
 

 

‘Vluchtelingen in Nederland hebben meer nodig dan een huis’   

 

Een onderzoek naar de stress-welzijn relatie onder hervestigde vluchtelingen in Nederland: de rol van 

zelfredzaamheid, sociale ondersteuning en sense of belonging. 
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‘The domain of sense of attachment to home includes a ‘sustainable sense of home and safety 

providing identity, recognition, and 'freedom from fear’. Sense of attachment to community,  

elaborates the individual’s relationship to his community as ‘a network of constructive social or 

familial support, providing identity, recognition, participation and autonomy.’ 

    - Kaur Parmar, Agrawal, Goyals, Scott & Greenough, 2014. 
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Samenvatting 

Hervestigde vluchtelingen vormen een nieuwe groep vluchtelingen, waar nog weinig onderzoek naar 

gedaan is. In samenwerking met het COA is er een onderzoek gestart met als doel meer inzicht te 

krijgen in hoe het deze vluchtelingen in de Nederlandse samenleving vergaat. Een nieuwe 

samenleving kan voor stress zorgen, acculturatie-stress genoemd. Het huidige onderzoek richt zich op 

het verband tussen deze stress en psychologisch welzijn onder hervestigde vluchtelingen in Nederland.  

Daarbij zijn sense of belonging, zelfredzaamheid en sociale ondersteuning meegenomen als mogelijke 

moderatoren en/of mediatoren. Er is een vragenlijst afgenomen bij 54 hervestigde vluchtelingen die in 

samenwerking met het COA zijn geworven. De vluchtelingen komen voornamelijk uit Nepal en 

Bhutan en de leeftijd varieert tussen 19 en 70 jaar. Het gebruikte meetinstrument is een vragenlijst 

waarbij de meetschalen zijn ontworpen aan de hand van bestaande meetinstrumenten en literatuur over  

de begrippen. De resultaten tonen aan dat stress negatief samenhangt met psychologisch welzijn.  

Tevens blijkt sense of belonging een partiële mediërende rol te hebben op deze gevonden relatie, wat 

betekent dat naast het directe effect van stress op psychologisch welzijn, er ook een indirect verband 

bestaat. Acculturatie-stress zorgt voor minder sense of belonging, wat weer zorgt voor een verminderd 

psychologisch welzijn. Ondanks dat sociale ondersteuning en zelfredzaamheid een positief effect 

hebben op psychologisch welzijn, is er geen bewijs gevonden voor de modererende en/of mediërende 

werking van deze twee variabelen. 
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Introductie 

Meer dan elf miljoen vluchtelingen wereldwijd verblijven in een ander land dan hun land van 

herkomst. In eerste instantie vluchten ze meestal naar een land binnen hun regio. Sommige 

vluchtelingen kunnen na een bepaalde periode veilig terugkeren naar hun land van herkomst. Anderen 

moeten langere tijd verblijven in het eerste land van toevlucht. Zij kunnen daar echter niet permanent 

blijven en moeten op zoek naar een land dat hen wel een permanente verblijfstatus kan geven. De 

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, heeft een programma dat deze laatste 

groep vluchtelingen de mogelijkheid biedt om zich te hervestigen in een ander land. Deze groep 

vluchtelingen wordt ook wel ‘’hervestigde vluchtelingen’’ genoemd. Een hervestigde vluchteling is 

iemand die gedwongen is te vluchten uit zijn land door een context van politieke instabiliteit of omdat 

hij gevaar loopt om uiteenlopende andere redenen.
1
 Het is een vluchteling die geselecteerd is door de 

UNHCR en op uitnodiging van een land de kans krijgt om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Hij 

krijgt in dit land een permanente verblijfsstatus. Het ontvangende land verleent de vluchteling en zijn 

familie toegang tot burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten (Internationale 

Organisatie voor Migratie, 2004; Heuts, Odé, Tromp & Jehle, 2012). Het verschil met andere groepen 

vluchtelingen is dat hervestigde vluchtelingen geen asiel meer hoeven aan te vragen (Heuts, Odé, 

Tromp & Jehle, 2012).   

 

Nederland is een van de landen die bij het hervestigingsprogramma van de UNHCR  is aangesloten en 

nodigt elk jaar ongeveer vijfhonderd vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen (COA, 2013; 

Heuts et al., 2012). Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA,  zorgt voor trainingen in de 

herkomstregio, waar de geselecteerde vluchtelingen worden voorbereid op hun vertrek  naar 

Nederland. Eenmaal in Nederland krijgen ze 48 uur begeleiding, waarna ze worden ‘’losgelaten’’ in 

verschillende gemeenten. Informatie over hoe het met ze gaat in de Nederlandse maatschappij is 

gering, hoewel het COA zelf aangeeft dat het voor het evalueren van het hervestigingsproces van groot 

belang is (COA, 2013; Heuts et al., 2012). 

 

Wanneer hervestigde vluchtelingen aankomen in Nederland begint de acculturatie-periode. Volgens 

Berry (1997), die veel onderzoek heeft verricht naar het begrip acculturatie, is het een proces van 

culturele en psychologische verandering die voortkomt uit intercultureel contact. De optimale vorm 

van accultureren is integreren, waarbij iemand zich zowel identificeert met de nieuwe cultuur als 

aspecten van de eigen identiteit behoudt (Berry, 1997).  

 

Het acculturatieproces verloopt niet altijd even gemakkelijk. Zo worden vluchtelingen in de nieuwe 

samenleving geconfronteerd met veel stressoren, ook wel acculturatie-stress genoemd. Ze moeten 

                                                           
1
 Voor de leesbaarheid is in de mannelijke vorm geschreven. Daar wordt tevens de vrouwelijke vorm mee 

bedoeld. 
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leren omgaan met een nieuwe en onbekende cultuur, proberen hun identiteit te herdefiniëren en 

kunnen te maken krijgen met discriminatie. Deze moeilijkheden kunnen voor stress zorgen en het 

psychologisch welzijn van een vluchteling schaden. Dit kan zowel ernstige gevolgen hebben voor de 

vluchteling zelf als voor de samenleving waarin de vluchteling zich hervestigt. Zo komt uit het 

onderzoek van Crockett et al (2007) naar voren dat iemand eerder angststoornissen en/of depressies 

ontwikkelt bij veel stress. Lindencrona, Ekblad en Hauff (2008) hebben een relatie aangetoond tussen 

de acculturatie-stressoren eenzaamheid en sociale- en economische verliezen en mentale ziektes onder 

vluchtelingen. Jasinskaja-Lahti, Liebkind, Jaakkola en Reuter (2006) hebben met een onderzoek onder 

immigranten de negatieve impact van discriminatie op het psychologisch welzijn aangetoond.    

 

Een beschadigd psychologisch welzijn kan vereenzaming en depressie met zich mee brengen en kan 

vervolgens leiden tot het minder open staat voor nieuwe ervaringen en  minder participatie in de 

samenleving (Barnes, 2001; Korac, 2003; Choenarom, Williams en Hagerty, 2005). Psychologisch 

welzijn is volgens Berry, Phinney, Sam en Vedder (2006) een voorwaarde voor het goed accultureren 

in een nieuwe samenleving.  

 

Algemene onderzoeken naar stress laten zien dat stress niet altijd de oorzaak is voor een verminderd 

psychologisch welzijn. De negatieve gevolgen die stress heeft op het psychologisch welzijn kunnen 

variëren. Deze variatie is te verklaren aan de hand van een aantal factoren.  Zo geeft het onderzoek 

naar discrimiantie en welzijn van Jasinskaja-Lahti et al. (2006) het belang aan van sociale 

ondersteuning in de stress-welzijn relatie en wijzen ook Crocket et al. (2007) op de functie van sociale 

ondersteuning, waarbij sociale ondersteuning ervoor zorgt dat stress minder snel zorgt voor het 

ontwikkelen van angststoornissen en depressies. Zelfredzaamheid speelt ook een rol.  Specifieke 

vaardigheden van een persoon kunnen de negatieve impact van stress verminderen. Zelfredzaamheid 

wordt zowel door Grau, Salanova en Peiro (2001) als Bandura (1995) beschouwd als een belangrijke 

vaardigheid die invloed heeft op stress gerelateerde processen. Zo kunnen mensen zich in een nieuwe 

samenleving sneller aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en zullen ze actiever op zoek gaan naar 

sociale contacten.  

 

Sociale ondersteuning en zelfredzaamheid zijn de meest onderzochte factoren die een individu  

beschermen tegen stressoren en zo het psyschologisch welzijn kunnen verhogen (Bandura, 1995; 

Choenarom, Williams & Hagerty, 2005; Crockett, Iturbide, Torres Stone, Mcginley & Carlo, 2007). 

Het hebben van sense of belonging is hierbij ook van belang. Sense of belonging duidt op de 

emotionele verbondenheid die iemand voelt met een groep en naarmate die hoger is, heeft het 

positieve gevolgen voor het psychologisch welzijn (Hagerty,Williams, Coyne en Early, 1996). Zo 

hebben Choenarom et al. (2005)  het zelfs over een positieve werking van sense of belonging  op stress 

en een depressie. Toch wordt sense of belonging vaak niet onderzocht in migratie onderzoek.  
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Onderzoek naar de relatie tussen acculturatie-stress en psychologisch welzijn onder hervestigde 

vluchtelingen is om een aantal redenen belangrijk. Eerdere onderzoeken naar vluchtelingen richtten 

zich voornamelijk op economische en sociale successen en keken minder naar het psychologisch 

welzijn (Korac, 2003). Psychologisch welzijn is een voorwaarde voor economische en sociale 

successen en daarmee dus ook voordelig voor het nieuwe land zelf. Het is daarom relevant om dit 

verder te onderzoeken. Het merendeel van de immigranten en vluchtelingen krijgt te maken met 

acculturatie-stress,  wat ook meegenomen zou moeten worden in migratie- onderzoek (Lindencrona et 

al., 2008; Crockett et al., 2007; Matheson et al., 2008). Dit wordt echter mijns inziens nog te weinig 

gedaan. Zoals eerder genoemd, worden factoren die invloed hebben op de relatie tussen stress en 

psychologisch welzijn in een aantal onderzoeken geanalyseerd. Of deze factoren een mediërende of 

modererende werking hebben is vaak nog onduidelijk. Inzicht in de specifieke invloed van deze 

factoren is belangrijk om een beter beeld te krijgen van de relatie tussen stress en psychologisch 

welzijn. Met dit inzicht kunnen er in de toekomst gerichtere  interventies binnen het 

hervestigingsproces plaatsvinden (Crockett et al., 2007; Williams et al., 1991; Choenarom et al., 2005; 

Jasinskaja-Lahti et al., 2006).  

 

Daarnaast is de combinatie van factoren die gebruikt wordt in dit onderzoek, acculturatie-stress, 

zelfredzaamheid, sociale ondersteuning en sense of belonging, niet terug te vinden in bestaande 

migratie literatuur. Sense of belonging alleen wordt wel meegenomen als factor omdat het een 

belangrijk aspect is binnen psychologisch welzijn. Volgens Barnes (2001) en Choenarom (2005) kan 

deze emotionele verbondenheid iemand helpen om bijvoorbeeld te participeren in de samenleving op 

politiek, economisch en sociaal niveau. In de interviews van Korac (2003) geven vluchtelingen zelf 

dan ook aan deze sense of belonging nodig te hebben. Sense of belonging wordt daarom mede getoetst 

in dit onderzoek.   

 

Tot slot richt het merendeel van het eerder gevonden onderzoek naar deze begrippen zich op de 

algemene bevolking  of  immigranten, minder op ( hervestigde) vluchtelingen. Het is daarom relevant 

om na te gaan of de gevonden relaties ook opgaan voor deze groep. Het onderzoek geeft in die zin een 

aanvulling op de bestaande onderzoeken/literatuur en biedt een oplossing voor eventuele problemen 

binnen het hervestigingsproces. Meer inzicht in acculturatie-stress, sense of belonging, sociale 

ondersteuning en zelfredzaamheid en de invloed die ze hebben op het psychologisch welzijn onder 

hervestigde vluchtelingen, is van belang voor de begeleidingsketen in het hervestigingsproces en kan 

mogelijke nieuwe inzichten opleveren, die toepasbaar kunnen zijn voor die begeleiding, opleveren. 

