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Tilburg, 31 mei 2017 

 

Geachte lezer, 

 

Dit document geeft meer achtergrondinformatie bij de powerpoint rapportage (zie Bijlage 1) 

waarin wij de resultaten van ons verkennende onderzoek weergeven naar de gevolgen van het 

tijdelijk verblijf van statushouders (guests) bij Nederlandse hosts via TakeCareBnB. Bij het 

ReThink Refugees evenement in Den Haag van Maart 2017 werden wij door TakeCareBnB 

(TCBNB) benaderd met de vraag of wij een verkennende evaluatie zouden kunnen uitvoeren 

betreffende hun activiteiten. Dit heeft geresulteerd in deze rapportage.  

Het is van belang om te weten dat wij het onderzoek autonoom hebben uitgevoerd. We 

hebben geen compensatie in welke vorm dan ook ontvangen van TCBNB, en we hebben geen 

belang bij de uitkomsten. Wat wij in de rapportage weergeven is zodoende onze poging om een 

zo eerlijk en accuraat mogelijk beeld te geven van wat er uit dit onderzoek naar voren is 

gekomen.  

We wensen u veel leesplezier toe en hopen dat dit rapport zal worden gebruikt om de 

integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving te verbeteren. De belangrijkste 

bevinding is dat de ervaringen van de hosts overwegend positief zijn en van de statushouders 

(zeer) positief. Onder de voorwaarde dat er een goede match tussen hosts en statushouders tot 

stand wordt gebracht, blijkt het tijdelijk verblijf van een statushouder bij een Nederlandse host 

de integratie dus te bevorderen. Wij hebben zodoende in onze aanbevelingen gericht op zaken 

waarmee TCBNB haar diensten kan verbeteren en uitbouwen. Mochten de uitkomsten minder 

positief zijn geweest, dan hadden we echter niet geschroomd om TCBNB aan te bevelen te 

stoppen met hun diensten. 

Voor verdere communicatie, toelichting of vragen kunt u contact opnemen met de 

hoofdonderzoeker. 

 

Dr. Hans van Dijk (hoofdonderzoeker; j.vandijk1@uvt.nl) 

Gabi Dodoiu, MSc 

Dr. Lena Knappert 

Anila Noor, MSc MA 

mailto:j.vandijk1@uvt.nl
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Methode 
 

Een gedegen onderzoek naar de gevolgen van het tijdelijk verblijf van statushouders (guests) bij 

hosts via TakeCareBnB kan het beste gebeuren via een mix van interviews en vergelijkend 

kwantitatief onderzoek over tijd, waarbij statushouders die in afwachting van woonruimte 

tijdelijk verblijven bij hosts worden vergeleken met statushouders die tot die tijd in een azc 

verblijven. Hiervoor hadden we echter niet de tijd, noch de middelen. Zodoende is het van 

belang om dit onderzoek te beschouwen als verkennend, welke betekent dat er meer gedegen 

onderzoek nodig is om vast te stellen wat de betrouwbaarheid is van onze bevindingen. 

Vanwege de beperkte tijd en middelen hebben we ervoor gekozen om een online vragenlijst 

(Nederlands- en Engelstalig) uit te zetten die bestaat uit een mix van meerkeuze en open 

vragen. De Nederlandstalige vragenlijsten voor hosts en guests kunt u vinden in Bijlage 2a en 

2b. De vragenlijsten zijn meerdere keren door anderen getest alvorens ze zijn uitgezet. TCBNB 

heeft hosts en guests opgeroepen om de vragenlijsten in te vullen.  

Tot nu toe heeft TCBNB voorzien in 78 matches. Bij drie hosts is er twee keer een match 

geweest. Dat betekent dat er in totaal 75 hosts en 78 hosts zijn in de populatie. Daarvan 

hebben 51 hosts en 53 guests de vragenlijst ingevuld, welke in beide gevallen neerkomt op een 

respons van 68%. Omdat de meerderheid van de populatie de vragenlijst heeft ingevuld, mogen 

we er van uit gaan dat de bevindingen een goed beeld vormen van de ervaringen van hosts en 

guests. Het is echter mogelijk dat hosts en/of guests die positievere of negatievere ervaringen 

hadden juist vaker, of minder vaak de vragenlijst hebben ingevuld.  
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Bevindingen hosts & guests 
Wie & waar 

De powerpoint geeft een overzicht van de achtergronden van de respondenten. Er zijn een 

aantal zaken die opvallen: 

 Onder de hosts zitten geen Moslims, terwijl 62% van de guests Moslim zijn 

 76% van de hosts heeft kinderen, en bij 40% daarvan zijn de kinderen nog thuiswonend. 

Een aantal hosts gaven aan dat het uit huis gaan van de kinderen ervoor zorgden dat ze 

ruimte in hun huis hadden om een statushouder te ontvangen. Andere hosts met 

kinderen gaven aan dat ze juist een guest in huis wouden nemen omdat het hen een 

goede ervaring leek voor de kinderen. Een aantal guests gaven aan dat ze het ook erg 

fijn vonden om in een huis met kinderen te zijn; dat gaf hen het gevoel echt onderdeel 

te zijn van een familie. 

 82% van de hosts heeft een HBO of universitaire opleiding afgerond, en bij de guests is 

dat 79%. Dit betekent dat zowel hosts als guests hoofdzakelijk hoger opgeleid zijn. De 

bevindingen in deze rapportage betreft dus met name de ervaringen van hoger 

opgeleiden; het zou kunnen dat ervaringen voor lager opgeleide hosts en/of guests 

anders is. 

 Gegeven het salaris en woonoppervlak lijken de meeste hosts tamelijk welgesteld te zijn 

en te leven. De oorzaak hiervan is onduidelijk. Mogelijke verklaringen liggen in dat 

dergelijke mensen eerder geneigd zijn zich aan te melden als host, dat ze meer in het 

netwerk van TCBNB zitten, of dat zij eerder (het gevoel hebben) ruimte te hebben voor 

het tijdelijk huisvesten van een statushouder. 

 96% van de guests is man en 90% komt uit Syrië. De ervaringen van en over vrouwelijke 

statushouders en/of statushouders uit andere landen zouden dus anders kunnen zijn. 

Een centrale conclusie van ons onderzoek is het belang van een goede match tussen de 

host en de statushouder. Naarmate een guest dus uit een land komt dat cultureel verder 

af ligt van Nederland dan Syrië, zou het kunnen zijn dat ervaringen met een guest uit 

een dergelijk land met een Nederlandse host minder positief is. 

 

Waarom doen ze mee? 

 

De meest voorkomende reden voor hosts om zich aan te melden bij TCBNB was dat ze graag 

iets wilden doen voor vluchtelingen. Ze waren niet per definitie voor alle grenzen open stellen, 

gegeven dat een respondent zei “Ik ben tegen veel vluchtelingen in NL, maar als ze er zijn, dan 

wil ik de integratie zoveel mogelijk bevorderen”. Overige redenen, zoals dat kinderen het huis 

uit zijn en er nu ruimte is, waren vaak aanvullende redenen.  
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De redenen voor guests om zich aan te melden bij TCBNB waren iets verscheidener, maar 

alsnog tamelijk eenduidig. Men wilde hun Nederlands en kennis van de Nederlandse cultuur 

verbeteren, en meer Nederlanders leren kennen. Doordat men in een AZC voornamelijk met 

mensen uit de eigen cultuur praat, is dat geen goede plek om Nederlands te leren spreken en 

leert men niet veel meer over de Nederlandse cultuur dan wat in lessen en boekjes naar voren 

komt. Een respondent gaf aan dat het verblijf bij een Nederlandse host op dit vlak een correcte 

duw in de rug opleverde.  

Daarnaast gaf men aan de sfeer in een AZC vaak niet prettig te vinden (weinig privacy, weinig 

ruimte voor anders denkenden), dat het verblijven bij een host meer het gevoel gaf van een 

thuis te hebben, en dat de financiële vergoeding voor het verblijven bij een host ook 

motiveerde om zich aan te melden bij TCBNB. 

 

Mate waarin hosts en guests elkaar hielpen 

Hosts gaven aan dat ze hun guests met name hielpen met het leren van de Nederlandse taal en 

het leren kennen van andere Nederlanders. Ook hielpen ze hen regelmatig met administratieve 

zaken en het maken van vrienden. Deze bevindingen komen overeen met wat guests zeggen 

over de mate waarin de werden geholpen door hun hosts.  

Andere zaken waar de hosts de guests mee hielpen was wegwijs worden in de Nederlandse 

manier van doen en regelgeving, emotionele bijstand, verhuizen, leren fietsen, bezoek aan de 

dokter, en allerlei andere grotere en kleinere zaken. 

Omgekeerd hielpen de guests de hosts ook met allerlei zaken. Volgens de hosts hielpen de 

guests hen met name met hun cultuur leren kennen en andere vluchtelingen leren kennen.  

Guests hadden het gevoel dat ze hosts met name hielpen met hun cultuur leren kennen, 

andere inwoners leren kennen, en vrienden maken.  

Daarnaast draaiden veel guests mee in het huishouden bij hosts, bijvoorbeeld door te koken, 

klusjes in huis te doen, en schoon te maken.  

 

Tevredenheid 

Op een schaal van 1 = heel erg ontevreden tot 7 = heel erg tevreden over het zijn van een host 

voor vluchtelingen gaven hosts gemiddeld een 5,65. Op dezelfde schaal over de mate waarin 

hosts het hosten van vluchtelingen kunnen aanraden gaven hosts vrijwel eenzelfde score: 5,67. 

Over het verblijven bij een TCBNB host gaven guests gemiddeld een 6,58. We kunnen dus 

concluderen dat hosts overwegend tevreden zijn over het zijn van een host voor statushouders, 

terwijl statushouders (zeer) tevreden zijn over het tijdelijk verblijven bij een inwoner van 

Nederland.  
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Opvallend is dat guests op de vraag “in hoeverre kunt u het verblijven bij een inwoner van 

Nederland voor andere vluchtelingen aanraden?” gemiddeld een 5,33 gaven. De reden waarom 

dit lager is dan hun eigen tevredenheid is onduidelijk, maar een mogelijke verklaring kan zijn 

dat ze zichzelf niet als een gemiddelde vluchteling zien. Zoals gezegd zijn de respondenten 

voornamelijk mannelijke, hoger opgeleide Syriërs, en ze lieten doorschemeren dat hun 

ervaringen bij het AZC niet positief waren. Het zou dus kunnen zijn dat ze denken dat het niet 

voor alle vluchtelingen/statushouders geschikt is. Of dit daadwerkelijk de reden voor hun score 

was, en of dit daadwerkelijk het geval is, zal echter vervolgonderzoek moeten uitwijzen. 

 

Positieve & negatieve ervaringen 

De positieve ervaringen van hosts waren divers. In overeenkomst met hun motivatie om 

vluchtelingen te kunnen helpen (op velerlei manieren zoals al eerder aangegeven) gaven velen 

aan met name het kunnen helpen van statushouders als positief te ervaren. Maar er werden 

ook vele andere aspecten genoemd, zoals het leren van de andere cultuur, het opbouwen van 

een vriendschap, het verkrijgen van wederzijds begrip, het beter snappen van de complexiteit 

en problematiek, het hebben van gezelschap in huis, het verbreden van de eigen horizon, de 

ervaring voor de eigen kinderen, de hulp in huis, samen activiteiten ondernemen, enz. Een 

interessante anekdote over wat het voor de host en de omgeving van de host opleverde werd 

door een respondent gedeeld: 

ik kom uit een klein dorpje en hier wonen bijna geen andere culturen. ik heb nu van dicht bij kennis 
gemaakt met een (niet strenge) moslim. we hebben veel gesproken er is over en weer begrip gekomen. 
kennissen die heel negatief tegenover dit avontuur stonden zijn door onze positieve ervaring anders 
tegen vluchtelingen gaan kijken. bv de buurvrouw vertelde vandeweek dat ze een man bij de bushalte zag 
staan en wist dat de bus pas over 2 uur kwam. ze heeft mij in haar gedachte genomen en heeft de man 
gevraagd of hij mee wilde rijden. ze heeft een heel leuk gesprek gehad, had dit zonder mijn ervaring nooit 
gedaan. 

 

Hosts met kinderen gaven aan dat de guest vaak een positief effect had op hun kind(eren). 

De positieve ervaringen van guests kwamen op een aantal vlakken overeen, zoals het krijgen 

van hulp met het leren van de Nederlandse (en soms ook Engelse) taal, de Nederlandse cultuur, 

regels, normen en waarden leren kennen, en relaties en vriendschappen opbouwen met 

Nederlanders. Daarnaast vond men ten opzichte van het AZC de privacy en ruimte erg fijn, vond 

men het er veiliger, en voelde het veel meer als een thuis.  

Er kwam vanuit de hosts ook veel respons op de vraag wat de elementen waren die het hosten 

van vluchtelingen een negatieve ervaring hadden gemaakt. Een aantal hosts gaven hierbij aan 

dat ze geen negatieve ervaringen hebben gehad, en dat ze ofwel blij waren dat ze op deze 

manier iets konden doen, ofwel aangaven graag nog meer zouden willen doen. Toch waren er 
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ook veel respondenten die aangaven wel een negatieve ervaring te hebben gehad, waarbij de 

ene ervaring ernstiger was dan de ander.  

Een regelmatig geuite opmerking was dat het hosten van statushouders betekent dat ze een 

stukje vrijheid en privacy moesten opgeven. Sommigen gaven aan dat dit eigenlijk ook geen 

probleem was, maar anderen gaven aan dat dit niet altijd uit kwam, of dat het soms wel 

vervelend was.  

Anderen gaven aan dat ze hun gast percipieerden als lui en weinig geïnteresseerd in hen, iets 

leren, of iets ondernemen. Dit zou ook (deels) aan te hoog gespannen verwachtingen van de 

host kunnen liggen, maar er waren een meerdere hosts (ongeveer 10) die dit als negatief punt 

opmerkten. Zo zei een host hierover: 

best vermoeiend, onze gast had bijna geen eigen initiatief.Was eigenlijk gewoon lui. Veel 
geprobeerd. Ik sprak alleen nederlands met hem, legde dingen uit, maar de gast nam zelf geen 
tijd om te leren. Draaide slecht in het dagritme mee. Bleef lang op bed liggen en ging laat slapen. 
Ik ben erg actief, ook met ander vrijwilligers werk, het is leuk als een gast uiteindelijk ook zelf 
initiatief neemt. Een weekend is zijn broer ook hier geweest, was direct anders, wilde graag wat 
doen, heeft eten gekookt, heeft het gras gemaaid. Deze persoon vond dat leuk om te 
doen. 

Verder waren er een aantal hosts die aangaven dat ze hun guest moeilijk konden begrijpen. 

Sommigen hadden de indruk dat dit kwam doordat de statushouder veel had meegemaakt en 

dat ze het dus moeilijk vonden om contact te krijgen (“Moeilijk te snappen wat er in een vluchteling 

omgaat, welke problemen er zijn en dus contact te krijgen.”). Andere hosts gaven aan dat de 

verschillen daadwerkelijk tot conflicten hadden geleid vanwege het hebben van verschillende 

opvattingen en houdingen, bijvoorbeeld: 

ik had moeite met zijn opvatting over en ervaring met vrouwen. Daarnaast was hij niet sterk 
gemotiveerd om Nederlands te leren en merkte we in waarden als eerlijkheid en 
doorzettingsvermogen ook een duidelijk verschil met hoe wij zelf in het leven staan. Hij heeft wel 
erg zijn best gedaan, maar als je je hele leven je al op een bepaalde manier gedraagt, dan 
verandert dat natuurlijk niet zo maar. 

 

Er waren een paar hosts die het gevoel hadden dat hun guest hen niet respecteerde, niet 

openstond voor hen, en zich ook niet aanpaste. 

Daarnaast waren er nog een paar negatieve ervaringen gedeeld die niet zozeer te maken 

hadden met hun guest, maar met de gang van zaken omtrent het hosten van een statushouder. 

Zo had men gerekend op meer ondersteuning en begeleiding vanuit COA, vluchtelingenwerk, 

de gemeente, en TCBNB. Specifieke punten waren dat men graag meer informatie over regels 

en procedures had ontvangen, er soms mismatches die voorkomen hadden kunnen worden 

(bijv. rokende gast), verbleef de guest bij sommige hosts slechts een paar weken en vond men 

het dat niet echt waard, en waren er een aantal hosts die teleurgesteld waren dat hun guest 

uiteindelijk in een heel andere plaats een woonruimte toegewezen kreeg. 
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Opvallend was dat de meerderheid van de guests geen antwoord invulde op de vraag welke 

elementen van het verblijven bij een host een negatieve ervaring hadden opgeleverd, en dat zo 

ongeveer de helft van degenen die het wel hadden ingevuld aangaven dat er geen negatieve 

ervaring te noemen was.  

Degenen die wel wat noemden gaven aan dat ze zich niet altijd even vrij voelden bij de host, 

alsnog wat privacy misten, soms het gevoel hadden dat ze als een vluchteling behandeld 

werden in plaats van als een “normaal” individu, dat hun host wel erg direct was, of dat de 

match wellicht nog iets beter kon. Maar dit waren meestal opmerkingen van een enkeling. De 

meest gemaakte opmerking ging over dat ze moeite hadden met het Nederlandse voedsel. 

Cruciale factoren 

Over welke factoren cruciaal zijn voor een goed verloop van het verblijven van een 

statushouder bij een inwoner van Nederland zijn hosts en guests het grotendeels met elkaar 

eens. Er moet een goede match zijn, men moet elkaar respecteren (en dan dus met name de 

zaken waarin men van elkaar verschilt), verwachtingen moeten tegen elkaar worden 

uitgesproken, en men moet blijven communiceren – met name wanneer er misverstanden 

(dreigen te) zijn. 

Daarnaast is het vanuit de hosts belangrijk dat zij zich bewust zokm van de impact op de eigen 

privacy, dat zij privacy aan de guests willen en kunnen geven (in ieder geval een eigen kamer 

voor de guests), en dat de hosts de guests als een gelijke behandelen. Vanuit de guests is het 

belangrijk dat zij zich beseffen wat de impact is op de host en daarvoor dankbaar zijn, en dat ze 

bereid zijn om bij te dragen aan het huishouden/gezinsleven indien nodig/gevraagd. Daarnaast 

heeft de emotionele gesteldheid van de guests impact op het verloop van het verblijven van 

een statushouder bij een inwoner van Nederland. 

Aanbevelingen van hosts & guests 

De aanbevelingen van hosts betreffen met name het verkrijgen van meer ondersteuning. Zo 

ontvangt men graag meer informatie over administratieve zaken waar zowel hun guest als 

zijzelf mee te maken krijgen, zouden ze graag tussentijds en met name naderhand (de 

mogelijkheid hebben om te kunnen) evalueren, en heeft men graag een centraal punt waar 

men terecht kan in geval van problemen. 

