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Inhoudsopgave

Inleiding
De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Voor de één staat deze gebeurtenis op de kalender
met rood omcirkeld; de ander beseft pas vlak voor de verkiezingen dat hij de stembus mag
opzoeken. Duidelijk is dat niet elke Nederlander even betrokken is met de landelijke politiek.
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Factoren die een rol spelen bij de
partijkeuze

Het is voor onderzoekers echter een uitdaging om gedegen onderzoek te doen onder
migrantengroepen. Zij zijn in mindere mate bereid om aan onderzoek mee te doen, vanwege een
lage interesse of laag vertrouwen, culturele verschillen of praktische redenen zoals een
taalbarrière.
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Bijlage

In opdracht van de NOS heeft Ipsos in samenwerking met het Opiniehuis, een gespecialiseerd
bureau als het gaat om onderzoek onder etnische minderheden, een mixed mode onderzoek
opgezet waarin eerdergenoemde vragen zijn voorgelegd. Het doel van dit onderzoek is in kaart te
brengen wat er in deze groepen leeft en is dus geen politieke peiling met zetelaantallen.

Een groep waar doorgaans geen hoge politieke betrokkenheid van wordt verondersteld, zijn
etnische minderheden. Door het aanbod van een aantal nieuwe partijen ligt bij de komende
verkiezingen een vergrootglas op hun stemgedrag. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar het
politieke gedrag van Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Maar wat weten we van die groep? Zijn
zij überhaupt geïnteresseerd in de Nederlandse politiek? Waar maken zij zich zorgen om? Welke
factoren spelen een rol bij hun partijkeuze? Waarin verschillen zij van elkaar?

De resultaten van dit onderzoek hebben we in dit rapport op visuele wijze gepresenteerd.
Relevante significante verschillen tussen groepen beschrijven we in de tekstvakken naast de
grafieken en tabellen. Hoe we het onderzoek precies hebben opgezet, vindt u in de
onderszoeksverantwoording achterin het rapport.
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Conclusie
Turkse en Marokkaanse Nederlanders verschillen van elkaar als het gaat om politiek gedrag. Turkse Nederlanders interesseren zich minder voor de Nederlandse
politiek en dat zien we terug in hun zorgen en stemmotieven. Zo bekommeren Marokkaanse Nederlanders zich ook om thema’s als gezondheidszorg, criminaliteit en
normen en waarden. Turkse Nederlanders lijken wat meer gericht op hun gemeenschap, in Nederland en in het buitenland. Marokkaanse Nederlanders voelen zich
dan ook vaker Nederlander dan Turkse Nederlanders. Desalniettemin zijn godsdienstvrijheid, verdeeldheid in de samenleving en discriminatie van
bevolkingsgroepen juist voor Marokkaanse Nederlanders belangrijke thema’s voor hun partijvoorkeur. Er is wat dat betreft bij Turkse Nederlanders meer diversiteit.

POLITIEKE BETROKKENHEID EN ZORGEN
 Het vertrouwen in de Nederlandse politiek is onder Turkse en
Marokkaanse Nederlanders vrij laag. Slechts 16% van de Turkse
Nederlanders heeft vertrouwen in het Nederlandse politieke
systeem. Dit is nog een stuk lager dan onder Marokkaanse
Nederlanders: 40% van hen heeft hier vertrouwen in.
 Even weinig Turkse als Marokkaanse Nederlanders voelen zich
vertegenwoordigd door partijen in de politiek: circa 2 op de 10.
 Iets meer dan de helft van de Turkse Nederlanders voelt zich
geaccepteerd in Nederland: een stuk meer dan onder Marokkaanse
Nederlanders. Daarvan voelen 2 op de 10 zich geaccepteerd.
 Turkse Nederlanders interesseren zich wel meer voor de
buitenlandse politieke dan de Nederlandse politiek in vergelijking met
Marokkaanse Nederlanders. Die laatste groep heeft ook in absolute
zin meer aandacht voor Nederlandse politieke onderwerpen dan
Turkse Nederlanders.
 Zowel Turkse en Marokkaanse Nederlanders maken zich grote zorgen
over discriminatie van bevolkingsgroepen en verdeeldheid in de
Nederlandse samenleving. Ongeveer 6 op de 10 in beide groepen
geven aan zich grote zorgen te maken over deze thema’s.