Het onderzoek is hiermee zowel maatschappelijk als wetenschappelijk relevant.  
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Het doel van het onderzoek is om te kijken naar de invloed van acculturatie-stress op het 

psychologisch welzijn en naar zelfredzaamheid, sociale ondersteuning en sense of belonging als 

mogelijke mediatoren en/of moderatoren in deze relatie. De patronen en verbanden tussen deze 

variabelen worden onderzocht aan de hand van de volgende vraagstelling: ‘’In welke mate beïnvloedt 

acculturatie-stress het psychologisch welzijn van hervestigde vluchtelingen in Nederland en wat voor 

rol spelen zelfredzaamheid, sociale ondersteuning en sense of belonging hierin?’’ Deze vraagstelling is 

opgedeeld in een aantal deelvragen (1) Wat is de relatie tussen acculturatie-stress en psychologisch 

welzijn? (2) Welke rol speelt zelfredzaamheid bij deze relatie? (3) Welke rol speelt sociale 

ondersteuning bij deze relatie? (4) Welke rol speelt sense of belonging bij deze relatie? Deze vragen 

worden beantwoord door het toetsen van het theoretisch model (figuur 1) en de bijpassende 

hypothesen die opgesteld zijn aan de hand van bestaande literatuur. 
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Theoretische verantwoording 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar immigranten en vluchtelingen. Om na te gaan wat 

relevant is voor het huidige onderzoek, is het belangrijk om een paar algemene wetenschappelijke 

onderzoeken te bekijken die ingaan op de manier waarop mensen accultureren en factoren die het 

psychologisch welzijn kunnen beïnvloeden.   

 

Bij aankomst in Nederland begint voor immigranten, zoals eerder genoemd, de acculturatieperiode. Er 

treedt een culturele en psychologische verandering op door contact tussen twee of meer culturele 

groepen en individuen (Dow, 2010; Colic-Peisker & Tilbury, 2003; Navas et al., 2007). Welke 

veranderingen er optreden hangt over het algemeen af van de mate waarin iemand aan zijn of haar 

oorspronkelijke culturele identiteit vasthoudt, de mate waarin iemand de behoefte voelt om te 

participeren in de nieuwe samenleving en hoeveel waarde hij of zij hieraan hecht (Dow, 2010). Iemand  

kan verschillende acculturatiestrategieën toepassen, waaronder assimilatie, integratie, separatie en 

marginalisatie. Assimilatie en separatie zijn de twee uiterste vormen, waar iemand zich óf geheel aan 

de nieuwe cultuur aanpast (assimilatie) óf volledig blijft vasthouden aan de ‘’oude’’ identiteit 

(separatie). Bij marginalisatie identificeert de vluchteling zich noch met de nieuwe cultuur noch met 

de ‘’oude’’ cultuur. Integratie is een tussenvorm, waarbij een immigrant zich én identificeert met de 

nieuwe cultuur én nog tradities van de oude cultuur behoudt. Hoe het vluchtelingen uiteindelijk 

vergaat in de nieuwe samenleving is afhankelijk van hun psychologisch welzijn (Berry, 1997; Berry, 

Phinney, Sam & Vedder, 2006).  

 

Psychologisch welzijn 

Psychologisch welzijn is het gevoel dat iemand zich thuis voelt, zichzelf kan zijn, zich emotioneel 

veilig voelt en kan genieten (Ryff, 1989). Waar voorheen vooral aandacht werd besteed aan het lijden 

en ongelukkig zijn van mensen, is het gevoel van geluk de afgelopen jaren steeds meer onder de 

aandacht gekomen van wetenschappers. Volgens Ryff (1989) is psychologisch welzijn een subjectief 

waardeoordeel dat verschillende kenmerken heeft: zelfacceptatie, autonomie en het hebben van 

levensdoelen. Zelfacceptatie duidt op het hebben van een positief zelfbeeld. Dit zelfbeeld zorgt ervoor 

dat iemand gelukkig en tevreden is met het leven en met zichzelf. Tevreden zijn met jezelf is een van 

de belangrijkste kenmerken van psychologisch welzijn. Daarnaast is het gevoel van autonomie en het 

hebben van doelen in het leven van belang. Dit zorgt ervoor dat iemand ergens naartoe kan streven, 

iets wat het leven zinvol maakt. Ryan & Deci (2001) sluiten zich bij deze bevindingen aan door aan te 

tonen dat  psychologisch welzijn bestaat uit gevoelens van plezier en geluk in het leven. Samenvattend 

wordt psychologisch welzijn in het merendeel van de onderzoeken weergegeven als een subjectief 

waardeoordeel dat bestaat uit levensvreugde, de aanwezigheid van een positief humeur en afwezigheid 

van een negatief humeur (Ryan & Deci, 2001; Ryff, 1989).  
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Acculturatie-stress 

Onderzoeken gericht op het psychologisch welzijn onder vluchtelingen moeten er rekening mee 

houden dat vluchtelingen blootgesteld worden aan extreme stressoren in het land van herkomst, tijdens 

de vlucht zelf en in het land van aankomst. Het merendeel van de vluchtelingen kampt met hoge  

stress en zij zijn vaak getraumatiseerd (Lindencrona, Ekblad & Hauff, 2008).  

 

Stress komt voor wanneer iemand een situatie als bedreigend ervaart en het gevoel heeft niet de 

capaciteiten te hebben om hiermee om te kunnen gaan (Crockett, Iturbide, Torres Stone, McGinley & 

Carlo, 2007). Anders gezegd is ervaren stress de mate waarin situaties of problemen in iemands leven 

als onvoorspelbaar, oncontroleerbaar en overweldigend worden ervaren. Dit kan uiteindelijk resulteren 

in depressies en/of angststoornissen en heeft hiermee een negatieve invloed op iemands psychologisch 

welzijn (Ryan & Deci, 2001; Crockett et al., 2007; Matheson, Jordan & Anisman, 2008). 

 

Acculturatie-stress is een vorm van stress die vaak bij immigranten en vluchtelingen voorkomt. Deze 

stress komt voort uit aspecten van het acculturatie proces en begint vanaf het moment dat migranten 

het nieuwe land binnenkomen (Miller, & Kim, 2011; Crockett et al., 2007). Migreren naar een nieuwe 

cultuur is niet gemakkelijk en zorgt voor veel veranderingen. Het gaat onder andere gepaard met 

aanpassing aan een nieuwe cultuur, het leren van een nieuwe taal en het achterlaten van familie en 

vrienden in het land van herkomst (Crockett et al., 2007). Deze veranderingen zijn moeilijk voor een 

individu en kunnen zorgen voor stress. Zo kan iemand hoge verwachtingen hebben van het leven in de 

nieuwe samenleving die uiteindelijk niet overeenkomen met de realiteit. Oude sociale normen en 

waarden vanuit het eigen herkomstland verdwijnen deels of vallen weg in de nieuwe samenleving, 

waardoor een individu verward kan raken. De ervaren kloof tussen culturele waarden en normen, 

taalmoeilijkheden en ervaren discriminatie zijn allemaal voorbeelden van acculturatie-stressoren 

(Crockett et al., 2007; Matheson, et al., 2008; Williams & Berry, 1991).  

 

Volgens Miller, Kim en Benet-Martinez (2011) zijn er sociaal-, familie- en omgeving gerelateerde 

stressoren. Sociaal gerelateerde stressoren zijn ervaringen waaronder het leren van nieuwe sociale 

normen en waarden en het leren omgaan met verschillende culturen. Familie gerelateerde stressoren 

zijn cultuurspecifieke conflicten binnen families die voor stress kunnen zorgen. Bijvoorbeeld een 

conflict binnen de familie over het naleven van Nederlandse normen en waarden. Omgeving 

gerelateerde stressoren kan de ervaring van het gebrek aan culturele diversiteit in een samenleving zijn, 

waardoor iemand zich minder welkom voelt (Miller, Kim & Benet-Martinez, 2011).  

 

De bovenstaande bevindingen sluiten aan bij het onderzoek van Heuts et al. (2012) naar hervestigde 

vluchtelingen in Nederland. Hieruit blijkt dat vluchtelingen in meer of mindere mate problemen 

ervaren op verschillende gebieden die kunnen zorgen voor stress (Heuts et al., 2012). Naast praktische 
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problemen, zoals het omgaan met moderne apparatuur, reizen met het openbaar vervoer en 

boodschappen doen, hebben vluchtelingen het meeste moeite met de taal. Op het moment dat 

hervestigde vluchtelingen in Nederland aankomen worden ze geconfronteerd met een taal die zij niet 

of nauwelijks kennen. Deze taalbarrière maakt het regelen van administratieve zaken, het aangaan en 

onderhouden van sociale contacten en toegang tot de arbeidsmarkt moeilijk. De teleurstelling over de 

moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt lijkt het grootst bij hoger opgeleiden. Na jarenlang werkervaring 

spenderen ze nu het merendeel van hun tijd thuis of hebben een baan die niet aansluit bij hun 

opleidingsniveau. Ook vinden vluchtelingen het moeilijk om contact te leggen met anderen en dan 

vooral met Nederlanders, waarbij ervaren discriminatie een probleem kan zijn. Al met al komen de 

hoge verwachtingen die vluchtelingen hebben vaak niet overeen met de realiteit, wat kan zorgen voor 

stress gedurende de acculturatieperiode (Heuts et al., 2012).  

 

De stressoren kunnen zich voordoen op groeps- en/of individueel niveau. Op groepsniveau gaat het 

om culturele veranderingen: veranderingen in de waarden, normen en gewoonten van een groep en 

hun economische en/of politieke leven. Op individueel niveau gaat het om psychologische 

veranderingen die betrekking hebben op het individu. Dit zijn veranderingen in de houding ten aanzien 

van het acculturatieproces, de culturele identiteit en sociale gedragingen in relatie tot andere groepen 

(Berry, Phinney, Sam & Vedder, 2006). Deze stressvolle veranderingen kunnen voor vluchtelingen 

overweldigend zijn en hebben een negatieve invloed op de besluitvaardigheid, op bepaalde 

gedragingen en op relatie-gerelateerde processen (Lindencrona et al., 2008; Jasinskaja-Lahti, Liebkind, 

Jaakkola, Reuter, 2006 ). Ook Miller et al. (2011) geven aan dat acculturatie-stress een negatieve 

impact heeft op het fysieke-, psychologische- en sociale functioneren van een mens. Met betrekking 

tot hervestigde vluchtelingen in Nederland wordt verwacht dat wanneer een  hervestigde vluchteling 

kampt met veel stress,  hij een lager psychologisch welzijn heeft. Hieruit volgt de volgende hypothese:  

 

Hypothese 1: Er bestaat een negatieve relatie tussen acculturatie-stress en psychologisch welzijn 

onder hervestigde vluchtelingen.  

 

Er zijn echter factoren die de negatieve effecten van deze acculturatie-stress kunnen verminderen, 

waaronder zelfredzaamheid, sociale ondersteuning en sense of belonging. Onderzoeken naar deze 

‘’stress-modificerende’’ factoren geven zowel modererende- als mediërende werkingen aan op de 

relatie tussen stress en welzijn (Choenarom, Williams &  Hagerty, 2005).   
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Zelfredzaamheid  

Op de eerder genoemde stress die vaak wordt ervaren tijdens de acculturatie-periode, kan iemands 

overtuiging in zijn eigen capaciteiten als buffer dienen (Bandura, 1995).  

 

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat stressoren een minder negatief effect hebben op het 

psychologisch welzijn wanneer een individu overtuigd is van zijn eigen capaciteiten. Anders  gezegd, 

wanneer iemand het gevoel heeft zelfredzaam te zijn. Zelfredzaamheid bestaat uit algemene- en 

sociale zelfredzaamheid. Sociale zelfredzaamheid refereert naar de bereidheid om sociale interacties 

aan te gaan en algemene zelfredzaamheid duidt op de overtuiging die iemand heeft om succesvol 

bepaalde problemen op te lossen. Het gaat hierbij om de grip die iemand heeft op zijn eigen acties en 

gedragingen in bepaalde situaties en/of bij bepaalde gebeurtenissen. Begrippen als controle en 

zelfstandigheid vallen onder zelfredzaamheid. Mensen die zelfredzaam zijn, vertrouwen op hun eigen 

capaciteit om verschillende uitdagingen waarmee ze in bepaalde nieuwe omgevingen geconfronteerd 

worden aan te gaan. Problemen worden gezien als een uitdaging, in plaats van een bedreiging. 

Zelfredzame mensen zijn gemotiveerd en wijzen positieve gebeurtenissen toe aan eigen handelen en 

negatieve gebeurtenissen aan externe factoren. Door het opdoen van nieuwe ervaringen en informatie 

kunnen deze factoren van zelfredzaamheid veranderen met de tijd (Bandura, 1995; Grau, Salanova, 

Maria Peiro, 2001). 