De aanbevelingen van de guests maken vooral duidelijk dat ze graag willen dat dit initiatief van 

TCBNB blijft voortbestaan en waar mogelijk nog wordt uitgebreid. Ook gaf een guest aan dat 

hij/zij de indruk heeft dat geld ook voor een aantal vluchtelingen een rol speelt om mee te doen 

aan deze regeling, waarmee hij/zij lijkt te suggereren dat die financiële stimulering ertoe kan 

leiden dat niet alle guests even gemotiveerd zijn om daadwerkelijk van hun verblijf een succes 

te maken. 
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Effect op guest van verblijven bij een TCBNB host 

Op een enkele “no” na, gaven vrijwel alle statushouders op de vraag in hoeverre en zo ja in 

welke mate het verblijven bij een TCBNB een effect op hen heeft gehad aan dat het een positief 

effect heeft gehad. We hebben geen vergelijkende groep van statushouders die in een AZC is 

gebleven om deze uitspraken te toetsen, maar een aantal respondenten gaf iets meer tekst en 

uitleg, waarvan een aantal weergegeven staan in de powerpoint. Een andere toelichting van 

een guest: 

of course its much better than staying in AZC at least with other 3 roomates and thats why its 
gives good feeling of relaxing and easer and faster getting in society cuz in camps everybody 
around you speaking any language except dutch! 

 

 

Beperkingen van het onderzoek 
Alvorens we onze conclusies weergeven, willen we in het kort de beperkingen van het 

onderzoek benoemen. Een aantal zaken hebben we al genoemd in de methode. Zo kan het zijn 

dat ondanks een deelname van 68% van hosts en guests de resultaten alsnog een enigszins 

vervormd beeld geven van de daadwerkelijke ervaringen indien de hosts en guests die niet 

hebben deelgenomen dat deden (mede) omdat ze juist positievere of negatievere ervaringen 

hebben. Daarnaast betreft dit onderzoek een specifieke groep hosts (hogeropgeleide 

Nederlanders) en een nog specifiekere groep guests (mannelijke, hogeropgeleide Syriërs), 

waardoor het onzeker is of de ervaringen even positief zullen zijn bij andere potentiële groepen 

hosts en guests. 

Daarnaast geven de bevindingen wat achtergrond over de redenen waarom men positieve of 

negatieve ervaringen heeft, maar we kunnen geen uitspraken doen over welke factoren hebben 

geleid tot meer of minder tevredenheid. Hiervoor is meer onderzoek nodig. 

 
 

Conclusies & aanbevelingen 
 

Dat het verblijf van een statushouder bij een inwoner van Nederland een positief effect zou 

hebben op de statushouder viel te verwachten, maar het heeft dus ook (overwegend) positieve 

gevolgen op de host. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat dit hosts betreft die zichzelf 

hebben aangemeld en dus zelf gemotiveerd waren om dit te doen. Het zal dus niet altijd voor 

hosts een positieve ervaring opleveren, en er waren er ook nu een aantal bij wie de ervaring 

(iets) minder positief was. 
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Een goede match is cruciaal. Over het algemeen is men heel tevreden over hoe TCBNB dat nu 

doet en luidt het devies dan ook om vooral zo door te gaan. Zaken waar bij een match 

voornamelijk op moet worden gelet is wat betreft verwachtingen en levenshouding. Dit 

betekent niet dat men dezelfde levenshouding hoeft te hebben; zolang men maar niet 

verwacht dat die hetzelfde is en men die verschillen kan accepteren en respecteren. 

Daarnaast geeft men aan dat een match op het gebied van woonplaats waar de host woont en 

waar de guest gaat wonen ook wenselijk is. Matching op basis van locatie is dan ook onze 

eerste aanbeveling – op die manier leveren de relaties die tijdens het verblijf worden 

opgebouwd ook positieve gevolgen op voor de lange termijn. 

Onze tweede aanbeveling betreft het werven van Moslim hosts voor meer conservatieve 

Moslim statushouders. Momenteel zijn er nog geen Moslim hosts, en dat is ook niet nodig 

gegeven dat hosts en guests best van elkaar mogen verschillen qua levenshouding. Een aantal 

hosts gaven echter aan dat de (conservatieve) geloofsovertuiging van hun Moslim guests voor 

hen een te grote kloof was om te overbruggen. Voor dergelijke statushouders zou het dus goed 

zijn om een host te hebben die zelf Moslim is. 

Waar de eerste twee aanbevelingen met name over het matchen gaat, focussen de overige vier 

aanbevelingen zich op het verloop van het verblijf van de statushouder bij de host. Ten eerste is 

er nogal wat administratie die het hosten van een statushouder met zich meebrengt (inclusief 

eventuele gevolgen voor belastingen en kortingen) en worden statushouders geconfronteerd 

met een veelvoud aan administratie waar ze mee te maken hebben. Aangezien veel hosts hun 

guests daarmee helpen en veel hosts met dezelfde zaken te maken krijgen, zou het aanleveren 

van documentatie voor hosts de hosts heel erg kunnen helpen. 

Het is onduidelijk in hoeverre matchmakers of TCBNB regelmatig bij guests checkt hoe het gaat 

(dat lijkt wel te gebeuren?), maar bij hosts lijkt dit in elk geval niet het geval te zijn. We 

adviseren derhalve TCBNB om regelmatig aan tussentijdse follow-up te doen. Op die manier 

kunnen problemen worden opgelost of worden voorkomen, kan er advies worden gegeven in 

geval van vragen, en kan TCBNB blijven leren over wat voor issues er zijn en hoe ze daar op in 

kunnen spelen.  

Indien er problemen ontstaan (tussen hosts en guests, of met de guest) dan is het voor hosts 

onduidelijk wat ze dan kunnen doen en waar ze terecht kunnen. Het zou goed zijn als TCBNB 

een procedure heeft voor troubleshooting die voorziet in wat er gedaan moet worden in geval 

hosts en/of guests met problemen worden geconfronteerd. Waar bij de tussentijdse follow-up 

het dus gaat over TCBNB die contact opneemt met de hosts en guests om te checken of alles 

nog goed gaat en of er vragen zijn, gaat het bij troubleshooting dus om hosts en guests die met 

TCBNB contact op kunnen nemen voor assistentie, of in verwijzingen naar personen en/of 

instanties waarmee contact opgenomen kan worden. Het zou hiervoor goed zijn als er een 

inventarisatie wordt opgemaakt van potentiële problemen, en voor elk van die problemen dan 

een passende procedure wordt ontwikkeld. 
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Afsluitend zou het goed zijn om bij elke match een evaluatie op het einde te houden. Dit helpt 

hosts en guests om het goed af te ronden en om te reflecteren, zodat zowel zij als TCBNB van 

de ervaring kunnen leren.  
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Bijlage 1: Powerpoint 
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Bijlage 2a: Vragenlijst hosts 
TakeCareBnB (TCBNB) host vragenlijst 

 

Q1 Beste TakeCareBnB host,Dank u wel voor uw deelname aan dit onderzoek. Wij zijn vier onderzoekers 

van de Universiteit van Tilburg.TakeCareBnB (TCBNB) heeft ons gevraagd om onafhankelijk onderzoek te 

verrichten naar het effect van het verblijf van vluchtelingen bij inwoners van Nederland op (a) de 

vluchtelingen (in het vervolg: gasten) en (b) de inwoners (in het vervolg: hosts). TCBNB wil dit graag 

weten om de volgende twee redenen:1. Om erachter te komen hoe ze hun diensten en hulp aan gasten 

en hosts kunnen verbeteren2. Om de resultaten te gebruiken voor het verkrijgen van financiering en 

overheidssteun voor groei en het professionaliseren van TCBNBDe vragenlijst beslaat 4 elementen:1. Uw 

achtergrond2. Uw motivatie om een host te zijn en de ervaringen die u tot dusverre heeft3. Uw 

tevredenheid met TCBNB, en wat TCBNB nog meer kan doen om u van dienst te zijn4. Het effect van het 

hosten van vluchtelingen op uzelfHet was onze voorkeur om u deze vragen in een persoonlijk interview 

voor te leggen, maar vanwege beperkte tijd en middelen doen we het nu via deze vragenlijst. We hopen 

dat we dit op een later tijdstip nog een vervolg kunnen bieden middels interviews.Het invullen van deze 

vragenlijst zal ongeveer 30 minuten duren. Uw antwoorden worden automatisch bewaard, dus indien u 

de vragenlijst niet in 1 keer kunt invullen, dan is het geen probleem om hem op een later tijdstip af te 

makenUw antwoorden worden enkel door ons gezien en geanalyseerd, en zijn anoniem. Voel u dus vrij 

om zo open en eerlijk te antwoorden als u kunt, daarmee helpt u TCBNB het meest. Indien u zich niet 

prettig voelt bij het beantwoorden van een vraag, dan kunt u hem open laten. In het geval u een vraag 

heeft, kunt u een email sturen naar Dr. Hans van Dijk, j.vandijk1@uvt.nl.Nogmaals dank voor uw tijd 

voor het invullen van deze vragenlijst! Dr. Hans van DijkDr. Lena KnappertAnila Noor, MSc MAGabi 

Dodoiu, MSc 

 

Q44 Door dit vakje aan te vinken geeft u aan dat u 18 jaar of ouder bent en dat u instemt met dat wij uw 

antwoorden gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. 

 Akkoord (1) 

 

Q2 Wat is uw leeftijd? 

______ In jaren (1) 

 

Q3 Wat is uw geslacht? 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 
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Q4 Wat is uw nationaliteit 

 

Q5 Wat is uw burgerlijke staat? 

 Alleenstaand (1) 

 Getrouwd (2) 

 Samenwonend (3) 

 In een relatie (4) 

 Weduwe/weduwnaar (5) 

 Gescheiden (6) 

 Anders (7) 

 

Q6 Heeft u kinderen? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Display This Question: 

If Heeft u kinderen? Ja Is Selected 

Q7 Hoeveel kinderen heeft u? 

______ Aantal kinderen (1) 

 

Display This Question: 

If Heeft u kinderen? Ja Is Selected 

Q8 Hoe oud zijn uw kinderen? 

 

Q9 Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

 Basisschool (1) 

 Middelbare school (2) 

 Middelbaar Beroeps Onderwijs (3) 

 Hoger Beroeps Onderwijs (4) 

 Universiteit (5) 

 PhD/Dr. (6) 

 Anders (7) 

 

Q10 Wat is uw beroep? 
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Q11 Heeft u een betaalde baan? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Display This Question: 

If Heeft u een betaalde baan? Ja Is Selected 

Q12 Hoeveel uur werkt u per week voor uw baan? 

______ Uur per week (1) 

 

Q13 Wat is het bruto inkomen van uw huishouden? 

 0-1000 (1) 

 1001-2000 (2) 

 2001-3000 (3) 

 3001-4000 (4) 

 4001-5000 (5) 

 5001-6000 (6) 

 6001-7000 (7) 

 7001-8000 (8) 

 8001-9000 (9) 

 

Q14 Hoe groot is uw huis/appartement in m2? 

 

Q15 In welke omgeving staat uw huis/appartement 

 Stad - dichtbij of in het centrum (1) 

 Stad - aan de rand of in een buitenwijk (2) 

 Dorp (3) 

 Platteland (4) 

 Anders (5) 

 

Q16 In de politiek spreekt men vaak over "links" en "rechts". Waar plaatst u uzelf op deze schaal? 

______ Politieke voorkeur (1) 
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Q17 Bent u religieus? 

 Agnost (1) 

 Atheist (2) 

 Boeddhist (3) 

 Christen (4) 

 Hindoe (5) 

 Jood (6) 

 Moslim (7) 

 Anders (8) 

 

Q18 Wat waren de redenen waarom u een host bent geworden? 

 

Q19 Hoeveel gasten heeft u in totaal ontvangen? 

 

Q21 Heeft u momenteel gasten in uw huis? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Display This Question: 

If Heeft u momenteel gasten in uw huis? Nee Is Selected 

Q22 Waarom heeft u momenteel geen gasten in uw huis? 

 Ik wacht op een match (1) 

 Geen tijd (2) 

 Geen geld (3) 

 Ik heb nog altijd contact met een eerdere gast en verwelkom daarom liever geen nieuwe (4) 

 Ik had een negatieve ervaring met een eerdere gast (5) 

 Anders (6) 

 

Display This Question: 

If Waarom heeft u momenteel geen gasten in uw huis? Anders Is Selected 

And Waarom heeft u momenteel geen gasten in uw huis? Ik had een negatieve ervaring met een 

eerdere gast Is Selected 

Q23 Kunt u uw vorige antwoord nader toelichten? 
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Q24 Geef aan in hoeverre u uw gasten hielp met het volgende 

 
Helemaal 
niet (1) 

  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 
Voor het 
grootste 
deel (7) 

Administratie 
(1) 

              

Nederlands 
leren (2) 

              

Studeren (3)               

Werk vinden (4)               

Vrijwilligerswerk 
doen (5) 

              

Andere 
vluchtelingen 

leren kennen (6) 
              

Andere 
inwoners leren 

kennen (7) 
              

Vrienden maken 
(8) 

              

 

 

Q25 Zijn er nog andere zaken waar u uw gasten mee heeft geholpen? 

 

Q26 Hoeveel tijd heeft u gemiddeld per week besteedt aan met uw gasten praten? 

______ Uren per week (1) 

 

Q27 Hoeveel tijd heeft u gemiddeld per week besteedt aan alle activiteiten die betrekking hebben op 

het hosten van uw gasten? 

______ Hours (1) 

 

Q28 Geef aan hoe tevreden u bent over het zijn van een host voor vluchtelingen? 

______   (1) 

 

Q29 Geef aan welke elementen het hosten van vluchtelingen een positieve ervaring hebben gemaakt 
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Q30 Geef aan welke elementen het hosten van vluchtelingen een negatieve ervaring hebben gemaakt 

 

Display This Question: 

If Heeft u kinderen? Ja Is Selected 

Q31 Wat was het effect van het hosten van vluchtelingen op uw kind(eren)? 

 

Q32 In hoeverre kunt u het hosten van vluchtelingen aanraden? 

______   (1) 

 

Q37 Wat zijn volgens u de cruciale factoren die bepalen of het hosten van vluchtelingen uitloopt op een 

succes of een mislukking? 

 

Q33 Geef aan hoe tevreden u bent met de diensten en hulp van TCBNB 

______   (1) 

 

Q34 Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u tevreden bent 

 

Q35 Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u ontevreden bent, en geef 

indien mogelijk aanbevelingen om hun diensten te verbeteren 

 

Q36 In hoeverre kunt u TCBNB aanbevelen aan potentiële hosts? 

______   (1) 

 

Q38 Geef aan of en, zo ja, hoe de gasten die u heeft ontvangen een effect hebben gehad op u 
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Q39 Hieronder ziet u een aantal termen die regelmatig worden gebruikt om mensen te omschrijven. 

Geef aan in hoeverre u van mening bent dat deze termen vluchtelingen op een accurate manier 

beschrijven 

 
Helemaal 

niet (1) 

Click to 
write Scale 
point 2 (2) 

Click to 
write Scale 
point 3 (3) 

Click to 
write Scale 
point 4 (4) 

Click to 
write Scale 
point 5 (5) 

Click to 
write Scale 
point 6 (6) 

Heel erg 
veel (7) 

Competent (1)               

Efficiënt (2)               

Georganiseerd 
(3) 

              

Vaardig (4)               

Vriendelijk (5)               

Oprecht (6)               

Warm (7)               

Betrouwbaar 
(8) 

              

Tolerant (9)               

Vastberaden 
(10) 

              

Praktisch (11)               
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Q40 Geef aan in hoeverre uw gasten u hebben geholpen met het volgende 

 
Helemaal 

niet (1) 

Click to 
write 
Scale 

point 2 
(2) 

Click to 
write 
Scale 

point 3 
(3) 

Click to 
write 
Scale 

point 4 
(4) 

Click to 
write 
Scale 

point 5 
(5) 

Click to 
write 
Scale 

point 6 
(6) 

Heel erg 
veel (7) 

Huishoudelijke taken 
(1) 

              

Hun taal leren (2)               

Hun cultuur leren 
kennen (3) 

              

Hun 
beroep/vaardigheden 

leren (4) 
              

Andere vluchtelingen 
leren kennen (5) 

              

Andere inwoners van 
Nederland leren 

kennen (6) 
              

Vrienden maken (7)               

 

 

Q41 Zijn er nog andere zaken waar uw gasten u mee hebben geholpen? 

 

Q42 Is er nog iets anders waarvan u denkt dat het belangrijk is voor dit onderzoek en dat u graag met 

ons zou willen delen? 

 

Q43 Hartelijk dank voor uw deelname! 
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Bijlage 2b: Vragenlijst guests 
TakeCareBnB (TCBNB) guest vragenlijst 

 

Q1 Beste TakeCareBnB gast,Dank u wel voor uw deelname aan dit onderzoek. Wij zijn vier onderzoekers 

van de Universiteit van Tilburg. TakeCareBnB (TCBNB) heeft ons gevraagd om onafhankelijk onderzoek 

te verrichten naar het effect van het verblijf van vluchtelingen bij inwoners van Nederland op (a) de 

vluchtelingen (in het vervolg: gasten) en (b) de inwoners (in het vervolg: hosts). TCBNB wil dit graag 

weten om de volgende twee redenen:1. Om erachter te komen hoe ze hun diensten en hulp aan gasten 

en hosts kunnen verbeteren2. Om de resultaten te gebruiken voor het verkrijgen van financiering en 

overheidssteun voor groei en het professionaliseren van TCBNBDe vragenlijst beslaat 4 elementen:1. Uw 

achtergrond2. Uw motivatie om een gast te zijn en de ervaringen die u tot dusverre heeft3. Uw 

tevredenheid met TCBNB, en wat TCBNB nog meer kan doen om u van dienst te zijn4. Het effect van het 

verblijven bij een hostHet was onze voorkeur om u deze vragen in een persoonlijk interview voor te 

leggen, maar vanwege beperkte tijd en middelen doen we het nu via deze vragenlijst. We hopen dat we 

dit op een later tijdstip nog een vervolg kunnen bieden middels interviews.Het invullen van deze 

vragenlijst zal ongeveer 30 minuten duren. Uw antwoorden worden automatisch bewaard, dus indien u 

de vragenlijst niet in 1 keer kunt invullen, dan is het geen probleem om hem op een later tijdstip af te 

makenUw antwoorden worden enkel door ons gezien en geanalyseerd, en zijn anoniem. Voel u dus vrij 

om zo open en eerlijk te antwoorden als u kunt, daarmee helpt u TCBNB het meest. Indien u zich niet 

prettig voelt bij het beantwoorden van een vraag, dan kunt u hem open laten. In het geval u een vraag 

heeft, kunt u een email sturen naar Dr. Hans van Dijk, j.vandijk1@uvt.nl.Nogmaals dank voor uw tijd 

voor het invullen van deze vragenlijst! Dr. Hans van DijkDr. Lena KnappertAnila Noor, MSc MAGabi 

Dodoiu, MSc 

 

Q44 Door dit vakje aan te vinken geeft u aan dat u 18 jaar of ouder bent en dat u instemt met dat wij uw 

antwoorden gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. 

 Akkoord (1) 

 

Q2 Wat is uw leeftijd? 

______ In jaren (1) 

 

Q3 Wat is uw geslacht? 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 

 

Q4 Wat is uw nationaliteit 
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Q5 Wat is uw burgerlijke staat? 

 Alleenstaand (1) 

 Getrouwd (2) 

 Samenwonend (3) 

 In een relatie (4) 

 Weduwe/weduwnaar (5) 

 Gescheiden (6) 

 Anders (7) 

 

Q6 Heeft u kinderen? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Display This Question: 

If Heeft u kinderen? Ja Is Selected 

Q7 Hoeveel kinderen heeft u? 

