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Een kwart van de onderzochte asielmigranten kampt met sociaal isolement'
- Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum van Ministerie

'Helft van de Syriers geeft aan zich eenzaam te voelen'
'Het succes van integratie is voor een deel af te lezen aan het aantal vriendschappen'
'94% zou graag meer Nederlandse vrienden willen maar volgens 47% is dit moeilijk te 
realiseren'
- EenVandaag

'Contacten met de autochtone bevolking zijn een vorm van ‘bridging’ sociaal kapitaal, 
die groepsgrenzen overbruggen.' 
- Pettigrew & Tropp

'Vluchtelingen hebben veel behoefte aan 'gewoon' contact met Nederlanders' 
- Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)

'Vluchtelingen snakken naar contact met Nederlanders' 
- De Correspondent



'Voor beleid betekent dit dat het vergroten van het aantal contactmogelijkheden een 

mogelijkheid biedt voor positievere wederzijdse oordelen. Dit kan door het faciliteren van 

ontmoetingsplaatsen voor overbruggend contact of door het stimuleren van gezamenlijke 

activiteiten.'

'Meer ‘verbindende initiatieven’ tussen mensen met diverse achtergronden zijn gewenst. 

Activiteiten waarin mensen met diverse achtergronden elkaar ontmoeten of samenwerken op 

thema’s die niet de onderlinge verschillen benadrukken maar juist wat bindt.'
- Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)

'Een infrastructurele benadering van verbinden. Dat betekent dat dit zich niet naast, maar in 

de dagelijkse routines en netwerken van burgers dient af te spelen. Mensen zullen zich zelf 

moeten verbinden, de overheid kan de kans hierop vergroten.'

'…De RMO stelt daarom voor de aandacht te verplaatsen naar duurzame projecten die zijn 

georganiseerd rond etniciteitoverstijgende factoren.'

'Organiseer projecten niet rondom etnische verschillen maar rond zaken die mensen belangrijk, 

nuttig of gewoon leuk vinden'
- Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
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