 

Zelfredzaamheid is niet hetzelfde als zelfvertrouwen. Volgens Bandura (1995) is het belangrijk om het 

onderscheid aan te geven tussen deze twee begrippen. Zelfvertrouwen is gericht op de totale evaluatie 

van het zelf en zelfredzaamheid op de overtuigingen over je eigen capaciteiten.  Wanneer iemand 

bijvoorbeeld een laag gevoel van zelfredzaamheid heeft en weet dat hij niet goed om kan gaan met een 

bepaalde situatie, kan iemand nog wel een hoog zelfvertrouwen hebben. Het hoeft niet de totale 

evaluatie van het zelf te schaden. Zelfredzaamheid is meer gericht op de situatie, weten wat je moet 

doen in een bepaalde situatie en in staat zijn om problemen op te lossen. Het beïnvloedt individuele 

keuzes, doelen, emotionele reacties, coping vaardigheden en standvastigheid (Bandura, 1995). Het 

heeft effect op iemands functioneren,  motivatie, emoties en acties. Het heeft invloed op de manier 

waarop iemand denkt, voelt en reageert en wordt geassocieerd met een gezond leven en meer - zelf 

ontplooiing en sociale integratie. Het is een belangrijk begrip binnen het onderzoek naar stress en 

welzijn omdat het de impact van stress op het welzijn kan veranderen (Bandura, 1995; Grau, Salanova, 

Maria Peiro, 2001). Aan de hand van deze bevindingen wordt verwacht dat hoe zelfredzamer een 

hervestigde vluchteling is hoe minder last hij krijgt van stress, wat zorgt voor een goed psychologisch 

welzijn. Hieruit volgt de volgende hypothese:  

 

Hypothese 2: Het negatieve verband tussen acculturatie-stress en psychologisch welzijn wordt minder 

negatief bij hogere zelfredzaamheid. 
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Sociale ondersteuning  

Naast zelfredzaamheid, kan het ontvangen van steun ook zorgen voor een beter psychologisch welzijn. 

Sociale ondersteuning is het hebben van een sociaal netwerk en de ervaren beschikbaarheid van 

bronnen (Chavis & Wandersman, 1990; Chanoerom et al., 2005). Sociale ondersteuning komt voort 

uit sociale interactie, wat ervoor zorgt dat mensen elkaar emotionele, persoonlijke, instrumentele en 

informationele ondersteuning geven (Chavis & Wandersman, 1990). Het gaat hierbij om 

ondersteuning die iemand krijgt van familie, vrienden en/of de nieuwe samenleving. Het verwijst naar 

het kunnen rekenen op mensen, hulp aangeboden krijgen wanneer iemand het nodig heeft en de 

capaciteit van de samenleving om doelen te bereiken (Hagerty, Williams, Coyne & Early, 1996; Obst, 

Smith & Zinkiewicz, 2002). Sociale ondersteuning die ontvangen wordt van de familie heeft in het 

merendeel van de gevallen een positieve werking op het welzijn. Het effect van sociale ondersteuning 

van vrienden, hangt deels af van het soort vrienden en de kwaliteit van de ondersteuning. Welke 

ondersteuning belangrijk is en voor wie, wordt bepaald door iemands cultuur en hoeveel belang er 

gehecht wordt aan vrienden en familie. Daarnaast is de etnische samenstelling van het sociaal 

ondersteunende netwerk van belang. Zo kan een netwerk bestaan uit mensen met dezelfde etnische 

achtergrond of uit mensen met een diversiteit aan etnische achtergronden. Over het algemeen hebben 

alle soorten sociale ondersteuning een positieve invloed op het psychologisch welzijn en op stress. Zo 

beschermt sociale ondersteuning het psychologisch welzijn tegen de negatieve effecten van stess door 

te voorkomen dat iemand een situatie als stressvol ervaart, door een oplossing te geven voor een 

stressvolle situatie of door het minimaliseren van het belang van een probleem en door het stimuleren 

van normale/gezonde reacties op de stress (Crockett et al., 2007; Williams en Berry, 1991; Baumeister 

en Leary, 1995; Jasinskaja-Lahti, et al., 2006).  

 

Het kan hierbij gaan om een mediërende of modererende beïnvloeding. Volgens het stress-buffering 

model zorgt sociale ondersteuning ervoor dat iemand beter in staat is om met stress om te kunnen 

gaan. In dit geval zou sociale ondersteuning als moderator dienen op de stress-welzijn relatie. Volgens 

het sociaal cognitieve model zorgt stress voor het mobiliseren van sociale ondersteuning, wat weer 

zorgt voor een beter welzijn. In dit geval zou het gaan om een mediatie effect (Choenarom et al., 

2005). Met betrekking tot hervestigde vluchtelingen zou dit in het eerste geval betekenen dat wanneer 

een hervestigde vluchteling een hoog stressgehalte heeft, steun van vrienden en/of familie ervoor kan 

zorgen dat de negatieve effecten van stress op het psychologisch welzijn minder zijn. Hieruit volgt de 

hypothese: 

 

Hypothese 3: Het negatieve verband tussen acculturatie-stress en psychologisch welzijn wordt minder 

negatief naarmate een vluchteling meer sociale ondersteuning krijgt. 
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In het tweede geval zou het betekenen dat wanneer een hervestigde vluchteling veel stress ervaart, hij 

eerder steun vraagt aan familie en/of vrienden wat zorgt voor een verhoogd psychologisch welzijn. In 

het laatste geval dient sociale ondersteuning als een mediator in de stress-welzijn relatie waaruit de 

volgende hypothese volgt: 

 

Hypothese 4: Acculturatie-stress zorgt voor mobilisatie van sociale steun, wat zorgt voor een 

verhoogd psychologisch welzijn.   

 

Sense of belonging  

Tot slot speelt sense of belonging nog een rol in de relatie tussen stress en welzijn. In veel 

wetenschappelijke literatuur is aandacht besteed aan de relaties die immigranten en vluchtelingen 

hebben met de nieuwe samenleving. Studies rondom multiculturalisme proberen een manier te vinden 

om sociale cohesie te promoten in een multiculturele samenleving. Een cohesieve samenleving is een 

samenleving waarin alle leden zowel mee mogen participeren als volwaardig burgers met gedeelde 

rechten en plichten als het mogen delen van een bepaalde verbondenheid. Dit gevoel van emotionele 

verbondenheid met de samenleving wordt ook wel sense of belonging genoemd (Barnes, 2001; 

Hagerty et al., 1996).  

 

In veel samenlevingen wordt tegenwoordig een onderscheid gemaakt tussen formeel en substantieel 

burgerschap. Formeel burgerschap is gericht op het hebben van officiële documenten waaronder een 

paspoort en substantieel burgerschap is gericht op de ervaring die iemand heeft met de nieuwe 

samenleving. Een hervestigde vluchteling is een voorbeeld van een lid van een samenleving die geen 

autochtone burger kan worden omdat hij niet in het land zelf geboren is. Het ontwikkelen van een 

emotionele verbondenheid met de samenleving is voor deze groep dan ook moeilijk (Barnes, 2001). 

Toch is het belangrijk dat vluchtelingen deze verbondenheid met de samenleving voelen. Er is 

namelijk bewezen dat mensen van nature een behoefte hebben om ergens bij te horen. Hoe meer 

verbondenheid iemand voelt met een groep, hoe gelukkiger iemand is (Baumeister et al., 1995).  

 

Hagerty, Williams, Coyne en Early (1996) definiëren sense of belonging als een specifiek 

interpersoonlijk proces dat het welzijn van een persoon beïnvloedt. Het is gerelateerd aan 

psychologisch en sociaal welzijn waarbij een hogere sense of belonging duidt op meer - en een lagere 

sense of belonging op minder-  psychologisch welzijn (Choenarom et al., 2005). De reden hiervoor is 

dat het gevoel deel uit te maken van een groep een belangrijk element is in het ontwikkelen en 

managen van iemands relatie tot anderen en positieve gevolgen heeft voor het zelf en voor de ander 

(Hagerty et al., 1996). Met betrekking tot hervestigde vluchtelingen, wordt de ander in dit geval 

gedefinieerd als de nieuwe samenleving.  
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Sense of belonging is volgens McMillan & Chavis  (1986) onder te verdelen in een aantal aspecten: 

emotionele verbondenheid en het gevoel van waardering,  het gevoel dat aan de eigen behoeften 

voldaan wordt door lid te zijn van een groep en de overtuiging dat leden een gedeelde historie hebben 

(Hagerty et al.,  1996;  McMillan et al., 1986). Sense of belonging is hetzelfde als het gevoel deel uit te 

maken van de samenleving, wat pas gebeurt wanneer iemand een samenleving of groep als inclusief 

ervaart. Iemand die de samenleving als inclusief ervaart, voelt een verbondenheid met de samenleving. 

Iemand die zich buitengesloten voelt, keert in zichzelf en blijft zich identificeren met zijn of haar 

etnische achtergrond in plaats van met de samenleving (Barnes, 2001). Identificatie met een groep is 

een uiting van deze sense of belonging. Wanneer een individu zich sterk bewust is van zijn 

lidmaatschap en dit lidmaatschap emotioneel en met veel waarde wordt geëvalueerd, identificeert 

iemand zich meer met deze groep, wat gelijk staat aan sense of belonging (Obst et al., 2002).   

 

De mate waarin iemand sense of belonging ervaart in een bepaalde samenleving hangt deels af van de 

mate waarin iemand positieve ervaringen heeft gehad in deze samenleving. Door negatieve ervaringen, 

bijvoorbeeld economische en/of etnische discriminatie, wordt de hoop op gelijke behandeling 

opgegeven en voelt iemand zich minder snel verbonden met de samenleving.  Als reactie op deze 

negatieve ervaringen grijpen ze terug naar de oude identiteit, omdat deze nu als positiever wordt 

ervaren. Er bestaat dus een samenhang tussen iemands ervaringen en interne ontwikkelingen. Dat wil 

zeggen dat iemands ervaringen in de nieuwe samenleving invloed hebben op iemands zelfdefinitie, 

wat weer invloed heeft op de manier waarop iemand zich gedraagt in de samenleving (Barnes, 2001). 

De verblijfsduur heeft hierbij geen invloed. Het kan voorkomen dat iemand zowel in het land van 

herkomst als in het land van aankomst negatieve ervaringen heeft gehad maar bij een gebrek aan een 

beter alternatief, toch in de nieuwe samenleving blijft wonen. Bij het ontwikkelen van een sense of 

belonging is het belangrijk dat een nieuwe samenleving sociale inclusie stimuleert (Barnes, 2001). Dit 

zou betekenen dat stress zorgt voor minder sense of belonging, wat weer zorgt voor een verminderd  

psychologisch welzijn. Er wordt hierbij dus een mediërende werking verwacht met de volgende 

hypothese:  

 

Hypothese 5: Acculturatie-stress zorgt voor minder sense of belonging wat weer zorgt voor een 

verminderd psychologisch welzijn.  
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Theoretisch model 

Aan de hand van gegevens die van belang zijn voor dit onderzoek heb ik een theoretisch model 

ontworpen. Dit model bouwt voort op bestaande theorieën over psychologisch welzijn, acculturatie-

stress, zelfredzaamheid, sociale ondersteuning en sense of belonging en de opgestelde hypothesen. Het 

kan gezien worden als een aanvulling op de bestaande literatuur over hervestigde vluchtelingen en 

welzijn. Hieronder het schematisch model:  

 

 

Figuur 1. 

 

Zoals te zien in het bovenstaande model, verwacht ik dat acculturatie-stress een negatieve invloed 

heeft op het psychologisch welzijn. Daarnaast verwacht ik dat zelfredzaamheid, sociale ondersteuning, 

en sense of belonging een modererend en/of mediërende werking hebben op deze relatie. 
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Data en methoden 

De onderzoeksgroep die in dit onderzoek is meegenomen zijn hervestigde vluchtelingen die tussen 

2005 tot en met 2013 naar Nederland zijn gekomen. Er is gebruik gemaakt van een cross sectioneel 

survey onderzoek, waarbij elk individu eenmaal gemeten is. Onder deze groep heeft een meting 

plaatsgevonden met als afhankelijke variabele psychologisch welzijn en als onafhankelijke variabelen  

acculturatie-stress, zelfredzaamheid, sociale ondersteuning en sense of belonging. De resultaten zijn op 

kwantitatieve wijze geanalyseerd.  

 

Participanten 

De participanten die deel hebben genomen aan dit onderzoek zijn, zoals eerder genoemd, hervestigde 

vluchtelingen die tussen 2005 en 2013 naar Nederland zijn gekomen. Het huidige onderzoek is een 

deel van een groter onderzoek ‘’Monitor hervestigde vluchtelingen’’, uitgevoerd door het COA.  