______ Aantal kinderen (1) 

 

Display This Question: 

If Heeft u kinderen? Ja Is Selected 

Q8 Hoe oud zijn uw kinderen? 

 

Q9 Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

 Basisschool (1) 

 Middelbare school (2) 

 Middelbaar Beroeps Onderwijs (3) 

 Hoger Beroeps Onderwijs (4) 

 Universiteit (5) 

 PhD/Dr. (6) 

 Anders (7) 

 

Q10 Wat was uw beroep in uw thuisland? 
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Q11 Heeft u een betaalde baan in Nederland? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Display This Question: 

If Heeft u een betaalde baan in Nederland? Ja Is Selected 

Q45 Wat is uw huidige beroep? 

 

Display This Question: 

If Heeft u een betaalde baan in Nederland? Ja Is Selected 

Q12 Hoeveel uur werkt u per week voor uw baan? 

______ Uur per week (1) 

 

Display This Question: 

If Heeft u een betaalde baan in Nederland? Ja Is Selected 

Q13 Wat is uw bruto salaris per maand? 

 0-1000 (1) 

 1001-2000 (2) 

 2001-3000 (3) 

 3001-4000 (4) 

 4001-5000 (5) 

 5001-6000 (6) 

 6001-7000 (7) 

 7001-8000 (8) 

 8001-9000 (9) 

 

Q46 Doet u vrijwilligerswerk in Nederland? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Display This Question: 

If Doet u vrijwilligerswerk in Nederland? Ja Is Selected 

Q47 Hoeveel uur vrijwilligerswerk doet u per week? 

______ Uur per week (1) 
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Display This Question: 

If Doet u vrijwilligerswerk in Nederland? Ja Is Selected 

Q48 Wat voor vrijwilligerswerk doet u? 

 

Q16 In de politiek spreekt men vaak over "links" en "rechts". Waar plaatst u uzelf op deze schaal? 

______ Politieke voorkeur (1) 

 

Q17 Bent u religieus? 

 Agnost (1) 

 Atheist (2) 

 Boeddhist (3) 

 Christen (4) 

 Hindoe (5) 

 Jood (6) 

 Moslim (7) 

 Anders (8) 

 

Q14 Hoe groot was het huis/appartement waar u in verblijft/verbleef via TCBNB? 

 

Q49 Geef aan in hoeverre u beschikking had/heeft over de volgende faciliteiten in uw verblijf via TCBNB 

door het vakje aan te vinken indien ze op u van toepassing waren/zijn 

 Eigen kamer (1) 

 Eigen toilet (2) 

 Eigen douche/bad (3) 

 Eigen keuken (4) 

 Eigen tuin/balkon (5) 

 Eigen voordeur (6) 

 

Q15 In welke omgeving staat/stond het huis/appartement? 

 Stad - dichtbij of in het centrum (1) 

 Stad - aan de rand of in een buitenwijk (2) 

 Dorp (3) 

 Platteland (4) 

 Anders (5) 
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Q18 Wat waren de redenen waarom u zichzelf als gast had aangemeld bij TCBNB? 

 

Q21 Verblijft u momenteel als gast bij een TCBNB host? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Display This Question: 

If Verblijft u momenteel als gast bij een TCBNB host? Nee Is Selected 

Q22 Waarom verblijft u momenteel niet als een gast bij een TCBNB host? 

 Ik wacht op een match (1) 

 Ik heb een eigen huis/appartement gekregen (2) 

 Ik heb nog altijd contact met een eerdere host en verblijf daarom liever niet bij een nieuwe host (3) 

 Ik had een negatieve ervaring met een eerdere host (4) 

 Anders (5) 

 

Display This Question: 

If Waarom verblijft u momenteel niet als een gast bij een TCBNB host?  Is Selected 

And Waarom verblijft u momenteel niet als een gast bij een TCBNB host? Anders Is Selected 

Q23 Kunt u uw vorige antwoord nader toelichten? 
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Q24 Geef aan in hoeverre de host u hielp met het volgende 

 
Helemaal 
niet (1) 

  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 
Voor het 
grootste 
deel (7) 

Administratie 
(1) 

              

Nederlands 
leren (2) 

              

Studeren (3)               

Werk vinden (4)               

Vrijwilligerswerk 
doen (5) 

              

Andere 
vluchtelingen 

leren kennen (6) 
              

Andere 
inwoners van 

Nederland leren 
kennen (7) 

              

Vrienden maken 
(8) 

              

 

 

Q25 Zijn er nog andere zaken waar u uw gasten mee heeft geholpen? 

 

Q26 Hoeveel tijd heeft u gemiddeld per week besteedt aan met uw host praten? 

______ Uren per week (1) 

 

Q28 Geef aan hoe tevreden u bent over het verblijven bij een TCBNB host 

______   (1) 

 

Q29 Geef aan welke elementen het verblijven bij een host het een positieve ervaring hebben gemaakt 

 

Q30 Geef aan welke elementen het verblijven bij een host het een negatieve ervaring hebben gemaakt 
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Q32 In hoeverre kunt u het verblijven bij een inwoner van Nederland voor andere vluchtelingen 

aanraden? 

______   (1) 

 

Q37 Wat zijn volgens u de cruciale factoren die bepalen of het verblijven bij inwoners van Nederland 

uitloopt op een succes of een mislukking? 

 

Q33 Geef aan hoe tevreden u bent met de diensten en hulp van TCBNB 

______   (1) 

 

Q34 Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u tevreden bent 

 

Q35 Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u ontevreden bent, en geef 

indien mogelijk aanbevelingen om hun diensten te verbeteren 

 

Q36 In hoeverre kunt u TCBNB aanbevelen aan andere vluchtelingen? 

______   (1) 

 

Q38 Geef aan of en, zo ja, hoe het verblijven bij een host een effect heeft gehad op u 
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Q39 Hieronder ziet u een aantal termen die regelmatig worden gebruikt om mensen te omschrijven. 

Geef aan in hoeverre u van mening bent dat deze termen Nederlanders op een accurate manier 

beschrijven 

 
Helemaal 

niet (1) 

Click to 
write Scale 
point 2 (2) 

Click to 
write Scale 
point 3 (3) 

Click to 
write Scale 
point 4 (4) 

Click to 
write Scale 
point 5 (5) 

Click to 
write Scale 
point 6 (6) 

Heel erg 
veel (7) 

Competent (1)               

Efficiënt (2)               

Georganiseerd 
(3) 

              

Vaardig (4)               

Vriendelijk (5)               

Oprecht (6)               

Warm (7)               

Betrouwbaar 
(8) 

              

Tolerant (9)               

Vastberaden 
(10) 

              

Praktisch (11)               
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Q40 Geef aan in hoeverre u uw host heeft geholpen met het volgende 

 
Helemaal 

niet (1) 

Click to 
write 
Scale 

point 2 
(2) 

Click to 
write 
Scale 

point 3 
(3) 

Click to 
write 
Scale 

point 4 
(4) 

Click to 
write 
Scale 

point 5 
(5) 

Click to 
write 
Scale 

point 6 
(6) 

Heel erg 
veel (7) 

Huishoudelijke taken 
(1) 

              

Hun taal leren (2)               

Hun cultuur leren 
kennen (3) 

              

Hun 
beroep/vaardigheden 

leren (4) 
              

Andere vluchtelingen 
leren kennen (5) 

              

Andere inwoners van 
Nederland leren 

kennen (6) 
              

Vrienden maken (7)               

 

 

Q45 Zijn er nog andere zaken waarmee u uw host heeft geholpen? 

 

Q42 Is er nog iets anders waarvan u denkt dat het belangrijk is voor dit onderzoek en dat u graag met 

ons zou willen delen? 

 

Q43 Hartelijk dank voor uw deelname! 
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Bijlage 3: Ruwe bevindingen kwalitatieve vragen 
Zijn er nog andere zaken waar u uw gasten mee heeft geholpen? 

 

Zijn er nog andere zaken waar u uw gasten mee heeft geholpen? 

Nee. 

in emotionele situaties bijgestaan en financieel geholpen met het inrichten van zijn nieuwe huis. 

Welkom en thuis voelen 

Onze gast heeft kort, alleen in de weekenden bij ons gewoond. Toen wij een match hadden kreeg 
onze gast al snel een huis. Wij hebben geholpen  met de aanschaf van inventaris. Wij hadden al 
vrijwilligers werk voor hem gezocht en tevens afgesproken om om ontmoetings- bijeenkomsten en 
sport te gaan waar hij andere inwoners van ons dorp kan leren kennen 

- ik ben meegegaan naar een opticien om een bril te kopen die mijn gast hard nodig had. - ik ben 
meegegaan naar een huisarts + ziekenhuis toen hij een medisch onderzoekje moest ondergaan (niets 
ernstigs) - wegwijs worden in Den Haag 

Vliegtickets voor gezinshereniging Transport naar en van AZC's Fiets gekocht Opslag gehuurd  Spullen 
verzameld voor inrichting nieuwe huis 

De Nederlandse cultuur leren kennen. Een luisterend oor zijn. 

Spullen voor zijn woning. 

Koken, boodschappen doen, naar de bibliotheek gaan 

met verhuizen en verzamelen van spullen 

Contact opnemen met de advocaat i.v.m. gezinshereniging Helpen met het opknappen van de 
toegewezen woning Huisraad kopen en ophalen via Marktplaats 

Gezinshereniging 

Bezoeken van en oriënteren op toekomstige woonplaats (Houten) 

Mee gaan naar het ziekenhuis en naar een dokter 

Met de taal:  - Nederlandse brieven van allerhande instanties in het Engels vertalen en uitleggen. - 
Telefoongesprekken overnemen als hij vastliep met zijn Engels. Met de Hollandse cultuur Door onze 
vele gesprekken en door hem mee te nemen naar diverse gelegenheden 

Bij verhuizing naar een woning. 

Begeleiding van gezinshereniging; vinden van stages, opleiding en scholen voor vrouw en kinderen 

Luisterend oor bieden, meegaan naar arts, inrichten huis, vertalen, wegwijs maken in allerlei 
systemen (gezondheidszorg, woningbouwvereniging Taalles, 

Wegwijs maken in de stad, luisterend oor bieden, faciliteren, eten koken en uiteindelijk de verhuizing 
en spullen verzamelen. 
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Niet zozeer helpen. We zijn vrienden geworden. 

Het thuis/welkom laten voelen in Nederland, toen hij zijn eigen huis kreeg hebben we vrienden 
gevraagd een kaartje te sturen en we hebben een feest gegeven toen zijn gezin naar Nederland was 
gekomen. Ook de weg naar de universiteit hebben we samen gefietst tot hij deze kende. Hij had heel 
veel al goed op orde zelf, dus administratief konden we weinig doen :) 

inschrijving huisarts, gekoppeld aan taalvrijwilligers, wegwijs gemaakt met de regulieren zaken, reis te 
plannen naar fam in Duitsland 

Gezelligheid 

Helaas niet, onze gast leefde vooral s nachts; wij zagen hem nauwelijks 

Inzicht in Nederlandse cultuur en hoe je zelf bepaald hoe je de wereld ziet, positief of negatief 

praten over Nederlanders en hun gewoonten, leren koken 

Voorbereiding toelatingsexamen opleiding   Aanvraag DUO Om leren gaan met agressieve buren in 
Nederland, die klagen  Omgang tussen ons en onze zoon  Omgang tussen families in dit land, hoe we 
hier voor elkaar zorgen 

Nederlandse gewoontes leren kennen, begroting maken voor huis, leren schilderen, inkopen voor 
verhuizing, nadenken over wat hij wil voor werk, cv maken 

samenleven , het nederlandse bestaan 

Ik heb hem de stad wat beter leren kennen, hem kennis laten maken met een aantal Westerse 
culturele dingen (films, muziek, spelletjes) en geholpen met zijn Engels. 

wij hebben veel gesprekken met hem gevoerd. over cultuur verschillen en overeenkomsten. wat is 
normaal in nederland (en waarom) en wat is normaal in syrie.welke gewoontes wil je behouden en 
welke wil je houden, wil je nederlander worden in denken, doen en laten? over homo`s vrijheid van 
mening etc veel gesproken (en gelachen) toen hij een huis toegewezen kreeg heb ik veel spullen via 
mp voor hem geregeld en mijn man en ik zijn 5 dagen bij hem aan het klussen en verhuizen geweest. 
hij komt nog steeds bij ons en wij hebben een hele warme band samen opgebouwd, ook 2 van onze 
kinderen hebben regelmatig contact met hem. 

Creatief bezig zijn en veel wandelen 

Zijn ouders enkele malen te logeren en te eten gevraagd, hebben nog steeds contact. 

Wij wonen op een boerderij en onze gast heeft gewoon lekker meegelopen ondertussen Nederlands 
lerend. 

Persoonlijke organisatie, overheidsaangelegenheden (DigiD, bijstand, overschrijving gemeente etc.) 

het viel ons op dat het Nederlandse beleid de vluchtelingen aan hun lot overlieten, zoals ook het COA. 
Natuurlijk is het goed dat COA vluchtelingen heeft opgevangen, maar verder werd er niet veel mee 
gedaan. We hebben gezien hoe het er in een AZC er aan toe ging. Dit was niet aangenaam, hoe de 
vluchtelingen hun weg daar in moesten vinden, dat viel niet mee. We hebben onze gast door een wir 
war van Nederlandse regelgeving geholpen. Wat is Nederland een bureaucratisch land. 

Lichaamsbeweging zoals fietsen. 

Geld uitsparen, privacy tov een kamp, blik 'in de keuken' bij een Nederlands gezin. Engelse taal leren. 
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Het is bij onze twee gasten wel duidelijk verschillend wat we deden, dus bovenstaande vragenlijst 
klopt voor mij niet. Ik heb er voor de duidelijkheid maar even eentje genomen.   (er zitten trouwens 
wel wat taalfouten in deze enquete. De vragen hieronder bevatten een zeer storende fout en in de 
begeleidende email zitten ook een paar rare fouten. Dat verwacht ik niet van universitair geschoolde 
mensen). 

Opstarten van medische noodzakelijke controles. Introductie bij de huisarts Wegwijs maken in het 
medisch circuit Voorbereiden op zelfstandig wonen, uitleg over welke kosten hierbij komen kijken. 
Verzamelen van huisraad. Actief contact met vluchtelingenwerk en Gemeente om huisvesting te 
realiseren. Stimuleren tot activiteiten als vrijwilligerswerk. Discussies over het nut van werk of 
intensievere studie. Gesprekken over het omgaan met geld, het werkt weinig stimulerend als je 
wekelijks ruim geld krijgt als vluchteling, om werk te zoeken. 

Na drie maanden kon onze gast niet langer bij ons blijven, omdat ik zwanger was en daar heel erg 
misselijk van was. We hebben hem toen geholpen aan een ander verblijfadres, bij de neef van mijn 
vriend in Amsterdam. 

Getting hospital care and dental care and fondimg tjonge to do ( sports school etc) 

 

Q25 - Zijn er nog andere zaken waar u uw gasten mee heeft geholpen? 

 

Zijn er nog andere zaken waar u uw gasten mee heeft geholpen? 

met alles. bellen met COA, bezoek  aan huisarts, Nederlandse cultuur leren. 

Nee 

Dingen thuis 

Nee 

Zij hielpen mij te begrijpen hoe de Nederlanders denken en hoe zij hun leven organiseren. Zij hielpen 
ook aan een woning te vinden en huren. 

Zij hebben mij geholpen om veel plekken van Amsterdam te bezoeken. 

You do not have to be afraid there are always people who make life meaningful 

My host helped me with getting around the city and getting equipment and furniture for my house. 
She also was very persistent and patient with contacting the municipality and VWN to get them 
moving about finding me a house. More things than I can't put in words. 

Bring stuff for new hous and helping 

Learning Dutch, make friends. 

actually they don't have time but they tried to do the best with me .. 

Dutch habits 

Showing around the city 



 

 46 

Doing sports / my hobbies. Discovering new places / cities / attractions / activities. Getting a bike. 

learning swimming 

Was good enough to help with everything. 

get over my fear of dogs, and help me quit smoking. they gave me all the emotional support I can ask 
for to be more optimistic and active. 

Yes too much things like finding school, know the life style of Dutch people and to connect to them 

They let me feel I am part of the family and that's the most important thing. 

Dutch culture 

yes they dont take money for food  and they pay money for booking taket when came my family to 
nederlan they are really good people. 

Alot of things..write by my name if you want (alaa aldien ) because what dutch people did for me it 
was as my family did for me in syria..food..learning more about netherland..dutch language..with my 
new house..stay with my wife when she came here in them house with alot of privacy..relegese 
discutions..monobely deal � 

She helped me to get furniture for my house 

not specially but they was really nice couple and i respect them alot . 

getting to know the dutch culture and habits 

Yes translation letters , friendly support  , 

More understanding Dutch culture. 

riding a bike 

They supported me during some hard times and that I have talents I can use here 

Yes , the host helped me even after i got my house and we became friends. 

My guests weren't Dutch, that explains why they haven't taught me any Dutch, they were trying to 
get familiar with the language themselves.   I became friends with them, so we help each other by all 
means possible when one needs a help. 

 

Q29 - Geef aan welke elementen het hosten van vluchtelingen een positieve 

ervaring hebben gemaakt 

 

Geef aan welke elementen het hosten van vluchtelingen een positieve ervarin... 

- Iemand leren kennen van een andere cultuur - Helpen met inburgeren en nederlands - Eten eten van 
een ander land :) - Mijn horizon verbreden 

creëren van thuisgevoel, verbinding met de samenleving, vangnet, inzetten van mijn netwerk in 
vergroten van zijn kansen in Nederland, advies over toekomst. 
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Contact, achtergrondinformatie en fijn iets te kunnen doen 

De gast leerde op die manier snel Nederlands, de glimlach en de dankbaarheid 

- het gevoel hebben iets voor iemand te kunnen beteken. - vooruitgang zien op het gebied van taal: 
elke week is het Nederlands van mijn gast weet iets beter - zelf meer leren over integratie en 
asielprocedures in Nederland 

Helpen met taal, administratie, luisterend oor, delen van ervaringen uit andere cultuur. 

Onze gast matchte heel goed met ons. Hij was open en durfde alles te zeggen/vragen, tegen ons maar 
ook bij familie of vrienden. Hij wilde, ondanks alles wat hij had meegemaakt, iets van zijn leven 
maken, dus hij was vol goede moed. 

Het kunnen helpen. De vriendschap die je opbouwt. De ervaring voor de kinderen. 

Dat gasten zich fijner voelen De dankbaarheid van de gasten Het leren van elementen uit de cultuur 
en het land van de gasten 

Andere cultuur leren kennen, gezelligheid 

iets actueels in huis halen, mensen in mijn omgeving bij de problematiek, het gevoel hebben dat je 
iemand kan helpen  er werd voor mij gekookt, dat was een prettige bijkomstigheid 

We hebben nieuwe vrienden gemaakt en veel geleerd over een ander deel van de wereld en een 
andere cultuur. En wij hebben onze gast veel geleerd over ons land en onze samenleving. 

Elkaar leren kennen, inzicht krijgen in de Syrische cultuur, verschillen  tussen mannen en vrouwen, 
e.d. 

idee dat het voor de gast belangrijk was niet in een azc te zitten helpen met stap naar toekomstige 
huisvesting 

Het is fijn om met onze gasten te praten en te horen over hun ervaringen. 

