
 

 

Het politieke- en maatschappelijke draagvlak voor  migratie, 

noodhulp en ontwikkelingssamenwerking staat al jaren 

onder druk. Sommige politici en opiniemakers dragen 

hieraan bij door in te spelen op ‘angst voor de ander’, en door 

migranten en vluchtelingen weg te zetten als ‘gelukszoekers’. 

Hierdoor is het publieke en politieke debat steeds verder 

gepolariseerd. De grote meerderheid die niet de straat op 

gaat of online haar ongenoegen ventileert, horen we 

nauwelijks. Ook migranten en vluchtelingen zelf krijgen 

nauwelijks het woord. 

 

Op zoek naar een nieuw narratief 
Eind 2021 startte Cordaid een zoektocht naar een nieuw narratief 

over migratie en ontwikkelingssamenwerking. We vroegen ons af 

hoe we het gesprek kunnen keren: hoe kunnen ontwikkelings- en 

migrantenorganisaties bijdragen aan het vergroten van draagvlak 

voor migratie en ontwikkelingssamenwerking? Hoe  bereik je 

doelgroepen in 'het midden' en welk verhaal spreekt hen aan?  

 

“Als ze vluchten voor gevaar voor hun leven, dan is het oké 
en begrijpelijk. Niet wanneer ze alleen komen omdat het 
hier beter is qua financiën.” 

 Respondent uit onderzoek ‘Het beweegbare midden’ – Meute, 2022  

 

In 2022 werkten deelnemers van een grote variëteit aan 

maatschappelijke organisaties aan het formuleren van een 

constructief en verbindend narratief. In deze publicatie belichten 

we de kernpunten en resultaten. 

 

Co-creatieproces 
Het formuleren van nieuwe narratieven gebeurde via een co-

creatieproces. Cordaid werkte hierin samen met partners als 

Partos, PimpMyVillage, Wilde Ganzen en WO=MEN. Telkens nam 

een andere organisatie het initiatief om een workshop te 

organiseren en deelnemers uit te nodigen. Migranten- en 

diasporaorganisaties werden vanaf het begin actief bij het traject 

betrokken. 

 
Het traject in vogelvlucht 
◼ Het traject startte eind 2021 met een baseline survey en een 

webinar in samenwerking met KUNO; 

◼ Tussen maart en november 2022 organiseerden Cordaid en 

partners 5 interactieve workshops met wisselende 

deelnemers; 

◼ Vijf organisaties (Wilde Ganzen, WO=MEN, IOM, Partos en 

Stichting Vluchteling) traden op als gastheer voor deze sessies. 

◼ Circa 80 mensen van 20 ontwikkelings- en diaspora-

organisaties deden mee; 

◼ In een co-creatieproces formuleerden ze nieuwe narratieven 

over migratie en ontwikkeling; 

◼ Campagne- en onderzoeksbureau Meute testte 6 verhalen en 5 

beelden onder het ‘stille midden’ in Nederland; 

◼ Betrokkenen gaan in gesprek over de resultaten tijdens de 

slotconferentie op 13 december 2022. 
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Wat slaat aan bij ‘het stille midden’? Een onderzoek 

In oktober 2022 legde campagne- en onderzoeksbureau Meute in 

opdracht van Cordaid diverse verhalen over migratie en 

ontwikkeling voor aan 447 Nederlanders. Ze waren geselecteerd 

uit een groep van ruim 1.200 respondenten en behoorden tot het 

‘stille midden’: mensen die niet uitgesproken positief of negatief 

tegenover migratie en ontwikkelingssamenwerking staan.  

De deelnemers kregen zes korte teksten te lezen die tijdens de co-

creatiesessies waren geformuleerd. Bij elk van de teksten gaven ze 

aan welk gevoel dit hen gaf (positief of negatief) en hoe belangrijk 

ze dit vonden. Daarnaast zagen ze vijf afbeeldingen waarop ze 

open konden reageren. 