Hiervoor is een steekproef getrokken van  400 vluchtelingen die in samenwerking met het COA zijn 

benaderd. De steekproef is geselecteerd op basis van huishoudens. Op deze manier kunnen er 

meerdere personen binnen één huishouden geïnterviewd worden. Dit was financieel en tijd technisch 

gezien wenselijk. Omdat het onderzoek zich richt op volwassenen, is de steekproef getrokken uit 

mensen die geboren zijn in of voor 1995. Dit is gedaan om er zeker van te kunnen zijn dat ze minimaal 

18 jaar zijn op het moment van het interview. 

 

Van de 400 vluchtelingen hebben er in totaal 54 deelgenomen aan het  huidige onderzoek. In tabel 1 

worden verschillende gegevens van de participanten weergegeven. Er hebben in dit onderzoek zowel 

mannen (N = 30) als vrouwen (N = 24) meegedaan. De leeftijd van de participanten varieert van 19 tot 

73 jaar met een gemiddelde leeftijd van 38 (M = 38.76, SD = 12.02). Het merendeel van de 

participanten komt uit Bhutan (22%)  en Nepal (20%). De participanten komen voornamelijk uit 

tijdvak twee, wat betekent dat zij tussen 2008 en 2010 naar Nederland zijn gekomen. 
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Tabel 1. Demografische gegevens steekproef 

 

Participanten (N=54)    

Leeftijd 

 

Gemiddelde 

SD 

38.76 

12.02 

 

Geslacht 

(aantal)  

Mannen  

Vrouwen 

30   

24    

(55%) 

(45%) 

Land van herkomst 

(aantal) 

Bhutan 

Burundi 

Colombia 

Ethiopië 

Irak 

Iran 

Liberia 

Myanmar 

Nepal 

Oezbekistan 

Rwanda 

Soedan 

Sri Lanka 

12   

3     

3     

3     

2     

8     

5     

1     

11   

2     

2     

1   

1     

(22.2%) 

(5.6%)  

(5.6%)  

(5.6%)  

(3.7%)  

(14.8%) 

(9.3%)  

(1.9%)  

(20.4%) 

(3.7%) 

(3.7%)  

(1.9%) 

(1.9%) 

Jaar van aankomst 

Tijdvak 

 

1(2005-2007) 

2 (2008-2010) 

3 (2011-2013) 

12    

23    

19    

(22.2%) 

(42.6%) 

(35.2%) 

 

 

Procedure 

De participanten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek zijn geworven in samenwerking met het 

COA.  Ze zijn per telefoon of per brief benaderd met de vraag of zij mee willen werken aan het 

onderzoek en of er daarvoor een interview bij hen afgenomen mag worden. Tijdens het werven, is aan 

elke participant uitgelegd wat het onderzoek inhoudt. In de brief is daarnaast ook nog verwezen naar 

personen die direct en persoonlijk betrokken waren bij het hervestigingsproces van de betreffende 

vluchteling om zo een vertrouwensband te creëren en  de kans op het verlenen van medewerking aan 

het onderzoek te vergroten. Bij instemming zijn de participanten via een huisbezoek geïnterviewd. Er 

is bewust gekozen voor huisbezoeken om de drempel laag te houden en op deze manier meer 

vluchtelingen  over te  halen deel te nemen aan het onderzoek. Voorafgaand aan het interview is 

anonimiteit benadrukt en hebben de participanten een toestemmingsverklaring moeten ondertekenen. 

Voor deelname aan dit onderzoek hebben de participanten een cadeau ontvangen van het COA. In 
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totaal zijn er twaalf personen geweest, inclusief mijzelf, die de interviews hebben afgenomen. Ook zijn 

er professionele tolken ingezet, wanneer een participant gebrekkig Nederlands sprak. Deze tolken zijn 

geworven via het Tolken Vertaal Centrum Nederland, TVCN. Het gebruik van meerdere interviewers 

en tolken, kan uiteindelijk zorgen voor construct bias in het onderzoek. Dit betekent dat niet elk begrip 

dezelfde betekenis heeft en op dezelfde manier wordt gevraagd. Dit kan de equivalentie van het 

onderzoek schaden en hiermee de betrouwbaarheid. Er is geprobeerd rekening mee te houden door een 

cursus te geven aan de interviewers en de vragenlijst van te voren op te sturen naar de tolk. In de 

cursus zijn de begrippen besproken en de manier waarop de vragen gesteld moeten worden. Construct 

bias helemaal voorkomen kan uiteraard niet. In de uiteindelijke resultaten zal hier rekening mee 

gehouden moeten worden. Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van primaire data. Ik heb in 

samenwerking met het COA een vragenlijst opgesteld, vluchtelingen benaderd, planningen gemaakt 

en zelf geïnterviewd. Vanwege de kleine onderzoeksgroep, had ik achteraf gezien beter gebruik 

kunnen maken van een kleiner model, om de statistische power te verhogen. Daarnaast waren meer 

stellingen per variabele beter geweest. Maar hier was niet onbeperkte ruimte voor in de gehele 

vragenlijst van het COA.  

 

Meetinstrumenten 

Na de ondertekening van de toestemmingsverklaring is er een gestandaardiseerde vragenlijst 

afgenomen in de vorm van een enquête. De vragenlijst is in samenwerking met het COA ontworpen en 

is gericht op onderwerpen waaronder begeleiding van sociale instanties, integratie en 

levensverwachtingen. Van de hele vragenlijst zijn alleen de vragen die refereren naar de variabelen 

psychologisch welzijn, acculturatie-stress, zelfredzaamheid, sociale ondersteuning en sense of 

belonging, meegenomen in het huidige onderzoek. De vragen zijn in de vorm van een mondeling 

interview afgenomen dat 1,5 tot 2 uur duurt. Er is bewust gekozen voor een mondeling interview, 

omdat dit doorgaans zorgt voor de beste respons en beste kwaliteit. Nadelen zijn echter dat het duur en 

tijdrovend is en er sociale wenselijkheid kan voorkomen. Om sociaal wenselijke antwoorden  

grotendeels tegen te gaan zijn er een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn de stellingen in de 

vragenlijst zowel op een negatieve als positieve manier gesteld;  zijn de antwoordcategorieën 

uitputtend en  uitsluitend; heeft de vragenlijst een logische opbouw en zijn er pilot interviews 

afgenomen. Tot slot zijn gevoelige vragen, zoals vragen over  psychologisch welzijn en discriminatie, 

voorzichtig ingeleid en is aan de participant verteld dat zij vanuit hun gevoel mogen antwoorden.  Al 

deze maatregelen  kunnen uiteindelijk zorgen voor een hogere betrouwbaarheid en validiteit van de 

vragenlijst (Dijkstra & Smit, 1999).  

 

Wat betreft de missing values, is er bij het creëren van de variabelen een som score gesimuleerd door 

te werken met het gemiddelde over de wél ingevulde items. Er is hierbij aangegeven hoeveel items er 

minimaal moeten zijn ingevuld om een som score te mogen laten berekenen. Er zijn geen cases 
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verwijderd, omdat de gevonden missing values bij verschillende personen voorkwamen. Het simuleren 

van een som score heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de gebruikte meetinstrumenten géén missing 

values bevatten (Field, 2005). De meetinstrumenten voor deze variabelen worden hieronder besproken. 

 

Psychologisch welzijn. Zeven stellingen zijn gebruikt om de variabele psychologisch welzijn te meten. 

De participant kan hierbij kiezen uit de antwoordcategorieën: ‘’helemaal mee oneens, mee oneens, 

neutraal, mee eens, helemaal mee eens’’. Ook heeft de participant de optie tot ‘’geen antwoord’’, wat 

later gecodeerd is als missing value. Deze 5-punt Likertschaal is voor alle meetinstrumenten gebruikt, 

tenzij anders vermeld. Volgens Ryff (1989) is psychologisch welzijn een subjectief waardeoordeel 

waarbij zelfacceptatie en autonomie centraal staan.  Het hebben van een positief zelfbeeld zorgt ervoor 

dat iemand gelukkig en tevreden is met het leven en met zichzelf. De stellingen zijn gebaseerd op deze 

kenmerken van psychologisch welzijn (Ryan et al., 2001; Ryff, 1989). Het eerste deel  van de 

stellingen heeft betrekking op de afgelopen week en het tweede deel op  het afgelopen jaar. Door de 

stellingen te betrekken op een bepaalde periode, kan de participant gemakkelijker antwoord geven (zie 

bijlage 8 voor volledige vragenlijst).  

  

Na het uitvoeren van een factoranalyse op de zeven items samen,  zijn er met behulp van Kaisers 

vuistregel (eigenvalue > 1 ) en de scree plot (Field, 2005), twee componenten vastgesteld die 61% en 

14% verklaren van de totale variantie (zie bijlage 2a en 2b).  Omdat de tweede component bestaat uit 

één item, is dit item verwijderd uit de schaal. Op de overgebleven zes items: ‘’ Ik ben tevreden met 

mijzelf’’, ‘’Ik geniet en heb plezier in het leven’’, Ik ben tevreden met mijn leven’’, ‘’Ik ben gelukkig’’ 

en ‘’Ik heb mijn dagelijkse bezigheden vanwege een emotioneel probleem niet kunnen doen’’, 

bedroeg 3,7% missing values (zie bijlage 7). Uiteindelijk zijn deze items samengevoegd tot één 

meetschaal, waarbij iedere participant die minstens 4 items heeft beantwoord, is meegenomen. Het 

negatief geformuleerde laatste item is omgepoold zodat voor alle items geldt: hoe hoger de score, hoe 

hoger iemands psychologisch welzijn. De gebruikte meetschaal heeft een hoge interne consistentie met 

een Cronbachs Alpha van (a = .902). 

Acculturatie-stress. De acht stellingen die de variabele acculturatie-stress meten zijn gecreëerd aan de 

hand van de Riverside Acculturation Stress Inventory, RASI (Miller, Kim & Benet-Martinez, 2011). 

De stellingen meten stressvolle gebeurtenissen op verschillende domeinen waaronder: taal, werk, 

interculturele relaties en multiculturele samenleving. Hoe hoger iemand scoort op deze schaal, hoe 

stressvoller iemand deze gebeurtenissen ervaart.  Het domein discriminatie, dat ook valt onder 

acculturatie-stress,  wordt gemeten door de vraag: ‘’Bent u zelf weleens gediscrimineerd in Nederland?  

Zo ja, hoe vaak is dat gebeurd?’’ Met de antwoordcategorieën: ’’nooit, zelden, af en toe, vaak, weet 

niet’’. Deze vraag is  gebaseerd op het bestaande databestand SING, Survey Integratie Nieuwe 

Groepen, dat in 2009 door het SCP is verzameld.  
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Na het uitvoeren van een factoranalyse zijn er drie componenten vastgesteld die 22%, 20% en 18% 

verklaren van de totale variantie (zie bijlage 3a en 3b).  Omdat elke component  uit twee items bestaat, 

zijn er bivariatie correlaties berekend op elke component om na te gaan of dit een betrouwbare 

meetschaal vormt. De reden dat er geen Cronbachs alpha is berekend, is dat er minimaal drie items in 

een schaal moeten zitten om een Cronbachs alpha te kunnen berekenen. In dit geval is de bivariate 

correlatie voldoende. De bivariate correlaties resulteerde in één significante correlatie tussen de items 

die vallen onder de eerste component (zie bijlage 3c). De andere componenten zijn geen betrouwbare 

meetschalen en zijn hierna verwijderd. Het aantal missing values op de overgebleven items bedroeg 

5,5% (zie bijlage 7). Zo is er één meetschaal ontstaan waarbij elke participant  minstens twee items 

beantwoord moet hebben om meegenomen te worden. De uiteindelijke meetschaal bestaat uit de items: 

‘’Ik voel mij vaak niet begrepen door mijn Nederlandse taal’’ en  ‘’Bent u wel eens gediscrimineerd?’’, 

met een correlatie van (r = .294, p < .05). 

Zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is gemeten met vijf stellingen die gebaseerd zijn op bestaande 

literatuur naar het begrip zelfredzaamheid (Bandura, 1995) en de bestaande schaal van 

zelfredzaamheid, MIZ,  gebruikt door het COA. Uit de factoranalyse komen twee componenten die 37% 

en 23% van de totale variantie verklaren (zie tabel 6a en 6b). De eerste component bestaat uit twee 

items: ‘’Ik reis met het OV’’ en ‘’Ik ben niet in staat om problemen op te lossen’’. Deze items 

correleren echter niet significant met elkaar en konden hierna niet meegenomen worden als meetschaal 

(p = .927) (zie tabel 6c). Op de overgebleven items: ‘’Ik kan mijn eigen boodschappen doen’’, Ik 

geloof in mijn eigen capaciteiten’’ en ‘’Ik kan goed met onvoorspelbare situaties omgaan’’, bedroeg 

7,4% missing value (zie bijlage 7). Deze items vormen samen de gebruikte meetschaal, waarbij iedere 

participant die minstens twee items heeft beantwoord, is meegenomen. Deze meetschaal heeft een 

redelijke interne consistentie met een Cronbachs Alpha van (a = .659). 