Geen enkel probleem ondervonden. De gast was blij met het onderkomen. Aantal leuke activiteiten 
samen gedaan. 

Ik heb veel meer inzicht gekregen in Moslim cultuur en religie Mijn gast heeft veel klusjes in huis voor 
mij gedaan Ik heb meer inzicht in hoe het is om een vluchteling te zijn Ik heb tenminste 1 persoon, en 
later diens gezin, kunnen helpen Ik heb iets gedaan met mijn gevoel van onvrede over hoe Nederland 
zijn vluchtelingen opvangt 

Bij ons komen ze in contact als ze willen met veel andere mensen. Ook met buitenlandse gasten en 
werknemers, die wij elk jaar op ons hostel verwelkomen. Wij krijgen informatie en indrukken van 
onze gasten die niet altijd leuk zijn door de vaak traumatische ervaringen die ze hebben meegemaakt 
thuis tijdens hun vluchten en in de opvang.  Uiteindelijke houden we er vrienden aan over. 

Wederzijds begrip. Heb vooral zelf heel veel geleerd van de problematiek; de politiek; dilemma's. Een 
diepe ervaring 

Bevriend raken Hulp kunnen bieden Inzicht in vluchtelingenproblematiek krijgen Kennismaken met 
andere cultuur 

Ik heb me met overtuiging aangemeld als host maar vond het ook erg spannend. Toen het eenmaal zo 
ver bleek het eigenlijk een heel natuurlijke situatie te zijn (met dank aan de gast) en was het niet zo 
groot als iedereen denkt. De betrokkenheid, het nieuwe contact en in staat zijn om iets te kunnen 
doen zijn aspecten die enorm waardevol zijn geweest. 

Uitwisseling van kennis, nuttig zijn 
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De kennismaking met de gasten Het dagelijkse contact 

Vriendschap. Kennis. 

We hebben altijd gezamenlijk gegeten en veel gepraat, veel van elkaar geleerd en veel voor elkaar 
betekend. We hebben nog steeds contact en het is een geweldige toevoeging aan ons leven. We 
hadden een heel vriendelijke, nette en zorgzame gast die gewoon meedraaide in het huishouden met 
boodschappen doen en koken en we hebben leuke uitstapjes gemaakt. Een super waardevolle 
ervaring al met al. 

leuke gesprekken, contacten met de gemeente, kennismaking met cultuur. 

Goede match 

Je komt in contact met andere cultuur, de actualiteit komt je huiskamer binnen: je wordt er erg 
betrokken van. 

Mijn eigen inzicht kunnen vergroten Leren van een nieuwe cultuur Ander inzichten kunnen brengen 
Leuke en verrassende gesprekken met vrienden en bekenden over hosten 

nieuwe ervaring met de Syrische cultuur, gezelligheid, iemand helpen eenn plek te vinden en een 
thuis te bieden. 

Dankbaarheid die hij duidelijk liet blijken richting ons en onze kinderen. Interesse in zijn omgeving, 
dus ook onze familie en vrienden Het verhaal rondom de vluchtelingen zit nu bij jezelf aan tafel De 
warmte die nog steeds voelbaar is tussen onze gast en inmiddels zijn vrouw en dochtertje De hele 
speciale band die je opbouwt 

Gezellige, waardevolle gesprekken, leren kennen van andere vluchtelingen, hulp van onze gast bij het 
steunen van anderen bij verhuizen & tolken.  Goed en liefdevolle contact dat onze gasten en onze 
eigen zoon hebben opgebouwd.  Lekkere nieuwe dingen leren koken, nieuwe muziek leren kennen. 

Ik begrijp de situatie van de vluchtelingen en de sit in Sirie veel beter, ik begrijp het NL systeem 
hierover veel beter, heb het gevoel onze gast echt te hebben een goeie en prettige start te maken 
naar zelfstandig wonen in NL, door intensief met ons te hebben samengeleefd begrijp hij de 
Nederlandse normen en waarden veel beter waardoor hij betere beslissingen kan nemen. 

kennis van Iran en een vluchteling n  ederland 

- Ik heb het gevoel dat je iets wezenlijks bijdraagt aan iemands leven. - Ik kan veel beter een 
voorstelling maken van hoe het is om in een oorlogssituatie te leven en op de vlucht te slaan. - Ik heb 
er een leuke vriend aan over gehouden - Het is leuk om iemand te helpen en het gevoel te hebben dat 
je iemand een beetje op sleeptouw kan nemen. - Verder is onze gast gewoon een heel aardige en 
leuke jongen, en heb ik heel veel plezier met 'm gehad, met films kijken, praten, ergens wat drinken, 
etc. 

ik kom uit een klein dorpje en hier wonen bijna geen andere culturen. ik heb nu van dicht bij kennis 
gemaakt met een (niet strenge) moslim. we hebben veel gesproken er is over en weer begrip 
gekomen. kennissen die  heel negatief tegenover dit avontuur stonden zijn door onze positieve 
ervaring anders tegen vluchtelingen gaan kijken. bv de buurvrouw vertelde vandeweek dat ze een 
man bij de bushalte zag staan en wist dat de bus pas over 2 uur kwam. ze heeft mij in haar gedachte 
genomen en heeft de man gevraagd of hij mee wilde rijden. ze heeft een heel leuk gesprek gehad, 
had dit zonder mijn ervaring nooit gedaan.  alqassem heeft ons nog meer laten zien hoe belangrijk 
vrijheid, vrede en familie is. 

Samen koken. / tuinieren / praten 
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Leerden snel de taal,waren verder zelf goed op de hoogte van regelgeving. Eigenlijk al voor het 
arriveren hier was duidelijk dat hij al een royaal appartement toegezegd had gekregen. 

De gezelligheid in huis. De gedrevenheid van de vluchteling. 

Wederzijdse cultuur/taal, gevoel van hulp te kunnen geven, TAAL!! De formule van TakecareBNB is 
uitstekend en helpt!! 

We hadden ook een positief ingestelde statushouder gekregen. Dat scheelt al enorm, natuurlijk in het 
begin is het wel aftasten, ook met de regelmaat die in onze cultuur voorkomt. Gelukkig konden we 
goed met elkaar daar over spreken, ook stonden we natuurlijk open voor zijn manier van leven. Hij 
was ook behulpzaam en anders om als hij vragen had en hulp dan gaven we de hulp. We hebben nog 
altijd goed contact. 

Iemand een thuis geven en een luisterend oor. En de vrijheid om te zijn zoals hij zich voelt. We 
hebben met succes geprobeert onze gast fysiek in beweging te krijgen i.p.v. op zijn kamer blijven 
zitten. 

Het gevoel dat je in elk geval iets doet en niet lijdzaam toeziet. Iemand leren kennen en gesprekken 
voeren over de situatie in Syrië en hoe iemand in het leven staat. 

De zichtbare ontspanning die het bij hem teweegbracht. Het feit dat hij in een waardige omgeving in 
alle rust zijn ervaring kon verwerken en het feit dat ik hem kon helpen aan een vrijwilligersbaan en 
klusjes in en rond het huis. hij voelde zich niet nutteloos en vond het fijn iets terug te kunnen doen. 
Ook de diverse verschillen in onze cultuur hebben voor grappige momenten gezorgd. 

Ik gebruik het woord 'hosten' nooit. U bedoelt waarschijnlijk het gastvrij ontvangen ofzo? Dat kan ik 
lastig onderscheiden van het praten met gasten.   Contact, gevoel te hebben dat je echt wat kunt 
doen. Ik moet zeggen dat het wel heel belangrijk is dat het goed klikt tussen gast en ons. Dat was bij 
beide gasten heel sterk het geval. We verwachtten ook niet veel van hen, probeerden zoveel mogelijk 
ruimte te geven en te reageren op behoeften.   We hebben het heel vaak heel gezellig gehad met 
elkaar. Maar zie ook mijn negatieve ervaring hieronder. 

Het delen van ervaring, het uitleggen hoe zaken in dit land werken, kritisch zijn op de activiteiten van 
de gast. Stimuleren en activeren. Het kunnen bijdragen aan intergratie in Nederland. 

Het leren kennen van een andere cultuur en beter begrijpen van de mogelijke situatie van een 
vluchteling. Het maakt het hele issue meer menselijk. 

De vluchteling zelf 

Warm personal contact. Extending your perspective. Appreciation of simple achievements. 

Friendships Great meals Feeling that I was doing something however small 

 

Q29 - Geef aan welke elementen het verblijven bij een host het een positieve 

ervaring hebben gemaakt 

 

Geef aan welke elementen het verblijven bij een host het een positieve erva... 

Leren nNederlands taal , kennen sommige dingen in thuis bij hen , fijne tijd maken bij host , vraag 
syelen over alles in thuis en over andere dingen op buiten bijvoor beeld over gemeente over winkels 
en enz... 
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leuke aardige host. mijn host helpt me altijd. zij kent  veel nederlandse mensen, dat is goed voor 
inburgeren. 

Zij hebben heel goede contact met elkaar. Zij zijn lijkt op mijn gezin. Tot nu heb ik met hen 
gecontacteerd. 

Ik heb nieuw relaties gemaakt met nieuwe mensen  . En ik ontdekt sommige gewoonten en tradities 
van Nederlanders 

Ik ben een moslim en ik bid altijd het gebed op tijd Ze doen me denken aan toen ik het gebed tijd te 
vergeten Dit was een heerlijk gevoel voor mij en ik had ze in mijn gebeden Ik was als een zoon voor 
hen 

Ja we hebben nieuwe dingen gedaann 

mijn English taal (( ik spreek heel goed English nu))  ik heb geleerd hoe ik met de Nederlands mensen 
kan omgaan en behandelen 

IIk kon een taalcursus volgen. Ik heb de Nederlandse maatschappij beter gekend. Ik voelde mee veilig 
en ik woon bij mijn familie. 

Nederlandse maatschappij te leren kennen . Nederlands te ontwikkelen .normen en waardenvan de 
Nederlanders te herkennen. 

learning the language knowing the city knowing the culture knowing the habits having a girlfriend 
studying at the university 

Breaking the fear barrier between refugees and Dutch and sharing cultures 

Everything it was great experience in every small Details 

Learning and practicing Dutch. Having solid support. Getting to know Dutch culture. Getting out of the 
camp. 

Make contact with the people exactly Duoth people, and have new friends. 

Dutch learning, new friends,  new live. Actually Nice experience. 

actually i stayed with nice family ,they gave me all their house !!! 

They did the best, they were very good in matching 

Easy to connect and handle To create a suitable environment for the refugee 

Having a place to stay in and keep a contact with Dutch people! Learn about their culture and life style 
and get motivation from them 

Feeling like I'm home, the warmth of a loving family. Feeling free and being a member of the family, 
getting to know all family members and their close friends - relatives. Sharing almost everything with 
them, talks, food, parties, picnics, shopping, and so many other activities. 

language  administration of my own home  knowledge about dutch society 

TCBNB creates a chance to make a new experiences through living abroad the camp for people who 
clearly are not being developed at camps. 

It was good to learn Dutch and to know more about a Dutch culture and make a Dutch friends 

open-mindedness and hospitality, the support from my contact person in TCBNB, the community as a 
whole were very welcoming. 

TCBNB they were with us and they always asked (every thing is good ?you are good there?) 
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They very open mind and supportive 

Buy secondhand tools and furniture 

we are now friends, they are even my close friends 

humanity 

Evey thing..for example i lived with jwish family and i'm a muslim so we knewthat nothing can be 
against good and paceful life between people 

staying with dutch family helping to learn the culture and getting sooner to the society and they took 
care of me like their own son and trusted in me . 

i was away from the negative atmosphere in the AZC it was a way to know more about Amsterdam 
and the city center 

They are near my age, and also they had high education, It is alittel the same what I studied in Syria, 
and of course they are open and free mind. 

Improving Dutch language, getting own privacy and comfort, getting to know about Dutch traditions 
and habits 

I got to know a very nice and educated people, and I see them as a lifetime friends now. Had the 
chance to live in Amsterdam 3 complete months before I got eventually my own place, otherwise I 
would have spent that time in a village of 400 residents or even less. 

 

Q30 - Geef aan welke elementen het hosten van vluchtelingen een negatieve 

ervaring hebben gemaakt 

 

Geef aan welke elementen het hosten van vluchtelingen een negatieve ervarin... 

- Geen. 

weinig tijd. Ik had meer willen kunnen doen. 

Rekening houden met komt niet altijd goed uit...... 

best vermoeiend, onze gast had bijna geen eigen initiatief.Was eigenlijk gewoon lui.  Veel geprobeerd. 
Ik sprak alleen nederlands met hem, legde dingen uit, maar de gast nam zelf geen tijd om te leren. 
Draaide slecht in het dagritme mee. Bleef lang op bed liggen en ging laat slapen. Ik ben erg actief, ook 
met ander vrijwilligers werk, het is leuk als een gast uiteindelijk ook zelf initiatief neemt. Een weekend 
is zijn broer ook hier geweest, was direct anders, wilde graag wat doen, heeft eten gekookt, heeft het 
gras gemaaid. Deze persoon vond dat leuk om te doen. 

Geen negatieve ervaring, hooguit frustrerend dat ik niet meer voor hem kan doen. 

Moeilijk te snappen wat er in een vluchteling omgaat, welke problemen er zijn en dus contact te 
krijgen. 

Het was geen negatieve ervaring voor ons, maar het is en blijft wel een inbreuk op je privacy. 

Heeft flinke impact op gezin 
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Het terugtrekken uit het gezinsleven Geringe bijdrage aan het gezinsleven 

Andere cultuur, slordig met afspraken. Tot zeer hinderlijk. 

impact op je eigen sociale leven en je privacy 

We hadden iets minder tijd voor onszelf, maar dat is nooit echt een probleem geweest. 

Afhankelijk  gedrag, het wordt allemaal  wel  voor mij geregeld; te weinig eigen initiatief. 

geen serieuze negatieve ervaringen. als hij wat initiatiefrijker was geweest we meer dingen samen 
hadden kunnen doen. ik had misschien zelf wat meer daaraan kunnen doen maar het werd me niet zo 
duidelijk wat voor interesses hij had en ik ben ook van tijd tot tijd weggeweest (op reis, was van 
tevoren bekend). 

Het delen van een huis is altijd ruimt afstaan en het wennen aan andere geuren en gewoontes. Maar 
dat is OK zolang we erover kunnen praten. 

Ik had weinig tijd, zodat de gast het grootste deel van de dag zichzelf moest zien te vermaken in een 
omgeving waarin hij verder weinig mensen kende. De gast was tamelijk gesloten en geen prater, wat 
het soms wat lastig maakte in het contact. 

Het heeft me meer tijd en energie gekost dan tevoren gedacht Meer inbreuk op mijn privacy dan ik 
had gewild (doordat hij alleenstaand was en niet voor zichzelf kookte in zijn eigen keukentje at hij elke 
avond dat ik thuis was met mij mee; altijd als ik thuis kwam van een uitstapje of werk kwam hij me 
enthousiast begroeten vanuit zijn bovenwoning. Ik heb me soms geërgerd aan het karakter van mijn 
gast Wij hadden een 'religieuze clash' (hij vreedzame moslim, ik agnost) - Ik heb me geërgerd aan zijn 
gewoonte om religie dagelijks en overal bij te betrekken - en hoe hij mij wilde helpen door mij te doen 
bekeren tot de islam 

Geen. Behalve het overleg en bemiddeling met het coa en gemeenten. Zij zeggen mee te willen 
werken maar doen dit uiteindelijk niet. 

Vond/vind de negatieve ervaringen van de Nederlandse burocratie ivm inburgering zeer 
ontmoedigend. Ik had gedacht dat ik met al mijn inzet, ervaring en bronnen het gezin beter zou 
kunnen helpen, maar de inburgeringstrajecten zijn zo standaaard zonder maatwerk en begrip.  Het is 
wel jammer dat er geen match was tussen de plaats van ons logeeradres en de toegewezen 
gemeente, daardoor ging investering in opbouw van kennis en netwerken verloren. 

Moeilijk om te zien hoe ingewikkeld het is om hier ingeburgerd te raken. 

Hosten tijdens ramadan vond ik wat lastig, met name door de beperktheid om gezamenlijk 
activiteiten te ondernemen. 

Geen 

Gebrek aan respect voor ons 

Geen 

Je moet een beetje privacy inleveren, maar daar pas je je snel genoeg aan aan dus echt negatief zou ik 
dat niet willen noemen. 

De statushouder had hoge verwachtingen van het gezin waar wij niet aan konden voldoen, zoals bijv 
het vinden van werk. Hij  was snel ontevreden. Ook was hij snel uitgekeken op activiteiten zoals een 
sport. Verder rookte onze statushouder, iets wat we duidelijk van tevoren hadden aangegeven dat we 
dit niet wilde. 
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- 

Onaangepast gedrag van de gast; omgekeerd dag-nachtritme; weinig begrip voor andersdenkenden; 
weinig interesse in onze cultuur. 

Geen (ook dat bepaal je zelf ;-) 

dicht op elkaar wonen, weinig vrijheid en privacy, zijn zwijgzaamheid en niet weten wat hem 
bezighoudt 

Als ik van te voren geweten had dat onze gast gekoppeld was aan een gemeente ver bij ons vandaan 
had ik er nog even over nagedacht. De afstand is nu te groot om nog dagelijkse hulp te kunnen 
bieden. Ik zou een volgende keer een vluchteling willen opvangen die ook een huis toegewezen gaat 
krijgen in een gemeente bij ons in de buurt. Zodat je de hulp kunt verlengen ook nadat de gast het 
huis al verlaten heeft. 

X 

Het viel mij tegen over hoe vindingrijk onze gast was in het maken van plannen en bedenken van 
stappen om ergens te komen. Creativiteit ging niet verder dan naar de winkel gaan. Dit koste ons 
extra energie om het te stimuleren. 

waren er niet 

Geen. 

vanuit take care bnb zou veel meer voorlichting kunnen komen nu is iedereen het wiel aan het 
uitvinden bv hoe verloopt een gezinshereniging (heb ik nu via vwn uitgezocht is heel veel tijd in gaan 
zitten), de vluchteling begrijpt niet waarom het voor hem zolang duurt, ivm taalproblemen heb ik dit 
voor hem uitgezocht. idem met woning toewijzing, waarom krijgt de 1 eerder een woning dan de 
ander? dit kan een vluchteling scheve gezichten geven als hij de waarom niet weet. dit kan allemaal 
op papier gezet worden. scheelt een hoop tijd. 

