen als ik erom vraag;  

b. Ja, soms;  

c. Ja, altijd;  

d. Nee, maar dat zou ik wel willen; 

e. Nee, ik weet veel dingen al; 

f. Nee, en dat hoeft ook niet van mij.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De vragen die nu  komen gaan over Nederland en de Nederlandse cultuur 

 

29. Kent u Nederlandse feestdagen zoals Sinterklaas en kerst? 
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 a. Ja 

 b. Nee 

30. Tot welke leeftijd moeten kinderen in Nederland verplicht naar school? 

 a. 16 jaar 

 b. 17 jaar 

 c. 18 jaar 

31. Op welke datum is het Koninginnendag in Nederland? 

 a. 30 januari 

 b. 30 april 

 c. 1 mei 

32. Hoe laat eten de meeste Nederlanders hun warme maaltijd? 

 a. 12.00 uur 

 b. 18.00 uur 

 c. 20.00 uur 

33. Leert u van uw maatje dingen over Nederland? 

a. Ja, maar alleen als ik erom vraag;  

b. Ja, soms;  

c. Ja, altijd;  

d. Nee, maar dat zou ik wel willen; 

e. Nee, dat wist ik al voordat ik een maatje kreeg 

f. Nee, en dat hoeft ook niet van mij.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De volgende vragen gaan over het contact met uw maatje. 

 34. Hoe vaak ziet u uw maatje? 

 a. meer dan 1 keer per week 

 b. 1 keer per week 

 c. 1 keer per 2 weken 

 d. Minder dan 1 keer per 2 weken 

35. Hoe vaak doet u de volgende dingen met uw maatje 

    Antwoordopties: 

    0 = Nooit 

    1 = Soms 

    2 = Regelmatig 

    3 = Vaak 
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 a. Praten       0 1 2 3 

b. Sporten      0 1 2 3 

c. De stad en omgeving leren kennen    0 1 2 3  

d. Koken       0 1 2 3 

e. Nieuwe mensen ontmoeten    0 1 2 3 

f. Mijn maatje helpt met huiswerk/administratie  0 1 2 3  

g. (Indien van toepassing) Wij doen wat anders , namelijk: … 

       0 1 2 3 

 

36. Wat vind u fijn aan het hebben van een maatje? (Meerdere antwoorden mogelijk, kruis alles aan wat van 
toepassing is)  

∆ Dat hij of zij naar me luistert 

∆ Dat ik de taal leer 

∆ Dat ik iemand heb bij wie ik mezelf kan zijn 

∆ Dat ik over Nederland leer 

∆ Dat er iemand is die me wil helpen 

∆ Dat ik iemand heb om leuke dingen mee te doen 

∆ Dat ik meer mensen leer kennen 

∆ Dat ik zelf de weg leer kennen in Nederland 

∆ Anders, namelijk … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Er komen nu acht stellingen over het hebben van een maatje. Geef aan in hoeverre het voor u geldt.  

    0 = Zeer mee eens 

    1 = Mee eens 

    2 = Neutraal 

    3 = Oneens 

    4 = Zeer mee oneens 

 

37. Door mijn maatje heb ik meer vertrouwen in mezelf gekregen 0 1 2 3  

38. Door mijn maatje heb ik meer Nederlanders leren kennen   0 1 2 3  

39. Door mijn maatje voel ik me thuis in Nederland   0 1 2 3 4 

40. Mijn maatje is een voorbeeld voor mij    0 1 2 3 4 

41. Door mijn maatje voel ik me meer Nederlander   0 1 2 3 4 

42. Door mijn maatje kan ik nu meer dingen zelf doen   0 1 2 3 4 

43.  Door mijn maatje weet ik de weg in mijn omgeving   0 1 2 3 4 
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44. Door mijn maatje leg ik makkelijker contact met mensen die ik nog niet ken    
        0 1 2 3 4 

Ten slotte volgen er nog een aantal stellingen. Geef aan in hoeverre het voor u geldt.  

45. Ik voel me verbonden met Nederland    0 1 2 3 4 

46. Ik ben tevreden met mezelf     0 1 2 3 4 

47. Sommige mensen hebben altijd geluk    0 1 2 3 4 

48. Ik heb een aantal goede kwaliteiten    0 1 2 3 4 

49. Dingen in mijn leven gaan vaak zoals ik dat wil   0 1 2 3 4 

50. Ik voel me op mijn plek in Nederland    0  1 2 3 4 