 

Sociale ondersteuning. De zeven stellingen die betrekking hebben op de variabele sociale 

ondersteuning zijn gecreëerd aan de hand van de bestaande PRQ85-schaal en literatuur studies naar 

het begrip sociale ondersteuning (Weinert, 1987; Obst, Smith & Zinkiewicz, 2002; Choenarom, 

Williams & Hagerty, 2005; Crockett, Iturbide, Torres Stone, McGinley & Carlo, 2007) De PRQ-

schaal staat voor de Personal Resource Questionnaire en is ontworpen door Weinert (1987), om 

situationele en ervaren sociale ondersteuning te meten. De stellingen in de vragenlijst leggen de 

nadruk dan ook op het  gevoel. Bij de vraag ‘’Ik heb veel familie om mij heen’’, gaat het niet om het 

letterlijke aantal familieleden, maar om het gevoel omringd te zijn met veel familie. Hoe hoger de 

score op deze schaal, hoe meer sociale ondersteuning iemand ontvangt, ofwel, hoe meer iemand het 

gevóel heeft sociaal ondersteund te worden.   
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Allereerst is het item ‘’Ik heb veel steun gehad aan mijn kinderen’’ verwijderd,  omdat deze  te veel 

missing values bevatte ( > 10%). Dit komt omdat deze vraag alleen beantwoord kan worden wanneer  

iemand kinderen heeft. Omdat dit hoge aantal missing values op een item de data erg kan vertekenen is 

dit item verwijderd. Er is daarna een factoranalyse uitgevoerd op de overige zes items waarna er twee 

componenten vastgesteld zijn die 53% en 47% verklaren van de totale variantie (zie bijlage 4a en 4b). 

Na het uitvoeren van betrouwbaarheidsanalyses bleken beide componenten betrouwbare meetschalen. 

De eerste component bestaat uit de items: ‘’Ik heb veel vrienden om mij heen’’, ‘’ Ik kan op mijn 

vrienden rekenen’’ en ‘’De overheid steunt mij in het bereiken van mijn doelen’’. Op deze items 

waren geen missing values. Deze items zijn samengevoegd tot de eerste sub schaal: sociale steun van 

vrienden/maatschappij, door iedere participant mee te nemen die minstens 2 items beantwoord heeft. 

De sub schaal heeft een hoge interne consistentie met een Cronbachs Alpha van (a = .825). De tweede 

component bestaat uit de items: ‘’ Ik heb veel familie om mij heen’’, Ik kan op mijn familie rekenen’’, 

‘’Ik krijg hulp aangeboden van familie/en of vrienden wanneer ik het nodig heb’’. Op deze items 

bedroeg het aantal missing values 3,7% (zie bijlage 7). Deze items samen vormen de tweede sub 

schaal: steun van familie, waarbij iedere participant die minstens 2 items beantwoord heeft, is 

meegenomen (zie bijlage 4a en 4b). Deze sub schaal heeft een goede interne consistentie met een 

Cronbachs alpha van (a = .745). 

 

Sense of belonging. Tot slot is de variabele sense of belonging gemeten door zes stellingen en een 

gesloten vraag die gebaseerd zijn op bestaande literatuur over het begrip en op de bestaande schaal 

SOBI (Hagerty et al., 1996; McMillan et al., 1986; Baumeister & Leary, 1995; Choenarom, Williams 

& Hagerty, 2005). SOBI, The Sense of belonging Instrument, ontworpen door Hagerty en Patusky 

(1995), is een schaal die bestaat uit twee delen. Het eerste deel, de SOBI-P, meet de psychologische 

ervaring en het tweede deel,  SOBI-A, de gebeurtenissen die hebben geleid tot sense of belonging. De 

stellingen in de huidige vragenlijst zijn vooral gericht op de psychologische ervaring van sense of 

belonging (Hagerty & Patusky, 1995). Naast zes stellingen is er nog een gesloten vraag gesteld die 

gericht is op het identificeren met een bepaalde groep. Deze vraag luidt: ‘’Hoe vaak ziet of noemt u 

zichzelf een Nederlander?’’, met de antwoordcategorieën: ‘’zelden of nooit, soms, vaak, bijna elke 

dag’’.   

 

Uit de factoranalyse blijkt dat er drie componenten aanwezig zijn die 41%, 16% en 15% verklaren van 

de totale variantie. Omdat de derde component maar uit één item bestaat, is dit component verwijderd 

(zie tabel 5a en 5b). Het tweede component bestaat uit de volgende twee items: ‘’Ik voel mij 

verbonden met de <?> samenleving’’ en ‘’Hoe vaak ziet of noemt u zichzelf een Nederlander’’. 

Hiervan is de correlatie uitgerekend om na te gaan of dit een betrouwbare meetschaal zou zijn. Dit 

resulteerde in een niet significante correlatie (p = .247) (zie tabel 5c). Ook deze component is niet 

meegenomen als meetschaal. Op de overgebleven items was het aantal missing values 3,7% (zie 
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bijlage 7). Deze items vormen samen de uiteindelijke meetschaal, waarbij iedere participant die 

minstens drie items heeft beantwoord,  mee is genomen. Zo bestaat de meetschaal uit: ‘’Ik voel mij 

thuis in Nederland’’, ‘’Ik heb het gevoel gewaardeerd word binnen de Nederlandse samenleving’’, Ik 

voel mij een buitenstaander’’ en ‘’ Ik pas goed in de Nederlandse samenleving’’. Het negatief gestelde 

item is omgepoold zodat voor alle items geldt: hoe hoger de score, hoe meer sense of belonging. Deze 

schaal heeft een goede interne consistentie met een Cronbachs alpha van (a = .792). 

 

Controlevariabelen. Uit veel migratie-literatuur is naar voren gekomen dat de variabelen ‘’geslacht’’ 

en ‘’verblijfsduur’’ vaak  invloed hebben op onderzochte verbanden (Chavis & Wandersman ,1990; 

Barnes, 2001). Na het uitvoeren van twee ANOVA testen, is echter naar voren gekomen dat noch 

geslacht ( p = .275) noch aankomst ( p = .526 ) significant zijn. Dit betekent dat er geen verschil te 

zien is in het effect op psychologisch welzijn. Het effect van acculturatie-stress op psychologisch 

welzijn blijft het zelfde, onafhankelijk van het jaar van aankomst en geslacht. Daarom is besloten deze 

variabelen niet op te nemen in het model. Daarnaast is het vanwege de kleine onderzoeksgroep van 

belang het model klein te houden.  

Data-analyse plan 

Voor de data analyse is gebruik gemaakt van het computerprogramma SPSS versie 22.  Zoals eerder 

genoemd, is er alleen gewerkt met de variabelen die nodig zijn voor dit onderzoek.  

 

Allereerst is gekeken naar de verdeling van de data en zijn beschrijvende statistieken (gemiddelden, 

standaard deviaties percentages)  opgevraagd. Ook zijn correlaties uitgerekend tussen psychologisch 

welzijn, acculturatie stress, zelfredzaamheid, sociale ondersteuning en sense of belonging. Omdat alle 

variabelen continu zijn, is dit gedaan aan de hand van de Pearson correlatie.  

 

Om te toetsen of acculturatie-stress een negatief effect heeft op psychologisch welzijn, is er een 

enkelvoudige regressie analyse uitgevoerd met psychologisch welzijn als afhankelijke variabele en 

acculturatie-stress als onafhankelijke variabele. Vervolgens zijn zelfredzaamheid en sociale 

ondersteuning in de analyse meegenomen als mogelijke moderatoren in deze relatie door ze op te 

nemen als interactievariabelen in het regressie model. De eerste regressie analyse is uitgevoerd met de 

variabele zelfredzaamheid als interactievariabele en in de daaropvolgende regressie analyses zijn steun 

van vrienden/maatschappij en steun van familie meegenomen als interactievariabelen.   

  

Na de drie moderatie analyses zijn er drie mediatie analyses uitgevoerd via de Baron en Kenny 

methode (1986). Hierbij zijn de variabelen steun van vrienden/maatschappij, steun van familie en 

sense of belonging getoetst als mogelijke mediatoren. Met behulp van meerdere multipele regressie 

analyses is eerst het hoofdeffect gemeten van de onafhankelijke variabele op de mediator, daarna het 
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effect van de mediator op de afhankelijke variabele en tot slot is via een hiërarchische regressie 

analyse het indirecte effect van acculturatie-stress op psychologisch welzijn getoetst. Bij 

veronderstelling van een mediatie-effect is deze nog  getoetst aan de hand van de Sobel test. Hiervoor 

is gebruik gemaakt van een zogenaamde online-tool van Preacher & Leonardelli (2014) dat gebaseerd 

is op de Sobel test. Er is uiteindelijk geen model geschat met alle hoofdeffecten van acculturatie-stress, 

zelfredzaamheid, sociale ondersteuning en sense of belonging vanwege een gebrek aan statistische 

power.  

 

Resultaten 

De data is redelijk normaal verdeeld. Na het uitvoeren van een box plot is te zien dat alleen de 

variabele zelfredzaamheid erg scheef verdeeld is (skewness = -1.15, SE= 0.325). Het gaat om een left 

skewness, ook wel negative skewness genoemd. Dit betekent dat er vooral veel lage uitkomsten zijn op 

deze variabele (Field, 2005). Omdat het bij de verdere analyses van belang is dat de afhankelijke 

variabele, in dit geval psychologisch welzijn,  normaal verdeeld is, wordt de scheefheid van 

zelfredzaamheid niet gecorrigeerd. Ook zijn er uitbijters aanwezig. Vooral op de variabele steun van 

vrienden/maatschappij zijn extreme scores te zien. Dit kan verklaard worden door de vraagstelling. Op 

de stelling ‘’Ik heb veel vrienden om mij heen’’ hebben participanten de neiging om in aantallen te 

denken, terwijl het gaat om het gevoel. Het gevoel omringd te zijn met vrienden. Omdat de steekproef 

in dit onderzoek erg klein is en het maar om drie uitbijters gaat, zijn deze niet verwijderd. 

(zie bijlage 1).  

  

De beschrijvende statistieken staan gepresenteerd in tabel  2,  met  voor elke variabele  de gemiddelde 

score, standaarddeviatie en de spreiding. Met een bereik van (1 – 5) op alle variabelen, geven de 

participanten met een gemiddelde van 3.88  aan goed in hun vel te zitten (M = 3.88, SD = 0.93). Op de 

variabele acculturatie-stress scoren ze gemiddeld laag (M = 2.71, SD = 1.07), wat aangeeft dat de 

participanten niet kampen met een hoog stress gehalte. Op de sub schalen van sociale ondersteuning is 

er gemiddeld gescoord. Zo scoren ze op de variabele steun van vrienden/maatschappij (M = 3.75, SD 

= 1.15) en op de variabele steun van familie (M = 3.61, SD = 1.14). Daarnaast geeft het merendeel 

van de participanten  aan een verbondenheid te voelen met Nederland (M = 3.75, SD = 0.98). Op de 

variabele zelfredzaamheid is hoog gescoord (M = 4.34, SD = 0.61). Dit duidt op een sterk gevoel van 

zelfredzaamheid.   
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Tabel 2.  Beschrijvende Statistieken Schalen (N=54) 

             Range       M       SD 

Psychologisch welzijn 1-5 3.88   .93  

Acculturatie-stress 1-5 2.71 1.07  

Zelfredzaamheid 

Steun van vrienden/maatschappij 

Steun van familie 

Sense of belonging 

2-5 

1-5 

1-5 

1-5 

4.34 

3.75 

3.61 

3.75 

.61 

1.15 

1.14 

.98  

    

 

 

De bivariate correlaties staan gepresenteerd in tabel 3. Alle onafhankelijke variabelen correleren 

significant met de afhankelijke variabele psychologisch welzijn. Zo heeft acculturatie-stress een 

negatieve samenhang met psychologisch welzijn (r = -0.47, p < 0.01) en de andere variabelen een 

positieve samenhang met psychologisch welzijn. Onderling zijn er ook een aantal significante 

correlaties gevonden. Zo bestaat er allereerst een negatieve samenhang tussen acculturatie-stress en 

sense of belonging (r = -0.51, p < 0,01) en tussen acculturatie-stress en zelfredzaamheid (r = -0.50, p 

< 0,01). Daarnaast bestaat er een positieve samenhang tussen zelfredzaamheid en sense of belonging 

(r = 0.52, p < 0,01) en tussen  steun van vrienden/maatschappij en steun van familie (r = 0.46, p < 

0.01). De laatste samenhang is niet verrassend, gezien deze twee variabelen beiden sociale 

ondersteuning meten. Omdat de correlaties tussen de onafhankelijke variabelen onderling niet hoger 

zijn dan .8 is er geen sprake van multicollineariteit. Hier hoeft in de verdere analyses geen rekening 

mee worden gehouden.   
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Tabel 3. Correlaties tussen de variabelen acculturatie-stress, ervaren van steun, ontvangen van hulp, 

zelfredzaamheid, sense of belonging en psychologisch welzijn.  