Geen 

Nauwelijks de moeite waard om iemand maar voor 1 maand in huis te krijgen.( was oorzakelijk bezig 
met de toegezegde woning) 

Niets. Het was alleen in ons geval zo dat we Masoud al gauw moesten begeleiden naar zijn eigen 
woning in Amsterdam welke hij toegewezen had gekregen. Er gaat een hoop tijd zitten in de 
begeleiding. 

weinig; weet er niet zo gauw een te noemen. 

bij ons niet van toepassing 

In ons specifieke geval was de bereikbaarheid van de persoon door zijn introverte karakter soms 
moeilijk 

De klik met de gast was er niet zo; na korte tijd bleek dat wij op essentiële normen en waarden geheel 
anders in het leven staan. Daarbij waren er veel culturele verschillen en konden zowel de gast als 
ikzelf niet open blijven staan voor de ideeën en wereldbeelden van de ander. Dat gaf wrijving.  De 
verwachting die ik/we hadden om de gast te helpen (bij het leren van de Nederlandse taal, het doen 
van de inburgeringscursus, het traject van huisvesting, gezinshereniging, cv opbouw en solliciteren...) 
werd niet waargemaakt, omdat de gast in geen van alle zaken initiatief nam of hulp wilde accepteren. 
Dat maakte het erg lastig. Wij wilden de gast niet 'opjagen' of dwingen, maar wel stimuleren. Onze 
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adviezen werden niet opgevolgd. Daardoor was voor ons de bijdrage die we aan het verblijf van de 
gast hadden willen leveren minimaal en was dat voor ons teleurstellend. 

Zijn Moslim achtergrond maakte het soms moeilijk zich aan te passen bij mij in huis. Hij vond het lastig 
dat ik als westerse vrouw "mannen taken" uitvoerde waar hij bij was. Ook mijn manier van leven werd 
niet altijd gewaardeerd. Denk hierbij aan alcohol gebruik, roken, uitgaan en het niet hebben van een 
relatie als je een kind hebt. 

Negatief vind ik het gevoel van afhankelijkheid dat de gast heeft van ons. Je zit erg dicht op elkaar, 
voornamelijk psychisch. Ons huis is redelijk groot, maar je hoort toch alles van elkaar. Je gebruikt 
hetzelfde sanitair en dezelfde keuken. Ik denk dat dat voor de gasten zwaarder was dan voor ons. Het 
lijkt mij heel moeilijk om je altijd te voegen naar een onbekende familie en altijd aardig te moeten zijn 
terwijl je je vaak heel beroerd voelt.  Ons credo was altijd dat we niets vrolijks van de gast verwachten 
om de druk zo klein mogelijk te houden. Ik vind in dit verband rond TakeCareBNB vaak een wat te 
vrolijk sfeertje hangen. Het is heel erg wat de mensen overkomen kan zijn. Geen reden om er een 
feestje te maken dat iemand uit zo'n gezellige cultuur bij je thuis komt. Ik vind een meer afstandelijke 
ondersteuning van vluchtelingen beter. Bijv. een eenvoudige tijdelijke huisvesting in de plaats waar 
iemand komt te wonen in combinatie met intensief contact met ons bijv. 

Begeleiding vanuit COA, vluchtelingenwerk , Gemeente en vanuit Take Care B&B. Het realiseren van 
huisvesting, dit gaf veel stress. Het leek er even op dat mijn gast na zijn verblijf bij mij terug zou 
moeten naar een AZC. Voor mij een onacceptabel eindresultaat, je neemt iemand in je huis om hem 
UIT een AZC te halen maar ook te houden! Huisvesting was eigenlijk voor ons beide het belangrijkste 
doel! 

Ik ben voor mijn gevoel minder naïf geworden over de vluchtelingenproblematiek. Ik heb gemerkt dat 
het cultuurverschil met iemand uit een moslimgemeenschap uit Syrië (Latakia) bijna onoverbrugbaar 
groot is. Ik verwacht niet dat deze man, die geen hogere beroepsopleiding heeft genoten, goed zal 
integreren in Nederland. En zo zullen er veel meer vluchtelingen zijn. Ik denk dat dit een probleem 
wordt voor de stabiliteit van en saamhorigheid in de Nederlandse samenleving. Om het wat concreter 
naar onze situatie te vertalen; ik had moeite met zijn opvatting over en ervaring met vrouwen. 
Daarnaast was hij niet sterk gemotiveerd om Nederlands te leren en merkte we in waarden als 
eerlijkheid en doorzettingsvermogen ook een duidelijk verschil met hoe wij zelf in het leven staan. Hij 
heeft wel erg zijn best gedaan, maar als je je hele leven je al op een bepaalde manier gedraagt, dan 
verandert dat natuurlijk niet zo maar. 

Geen, het was heel erg positief. 

Lack of perspective for refugees can be frustrating. Beyond "inburgering", there is no real outlook on 
education or employment. It requires a very positive attitude, 

Worries about next steps Living with people who had lost all their energy. 

 

Q30 - Geef aan welke elementen het verblijven bij een host het een negatieve 

ervaring hebben gemaakt 

 

Geef aan welke elementen het verblijven bij een host het een negatieve erva... 

Geen iedee .... 
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niets 

Niks 

Niks 

Ik weet niet meer precies 

Nee , alles goed gegaan 

hij was een oude man ..en hij woont alleen ,,  in had liever van een echt Nederlandse familie 

Ik heb niks negatief hieronder te vertellen. 

nothing 

I have not faced any negative in this experience all 

Nothing 

Not so much personal space for both sides. 

No think 

Different foods and different tradition but this is not problem. 

nothing !! i was in bad situation in camp so i felt better 100% in home TCBNB ! 

I didn't made logeren so i can't give you My opinion about this exprement 

Not being totally comfortable at the hosts house, not feeling free to do everything you want 
Sometimes there was some differences in eating habits, I was shy to say that the food is not enough 
for example. 

don't stay with person who say one day love me and next day don't. sometimes no privacy . follow 
some strict rules . I was forced to humor even when I didn't have a good mood . 

1_ Some times dealing with me as refugee not as a normal person  2_ soooooooooooooooooooo 
direct 

some difficulties with COA and financial matters delayed weekly pocket money and no posts were 
forwarded to the host's address. 

No thing 

Nothing 

Nothing 

× 

Dutch food ...how can dutch people eat the food in this country 

Nothing negative 

i didn,t saw the really negative thing that need to be said. 
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Some times, I feel the man notvery agree me in the beginning and after that he does not like to help 
me se times, But the woman is very helpful and too kind. Finally I understand that the woman, she 
want to share her house with refugee but her husband not too excited about that 

Nothing negative in what TCBNB is doing 

 

Q31 - Wat was het effect van het hosten van vluchtelingen op uw kind(eren)? 

 

Wat was het effect van het hosten van vluchtelingen op uw kind(eren)? 

Goed, geinteresseerd 

positief 

Onze gast is gek op ons zoontje en ons zoontje is gek op hem. 

Goed 

Varieert per gast, van neutraal tot positief 

Die zijn de deur uit 

Die vonden het moedig, interessant. 

kinderen wonen niet bij mij; hebben hem nauweljks ontmoet 

geen, ze zijn allemaal zelfstandig 

zij worden en zijn zich bewust van hoe het in de wereld gaat. het vergroot hun wereld. 

positief 

Mijn zoon is uit huis, heeft het niet intensief meegemaakt. 

Voorbeeldfunctie 

Overwegend positief 

Mijn zoon ziet hem bijna als broer. 

redelijk goed 

Goede herinnering 

Positief 

geen 

positief 
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Onze zoon genoot van de jongens, zei dat het respectievelijk een pleegbroer en - neef werd. Hij werd 
gekoesterd door de jongens en opeens hadden we een nog meer mannengezin. Prachtig wat een 
verrijkende ervaringen. 

Kind was er toen nog niet 

verbreding blikveld 

zeer positief, ze ervaren nu hoe goed ze het hebben en zijn dankbaar dat ze de familie om hun heen 
hebben. 

Positief , interessante gesprekken 

Vonden het een sympathieke jongen 

Zij waren bang voor het onbekende, maar nadat ze Masoud hadden leren kennen was het ijs 
gebroken. Hij komt hier nog steeds. We hebben hem een beetje geadopteerd :-) 

nvt (buitenshuis) 

heel goed hoor 

onze gast heeft onze kinderen in zijn nieuwe woning te eten uitgenodigd. 

geen tot weinig 

positief 

moet je altijd goed mee uitkijken. Het gaat niet zomaar goed. We hebben ons huishouden ook wel 
wat gescheiden soms. Dus apart eten, apart dingen doen, tot een goede verdeling komen tussen mijn 
man en mij zodat ieder aandacht kreeg. 

We hadden toen nog geen kind. 

Ze zijn heel gek op elkaar 

Not much. My son does not live with me. 

They helped 

 

Q37 - Wat zijn volgens u de cruciale factoren die bepalen of het hosten van 

vluchtelingen uitloopt op een succes of een mislukking? 

 

Wat zijn volgens u de cruciale factoren die bepalen of het hosten van vluch... 

- Of er een klik is tussen vluchteling en gastgezin. - Of beide open staan voor andere ideeën en flexibel 
zijn. 

goede begeleiding vooral als er dingen mislopen en misverstanden zijn. Dus goed investering in het 
maken van een goede match en goede procesbegeleiding. 

Zelfreflectie. Inschattingsvermogen. Respect. 
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Goede afspraken maken van te voren. Hoe de gast zijn tijd in wil gaan delen, een etmaal heeft 24 uur. 
Zorgen dat hij (vrijwilligers)werk kan vinden. Aansluiten bij een sportclub. De gast moet op een 
gegeven moment ook alleen dingen ondernemen. Net zoals mijn man en ik samen af en toe de ruimte 
moeten hebben om wat samen te doen. Nederlands tegen de gast praten. De gast meenemen naar 
familie, verjaardagen etc 

- persoonlijke klik - dezelfde verwachtingen hebben 

Klink van type persoon, rustig/ druk, ruimte geven aan elkaar, erin gaan zonder er zelf iets uit te willen 
halen, tijd hebben om te helpen met zaken (dus niet te druk zijn). 

Naar mijn idee is het belangrijkste een goede match. Daarnaast lijkt het me heel belangrijk dat de gast 
een eigen kamer krijgt. 

Iedere week evalueren. 

Het besef van de host dat hij een stuk privacy opgeeft De wil van de gast om bij te dragen aan het 
gezinsleven 

Bereidheid en vermogen om te integreren, assimileren. 

iemand zoeken die bij jou en je situatie past  er tijd voor vrij maken 

Het is goed als host en gast hun verwachtingen goed uitspreken en dat er op basis daarvan een match 
gemaakt wordt. Bijvoorbeeld over hoeveel tijd je met elkaar kunt gaan doorbrengen en welke 
activiteiten daarbij uitgevoerd worden. 

Uitspreken van verwachtingen naar elkaar, echt tijd hebben  om gesprekken  te voeren, terug kunnen 
vallen op takecarebnb of Vluchtelingenwerk. Weinig steun gehad. 

vantevoren moeten wederzijdse bedoelingen en inzet duidelijk zijn 

Openheid voor de ander en nieuwsgierig (met respect) zijn naar de ander. 

Voldoende grote eigen ruimte voor de gast. Voldoende beschikbare tijd van de host. Bij voorkeur 
beschikbaarheid van een lokaal netwerk waarin de gast kan participeren als de host niet in de 
gelegenheid is. Goede motivatie van beide kanten. 

Tevoren duidelijk bespreken in hoeverre je gezamenlijkheid op prijs stelt Afspreken wat je wel en niet 
gezamenlijk doet Afspraken maken om regelmatig te evalueren, zodat je bijtijds een kans hebt om bij 
te sturen (dus niet de dingen op z'n beloop laten). TCBNB kan hierin een rol vervullen. 

Wat heel goed zou zijn is als de mensen die bij ons verblijven ook in de buurt geplaatst en gehuisvest 
worden. Wij zorgen voor een netwerk dat na het logeren mee kunnen helpen in het vinden van werk 
leren van taal etc. Nu zijn de mensen allemaal meer dan 100 km ver weg geplaatst. Het houden van 
contact is daardoor lastiger. Bijv. Voor Tarek zou ik werk hebben maar hij woont nu in Rijswijk. reistijd 
om bij ons te komen is bijna twee uur daardoor gaat dit niet werken. 

Ik ben uiterst tevreden over TCB&B "match" proces. Die was zorgvuldig en zeer goed doordacht. 

Van te voren een goede match proberen te maken 

De match tussen gast en host en de verwachtingen van beide. Wil de gast dagelijks onderhouden 
worden maar heeft de host daar geen tijd voor of denkt de host alleen maar leuke dingen te kunnen 
doen terwijl de gast vooral rust wil, etc. 

Overeenstemming in gedachtengoed, open staan voor andere meningen 

Of je er ruimte en tijd voor hebt Hoe de match in de praktijk uitpakt 
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Vanaf het begin duidelijk wensen en verwachtingen aangeven. Zowel vluchteling als host. 

De match! Als het goed klikt, de verwachtingen qua betrokkenheid wederzijds aansluiten, dan is de 
kans van slagen het grootst. 

geen roker plaatsen in een gezin die uitdrukkelijk aangeeft dat ze geen roker willen. Geen 
statushouder in een klein dorp plaatsen die liever tussen studenten woont in een stad. 

Match 

De geestelijke gesteldheid van de vluchteling en zijn empathisch vermogen. 

Open staan en niet door angst laten leiden. Het brengt je zo veel als je maar open staat (dan zal je 
gast óók open gaan staan) Communiceer open en eerlijk wat je wél en niet zoekt/wil/wenst 

niet teveel verwachten, de eigen gang blijven gaan, afspraken maken over wel of niet in de huiskamer 

Ruimdenkend zijn, flexibel, privacy kunnen inleveren, openstellen voor andere culturen 

Goede match  Tijd nemen om op te bouwen  Verwachtingen helder krijgen  Flexibiliteit  Goede 
informatie van Takecarebnb.  Klankbord bij de matchmaker in het geval van vragen of bij calamiteiten.  
Heel fijn als je weet da je in geval van nood zelfs op een noodbed bij een van de matchmakers kunt 
rekenen.  En: een open houding met gezonde nieuwsgierigheid naar elkaar! 

Maximale tijdsbestek van 3 maanden is perfect niet langer. Ideale tussenfase tussen azc en eigen huis. 
Vooraf afspraken over verwachtingen van en naar elkaar is belangrijk, matching is essentieel, 

tijd hebben om te communiceren 

Ik denk dat het met name belangrijk is dat de match die gemaakt wordt goed is. Wij hadden een gast 
van onze eigen leeftijd (ik ben 30, mijn vriendin 24 en onze gast was 27), en daardoor sluit je 
belevingswereld goed bij elkaar aan. En hij viel daardoor natuurlijk ook gelijk in dezelfde 
leeftijdscategorie als onze vrienden, dus dat maakt ook dat contact weer makkelijker.  Daarnaast 
sprak onze gast goed Engels, wat de communicatie makkelijk maakte. Ik kan me voorstellen dat het 
moeilijker is met een gast die niet of nauwelijks Engels kan.   Verder is het denk ik goed dat je als 
gastgezin er van te voren rekening mee houdt dat je wat privacy inlevert en dat je tijd kwijt bent aan 
iemand helpen met papierwerk. Wij hebben ons daar van te voren op ingesteld en ik heb dat totaal 
niet als een probleem ervaren.  Ik denk ook dat het belangrijk is dat je vanaf het begin heel open 
tegen elkaar bent:  wat verwacht je van elkaar, wat wil je absoluut niet, wat zijn de dingen waar je 
allebei misschien wat tegenop ziet, betaalt ieder zijn eigen eten of koop je alles samen, kan de gast 
mensen uitnodigen in het huis van de host of niet, dat soort dingen.  Tot slot heeft het mij heel veel 
geholpen dat ik de eerste week dat onze gast kwam vakantie had. Daardoor hebben we gelijk de 
eerste week heel veel met elkaar kunnen optrekken, hebben we elke avond samen kunnen eten, en 
daardoor ben je eigenlijk al heel snel vrienden en zit je eigenlijk geen moment meer in de 'gast' vs 
'host' situatie. 

respect voor elkaar, accepteren, loslaten (nog nooit zoveel zwarte haren in de douche gehad, en 
spullen in huis lopen zoeken) humor,geduld.  het traject wat eraan vooraf gaat. wat wil je wel/niet . 
een keer koffie drinken met coordinator erbij, hierna pas weekend logeren en beslissen, je kan al een 
beetje inschatten is er een klik of niet. 

Engelse taalkennis / passende leeftijd 

Geef de vluchtelingen de tijd om rust te vinden en contacten te maken en laat de periode om in een 
gastgezin te verblijven niet te kort duren. 
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De klik die er moet zijn. De houding van de vluchteling ten opzichte van onze oudere kinderen die het 
niet gewend zijn om met vluchtelingen in aanraking te komen. Zij stonden er in eerste instantie niet 
heel positief tegenover maar zijn later bijgedraaid. Dat is de jeugd. Van ouderen kregen we heel veel 
positieve reacties. 

Periode van 3 maanden, uitstekende intake. Natuurlijk hangt het ook van de persoon af..... 

Allereerst gastvrij zijn en respectvol en bovenal eerlijk en openlijk zijn. Elkaar in waarde laten, elkaar 
ruimte geven maar ook wel regels.  Ik denk als je dit niet zal toepassen, dat het dan moeizamer 
verloopt. Maar het kan ook aan de persoon liggen die je krijgt, in welke mate zijn ze getraumatiseerd 
en durven ze dan te vertrouwen om hun openlijkheid te geven? Dit ligt ook aan de persoon. 

Motivatie van de gast om mee te draaien in de maatschappij. Bereidheid van de host om de gast te 
accepteren zoals hij is. 

Een goede klik (voorselectie wellicht uitvoeriger?), goede begeleiding vanuit TCBNB (hebben wij na 
het eerste kennismakingsgesprek niet gehad), heel duidelijk hebben wat de gast verwacht en wat de 
host wil bieden (gast had in zijn verhaal juist erg gehint dat hij hulp wilde bij integratie en taal, maar 
gaf hier dus helemaal geen gehoor aan tijdens het verblijf; is het dan niet een 'verkoop-praatje': dat 
zou een intermediair er goed uit moeten filteren en goed moeten laten doordringen bij de gast dat er 
anders een mismatch ontstaat.). Misschien een 'gebruiksaanwijzing' met de meest gehoorde 
verschillen of struikelblokken vanuit de culturele verschillen. Ik heb met enkele dingen ervaren dat 
toen ik er tegenaan liep, ik van anderen hoorde: 'o ja, maar dat is typisch...'. Het had mij negativiteit 
gescheeld als ik eerder al enkele veel voorkomende misverstanden of verschillen had geweten. Goed 
voorbereid zou je dan meer inlevingsvermogen hebben. Ook andersom kan ik me voorstellen dat dat 
wenselijk is. Dus naar de gast toe enkele typische Nederlandse gebruiken of manieren goed kenbaar 
maken, zodat ook hier begrip voor is. 

Is afhankelijk van de match. Dit is lastig van te voren in te schatten hoe een vluchteling zich gaat 
ontwikkelen en hoe en host het gaat ervaren. 

Het gastgezin moet niet teveel verwachten. Het moet openstaan voor een ander. De gast moet zich 
toch aanpassen en daartoe emotioneel in staat zijn. Belangrijk is de klik. Scheiding van leefsferen in 
huis, het gaat toch om volwassenen met een heel speciale achtergrond.  Interesse in de ander, 
wederzijds. Maar absoluut niet erbovenop zitten. Neem de tijd, laat het contact zich ontwikkelen.  
Ook achteraf contact houden. 

Toewerken naar definitieve huisvesting. Studie of werk. Nederlandse taal. Vrijwilligerserk. 
Daadwerkelijk kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving!!!!  En je moet een " klik " 
hebben met je gast , hij moet zich kunnen voegen in jouw levensstijl. Je moet een gelijkwaardige 
uitgangspositie / doel hebben. 