 

Deelnemers werden het meest bewogen door verhalen en beelden 

die laten zien dat migratie onze samenlevingen iets positiefs 

brengt. Het kader ’Aansprekend narratief’ is daar een voorbeeld 

van, evenals de woordenwolk bij ‘Leren fietsen’, de foto op de 

voorpagina.   

 

Een nuancering is op zijn plaats: geen van de teksten veroorzaakte 

een grote ommezwaai, het ging eerder om een beperkte 

verschuiving in het sentiment.  

 

AANSPREKEND BEELD: WOORDENWOLK BIJ DE FOTO ’LEREN 

FIETSEN’ OP DE VOORKANT VAN DEZE PUBLICATIE. 

 
 

Drie geleerde lessen: 
1. Een verbindend verhaal laat zien wat migratie onze 

samenleving brengt. Dit is de rode draad in de teksten en 

beelden die ‘het stille midden’ het meeste aanspreken. ‘Onze 

samenleving’ heeft daarbij betrekking op zowel de 

Nederlandse samenleving als gemeenschappen in 

ontwikkelingslanden; 

2. Het ‘stille midden’ is diverser dan verwacht. Het is te vinden 

in alle inkomensgroepen. Een aanzienlijk deel zou VVD 

stemmen, maar de overgrote meerderheid hoort tot de 

achterban van andere partijen, inclusief de PVV en GroenLinks.  

3. Migranten zouden een sleutelrol moeten spelen in het 

uitdragen van het verbindende verhaal. Het kost 

maatschappelijke organisaties nu echter vaak moeite om 

migranten deze rol te geven, terwijl migrantenorganisaties zelf 

ook vaak moeite hebben om deze rol te pakken.    
 

“We zien het ‘ontmenselijken‘ van mensen omdat we zelf 
schaarste ervaren: woningnood, armoede, 
energietekorten. En dan richten sommigen zich op die 
ander, die migrant die ze niet kennen, in plaats van onze 
overheid. Die heeft dit jarenlang voor zich uitgeschoven 
- waardoor het nu een crisis is.”  

Carla van Dijk, directeur-bestuurder bij Vizier gericht op discriminatie en 

diversiteit 

 

Eerste aanbevelingen naar aanleiding van de 
workshops 

◼ Doe meer met burgerinitiatieven. Informeer mensen lokaal 

over burgerinitiatieven op het gebied van migratie en 

ontwikkeling. 

◼ Werk samen met migranten en diasporaorganisaties en 

biedt hen een platform. Veel organisaties dragen op 

creatieve wijze bij aan het vergroten van draagvlak.  

◼ Vraag mensen met een migratieachtergrond wat zij vinden 

van jouw communicatie. Waar voelen ze zich goed bij en 

wat zouden ze zelf willen communiceren? 

◼ Deel  verhalen van vrijwilligers in Nederland die migranten 

en vluchtelingen ondersteunen. Benadruk de 

medemenselijkheid in het onderlinge contact. 

◼ Werk samen met gemeenten en besturen. Informeer hen en 

zet samen een positieve campagne op. 

◼ Sta in contact met politici. Zorg dat zij zich beter kunnen 

identificeren met het migratieverhaal. Maak de boodschap 

en communicatie menselijker. 

 

 

Aansprekend narratief: ‘Vitale gemeenschappen’ 

In een gezonde samenleving draagt iedereen zijn steentje bij. 

Mensen met een migratieachtergrond doen dat in allerlei 

vormen. Met hun talenten, vaardigheden en ideeën. Ze openen 

bedrijven, werken op universiteiten, winkels en in 

ziekenhuizen, en doen vrijwilligerswerk in wijken en buurten. 

Velen zetten zich ook in voor familie, vrienden en 

ondernemers in hun land van herkomst. Zo helpen ze om 

gemeenschappen hier en elders in de wereld vitaal te houden. 
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