 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Psychologisch welzijn 

2. Acculturatie-stress 

3. Zelfredzaamheid 

4. Steun van 

vrienden/maatschappij 

5. Steun van familie 

6. Sense of belonging 

 

-.47** 

 .38** 

 .49** 

 

 .30* 

 .44** 

 

 

-50** 

-21 

 

-20 

-51** 

 

 

 

.11 

 

.09 

.52** 

 

 

 

 

 

.46** 

.17 

 

 

 

 

 

 

.01 

**p < .05, *p < .1. 

 

Hypothesen 

Om te toetsen of acculturatie-stress psychologisch welzijn voorspelt  (H1),  is er een lineaire 

enkelvoudige regressie analyse uitgevoerd met als onafhankelijke variabele acculturatie-stress en als 

afhankelijke variabele psychologisch welzijn (zie tabel  4, model  1). De analyse laat zien dat 

acculturatie-stress een significante voorspeller is van psychologisch welzijn (β = -.41, p < .0 

5). Acculturatie-stress verklaart 22% van de variantie in psychologisch welzijn (R2 = .22).  Het gaat 

om een negatief effect. Dit betekent dat acculturatie-stress zorgt voor een verminderd psychologisch 

welzijn. Hiermee wordt de eerste hypothese: ‘’Er bestaat een negatieve relatie tussen acculturatie-

stress en psychologisch welzijn’’, aangenomen.  

 

Moderatie analyses 

Na het hoofdeffect zijn er drie moderatie analyses uitgevoerd om te kijken naar het moderatie-effect 

van zelfredzaamheid (H2), steun van vrienden en/of maatschappij en steun van familie (H4). In tabel 4 

staan deze moderatie analyses weergegeven. Model twee geeft aan dat zelfredzaamheid een significant 

positief effect heeft op psychologisch welzijn (β =  .29, p < .05). Dit betekent dat zelfredzaamheid 

zorgt voor een beter psychologisch welzijn. Acculturatie-stress en zelfredzaamheid verklaren samen 

25% van de variantie in psychologisch welzijn (R2 = .25). De interactie tussen acculturatie-stress en 

zelfredzaamheid (ACS*ZR) is niet significant (p = .46) (zie model 3). Dit betekent dat 

zelfredzaamheid geen modererende rol speelt in de relatie tussen acculturatie-stress en psychologisch 

welzijn. Hiermee wordt de tweede hypothese: ''Het negatieve verband tussen acculturatie-stress en 

psychologisch welzijn wordt minder negatief bij hogere zelfredzaamheid'', niet aangenomen.  
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De tweede moderatie analyse is uitgevoerd met de variabele steun van vrienden en/of maatschappij als 

interactie variabele. Allereerst is er een significant effect gevonden van steun van vrienden en/of 

maatschappij op psychologisch welzijn (β =  .33, p < 0.05). Hoe meer steun van vrienden en of de 

maatschappij, hoe beter het psychologisch welzijn (zie model 4). Acculturatie-stress en steun van 

vrienden/maatschappij verklaren samen 38% van de variantie in psychologisch welzijn (R2 = .38). De 

interactie tussen acculturatie-stress en steun van vrienden en/of maatschappij (ACS*SO1) is echter 

niet significant (p = .76). Dit betekent dat de steun van vrienden en/of maatschappij geen invloed heeft 

op de relatie tussen acculturatie-stress en psychologisch welzijn (zie model 5). In de laatste moderatie 

analyse is de variabele steun van familie meegenomen als moderator. In model zes is een significant 

effect te zien van steun van familie op psychologisch welzijn (β =  .17, p < 0.1). Hoe meer steun van 

de familie iemand ontvangt, hoe beter het psychologisch welzijn. Samen met acculturatie-stress 

verklaren ze 26% van de variantie (R2 = .26). De interactie tussen acculturatie-stress en steun van 

familie (ACS*SO2) is niet significant (p = .71). Dit betekent dat er wederom geen moderatie-effect 

aanwezig is (zie model 7). Beide interactievariabelen van sociale ondersteuning zijn niet significant. 

Dit betekent dat sociale ondersteuning in zijn geheel geen modererende werking heeft in de relatie 

tussen acculturatie-stress en psychologisch welzijn. Hiermee wordt de derde hypothese: ''Het negatieve 

verband tussen acculturatie-stress en psychologisch welzijn wordt minder negatief naarmate een 

vluchteling meer sociale ondersteuning ontvangt'', niet aangenomen. 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4. Regressie analyses met psychologisch welzijn als afhankelijke variabele  

  

*p<.1, **p<.05 

 

 

 

 

 

 

     Model  1      Model 2 2      Model 3      Model     4   Model 5      Model  6 6    Model 7 

    β SD     β           SD    β            SD    β          SD    β           SD    β          SD    β           SD 

Constante 

Acculturatie-stress  

Zelfredzaamheid 

ACS* ZR 

Steun van vrienden/maatschappij  

ACS* SO1 

Steun van familie 

ACS*SO2 

5.00 

-.41** 

( .31) 

( .10) 

 3.47 

-.32** 

  .29** 

(1.14) 

(   .12) 

(   .21) 

 7.27 

-1.53 

-.53 

  .26 

(3.37) 

(1.01) 

(  .72) 

(  .22) 

 3.53 

- .37** 

 

 

  .33** 

( .48) 

( .09) 

 

 

( .09) 

 3.19 

-.22 

 

 

  .41 

-.02 

(1.22) 

(   .40) 

 

 

(  .28) 

(  .09) 

 4.26 

-.37** 

 

 

 

 

 .17* 

( .52) 

( .10) 

 

 

 

 

( .10) 

 3.90 

-.24 

 

 

 

 

.27 

-.03 

(1.10) 

(  .35) 

 

 

 

 

( .27) 

(  .09) 

R2 .22**       .25**        .27       .38**        .38       .26**        .27  



Mediatie analyses 

Om de mediatie effecten van sociale ondersteuning en sense of belonging te toetsen is er gebruik 

gemaakt van een mediatie analyse volgens de Baron en Kenny (1986) methode. Resultaten van de 

mediatie analyses staan gepresenteerd in tabel 5 en 6. In de eerste mediatie analyse is steun van 

vrienden/maatschappij meegenomen als mogelijke mediator. Het eerste model laat de regressie 

analyse zien met als onafhankelijke variabele acculturatie-stress en als afhankelijke variabele steun 

van vrienden en maatschappij (SO1). Er is geen significant effect te zien van acculturatie-stress op 

steun van vrienden en maatschappij (p = .12). Omdat dit een vereiste is bij een mediatie effect, wordt 

mediatie hiermee uitgesloten. Dit betekent dat de variabele steun van vrienden/maatschappij geen 

mediërende werking heeft op de relatie tussen acculturatie-stress en psychologisch welzijn. De 

variabele steun van familie (SO2) laat vergelijkbare resultaten zien (zie model 2). Hier is ook geen 

significant effect aanwezig van acculturatie-stress op steun van familie (p = .13). Beide sub schalen 

van sociale ondersteuning hebben geen significant mediatie-effect. Dit betekent dat sociale 

ondersteuning niet dient als mediator in de relatie tussen acculturatie-stress en psychologisch welzijn. 

Hiermee wordt de hypothese: ''Acculturatie-stress zorgt voor mobilisatie van sociale steun, wat zorgt 

voor een verhoogd psychologisch welzijn'', niet bevestigd. 

In de laatste mediatie analyse is er gekeken naar de mediërende werking van sense of beloning. Model 

drie geeft de resultaten weer van de regressie analyse met als onafhankelijke variabele acculturatie-

stress en afhankelijke variabele sense of belonging (SOB). Hier is een significant effect aanwezig van 

acculturatie-stress op sense of belonging (β =  -.47, p < .05). Het gaat om een negatief verband wat 

betekent dat acculturatie-stress zorgt voor minder sense of belonging. Acculturatie-stress verklaart 26% 

van de variantie in sense of belonging (R2 = .26). In tabel 6, model 1, is nogmaals het eerder gevonden 

significante negatieve effect van acculturatie-stress op psychologisch welzijn te zien (β =  -.41, p 

< .05). Na toevoeging van sense of belonging wordt het effect van acculturatie-stress minder groot, 

maar blijft wel significant (β =  -.29, p < .05 ) Ook sense of belonging is significant (β =  .25, p < 0.1). 

Het gaat hierbij om een positief verband, wat betekent dat sense of belonging samen gaat met meer 

psychologisch welzijn (zie model  2). Acculturatie-stress en sense of belonging samen verklaren 27% 

van de variantie in psychologisch welzijn (R2 = .27). Deze resultaten samen duiden op een partiële 

mediatie (Baron & Kenny, 1986). Om deze aanname te bevestigden is er een Sobel test uitgevoerd. 

Deze blijkt inderdaad significant te zijn ( t = -1.77, SD = .06, p < .1). Dit betekent dat acculturatie-

stress zowel een direct als een indirect effect heeft op psychologisch welzijn, via sense of belonging. 

Hoe meer acculturatie-stress iemand ervaart, hoe minder sense of belonging iemand ontwikkeld, wat 

zorgt voor een verminderd psychologisch welzijn.  Hiermee wordt hypothese 5: ''Acculturatie-stress 

zorgt voor minder sense of belonging wat weer samengaat met een verminderd psychologisch welzijn'', 

aangenomen. 
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Tabel 5. Regressie analyses voor het effect van de predictor op de afhankelijke variabelen  

steun van vrienden/maatschappij, steun van familie en sense of belonging. 

        SO1                     SO2               SOB  

    β         SD         β            SD        β           SD  

Constante 

Acculturatie-stress 

4.37 

- .22 

(.42) 

(.14) 

     4.19 

      -.21 

(.42) 

(.14) 

 5.02 

 -.47 ** 

(.31) 

(.10) 

 

 

R2    .04         .04           .26 **   

*p<.1, **p<.05 

 

 

Tabel 6. Hiërarchische regressie analyse voor het indirecte effect van  

acculturatie-stress op psychologisch welzijn 

     Model 1                              Model  2 2 

   β            SD         β             SD 

Constante 

Acculturatie-stress 

Sense of belonging 

5.00 

-.41 ** 

(.31) 

(.10) 

       3.70 

       -.29 ** 

        .25 * 

(.73) 

(.12) 

(.13) 

R2  .22 **           .27 *  

*p<.1, **p<.05



Discussie 

Het doel  van het onderzoek was om te kijken naar verbanden tussen de variabelen acculturatie-stress, 

psychologisch welzijn, sense of belonging, zelfredzaamheid en sociale ondersteuning. Het onderzoek 

heeft zich gericht op een nieuwe groep vluchtelingen in Nederland, hervestigde vluchtelingen, allen 

begeleid door het COA.  

 

De verbanden zijn onderzocht door middel van een aantal deelvragen met bijbehorende hypotheses.  

Eerst is er gekeken naar het effect van acculturatie-stress op het psychologisch welzijn (hypothese 1). 

Vervolgens is onderzocht of zelfredzaamheid de negatieve effecten van stress kan verminderen. 

Specifieker gezegd, of zelfredzaamheid een modererende rol speelt binnen deze relatie (hypothese 2). 

Een andere modererende werking die is onderzocht is die van sociale ondersteuning (hypothese 3). Als 

laatste is er onderzocht of acculturatie-stress ook een indirecte invloed heeft op psychologisch welzijn, 

via sociale ondersteuning (hypothese 4) en/of via sense of belonging (hypothese 5).  

 

De eerste hypothese was dat er een verband bestaat tussen acculturatie-stress en psychologisch welzijn. 

Verwacht werd dat hoe hoger het stressgehalte, hoe slechter het psychologisch welzijn. Deze 

verwachting is uitgekomen en sluit aan bij eerdere bevindingen die wijzen op dit negatieve verband.  

Vluchtelingen kunnen in de acculturatie-periode te maken krijgen met acculturatie-stress (Miller & 

Kim, 2011; Crockett et al., 2007), die in het dagelijks leven kan leiden tot het ontwikkelen van 

angststoornissen en/of depressies. Het meetinstrument dat gebruikt is in het huidige onderzoek richt 

zich voornamelijk op discriminatie en moeilijkheden op gebied van taal, wat volgens onder andere 

Crockett et al. (2007) veel voorkomende acculturatie-stressoren zijn (Matheson, Jordan en Anisman, 

2008; Williams en Berry, 1991). De eerste hypothese is hiermee bevestigd. Met betrekking tot 

hervestigde vluchtelingen in Nederland kan er gezegd worden dat stress zorgt voor een verminderd 

psychologisch welzijn.  