De houding en instelling van zowel host als gast. Het is heel belangrijk om met elkaar te blijven praten 
en als dit om wat voor reden dan ook moeilijk wordt, is de (mogelijkheid tot) bemiddeling van 
TakeCareBnB daar heel belangrijk bij. Van te voren uitspreken wat verwachtingen zijn is ook heel 
belangrijk en altijd eerlijk blijven naar elkaar, ook als het niet meer gaat.  Daarnaast is het denk ik ook 
belangrijk dat de gast iets om handen heeft, als hij/zij daar behoefte aan heeft uiteraard. Wanneer 
onze gast wat minder om handen had, werd de omgang ook wat lastiger, omdat hij dan meer ging 
piekeren en zorgen maken over gezin en toekomst e.d..  Het is ook belangrijk dat hosts zich realiseren 
dat de gast vaak veel heeft meegemaakt. Hoe daar mee om te gaan zou nog wel extra begeleid 
kunnen worden vanuit TCBNB. 

Communicatie 

Proper expectations. The refugee will need a lot of time to find their way in NL. This is a slow process. 
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Flexibility on both sides, whether there is a click. Sense of humour. 

 

 

Q37 - Wat zijn volgens u de cruciale factoren die bepalen of het verblijven bij 

inwoners van Nederland uitloopt op een succes of een mislukking? 

 

Wat zijn volgens u de cruciale factoren die bepalen of het verblijven bij i... 

dat de host en gast  elkaar aardig vinden 

Succes 

periode van blijven.  omgaan met elkaar 

Succesfactoren is de tijd inzet en respect voor de wet- en regelgeving van de overheid ،Faalfactoren: 
Als je geen moraal hebben in deAls niet beschaamd doen wat je wilt samenleving en doen er alles aan 

Respect voor de gewoonten van de belangrijkste, en respect religies ook 

Moet de gast zijn eigen kamer hebben   geduld van host familie (( want dat  is andere caltuur en we 
moeten aan het wenen)) 

Nederlands of Engels goed beheerst om met elkaar te communiceren.  veel zin te hebben om deze 
ervaring te beleven. 

close mindset 

Mutual respect and accept the opinion of the other 

After staying with someone shearing everything it will end as family 

The amount of chemistry and cognitive compatibility. 

It is good for some time 6-12 month, if it was without problems. 

Successfully 

respect. 

Depends on the person's ability to integrate For me it was a very successful experience 

The host is offering his/her space, home, time, and caring. So in my opinion most of the responsibility 
lies on the shoulders of the guest. The guest should respect the way of life of the host, and not misuse 
the freedom and generosity offered. I personally find the educational background and the mentality 
of the guest the most crucial elements, especially that many of us come from a very strict/brain-
washed/religiously-controlled and uneducated environments, so if the guest doesn't personally 
believe in the core values of the Dutch society, then he/she should try to learn/respect them, or at 
least not deny/fight them. Otherwise, it's almost impossible to cope with a host family or even with 
life here in general. 
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bad communicate mainly (failure) funny moment (success) picnic hanging out (success) different age 
(failure) mental issue for one side of match (failure ) 

The host by himself self and the guest , the harmony in between them will be determine on how 
much they understand each another and how open minded they were. Luckily I met good people 
who's always there to help. 

1_ the dealing  2_ respect  3_ trust 

Both should be open to differences, able to talk about it. miscommunication is hard, especially in this 
situation. Both host and guest must be ready to make compromises. and have the will to challenge 
their own prejudices. 

it's nice experience but sometimes turns into a failure 

Sure success 

Success 

to be in the same generation respect each other it is also important to give the other side his/her own 
time and place. to be open, clear, to trust each other, 

They help me out of the human order and I stay with them to learn the language and learn about their 
culture and how they live. 

People can live together even from different planet 

of course its dependence to both sides , if they can see each other as people who going to living 
comfortable in one house together , then its works . 

mutual respect, understanding, tolerance make the stay successful 

Comparing with AZC situation, 

75% success 

One must be open to meet new people regardless their languages, backgrounds, religions (or non). I 
think that's why I was happily living with my hosts at the time.  Both sides must remain respectful, the 
host must not let the guest feel less, and the guest on the other side must show gratitude in return. 

 

Q34 - Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u 

tevreden bent 

 

Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u tevreden... 

- Fijne matchmaker, betrokken. 

het initiatief in het algemeen is erg mooi en onze contact person is een fantastisch mens. 

Mogeljikheid tot communicatie 

de Matchmaker was erg goed. 
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- faciliteren van het contact 

Kennismaking en match 

We zijn heel goed geholpen in het onderzoeken van te voren of we wel of niet iemand in huis zouden 
nemen. Daarna zijn we heel goed geholpen in het vinden van een goede match. 

Intake en begeleiding. 

Het matchingsgesprek 

Hulp bij contactname, luisteren naar commentaar 

de contactpersoon was heel enthousiast en betrokken 

Er is goede uitgebreide voorlichting gegeven en er is een hele goede match gemaakt tussen ons en 
onze gast. 

Intake was goed, procedure mbt de match was goed, nadat de vluchteling geplaatst was niets meer 
gehoord. 

plaatsingsprocedure bereikbare contactpersoon 

Eerlijk gezegd merk ik niet zoveel van TCBNB, we hebben een fijn intake gesprek gehad aan het begin 
en daarna alleen contact gehad via mail berichten. 

Heldere procedure. Zeer vriendelijk in het contact. Laagdrempelige, informele begeleiding. 

Matching procedure ging goed, facebooksite voor onderling advies ook prima 

Als we ze nodig hebben zijn ze er. De consulent weet over het algemeen waar ze het over heeft. 

Match. 

Zorgvuldige match 

Leuke organisatie met betrokken en hardwerkende vrijwilligers. Het matchen hebben ze echt super 
goed gedaan! 

Matching, organiseren van ontmoetingen , bijeenkomsten 

De intake en de matching en ook het contact daarna met de matchmaker 

Goede matching, betrokken mensen. 

Het proces van kennismaken, het logeerweekend, het is een heel prettige manier van aanvoelen of de 
match kan werken of niet. Je voelt je heel vrij om aan te geven als je denkt dat het niet zou kunnen 
werken wat heel prettig is. 

TC heeft snel actie ondernomen toen het moeizaam liep en de status houder een nieuw adres 
aangeboden. 

Contact matchmaker 

Altijd bereikbaar, vriendelijk en betrokken 

Zij zijn de belangrijkste schakel, zij maken de match. Goed begin is het halve werk 

goede introductie en snelle match. Rekening houdend met onze wensen 
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Hele vriendelijke en prettige mensen, betrokken en enthousiast 

Zorgvuldig matchingsproces Opbouw goed uitgewerkt  Goede matches  Bereikbaarheid 

Matching 

goede match zorgvuldige procedure, betrokken vrijwilliger 

We hebben een heel aangenaam intakegesprek met TCBNB gehad en vervolgens was er al heel snel 
een match. Bij de eerste ontmoeting is de matchmaker nog mee geweest, maar daarna hebben we 
eigenlijk alles zelf geregeld qua papierwerk.  Alles verliep verder gelijk heel soepel, dus behoefte aan 
verdere begeleiding was er ook niet. Na een aantal weken heeft de matchmaker nog een keer gebeld 
om te vragen of het allemaal nog goed ging. 

de bemiddeling, je kan altijd de coordinator bellen. en het nagesprek. 

Match 

Aardige intelligente jonge man die het Engels perfect beheerst, paar goed in ons gezin. 

Vragen werden gelijk beantwoord. Er wordt tussendoor gevraagd hoe de logeerpartij verloopt. 

Intake, aandacht en belangstelling. 

Allereerst via onze dochter die goed bekend is op internet, heeft dit gevonden voor ons, zodat we 
hiermee aan de slag konden. Een enquête ingevuld en toen kregen we een matchmaker toegewezen. 
Een afspraak kunnen maken met haar en we werden alleen maar enthousiaster dan we al waren. Fijn 
om te weten dat takecarebnb bestaat. En de matchmaker had al gauw iemand gevonden, die bij ons 
zou passen. En dat is allemaal goed gelukt. Daarom zijn we zeker tevreden. 

Inzet en intensieve positieve begeleiding. 

Prettig eerste contact, aardige mensen, snelle koppeling met een gast. 

Mijn begeleider was attent, behulpzaam en erg open bij hede voorbereidingen. Het viel mij wel op dat 
er geen moment van contact was toen de gegeven 3 maanden voorbij waren. Ik heb samen met mijn 
gast, zonder begeleiding van TCBNB, geregeld dat het verlengd werd. Dit was niet problematisch, 
maar ervaarde dat achteraf ietwat nalatig. 

De matchmaker was geweldig. Af en toe een bijeenkomst met andere gastgezinnen is ook fijn. 
Facebookpagina is prima. 

Introductie / kennismaking met de gast. Daarna heb ik niets meer van hen vernomen. Dit vond ik 
persoonlijk behoorlijk storend, ik had het gevoel dat het na de plaatsing ophield. 

Goede bemiddeling tijdens het matchingsproces en ons contactpersoon was altijd voor alles goed 
bereikbaar. De TCBNB contactpersoon nam ook tussentijds proactief contact op om te horen hoe het 
ging en dat vonden wij erg prettig. 

Met name over degene die ons begeleid heeft bij het matchen 

Intake. actually made a match 

Intake and start uo 
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Q34 - Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u 

tevreden bent 

 

Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u tevreden... 

Deze gastvrouw vinden en met mij over dat contact hebben nog en enz ... 

zjj regelen heel snel 

alles 

Zij hebben een goed Nederlandse familie gevonden en zij deden alles om ik met het gezin te worden. 

ik vind het idee helemaal goed, erbij komt de stappen en het geheim van beide kanten ( host - gast )  
intake gesprek was super goed een duidelijk, in een rustig plek niet in een kantoor en dat geeft een 
goed gevoel aan . 

Hulp bij het verkrijgen behuizing met de Nederlandse familie 

Kennismaking tussen mensen 

Erg bedankt aan TCBNB Ik ze help me om kennis te maken 

ze hebben me in Amsterdam gezit ,,waar ik wilde 

Ik ben tevreden over alle elementen van de diensten en hulp van TCBNB. TCBNB heeft mijn leven 
veranderd. 

Snelle reacties en eerlijkheid met de omgang.  Zij zijn inderdaad lieve mensen . 
 

friendly team quick service accepting feedback stay in contact 

Permanent communication with host and guest 

Good match, easy and simple 

Very friendly and helpful. 

I have very good experiment, and i leren from the Netherlands people and they learn more about the 
refugees. 

nice to move from camp with 1500 person to home right ? 

Thy provided help, they were organized and tried to find a house quickly! 

The data of the guests is studied carefully to get the best possible match for each applicant. Very kind 
and friendly staff, they also stay in-touch with us as much as possible even after moving to live by the 
host. I personally very much appreciate the atmosphere and the way the communication with TCBNB 
staff was established, the first meeting, the second, and after that the communication by 
phone/email. 

they were fast to provide me a match they follow us for till they know we are comfortable 
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Help refuges to find hosts to start their life 

Emotional support from the beginning, being the middle man :) 

The way that they contact with me so quickly without routine that was unbelievable 

Good match with kind family 

they were so friendly, it toke 2 weeks to find a suitable host, and every thing went well. 

When I made a request the response was quick and I felt that someone was really beside me. 

Help people who're without houses..without country..came with alot of bad feelings really nice 

They helped me whenever i asked them for. And they found the exact host person that i wanted. 

feeling totally trust each other in first week and treating me as their own son . 

quick response, quick match, suitable host 

See earlier box 

Follow-up and attention 

They come to Azc and meet me, then when I started living with dutch family, they still connected with 
me and told me if you have any problem or you do not like tell us and we will find solutions, It was so 
kind to give me support all time 

I made good friends 

I felt that i have a second family that i can depend on. They helped me anytime i needed them for 
anything 

 

 

Q35 - Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u 

ontevreden bent, en geef indien mogelijk aanbevelingen om hun diensten te 

verbeteren 

 

Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u ontevrede... 

Geen. 

geen 

Informatievoorziening mbt formaliteiten rondom verbljif 

Duurde lang voordat er contact opgenomen werd en voordat er een match was, nu weer. Een maand 
geleden aangegeven dat we klaar zijn voor een nieuwe gast, maar ze zijn het matchen aan het 
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veranderen en nog steeds niets ontvangen. Zelfs dit evaluatie formulier in eerste instantie niet 
ontvangen, maar nu wel door tussenkomst van onze Matchmaker Marielle. 

- het duurde vrij lang voor het duidelijk was of er wel of niet een gast bij me zou komen. Tijd tussen 
mijn aanmelding en begin van logeren was 3 maanden. Maar heb er alle begrip voor, gezien het feit 
dat ze een kleine organisatie zijn. 

Coach/ mentor van vluchteling weinig gezien of gesproken, zelfs niet na het bellen met een zorgpunt. 

Ik had verwacht dat er na afloop van de logeerperiode een soort evaluatie zou zijn. Ik had dat wel leuk 
gevonden. 

Het vervolg in de periode na de matching. Geringe opvolging en onvoldoende nazorg bij problemen. 
Matching is belangrijk, maar ook zeker de periode daarna, ook nadat de gast vertrokken is. Er kan 
zaorg nodig zijn bij zowel host als gast. 

Misschien is het goed om gedurende de drie maanden een paar keer te checken of iedereen nog 
tevreden is met de situatie. Bij ons was dat eigenlijk altijd wel het geval dus was dat ook niet echt 
nodig. 

Geen contact meer na plaatsing, alleen vooir een artikel of fotoserie in Vrij Nederland. 

procedure verklaring omtrent gedrag onduidelijk/ niet afgerond eindevaluatie ontbrak 

geen 

Een meer uitgebreid netwerk op lokaal niveau, buiten de randstad. Met name meer contact tussen 
verschillende hosts/gasten in de eigen buurt (dit was er wel, maar alleen in Amsterdam en Utrecht). 

Na de matching is er in de 3 maanden dat mijn gast hier was geen enkel contact geweest, ook niet na 
zijn vertrek. Zie vorige vraag mbt tussentijds evalueren. Ook een evaluatie aan het eind kan van nut 
zijn voor de organisatie. Uit mezelf vraag ik niet om een evaluatie omdat ik het ook zelf wel red en 
omdat er geen ernstige reden is. Ik snap ook dat er maar weinig 'mankracht' is, en dat alles vrijwillig 
gedaan wordt. 

Verbeterpunt is om vanaf het begin Nederlands te benadrukken en aan te moedigen in de 
communicatie omdat het hier gaat over statushouders. 

Puntje bij paaltje word je wel in het diepe gegooid (en we zijn allemaal volwassen) maar enige 
achtergrond over de regelingen en administratieve rompslomp en instanties zou wel prettig zijn. Er 
komt een hoop op een vluchteling af en die heeft heel veel vragen die je als reguliere inwoner van NL 
ook niet weet. Na de match gemaakt te hebben was er geen contact meer met TCBNB of werd er een 
vinger aan de pols gehouden. Dat voelde wat raar. Toen de gast verhuisde ging het wat dat betreft 
ook een beetje als een nachtkaars uit. Het was fijn geweest om daar nog even bij stil te staan op dat 
moment. Zeker omdat op enig moment er mogelijk sprake zou zijn dat een vriend van mijn gast zich 
bij mij zou gaan inschrijven (maar ergens anders zou gaan verblijven). Ik had het idee dat dit zonder 
verdere inmenging van takecarebnb kon plaatsvinden en dat verontrustte me wel een beetje. 

Bij TCBNB wisselen de mensen vaak en hoor je soms niets meer van iemand die eerst je 
contactpersoon was 

Wij hadden een heel fijne gast, dus we hadden ook niet echt veel begeleiding nodig eigenlijk. Ik kan 
me voorstellen dat als je iemand hebt met wie je minder gemakkelijk kan communiceren en die veel 
problemen heeft met de IND dat het fijn kan zijn als je met vragen bij TCBNB terecht kan, maar omdat 
ik dat niet nodig heb gehad weet ik niet in hoeverre TCBNB daarin kan voorzien :) 

De match was niet gelukkig gekozen. Er vindt in principe geen begeleiding plaats vanuit TCBB en daar 
hadden wij wel behoefte aan. 
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- 

Toen wij tegen problemen aanliepen met onze gast, was er niemand die écht kon helpen. Het zou fijn 
zijn als er een psycholoog in dienst zou zijn die ons had kunnen adviseren hoe wij met onze gast (en 
de problemen) om konden gaan. Nu bleef het vaak hangen in 'dat heb ik nog nooit meegemaakt'. Er 
was wel begrip, maar meer hulp en advies zou fijn zijn geweest 

Niet ontevreden, wellicht kunnen ze nog iets meer info verschaffen aan hosts over financiële 
consequenties (bv korten op uitkeringen, subsidies etc) 

na de plaatsing geen contact meer, gevoel van er alleen voorstaan. 

In de laatste periode dat onze gast bij ons verbleef hebben we geen contact meer gehad met TCBNB.  
Niets meer vernomen van onze matchmaker. Terwijl ik nog een vraag had uitstaan bij haar. Ik zou als 
organisatie een verblijf kort evalueren en vervolgens contact houden voor een eventuele nieuwe gast. 
Natuurlijk hadden we zelf ook contact op kunnen nemen maar dat doe je dan toch niet zo snel. 

- 

niet 

Zoals gezegd verliep het bij ons allemaal heel soepel, dus dingen waar ik ontevreden over ben heb ik 
eigenlijk niet.  Wat ik me wel nog kan herinneren is dat ik het formulier van onze gast (wat wij 
doorgestuurd kregen toen deze gast ons werd voorgesteld) wat summier vond. Wellicht kan TCBNB 
de gasten oproepen dat formulier iets uitgebreider in te vullen, want nu kon ik op basis van dat 
formulier me niet echt een beeld vormen van onze toekomstige gast.   Verder denk ik dat het goed is 
om na afloop van de periode als host een soort nagesprek te hebben, zodat TCBNB weer wat meer 
weet over hoe het verlopen is, en je wellicht ook als vraagbaak kan dienen voor nieuwe potentiële 
gastgezinnen. (Kan me voorstellen dat die het misschien fijn vinden om met iemand te praten die al 
eens host is geweest) 

ontevreden is een groot woord maar beter zou kunnen; wat ik hiervoor al heb aangegeven meer 
informatie op papier meegeven over de trajecten die een statushouder voor de boeg heeft (woning-
gezinshereniging-wat doet vwn-inburgering, hoe kan je het beste de statushouder helpen nederlands 
te leren). en waar wij nooit bij nagedacht hebben is; als een statushouder een eigen huis krijgt, dan 
laat je hem niet los (mits er een goede klik is zoals bij ons). dan ga je helpen. dan is  het wel ver als zijn 
huis 55 km verder staat. hebben wij nooit bij nagedacht. wij willen dit traject nogmaals doen en dan 
hebben wij er als wens bij dat hij in onze gemeente moet komen wonen. 

Geen 

Dat onze gast al toen hij aan kwam aan het vertrekken was omdat hij al wist dat hij een huis kreeg en 
waar. 

Niets 

Geen 

Bij ons niet van toepassing. 

TCBNB moet meer machtsmiddelen hebben om het COA tot medewerking te dwingen. 