 

De tweede hypothese was of het negatieve verband tussen acculturatie-stress en psychologisch welzijn 

minder negatief wordt wanneer iemand zelfredzaam is. Hierbij werd verwacht dat wanneer een 

vluchteling erg zelfredzaam is dit een beschermende factor is tegen de stress, wat zorgt voor een beter 

psychologisch welzijn. De resultaten hebben deze hypothese echter niet bevestigd. Wél is er een direct 

verband gevonden tussen zelfredzaamheid en psychologisch welzijn, hoe zelfredzamer iemand is, hoe 

beter het welzijn. De uitkomst gaat deels in tegen eerdere onderzoeken. Bandura (1995) geeft in zijn 

onderzoek namelijk zowel een direct positief verband als een modererend verband. Volgens hem zorgt 

zelfredzaamheid voor een beter psychologisch welzijn en zorgt het ervoor dat iemand problemen ziet 

als een uitdaging en vertrouwen krijgt in zijn/haar eigen capaciteiten, waardoor de ervaren stressoren 

uiteindelijk minder negatief effect hebben op het psychologisch welzijn (Bandura, 1995; Grau et al., 

2001). Er wordt in deze onderzoeken een onderscheid gemaakt tussen sociale- en algemene 
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zelfredzaamheid. Het meetinstrument dat in het huidige onderzoek gebruikt is, heeft alleen algemene 

zelfredzaamheid gemeten. Dit zou de uitkomst kunnen verklaren. In toekomstig onderzoek zou 

gekeken kunnen worden naar sociale zelfredzaamheid, waarbij het gaat om het aangaan van sociale 

interacties. Iets wat belangrijk kan zijn voor vluchtelingen en immigranten. De uitkomst zou ook 

verklaard kunnen worden door  verschillende operationaliseringen van zelfredzaamheid en 

verschillende analyse procedures.  

 

De tweede factor waarvan verwacht werd dat deze een modererende werking heeft op de relatie tussen 

stress en welzijn, is sociale ondersteuning. Verondersteld werd dat hoe meer steun iemand ontvangt, 

hoe minder negatief de effecten van stress zullen zijn op het psychologisch welzijn. Sociale 

ondersteuning is het hebben van een sociaal netwerk en het ervaren van beschikbare bronnen (Chavis 

& Wandersman, 1990). Het kan hierbij gaan om ondersteuning die iemand krijgt van familie, vrienden 

en/of de nieuwe samenleving.  Het gebruikte meetinstrument heeft zich op alle drie aspecten gericht. 

In de analyses werd duidelijk een onderscheid zichtbaar tussen steun van vrienden/maatschappij en 

steun van familie. Deze bevinding sluit aan bij eerdere onderzoeken  waaronder het onderzoek van 

Crockett et al. (2007), die aangeven dat de bron van ondersteuning erg belangrijk is en het effect van 

sociale ondersteuning kan beïnvloeden. Zo zou steun van familie altijd een positieve invloed hebben 

op het welzijn en de steun van vrienden afhangen van de kwaliteit van de steun en de groep vrienden 

(Crockett et al., 2007, Williams & Berry, 1991; Baumeister & Leary, 1995). Uit de resultaten is 

gebleken dat zowel steun van vrienden en/of maatschappij als steun van familie, een directe positieve 

invloed hebben op het psychologisch welzijn. Dit sluit aan bij eerdere bevindingen die aangeven dat 

steun zorgt voor een verhoogd psychologisch welzijn (Crockett et al., 2007; Williams et al., 1991; 

Baumeister et al., 1995; Jasinskaja-Lahti et al.,2006). Echter, een modererende werking is  niet 

gevonden. Hypothese drie is hiermee niet bevestigd. Dit betekent dat de steun die een hervestigde 

vluchteling ontvangt van familie, vrienden en/of de maatschappij niet het effect van stress vermindert. 

Deze uitkomst gaat in tegen het bestaande stress-buffering model dat aangeeft dat sociale steun ervoor 

zorgt dat stress minder negatieve effecten heeft op het welzijn (Choenarom et al., 2005).  

  

Naast een modererende werking van sociale ondersteuning werd er ook een mediërende werking 

verwacht. Met hypothese vier werd er onderzocht of stress zorgt voor  de vraag naar meer sociale 

steun, dat zorgt voor een verhoogd psychologisch welzijn. Er werd echter geen significant mediërend 

effect gevonden, noch van steun van vrienden en maatschappij, noch van steun van familie. Hiermee is 

deze hypothese niet aangenomen. Dit gaat in tegen het sociaal cognitieve model, dat aangeeft dat 

stress zorgt voor het mobiliseren van sociale ondersteuning, dat zorgt voor een beter welzijn 

(Chanoeram, 2005). Samen met het eerder gevonden resultaat, zou dit betekenen dat sociale 

ondersteuning helemaal geen modificerende rol speelt in de relatie tussen acculturatie-stress en 

psychologisch welzijn.  
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Deze resultaten kunnen verklaard worden door de diversiteit die er bestaat binnen de onderzoeksgroep.  

De vluchtelingen hebben verschillende etnische achtergronden, waardoor sociale steun op 

verschillende manieren ervaren kan worden. Welke ondersteuning belangrijk is en voor wie, wordt 

bepaald door iemands cultuur en hoeveel belang er gehecht wordt aan vrienden en familie. Daarnaast 

kan de etnische samenstelling van de groep die steun biedt invloed kunnen hebben op het effect van 

sociale ondersteuning (Crockett et al., 2007, Williams &  Berry, 1991). Deze samenstelling is in dit 

onderzoek niet meegenomen. Hier zou in toekomstig onderzoek rekening mee gehouden kunnen 

worden. Een laatste verklaring wordt gegeven door Wilcox (1981). Volgens hem heeft sociale 

ondersteuning alleen invloed op de stress-welzijn relatie wanneer er sprake is van een hoog 

stressgehalte. Wanneer er geen sprake is van veel stress, dan heeft sociale ondersteuning hier geen 

invloed op. In het huidige onderzoek hebben de participanten niet hoog gescoord op acculturatie-stress. 

Dus dit zou de afwezigheid van het modificerende effect van sociale ondersteuning kunnen verklaren . 

 

In de laatste hypothese (H5) is het mediërende verband van sense of belonging onderzocht. Hierbij 

werd er verwacht dat zich verbonden voelen met een groep zorgt voor meer geluk in het leven. Uit de 

resultaten is  allereerst een significant verband gevonden tussen sense of belonging  en psychologisch 

welzijn. Dit sluit onder andere aan bij het onderzoek van Hagerty et al. (1996) en het onderzoek van 

Choenarom et al. (2005) die beiden aangeven dat zich een deel voelen van een groep een belangrijk 

element is in het ontwikkelen en managen van iemands relatie tot anderen en positieve gevolgen heeft 

voor hetzelf. Dit betekent dat sense of belonging zorgt voor een verhoogd psychologisch welzijn.  

  

Daarnaast is er ook een significant mediërend resultaat gevonden. Dit komt overeen met bestaande 

onderzoeken die aangeven dat er een samenhang bestaat tussen iemands ervaringen en interne 

ontwikkelingen. Ervaringen die iemand meemaakt in de nieuwe samenleving, in dit geval acculturatie-

stress, hebben invloed op iemands zelfdefinitie, wat weer invloed heeft op de manier waarop iemand 

zich voelt en/of gedraagt in de samenleving. Negatieve ervaringen zoals acculturatie-stress, kunnen 

ervoor zorgen dat iemand zich minder verbonden voelt met een groep  (Barnes, 2001). De resultaten 

bevestigen hypothese vijf. Dit betekent dat hoe meer stress hervestigde vluchtelingen ervaren in 

Nederland, hoe minder sense of belonging ze voelen, wat uiteindelijk een negatieve invloed heeft op 

het psychologisch welzijn. Het gaat hierbij om een partiële mediatie. Dit betekent dat acculturatie-

stress zowel een direct als een indirect verband heeft met psychologisch welzijn. 
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Sterktes en zwaktes 

Dit onderzoek heeft sterke en minder sterke punten.  Een sterk punt is dat het een nieuwe combinatie 

van factoren heeft onderzocht, die niet eerder  is onderzocht. Ook heeft het onderzoek zich gericht op 

een groep nieuwe vluchtelingen in Nederland, waarover weinig informatie bestaat over hoe het ze 

vergaat in de Nederlandse samenleving. Het is moeilijk gebleken om vluchtelingen te vinden die 

bereid zijn deel te nemen aan een onderzoek: ze zijn bang dat het een controle is en ze door verkeerde 

antwoorden teruggestuurd zullen worden. De samenwerking met het COA heeft het mogelijk gemaakt 

om hervestigde vluchtelingen met verschillende culturele achtergronden te benaderen. Hoewel veel 

resultaten niet significant zijn, is er toch een beeld ontstaan van het psychologisch welzijn van deze 

groep vluchtelingen in Nederland. 

  

Er zijn echter ook minder sterke punten in dit onderzoek waar toekomstige onderzoeken rekening mee 

moeten houden. Allereerst de omvang van de onderzoeksgroep. Verwacht werd een minimale 

steekproef te verkrijgen van 100 respondenten. Helaas is dit vanwege een afname in respons,  niet 

verwezenlijkt. Door de kleine steekproef van (N=54) moeten de resultaten in dit onderzoek met enige 

terughoudendheid bekeken worden. In toekomstig onderzoek naar deze groep vluchtelingen is een 

grotere steekproef een voorwaarde om meer significante resultaten te verkrijgen. Een andere zwakte is 

dat het model vrij groot was voor het aantal participanten, wat de statistische power schaadt. Daarnaast 

meet dit onderzoek de subjectieve waarden van de variabelen enkel gebaseerd op de vragenlijst. Ook 

hadden de vluchtelingen  moeite met het beantwoorden van stress gerelateerde vragen en vragen  

gerelateerd aan psychologisch welzijn, mogelijk door schaamte. Voorkomen dat sociaal wenselijke 

antwoorden worden gegeven, was hierbij een uitdaging. En met betrekking tot de stress-gerelateerde 

vragen hadden participanten het vaak niet door wanneer ze stress ervaren, dit gebeurt vaak onbewust. 

Een ander zwak punt was dat gebruik gemaakt werd van meerdere interviewers en tolken. Zowel het 

vertalen van de vragen als de verschillende manieren van vraagstelling, kan hebben gezorgd voor 

construct bias: niet elk begrip is op dezelfde manier gemeten. In vervolg onderzoek zou meer gebruik 

gemaakt kunnen worden van objectief betrouwbare meetinstrumenten. Achteraf gezien had er meer 

rekening gehouden kunnen worden met het onderscheid in begrippen. Zo is er vrij snel gekozen voor 

algemene zelfredzaamheid, en niet voor sociale zelfredzaamheid. Terwijl sociale zelfredzaamheid 

misschien erg belangrijk was geweest, juist bij hervestigde vluchtelingen, waar sociale interacties een 

voorwaarde zijn om goed te kunnen accultureren. Tot slot is dit onderzoek een onderdeel geweest van 

een groter onderzoek, waarbij niet onbeperkt ruimte werd geboden voor de vraagstelling. Meer 

stellingen en vragen per begrip hadden een beter beeld kunnen geven van de uiteindelijke resultaten. 

 

De beperkingen in dit onderzoek hebben mogelijk een effect gehad op de niet significante resultaten.  

Vervolg onderzoek zal rekening moeten houden met deze beperkingen.   
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Conclusies 

De hoofdvraag in dit onderzoek was ’In welke mate beïnvloedt acculturatie-stress het psychologisch 

welzijn van hervestigde vluchtelingen in Nederland en welke rol spelen zelfredzaamheid, sociale 

ondersteuning en sense of belonging hierin?’’. Aan de hand van de bevindingen kan geconcludeerd  

worden dat acculturatie-stress het psychologisch welzijn onder hervestigde vluchtelingen in Nederland 

op een negatieve manier beïnvloedt en dat sense of belonging hier een mediërende rol in speelt. Zo 

heeft acculturatie-stress een direct negatief effect op psychologisch welzijn en zorgt acculturatie-stress 

voor minder sense of belonging, wat indirect negatieve gevolgen heeft voor het psychologisch welzijn. 

Daarnaast hebben zelfredzaamheid, sociale ondersteuning en  sense of belonging, alle drie een 

positieve werking op het psychologisch welzijn van een hervestigde vluchteling.  