Gebrek aan begeleiding/opvolging na de match. Ik heb ook na de periode van samen leven een 
bericht gestuurd aan TCBNB dat ik het verblijf heel graag zou willen evalueren, omdat ik denk dat er 
nog veel kan worden verbeterd en dat ik graag wilde dat zij van mijn verhaal zouden leren voor de 
toekomst. Ook zou ik het goed vinden wanneer er pro-actiever zou worden gehandeld. Ik denk 
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namelijk dat veel mensen die een gast hebben gehad, niet worden gebeld of zij weer een gast zouden 
willen. Voor ons zou dat wellicht wel het geval zijn, maar komt het er niet echt van om hier zelf actie 
op te nemen. Daarbij hebben wij dan toevallig een niet heel goede ervaring gehad, maar ken ik in mijn 
omgeving ook mensen die juist een heel goede ervaring hebben gehad en die nu ook niemand in huis 
hebben. Ook zou ik de mensen die een gast in huis hebben vragen om anderen te vertellen over hun 
ervaringen en op die manier wellicht nieuwe hosts te werven. 

zie hierboven 

Het moet niet al te vrolijk zijn. Dat komt op mij wat gemaakt over. Het is een treurig verhaal. 

Zie hierboven. Ik vind dat zij contact moeten blijven houden met het gastgezin. 

Voor ons was het goed geweest om wat meer met andere gastgezinnen in contact te komen. Nadat 
onze gast weg was (rond mei 2016) heeft TCBNB daar ook meer aan gedaan door events te 
organiseren en een facebookpagina voor gastgezinnen op te zetten. 

Lack of transparent communication: - Legal framework, in particular the communication around the 
change "old arrangement" to "new arrangement" was very bad. Other misinformation: VOG, liability 
insurance. - Demand. Since we re-enlisted for a second guest (sep 2016) it has been entirely unclear 
whether there is actual demand. We've been only introduced to one other candidate ever since, who 
didn't work out.  Communication should always be clear and factual.  - Publish the aspects of the legal 
framework(s) clear and factually, side-by-side if there are options. - Publish numbers on actual 
demand (by municipality), supply (by municipality), matches made (by municipality).   This last point is 
very important. We convinced some friends in Maastricht to become airbnb hosts, but they were 
never contacted with any candidate. They don't know whether there's just low demand, or they have 
not been properly registered, or there is just no active match-maker.  We did recommend TCBNB to 
many friends and 2 couples actually signed up. However, this lack of clear communication now 
significantly reduces our motivation to recommend again. 

More guidance at the end of the stay and more guidance about dealing with COA 

 

Q35 - Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u 

ontevreden bent, en geef indien mogelijk aanbevelingen om hun diensten te 

verbeteren 

 

Geef aan over welke elementen van de diensten en hulp van TCBNB u ontevrede... 

Ik ben tevreden eigenlijk over alles.....a 

niet alle vluchtelingen kennen dit programma. ik kwam er toevallig achter. 

alles was prima 

Niks 

Niks  .. alles was heel goed 
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Niets 

helpen Mensen in krijg vrijwiligwerk Zodat mensen kunnen beter kennis 

Nee, Ik vind helemaal goed "aardig" 

als je een probeem hebt ,,gaan ze niet zo snel proberen op te lossen (( heel langzaam)) De periode 
tussen de inschrijving of De aanvraaging en de woning bij de familie is heel lang 

Ik ben helemaal tevreden van de diensten van TCBNB, 

nothing 

Nothing 

I think the match makers should visit the host and guest sometime in the middle of the stay time, to 
follow up on how things have been. 

It is taking long time when the answer is coming, and if the time being shorter it is very good. 

non 

I got a fight in my first experience .. one of team didn't respone me seriously .. she\he left me alone ..  
so problem had become deeper   try to pursue any match that would have damaged till fix .. 

Your work very slow to find Host family for refuges 

Thier lack of power with COA, though it is understandable. 

Nothing 

Nothing 

× 

Nothing 

not really noticable thing in my case . 

Speeding up the answer 

I don't know 

 

Q38 - Geef aan of en, zo ja, hoe de gasten die u heeft ontvangen een effect 

hebben gehad op u 

 

Geef aan of en, zo ja, hoe de gasten die u heeft ontvangen een effect hebbe... 

Bredere blik krijgen, plezier in het leren kennen van iemand. 

veel. je merk dat je van betekenis kunt zijn voor anderen die met een kleine duwtje in de rug veel 
kunnen bereiken. 
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Meer zicht op NL samenleving en regelgeving, alsook op inefficientie daarvan. 

Zoals gezegd erg vermoeiend. Wel dankbaar 'werk' Blik op de wereld is nog breder geworden. Geleerd 
dat als je een gast in huis haalt nog duidelijker afspraken moet maken. Wederom bevestigd gekregen 
dat het in Nederland allemaal uitstekend is geregeld. Wij vinden dat de gast sneller verplicht moet 
worden om te werken. Een uitkering is makkelijk gekregen. Onze gast wist precies waar het geld 
gehaald kan worden. Dat je van de school een computer te leen krijgt, dat de gemeente lasten 
kwijtscheld als je een uitkering hebt, en dat werken niet hoeft, tenslotte was hij Nederlands aan het 
leren. 

- heel positief effect. Het is erg bijzonder om iemand te kunnen helpen. Je kunt niet de hele wereld 
verbeteren maar op lokaal, menselijk niveau kun je wel een (klein) verschil maken.  -  Ik heb ook erg 
veel geleerd over Syrië, over de cultuur in het midden-oosten, over integreren in Nederland. 

Gemiddeld. Het heeft me ook veel energie gekost, waardoor ik niet meer open sta om het nog een 
keer te doen. Blijkbaar had onze gast veel persoonlijke problemen waar hij mee zat maar niet over 
praatte. Wel ben ik uiteraard dankbaar voor wat wij hebben en de veilige omgeving die ik mijn 
kinderen kan geven in NL. 

Het heeft me nog meer inzicht/respect gegeven over hun situatie. Tegelijkertijd voel ik nog bewuster 
hoe machteloos je eigenlijk bent en hoe moeilijk de situatie is voor hun. 

Bewustzijn en begrip. 

Nauwelijks. Mogelijk iets beter begrep van leven in Syrië. 

andere kijk op vluchtelingenproblematiek 

We hebben veel geleerd over zijn land van herkomst en de geschiedenis ervan. Het heeft ons ook nog 
meer doen realiseren hoe goed we het hier hebben. Daarnaast hebben we ook gewoon veel plezier 
gehad en nieuwe vrienden gemaakt. 

Bevestiging  hoe moeilijk het is om een plek te veroveren in  de Nederlandse samenleving, wat betreft 
cultuur, gebruiken en nog veel moeilijk om met een redelijke opleiding (vluchteling was 
tandtechnicus). Zeer leerzaam. 

ja maar beperkt, inzicht vergroot in hoe het vluchtelingen in nederland vergaat, wat werkt en wat 
minder goed werkt 

We hebben altijd veel buitenlandse gasten gehad, nu alleen voor langere tijd, dat heeft wel 
consequenties zoals minder privacy. Maar daar kunnen we wel mee omgaan. 

Ik ben de vluchteling iets minder gaan zien als een afhankelijk persoon en meer als iemand die zelf 
(deels) een keuze maakt over zijn toekomst. 

Zie eerder onder goede en minder goede ervaringen 

Zoals eerder gezegd. deze mensen zijn onderdeel van onze wereld door met hun te praten en te 
werken krijg je een positief beeld over het opvangen van vluchtelingen. Het zijn tenslotte gewoon 
mensen met veel pech. Mijn beeld over de opvang is echter zeker niet verbeterd. Vluchtelingen 
worden te veel als nummer gezien en slecht individueel begeleid. 

Deze vraag begrijp is niet? Effect op wie of wat?  Effect op mijn begrip en sympatie van de 
problematiek en politiek maximaal groot. Effect op de statushouder is moeilijker te meten.  Toen hij 
kwam was hij totaal uitgeput van slechte slapen en lawaai in AZC. Hij is opgeknapt, weerbaarder 
geworden en was in staat weer te gaan plannen. Dit was een succesvolle zakenman, die totaal was 
platgeslagen door ervaring AZC 

Verrijking, vriendschap 
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Effect is natuurlijk enorm! Er komt iemand bij je wonen die je niet kent en die een totaal andere 
achtergrond heeft. Je word dan ook wel stevig met jezelf geconfronteerd. Ik merkte dat ik soms toch 
wel moeite had met bepaalde gebruiken of ideeën en dan ga je op zoek bij jezelf, maar ook met de 
gast, hoe dat zit. Mijn gast sliep echt een gat in de dag en deed heel weinig met het Nederlandse 
lesmateriaal dat ik hem aanreikte. Ik kom er nu ook steeds meer achter, nu hij een eigen huis heeft en 
zijn vrouw hierheen is gekomen, dat er nog heel veel psychisch leed is en dat dat heel veel energie 
kost. Daar heb je het niet 1-2-3 over en dan lijkt het er ook niet altijd te zijn (want hij is zo gezellig en 
we hebben plezier samen), maar dat speelt wel. Hoe openminded ik me ook voel (en ik heb toch een 
gast opgenomen in huis) je komt ook achter je eigen beperkingen en hij (de gast) houdt me daarin nog 
altijd (onbewust) scherp als ik wel eens denk 'joh, doe nou eens zus of zo', dan kunnen daar heel 
andere ideeën, angsten of aannames achter zitten die maken dat er andere beslissingen worden 
genomen of anders wordt geacteerd. Dat is een verrijking en onbetaalbare leerschool.  Onderstaande 
vraag vind ik, zeker in relatie tot wat ik hierboven heb beschreven, een ongepaste vraag. Hoezo zijn 
'vluchtelingen' wel of niet competent? Ik schrik ervan dat dit in deze context gevraagd word. Als er 
gevraagd was of je als gast het idee hebt dat 'vluchtelingen' oorlogstrauma's hebben en dergelijke dan 
had ik me er nog iets bij kunnen voorstellen, maar wie ben ik, als host van 1 vluchteling, om 
'vluchtelingen' te typeren? Het si bijna reden om deze enquete te beeindigen maar daarvoor draag ik 
tcbnb een te warm hart toe en is het belang van hosting te groot. Ik wil er op aandringen dat 
onderstaande vraag uit overige enquetes niet wordt meegenomen in de eindrapportage. 

Moeilijk te zeggen, geraakt door de ervaringen 

Ja, ze hebben ons meer inzicht gegeven in andere cultureen 

Ik heb veel meer kennis over wat er gebeurd in Syrie. Ik heb veel Syriërs leren kennen en dat heeft 
mijn leven verrijkt. 

Enorm, hij is een vriend die we niet snel meer zullen laten gaan. Het is zo'n waardevolle ervaring om 
iemand vanuit een ander deel van de wereld zo goed te leren kennen. Je leert de cultuur, de 
drijfveren, normen en waarden en waarop deze gestoeld zijn goed kennen en begrijpen en inzien hoe 
bizar het is hoe er in media/politiek wordt gesproken over deze mensen. We waren al zeer betrokken 
bij de vluchtelingen kwestie maar zijn dat alleen maar meer geworden. Het is dat we nu door familie 
zaken onze logeerkamer even hebben moeten uitlenen, anders hadden we zo weer een nieuwe gast 
willen opnemen. 

Het heeft me heel veel tijd gekost. Het heeft de sfeer zo nu en dan negatief bepaald. Het heeft leuke 
contacten opgeleverd. 

Positief , verrijkend 

Ik ben anders gaan denken over integratie, heb in de praktijk gezien hoe verschrikkelijk moeilijk dit is, 
misschien (voor de 1e generatie) zelfs wel onmogelijk. 

Geeft je meer inzicht, verbreed je blikveld.  Geeft goed gevoel zoiets te kunnen doen Schept 
verbinding, bouwt bruggen Leert nieuwe culturen kennen en gebruiken (welke je kan spiegelen aan je 
eigen cultuur en gebruiken) 

meer info en inzicht in de situatie van Syrië en het vluchteling zijn. Kijk op NL en de meningen die daar 
leven. Gevoel van onvrijheid in huis. 

Wij hadden een hele integere, warme en betrokken gast in huis. We hebben ook nog steeds contact 
en brengen regelmatig een bezoek aan het gezin. Je probeert je te verplaatsen in de andere cultuur 
en hoort hun kant van het oorlogsverhaal. 
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Ik ben er van overtuigd dat wanneer gast en gastgezin elkaar zo intensief meemaken op zo'n cruciaal 
moment in iig het leven van de gast, er verbondenheid en kameraadschap ontstaan, die de basis legt 
voor nieuwe familiale verbintenissen 

Ik begrijp ned sociale systeem veel beter en de situatie in Syrië.  Ik heb het gevoel dat ik iemand echt 
heb kunnen helpen 

ruimte voor andersdenkenden is vergroot, meer argumenten voor de opvang van vluchteling in de 
maatschappij, meer gevoel voor de problemen die ontstaan kunnen 

Ik hield me al vrij goed op de hoogte van de situatie in het Midden Oosten, dus ik ben over het grote 
plaatje op dat gebied niet veel nieuws te weten gekomen, maar het is wel heel goed om eens een 
persoonlijk verhaal van iemand te horen die in een situatie leeft die ik mij hier totaal niet kan 
voorstellen. Dat heeft mij wel nog dankbaarder gemaakt voor de situatie waarin ik hier leef, en 
daarnaast ook extra betrokken gemaakt bij het lot van de mensen daar.   Verder heb ik ervaren hoe 
leuk het is om iemand te helpen en hoeveel voldoening dat geeft. Vragen als 'wat doe ik eigenlijk met 
mijn leven' die eens in de zoveel tijd (bij bijna iedereen denk ik wel) de kop op steken, zijn voor 3 
maanden eigenlijk helemaal niet aan de orde geweest. 

ja zeker heeft hij effect op mij gehad, ik was altijd al dankbaar dat mijn wieg hier staat maar nu ben ik 
nog dankbaarder met alles om mij heen, vrijheid, gezin,vrede enz enz. 

Hij was Alleen 4 weken Bezinning, meer tevredenheid 

Veel informatie hoe de geloven en politieke thema's in Syrië tot deze oorlog geleid hebben.Voor jonge 
mensen zie ik dat er toekomst is in Nederland maar oudere 55+ vallen na un inburgeringsexamen in 
een diep gat.Hulp aan academici is onvoldoende, de hulpverleners weten zelf niet hoe de 
universiteiten te bereiken en hoe informatie ingewonnen moet worden om de ingeburgerden in hun 
oude beroep in Nederland te kunnen laten functioneren. 

Gezelligheid in huis. Hilarische dingen beleven omdat Nederlands spreken en Nederlands 
daadwerkelijk begrijpen twee totaal verschillende dingen zijn. De kinderen staan inmiddels positief 
tegenover vluchtelingen en hebben begrepen dat wat ze uit de media oppikken niet allemaal gelijk is. 
Ze kijken ook anders tegen moslim als geloof aan. 

Verbreding wereldblik en culturele elementen. Groeiend besef, dat AZC niet de juiste plek is om lang 
te verblijven =&gt; onder de Nederlanders en TAAL leren!!!! 

Je leert zelf ook heel veel van de gasten, wij hadden wel iemand die wel openlijk was en ook wel wilde 
om aan zijn toekomst te willen bouwen. Dat geeft je een enorme wilskracht in het gezin. En ook het 
helpen naar elkaar, de openheid met wat onze gast allemaal heeft meegemaakt, hij gaf ons ook dat 
vertrouwen om hier ook goed mee om te gaan. Het goed leren luisteren is zeker van belang, ook 
omdat de taal wel eens een barrière gaf. 

Verbreding van inzicht in de situatie in Syrie en de cultuur in Syrie 

Helaas heeft het op mij een negatief effect gehad. Door het feit dat wij niet met elkaar klikten en ook 
nog eens af en toe miscommunicatie hadden door taalverschil, was er wat irritatie en voelde ik mij 
dus niet altijd op mijn gemak in mijn eigen huis. De gast had veel goedbedoelde adviezen, maar dit 
voelde voor mij (terecht of onterecht) soms als kritiek. Dat voelde vervelend. De gast voelde zich op 
zijn beurt juist alsof ik op hem neer keek, omdat hij vluchteling is. Dat sprak hij ook uit in niet mis te 
verstane taal en dat voelde machteloos. De periode van bijna vijf maanden was dan ook net een 
beetje te lang en we hebben de periode van samenleven niet erg plezierig afgesloten na een pittige 
escalatie. Ik heb er veel stress van ervaren en dit heeft erg veel negatieve impact gehad op mijn 
(gezins)leven. Of het mijn blik op nieuwkomers heeft veranderd: nee. Ik zie dit als een individueel 
geval en een mismatch qua persoonlijkheid, karakter (en cultuur) kan altijd voorkomen. Ik denk dat 
we met een ander persoon veel beter door een deur hadden gekund en meer voor deze persoon 
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hadden kunnen betekenen. Onze gast had hier alleen geen behoefte aan en bedankte al vanaf het 
begin voor onze hulp of bemoeienis. Ik denk omgekeerd dat wij nauwelijks hebben bijgedragen aan 
het versnellen of verbeteren van zijn integratie. Misschien zelfs wel in negatieve zin hebben 
bijgedragen (gevoel van de gast dat wij op hem neerkeken). 

Ik heb een iets terughoudende mening gekregen over het ontvangen van vluchtelingen in ons land. 
Dit heeft niets te maken met veiligheid oid, maar met de culturele verschillen. Ik verwacht meer 
problemen bij het deelnemen aan onze samenleving, dan ik voor mijn hosting voor ogen had. 

Heel veel. Ik ben heel blij dat ik ze heb leren kennen. Het zijn beide vrienden voor het leven geworden 
denk ik. Maar dat zal ook aan ons liggen hoeveel tijd we er in steken om het contact op den duur te 
onderhouden.  Ik vind hun dankbaarheid enerzijds heel verwarmend, anderzijds vind ik die heel 
vervelend. Ik vind het de gewoonste zaak van de wereld dat je elkaar helpt. Ik vind het heel pijnlijk om 
te moeten aanzien dat mensen in zo'n afschuwelijke situatie in hun land ook nog dankbaar moeten 
zijn. Ik zie goede opvang als een recht waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen als er tijdelijk te 
weinig woonruimte is.  Over deze onderwerpen hebben we ook gepraat met onze gasten en dat geeft 
ruimte in het contact. Wij benoemen ook hoe waardevol zij voor ons zijn en dat wij het als heel 
gewoon zien dat ze tijdelijk bij ons wonen. Gelijkwaardigheid in het contact vind ik heel belangrijk. 
Constant punt van aandacht. 

Ik hoop een blijvend contact te kunnen overhouden , en hem te kunnen helpen daar waar nodig. 

Zoals ik al eerder in de vragenlijst heb geantwoord, voel ik mij nu beter geïnformeerd over de 
vluchtelingenproblematiek. Het element van persoonlijk contact met iemand die zich in zo'n situatie 
bevindt is heel leerzaam en geeft een nieuwe dimensie aan het verhaal. Dit geldt trouwens niet alleen 
voor mij en mijn vriend. Ook de mensen die met onze gast door ons in contact zijn gekomen (familie, 
vrienden, buren) hebben dit zo ervaren. 