 

Implicaties voor de wetenschap en  het COA 

Hoewel er veel verwachtingen niet zijn uitgekomen, is er toch een beeld ontstaan van deze groep 

vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. Zo kan er gezegd worden dat veel vluchtelingen 

zelfredzaam zijn, iets wat een positief resultaat is voor het COA. Daarnaast blijkt dat veel  

vluchtelingen een redelijk goed psychologisch welzijn ervaren. Dit onderzoek, hoewel kleinschalig, 

heeft ook aangetoond dat sense of belonging een grote rol speelt in de mate van psychologisch welzijn 

onder vluchtelingen.  

 

Aanbevelingen  

In toekomstig onderzoek naar deze groep vluchtelingen zou er nog gekeken kunnen worden naar de 

invloed van sociale zelfredzaamheid en de etnische samenstelling van de groep die sociale 

ondersteuning verleent. Daarnaast moeten er meer betrouwbare meetinstrumenten gebruikt worden. en 

moet sense of belonging in migratie-onderzoek meegenomen worden.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1.  Frequentieverdeling van alle variabelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Psychologisch welzijn  acculturatie-stress   zelfredzaamheid   steun van vrienden/  steun van familie    sense of belonging 

                                                                                                             maatschappij  
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Bijlage 2a. Componenten matrix psychologisch welzijn 

 

 Componenten  

    1    2 

Ik ben tevreden met mijzelf 

Ik voel mij goed/lekker in mijn vel 

Ik geniet en heb plezier in het leven 

Ik ben tevreden met mijn leven 

Ik ben gelukkig 

Ik heb mijn bezigheden vanwege een 

emotioneel probleem niet kunnen doen  

Ik heb voor psychologische problemen hulp 

gevraagd 

 .86 

 .89 

 .88 

 .85 

 .86 

 .52 

 

-.05 

 

 .05 

-.03 

 .10 

-.02 

-.15 

 .43 

 

 .95 

 

% variantie 61.22 14.30 

 

 

Bijlage 2b. Scree plot eigenvalues psychologisch welzijn 
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Bijlage 3a. Componenten matrix acculturatie-stress 

 

 Componenten   

 1   2   3 

    

Ik heb het gevoel dat ik vanwege mijn <?> achtergrond meer 

mijn best moet doen om dingen te bereiken dan Nederlanders. 

 

Ik voel mij vaak niet begrepen door mijn Nederlandse taal 

 

Ik heb vaak onenigheden met andere [VAR7] (familie en/of 

vrienden) over Nederlandse gewoonten. 

 

Ik heb vaak onenigheden met Nederlanders wanner ik mijn 

<?> gewoonten uitoefen.  

 

Wanneer ik in een ruimte ben waar ik de enige [VAR7] 

persoon ben, voel ik mij vaak anders en alleen.  

 

Frequentie ervaren discriminatie 

.106 

 

 

.726 

 

-.046 

 

 

.146 

 

 

-.060 

 

 

.856 

.589 

 

 

.302 

 

.775 

 

 

-.346 

 

 

.265 

 

 

-.120 

.160 

 

 

.361 

 

-.099 

 

 

.610 

 

 

.780 

 

 

-.174 

% variantie 22.80                                     20.17      18.56 

 

 

Bijlage 3b. Scree plot van eigenvalues acculturatie-stress 
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Bijlage 3c.  Bivariate Correlaties acculturatie-stress  

 

Componenten  Pearson 

Correlatie  

Sig. 

   

1:  

- Ik voel mij vaak niet begrepen door mijn  Nederlandse taal  

- Frequentie ervaren discriminatie 

 

 

.294 ** 

 

 

 

.036 

 

 

2:  

- Ik heb het gevoel dat ik vanwege mijn <?> achtergrond meer 

mijn best moet doen om dingen te bereiken dan Nederlanders. 

- Ik heb vaak onenigheden met andere [VAR7] (familie en/of 

vrienden) over Nederlandse gewoonten. 

 

 

.136 

 

 

 

 

 

.358 

 

 

 

 

3: 

-  Ik heb vaak onenigheden met Nederlanders wanner ik mijn 

<?> gewoonten uitoefen.  

- Wanneer ik in een ruimte ben waar ik de enige [VAR7] 

persoon ben, voel ik mij vaak anders en alleen.  

 

 

.048 

 

.737 

**p < 0.05, * p < 0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Bijlage 4a. Componenten matrix sociale ondersteuning 

 Componenten   

 1.  2.  

Ik heb veel vrienden om mij 

heen. 

 

De overheid ondersteunt mij bij 

het bereiken van mijn doelen 

 

Ik kan op mijn vrienden 

rekenen 

 

Ik heb veel familie om mij heen 

 

Ik kan op mijn familie rekenen 

 

Ik krijg hulp aangeboden van 

familie/en of vrienden wanneer 

ik het nodig heb 

    .791 

 

     

    .791 

 

 

    .730 

 

 

    .730 

 

    .663 

 

    .657 

   -.453 

 

 

   -.312 

 

 

   -.375 

 

 

    .498 

 

    .586 

 

    .192 

% variantie    53.14    46.86 
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Bijlage 4b. scree plot eigenvalues sociale ondersteuning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5a. Componenten matrix sense of belonging 

 Componenten   

 1 2 3 

Ik voel mij verbonden met de Nederlandse 

samenleving. 

 

ik voel mij verbonden met de <?> samenleving 

 

Ik voel mij thuis in Nederland 

 

Ik heb het gevoel dat ik gewaardeerd word binnen de 

Nederlandse samenleving. 

 

Ik voel mij een buitenstaander (r) 

 

Ik pas goed in de Nederlandse samenleving. 

 

Hoe vaak ziet of noemt u zichzelf een Nederlander? 

.027 

 

.156 

 

.562 

 

.926 

 

 

.821 

 

.690 

 

.466 

.028 

 

-.885 

 

.256 

 

-.072 

 

 

.060 

 

-.193 

 

.525 

 

.941 

 

.013 

 

-.381 

 

.284 

 

 

-.054 

 

-.261 

 

.065 

% variantie 40.43 16.13 14.86 
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Bijlage 5b. Scree plot eigenvalues sense of belonging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5c.  Bivariate Correlaties sense of belonging 

 

  Ik voel mij verbonden met de 

<?> samenleving 

 

Hoe vaak ziet of noemt u zichzelf een 

Nederlander? 

Pearson Correlatie 

Sig. 

 

 

 

 

 

 

 

-.162 

.247 

**p < 0.05, * p < 0.1 
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Bijlage 6a. Componenten matrix zelfredzaamheid 

 

 Componenten   

 1 2 

Ik kan mijn eigen boodschappen doen. .395 -.678 

 

Ik reis met het OV. 

 

.469 

 

.816 

 

Ik ben in staat om problemen op te lossen  

 

.080 

 

-.285 

 

Ik geloof in mijn eigen capaciteiten. 

 

.832 

 

-.024 

 

Ik kan goed met onvoorspelbare situaties 

omgaan. 

 

.854 

 

-.051 

   

% variantie 36.85 23.24 

 

 

 

Bijlage 6b. Scree plot van eigenvalues zelfredzaamheid 
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Bijlage 6c. Bivariate Correlaties van zelfredzaamheid 

 

  Ik ben in staat om problemen op te lossen  

 

Ik reis met het OV. 

Pearson Correlatie 

Sig.  

 

 

 

 

-.004 

.975 

 

 

 

Bijlage 7. Missing values per meetschaal 

 

Psychologisch welzijn 

 N 

Ik was tevreden met mijzelf afgelopen week 

 

Ik voelde mij goed/zat lekker in mijn vel 

afgelopen week 

 

Ik genoot en had plezier in het leven afgelopen 

week. 

 

Ik was tevreden met mijn leven afgelopen 

week 

 

Ik was gelukkig afgelopen week. 

 

ik heb mijn bezigheden vanwege een 

emotioneel probleem niet kunnen doen het 

afgelopen jaar 

 

54 

 

53 

 

 

53 

 

 

54 

 

 

54 

 

54 

Missing  2 (3.7%) 
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Acculturatie-stress 

 N 

Ik voel mij vaak niet begrepen door mijn Nederlandse taal 

 

Bent u wel eens gediscrimineerd? 

51 

 

 

54 

Missing 3 (5.5%) 

 

 

Zelfredzaamheid 

 N 

Ik kan mijn eigen boodschappen doen 

 

Ik geloof in mijn eigen capaciteiten 

 

Ik kan goed met onvoorspelbare situaties omgaan 

54 

 

52 

 

52 

Missing 4  (7,4%) 

 

 

Steun van vrienden/maatschappij 

Missing values N.  

Ik heb veel vrienden om mij 

heen 

 

Ik kan op mijn vrienden 

rekenen 

 

De overheid ondersteunt mij in 

het bereiken van mijn doelen 

54 

 

 

54 

 

 

54 

Missings  0 
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Steun van familie 

Missing values N.  

Ik heb veel familie  om mij 

heen 

 

Ik kan op mijn familie rekenen 

 

Ik krijg hulp aangeboden van 

familie en/of vrienden wanneer 

ik dat nodig heb. 

54 

 

 

52 

 

54 

Missings  2 (3.7%) 

 

 

Sense of belonging 

 N 

Ik voel mij thuis in Nederland 

 

Ik heb het gevoel dat ik gewaardeerd word binnen de 

Nederlandse samenleving 

 

Ik voel mij een buitenstaander 

 

Ik pas goed in de Nederlandse samenleving 

 

54 

 

53 

 

 

54 

 

53 

Missing 2 (3,7%) 
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Bijlage 8. vragenlijst 

 

Psychologisch welzijn 

 

- Ik ben tevreden met mijzelf.   

 

- Ik voel mij goed/zit lekker in mijn vel.  

    

- Ik geniet en heb plezier in    

 het leven. 

 

- Ik ben tevreden met     

 mijn leven.  

 

- Ik ben gelukkig.   

                         

- Ik heb mijn dagelijkse bezigheden vanwege een emotioneel probleem niet kunnen doen. (R) 

 

- Ik heb voor psychologische problemen hulp gevraagd. (R) 

 

Acculturatie-stress 

- Ik heb het gevoel dat ik vanwege mijn <?> achtergrond meer mijn best moet doen om  

              dingen te bereiken dan Nederlanders.  

 

- Ik voel mij vaak niet begrepen  door mijn Nederlandse taal.    

 

- Ik heb vaak onenigheden met andere <?>  (familie en/of vrienden) over Nederlandse  

 gewoonten. 

 

- Ik heb vaak onenigheden met Nederlanders, wanneer ik mijn <?> gewoonten uitoefen. 

 

- Wanneer ik in een ruimte ben waar ik de enige <?> persoon ben, voel ik mij vaak anders  

 en alleen. 

- Bent u zelf wel eens gediscrimineerd in Nederland? Zo ja, hoe vaak 

is dat gebeurd?  

     

- Waarom denkt u dat u toen gediscrimineerd bent? Er zijn meerder opties mogelijk. 

 

-  Waar bent u gediscrimineerd? Er zijn meerdere opties mogelijk. 
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Sociale ondersteuning 

 

- Ik heb veel vrienden om mij heen.   

  

- Ik heb veel familie om mij heen.  

   

- Ik kan op mijn vrienden rekenen.   

  

- Ik kan op mijn familie rekenen.  

 

- Ik krijg hulp aangeboden van familie en/of vrienden wanneer ik het nodig heb.  

 

- De overheid ondersteunt mij bij het bereiken van mijn doelen.(denk hierbij aan uitkering etc.) 

 

  Indien er kinderen zijn:  

- Ik heb veel steun gehad aan mijn kinderen bij het leven in Nederland.    

   

 

Sense of belonging 

                                                 

- Ik voel mij verbonden met de Nederlandse  samenleving. 

 

- Ik voel mij verbonden met de <?> samenleving.     

     

- Ik voel mij thuis in Nederland.      

 

- Ik heb het gevoel dat ik gewaardeerd word binnen de Nederlandse samenleving.  

-    

- Ik voel mij een buitenstaander. (R)      

 

- Ik pas goed in de Nederlandse samenleving.   

 

-  Hoe vaak ziet of noemt u zichzelf een Nederlander?  

 

-  Hoe vaak ziet of noemt u zichzelf een <?> ?  

 

- Hoe vaak ziet of noemt u zichzelf een vluchteling?   
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Zelfredzaamheid  

 

- Ik kan  mijn eigen boodschappen doen.  

   

- Ik reis met het OV.   

     

- Ik ben niet in staat problemen op te lossen. (R)  

 

- Ik geloof in mijn eigen capaciteiten.   

 

- Ik kan goed met onvoorspelbare situaties omgaan. 

 

 