Een heel positief effect, ook voor onze omgeving. De belangrijkste reden om tot nu toe nog niet weer 
iemand in huis te nemen is dat het nooit weer zo positief zal zijn als deze ervaring ;) (en een lastige 
zwangerschap en een schoonzus die een tijd in de kamer heeft gewoond) 

It reinforced the notion that refugees are normal people in a difficult situation. 

Not in big ways 
 
 
 

Q38 - Geef aan of en, zo ja, hoe het verblijven bij een host een effect heeft 

gehad op u 

 

Geef aan of en, zo ja, hoe het verblijven bij een host een effect heeft geh... 

Zij is ook tevreden dat ik hier bij haar ben , omdat heb ik enkele keer die vraag van haar gehad .� 

ja. nederlands leren, weg kunnen uit azc, ik ben hier veel gelukkiger. 

heel goed 

Ja 
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volgens mij was het top, ik kreeg zo'n goed gevoel om verder te gaan en niet te denken aan mijn 
slechte ervaringen die ik in mijn eigen land had. 

de mensen die ik ben bij hen geweest  waren erg aardige mensen .eigenlijk  met hen ik gevoeld aan 
het ouders tederheid 

Het heeft een positief effect gehad Om te leren over de cultuur, gewoonten en tradities van 
verschillende culturen 

Ik heb veel van hun geleerd 

Het effect op mij was helemaal positief . Ik heb de mooiste momenten  bij het logeren besteed . 
Sinds ik in Nederland aan kwam . 

changed my life 

It has gotten me out of a very bad period in my life mentally. 

Yes it was helping me to find better life, when am was alone without my family. 

Yes it was Nice experience 

no 

I got more into the society i learned some of the language and now i have a new family :) 

In addition to everything I mentioned earlier, it was one of the most important experiences in my 
life. It made me feel stronger, and helped me regain the focus and determination that I had before. 
It made me overcome some of the misery that I was living due to being alone without my family. 

improve my language  my speaking skills  knowing more about dutch ppl and their life 

Helped me experience the dutch way of life better than most, and made me understand how 
everything works with both. something never to be learned in schools as I believe. 

TCBNB helped to connect dutch people with refugees 

That's let refugees know about the cultural and the traditions in Netherlands and in the same way 
let the host family (with many neighbors) know more about refugees 

sure it has affected me so positively, i have been in Nederland for 1 year and few monthes, 
however, i feel i am in Nederland since i moved to live with my host. 

It was really nice time i spend and my wife later with dutch people.. It was nice with every minutes i 
spend with my dutch family 

She was teaching me Dutch language and helped me to integrate in the society. 

of course its much better than staying in AZC at least with other 3 roomates and thats why its gives 
good feeling of relaxing and easer and faster getting in society cuz in camps everybody around you 
speaking any language except dutch! 

i got to know more about the dutch way of living, i had more chance to speak dutch, 

It was nice experience to me 

Gave me insight how things go here 

Very good 
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It was so good and I learned alot of things 

Great 
 

 

 

Q42 - Is er nog iets anders waarvan u denkt dat het belangrijk is voor dit 

onderzoek en dat u graag met ons zou willen delen? 

 

Is er nog iets anders waarvan u denkt dat het belangrijk is voor dit onderz... 

Nee. Behalve dat ik deze vraag "Hieronder ziet u een aantal termen die regelmatig worden gebruikt 
om mensen te omschrijven. Geef aan in hoeverre u van mening bent dat deze termen vluchtelingen 
op een accurate manier beschrijven", niet heb ingevuld omdat ik niet geloof dat dit over de hele 
heterogene groep van vluchtelingen te zeggen is. 

Heldere info over regelgeving en routes 

Het zou fijn zijn als Takecare bnb sneller reageert. Wij hebben nu het idee dat wij om een gast moeten 
vragen en dat er minder gasten zijn dan gastgezinnen. 

Takecarebnb faciliteert zeer waardevolle contacten tussen vluchtelingen en Nederlanders. Niet alleen 
voor mezelf, maar ook mijn vrienden en familie die vaak langs zijn gekomen om kennis te maken met 
mijn gast. 

Mentor/ coach die de vluchteling match en introduceert laat gedurende het traject niet los.  Onze 
gast is 5 maanden bij ons geweest. Uiteraard kan deze begeleiding stoppen na de 3 maanden. 

Wij vonden het een heel waardevolle ervaring om ons huis te delen met een vluchteling!!! Verder heb 
ik het gevoel dat ik veel meer kwijt zou willen over onze ervaring, wat mogelijk niet met 
standaardvragen te grijpen is. 

Nee 

Een goede intake is essentieel en ook het afstemmen of de gast past bij een gezin. 

Misschien leuk om te weten: Mijn gast woont inmiddels met zijn overgekomen gezin in een eigen 
huis. Recent waren ze alle vier aanwezig op mijn verjaardagsfeest waar veel van mijn vrienden met ze 
gepraat hebben. Zij hebben verder weinig gelegenheid om Hollanders te ontmoeten. Mijn gast had 
een enorm facebooknetwerk met vele andere Syriërs. Maar Nederlanders ontmoeten is nog niet zo 
simpel. Daarom is deze vorm van decentrale opvang zo belangrijk 

Door mijn toedoen heeft hij zich direct ingeschreven voor hoogwaardige taallessen A1, A2, B1. Die 
nadruk op taal als beste manier voor inburgering is echter gedwarsboomd door de toegewezen 
gemeente. Ik zou graag willen dat in het inburgeringstraject de instanties één lijn trekken om in te 
zetten op hoogwaardige taalvaardigheden ipv het weg te gooien en te roepen dat een baantje 
vakkenvullen belangrijker is zonder maatwerk. Als je dat niet doet haal je ook een fundament weg 
onder het openstellen van je huis en de manier waarop aangeleerde taal in een klas kan landen in een 
echte Nederlandse context. 

Gezamenlijke activiteiten zoals lunch in park en eindejaarsfeest worden erg gewaardeerd. 
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Onze tweede match is tot stand gekomen door betrokkenheid van de gemeente en lokale afdeling 
van Vluchtelingenwerk. Dat is ons beter bevallen dan TCBNB, de lokale inbedding en continuiteit is 
dan geregeld, de gast blijft in het gebied waar hij logeert. 

Ik vind de vraag "Geef aan in hoeverre u van mening bent dat deze termen vluchtelingen op een 
accurate manier beschrijven" vreemd. "vluchtelingen" kan je niet op deze manier op 1 hoop gooien. 
Onze gast was voorbeeldig en daarom heb ik hem volledig laten scoren, maar je kan niet stellen dat 
de term "georganiseerd" "vluchtelingen op een accurate manier" beschrijft. Zo ken ik een meneer uit 
Irak die zo getraumatiseerd is geraakt dat hij telkens vanalles vergeet en kwijt raakt.  Bedoelen jullie 
dus met die vraag in hoeverre de termen van toepassing zijn op "onze vluchteling" (sowieso gebruik ik 
liever de term gast in onze situatie)? Misschien kunnen jullie dat beter specificeren. Juist het spreken 
over "vluchtelingen" als één groep draagt bij aan de uitsluiting, de veralgemenisering van de groep 
waardoor discriminatie op de loer ligt. 

IK zou adviseren om hele goede afspraken te maken met de statushouders. Wij hadden duidelijk 
gesteld dat hij naar school moest voor de taal en (vrijwilligers) werk moest gaan doen en dat thuis 
zitten geen optie was. Dit is hij niet nagekomen. School ging hij af en toe naar toe, vrijwilligers werk 
vond hij te min. Werk hebben we niet kunnen vinden voor hem. Dit leverde verveling op en dat bracht 
spanning met zich mee. Ook het feit dat het winter was heeft meegespeeld. 

De groep die voor een gastgezin in aanmerking komen maken mijns inziens bij voorbaat kans op een 
succesvolle integratie. Zij spreken immers al Engels.  Zij wtene zich vaak goed te redden en zijn 
zelfstandig 

Vind de bestaande vragen 'de vluchteling' te beoordelen obv kernwaarden in dit onderzoek te breed. 
Hoe kan ik nu iets zeggen over de vluchteling? Daarnaast ligt het aan de situatie. Onze gast was 
vastberaden om hier te komen, anderzijds in dagelijkse zaken soms niet. Hoe kan ik dan zeggen of 'de 
vluchteling' vastberaden is 

Misschien is het toch goed dat gasten een bedrag betalen. Dat geeft meer gelijkwaardigheid en is 
voor hun toekomst belangrijk. Nu wordt het een goedkope manier om te leven (en geld aan ouders in 
S. te sturen, hetgeen van hen wordt verwacht). Onze gast is na 4 maanden verhuisd naar ander 
gastgezin, mede omdat dit lucratief was. Dit houdt eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
tegen. Anderzijds meer mogelijkheden voor integratie en NL leren nkennen. 

Ik wens dat heel veel van de Takecarebnb ervaringen gedeeld worden, zodat bij een breed publiek 
meer bekend wordt dat deze gasten en wij in Nederland verbonden zijn. Dat we het nu eenmaal met 
elkaar moeten doen en dat we door deze uitwisseling elkaar beter leren verstaan, we over en weer 
bijdragen aan tolerantie en op die manier de wereld samen een beetje leefbaarder maken.  En: dat 
het bieden van een logeerplek en het vertrouwen van een gast mogen ontvangen heel bijzonder is. 

Wij zijn op een aantal problemen gestuit wellicht kunnen jullie er iets mee: alle administratie die ze 
kregen was in t Nederlands echt bizar. Ik vond dat de vluchtelingen zeer weinig begeleiding krijgen om 
plan te maken om aan t werk te komen. Velen denken eerst te moeten studeren voordat ze werk 
kunnen krijgen en voor dit studeren moeten ze lenen. Hiermee starten ze met een schuld. Ik denk dat 
met goeie begeleiding en wanneer iemand geschoold is, Engels spreekt of redelijk Nederland ze prima 
een baan moeten kunnen vinden. Ze weten alleen niet hoe ze t moeten aanpakken en ze weten niet 
waar ze moeten zoeken 

Ik vind de 2e vraag van deze pagina (termen die vluchtelingen op een accurate manier omschrijven) 
erg moeilijk in te vullen. Ik kan wel iets zeggen over mijn gast, maar over vluchtelingen in het 
algemeen lijkt het me erg moeilijk om te zeggen of die competent oid zijn.   In het algemeen wil ik nog 
wel zeggen dat mijn vriendin en ik een aantal weken getwijfeld hebben voordat we ons opgaven als 
gastgezin, maar dat het echt de beste keus is geweest die we konden maken. We hebben het allebei 
gewoon echt leuk gevonden, we hebben onze gast redelijk op weg kunnen helpen hier in NL en in 
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contact gebracht met verschillende mensen en hem in ieder geval het gevoel kunnen geven dat er 
altijd iemand is op wie hij kan terugvallen als ie hulp nodig heeft.  We vonden het dan ook alledrie 
best jammer dat hij een paar weken terug wegging naar een eigen woning (hoewel het natuurlijk ook 
heel fijn is dat ie nu een eigen plek heeft), maar hij is nog steeds 2 of 3 dagen in de week bij ons.  
Kortom, ik kan het iedereen aanraden.  Succes met het onderzoek! 

ik denk dat dit de beste vorm is van intregreren. we hebben zoveel gesproken en nu hij op zichzelf 
woont hebben we nog veel gesprekken. er gaan in zijn land zoveel dingen heel anders en alles is 
nieuw voor hem . hij heeft hier geen familie, is echt alleen. ze kunnen terecht bij vwn maar hij geeft 
zelf aan ; Paulien jou kan ik vertrouwen. soms stuurt  hij mij een foto van een rekening oid waarvan hij 
niet weet wat het inhoudt, ook praten we veel over relaties. hoe ga je in syrie met een vrouw om en 
hoe in Nederland. wat zal voor die vrouw  het fijnste zijn. en hoe wil je dat je leven er over 5 jaar 
uitziet? wil je dan nog in het syrisch in je h oofd rekenen als je iets op moet tellen of wil je dan als een 
nederlander leven en ook denken in het nederlands? ook al hoef je nooit je thuisland te vergeten.  
onze ervaring is dus heel positief. ik denk echt dat dit de manier is om samen verder te kunnen leven 
met elkaar als mensheid. (niet in kleuren/verschillen denken maar zoek de 
verbinding/overeenkomten) succes met jullie onderzoek. 

Alleen vluchtelingen met verblijfstatus kunnen bij particulieren gehuisvest worden, deze staan ook op 
de nominatie voor toekennen van een eigen huis.Plaats geen vluchtelingen in een gastgezin die al een 
eigen woning toegekend hebben gekregen. Al dat werk voor 3 weken, wij vonden dit toch erg 
frustrerend. 

Ja, het zou mooi zijn wanneer de gastgezinnen worden uitgerust met lesmateriaal om de Nederlandse 
taal goed uit te leggen. Vluchtelingen hebben met name veel moeite met de verschillende betekenis 
van een woord. Wanneer je daarover gaat discussiëren kom je er als Nederlander ook wel achter dat 
je soms nog wel eens vastloopt. Iets wat wij als normaal beschouwen moet je dan op een begrijpelijke 
manier gaan uitleggen.   Vb: wat een pech, want de weg is weg. Het wordt mooi weer. Daar heb je 
hem weer. en zo zijn er talloze woorden ben ik achter gekomen. Er is helaas niet voldoende tijd voor 
een vluchteling om zich aan te melden bij een school, althans niet in ons geval. 

De rol van Vluchtelingenwerk is CRUCIAAL bij het verder integreren van de vluchtelingen. Grote 
waardering voor hun werk en ondersteuning. 

Ik denk dat takecarebnb meer bekendheid nog moet krijgen. Maar ook dat de overheid meer met 
deze instantie moet kunnen werken. Omdat de vluchtelingen meer de gelegenheid krijgt om sneller te 
kunnen integreren. De overheid kan beter hierin investeren en ook de Nederlanders meer op hun 
verantwoordelijkheid wijzen om zorg voor elkaar te dragen. Het heeft een positieve invloed om 
mensen zoals jij en ik elkaar te leren begrijpen. Het verrijkt ieders leven om er voor elkaar te zijn. 

Het COA Hoogeveen heeft in ons geval erg tegengewerkt. Wij hadden moeite om een match te maken 
omdat er bijna geen Syriers zijn die niet roken. 

Ik zou graag tot slot willen aangeven dat ook niet moet worden onderschat wat de afwezigheid van 
gezin en vrouw op een man kan hebben. Ook het gebrek aan intimiteit en seksualiteit. Dit onderwerp 
is enkele keren aanleiding geweest van een klein conflict met mijn gast en heb ik mij onplezierig bij 
gevoeld. Ook gaf de gast aan dat er veel Nederlandse vrouwen, die vrijwilligerswerk komen doen in de 
asielzoekerscentra de mannen uitnodigden voor seks. Ik kan me wel voorstellen dat dit voor 
nieuwkomers een vertekend beeld geeft van de gemiddelde Nederlandse vrouw en dat het dan 
'tegenvalt' als niet iedere Nederlandse vrouw zich vervolgens aan jou aanbiedt, of in gaat op jouw 
uitnodigingen... 

Ik baseer het invullen van deze lijst op mijn ervaring met 1 vluchteling, niet op vluchtelingen. Het 
stimuleren van gastgezinnen is aan te raden. Inburgering gaat in vogelvlucht, waardoor acceptatie van 
onze manier van samenleven makkelijker gaat, dit is ook van toepassing op de hosts en acceptatie 
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voor de situatie waarin vluchtelingen zitten.   De huisvesting voor onze gast liep enorm uit. COA heeft 
hierbij, naar mijn mening, te kort geschoten. Zonder mijn bemoeienis zou het een aantal maanden 
langer geduurd hebben. Vond de hulp vanuit COA in het algemeen al te kort schieten en vind het knap 
dat getraumatiseerde vluchtelingen hiermee overweg weten te gaan. 

Ik zou het heel fijn vinden als er een goede officiele logeerregeling komt voor vluchtelingen. Dat geeft 
de gezinnen steun en je kunt terugvallen op anderen als dat nodig is.  Ik heb wel het vermoeden dat 
sommige vluchtelingen uit financiele overwegingen logeren. Zij krijgen 400 euro extra per maand en 
houden dat veelal zelf. Zij zullen de komende jaren nooit meer zo rijk zijn als in hun logeertijd. Dat is 
een zeer oneigenlijke reden.   Succes ermee. Ik hoor graag over de uitkomsten. 

Ik vind dat de overheid deze vorm van opvang meer zou moeten promoten en faciliteren. Als mensen 
bereid zijn om hun huis open te stellen zou de overheid dit op alle mogelijke manieren moeten 
stimuleren. Het is goed voor de integratie van de gast, omdat hij veel meer met Nederlanders en 
Nederlandse cultuur in aanraking komt. Daarnaast is het goed voor de hosts, omdat ze enerzijds beter 
inzicht in vluchtelingenproblematiek krijgen en anderszijds ook beter de situatie van individuen 
begrijpen die gevlucht zijn en daarom mogelijk meer openstaan om hen (dus ook andere 
statushouders dan alleen hun gast) te helpen en te betrekken bij de maatschappij. 

Ik vind de vraag over competenties van vluchtelingen wat raar. Het zijn allemaal verschillende mensen 
met verschillende competenties. Je kunt toch ook niet de competenties van "de Nederlander" 
benoemen? 

It's very strange to ask people to extend their anecdotal experience to an assessment of all refugees 
at large.  Whether the populists say refugees are violent, lazy, fortune seekers, or whether the non-
populists say refugees are competent, reliable and sincere: Both only serve to polarize positions based 
on stereotypes. It is not up to the Dutch to pass judgement on newcomers either way. The only thing 
that matters: People in need require help. This is OUR duty as Dutch people. Let's pass judgment on 
ourselves for our readiness to do so. 

The questions about refugees ask for broad generalized answers whereas all are different people. 

 

Q42 - Is er nog iets anders waarvan u denkt dat het belangrijk is voor dit 

onderzoek en dat u graag met ons zou willen delen? 

 

Is er nog iets anders waarvan u denkt dat het belangrijk is voor dit onderz... 

takecarebnb is heel belangrijk. 

Nee maar nog een keer. Hartelijk bedankt voor alles. Het was een goede ervaring. 

de persoon die heeft logeren krijgt ook extra geld .  meerder dan als hij in asielzoekercentrum is . 
Volgens mij dat is ook belangrijk factor 

Nee dank u wel met groote vriendelijk 

Nee dank u wel 

Ik denk dat dit onderzoek is goed genoeg. 

no 



 

 80 

Thanks for your help and time, i wish the best for everyone in Take care program. TCBNB. 

non 

no 

Hope to keep this project going on cuz it can give a help hand to people are really in need for it. 

No 

When I lived in my country I thought I was the only one who was right but when I lived with this 
family I realized that I could have practical, religious and cultural mistakes 

Yes I hope to change the rule that says : a refugee should be 21 years old to move to a host house. 
Please just dont specify the age. Some of my syrian friends couldnot move to a Dutch family house 
because they were under 20. And Takecarebnb is the best and I am so grateful for what they did with 
me. 

NO . 

I would like to express my appreciation for Takecarebnb for their sincere efforts to bring people 
together. your work is highly appreciated. thanks 

Thank you so much for your help, Because with out your help, maybe It would be very bad period for 
me If I still in Azc Luttelgeest. 

No 

 

 

 

 