FACTOREN DIE EEN ROL SPELEN BIJ DE STEMKEUZE
 Bij Marokkaanse Nederlanders zien we dat de thema’s die hen zorgen baren ook een
grote rol spelen bij het bepalen van hun partijvoorkeur: discriminatie, godsdienstvrijheid
en verdeeldheid in de samenleving.
 Onder Turkse Nederlanders zien we meer diversiteit in thema’s die een rol spelen bij hun
partijvoorkeur. Terrorisme, sociale zekerheid en uitkeringen zijn voor hen nog
belangrijker dan godsdienstvrijheid en discriminatie.
 Beide groepen voelen zich eerder Turk of Marokkaan dan Nederlander, maar dit speelt
een beperkte rol in hun partijkeuze. Dit gevoel is voor Turkse Nederlanders nog sterker
dan voor Marokkaanse Nederlanders. Zij verwachten ook vaker op een kandidaat te
stemmen met dezelfde achtergrond dan Marokkaanse Nederlanders.
 Inkomen, beroep en geloof spelen over het algemeen een beperkte rol bij de partijkeuze
van Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Alleen voor mensen met een hoger inkomen
of een eigen bedrijf doet dit er nog enigszins toe bij het bepalen van hun partijkeuze.
Frequente moskeebezoekers nemen hun religie ook enigszins mee in hun voorkeur.
 Niet-stemmers in deze groepen geven het gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse
politiek als belangrijkste reden.
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Politieke betrokkenheid en
zorgen
Zijn Turkse en Marokkaanse Nederlanders betrokken bij de Nederlandse
politiek? Voelen zij zich thuis in Nederland? En over welke thema’s maken
Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich zorgen?

Stellingen vertrouwen en vertegenwoordiging

Marokkaanse Nederlanders hebben vaker vertrouwen in het Nederlandse
politieke systeem dan Turkse Nederlanders; even weinig Turkse als Marokkaanse
Nederlanders voelen zich vertegenwoordigd door partijen in de politiek
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Eens
TN

16%

Neutraal

Oneens

44%

Weet niet/geen mening
40%

Ik heb vertrouwen in het
Nederlandse politieke systeem

MN
TN

40%
21%

27%

31%

61%

2%
17%

Ik voel me vertegenwoordigd door één of
meerdere partijen in de Nederlandse politiek
MN

23%

51%

24%

2%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ (TN: n=401, MN: n=435)
Significant vaker eens dan andere groep (TN of MN)
Slechts één op de zes Turkse Nederlanders heeft vertrouwen in het Nederlandse politieke systeem; onder Marokkaanse Nederlanders geven vier op de
tien aan dat zij vertrouwen hebben in dat systeem. Iets meer dan twee op de tien Turkse en Marokkaanse Nederlanders vinden dat één of meerdere
partijen in de Nederlandse politiek hen vertegenwoordigen.
Jongeren (18-24) en ouderen (65+) hebben meer vertrouwen in de politiek dan de leeftijdsgroepen daar tussenin. 65-plussers voelen zich vaker niet
vertegenwoordigd door Nederlandse partijen dan jongere groepen.
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Stellingen acceptatie en interesse in buitenlandse politiek

Turkse Nederlanders voelen zich meer geaccepteerd in Nederland, maar
interesseren zich meer voor de politiek van het land van herkomst dan
Marokkaanse Nederlanders
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Eens
TN

Neutraal

Oneens

53%

Weet niet/geen mening
30%

17%

Ik voel me geaccepteerd in Nederland
MN

Ik ben meer geïnteresseerd in de politiek van
het land van mijn herkomst dan in de
Nederlandse politiek

21%

TN
MN

34%
33%

8%

19%

44%
24%

39%
70%

2%
4%
3%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ (TN: n=401, MN: n=435)
Significant vaker eens dan andere groep (TN of MN)
Turkse Nederlanders voelen zich ruim twee keer zo vaak geaccepteerd in Nederland als Marokkaanse Nederlanders. Iets meer dan de helft van de Turkse
Nederlanders is het eens met de stelling, tegenover twee op de tien Marokkaanse Nederlanders die zich hierin kunnen vinden. Wel zijn Turkse
Nederlanders veel vaker geïnteresseerd in de Turkse politiek dan Marokkaanse Nederlanders in de Marokkaanse politiek.
Jongeren (18-24) en 65-plussers voelen zich minder geaccepteerd in Nederland dan andere leeftijdsgroepen. Opvallend: jongeren en ouderen hebben wel
meer vertrouwen in de Nederlandse politiek. Ook voelen hoger opgeleiden zich meer geaccepteerd dan lager opgeleiden. Lager opgeleiden zijn dan ook
meer geïnteresseerd in de politiek in hun land van herkomst dan hoger opgeleiden.
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Interesse in de politiek

Marokkaanse Nederlanders zijn vaker geïnteresseerd in Nederlandse politieke
onderwerpen dan Turkse Nederlanders
Hoe geïnteresseerd bent u in Nederlandse politieke onderwerpen? Is dat…
Marokkaanse Nederlanders

Turkse Nederlanders
Niet
geïnteresseerd
31%

Sterk geïnteresseerd
24%

Matig geïnteresseerd
45%

Niet
geïnteresseerd
15%

Sterk
geïnteresseerd
37%

Matig
geïnteresseerd
48%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ (TN: n=401, MN: n=435)
Significant vaker geïnteresseerd dan andere groep (TN of MN)
Ruim een derde van de Marokkaanse Nederlanders heeft sterke interesse voor Nederlandse politieke onderwerpen, tegenover een kwart van de Turkse
Nederlanders die dat aangeven. Hoger opgeleiden zijn veel geïnteresseerder in Nederlandse politieke onderwerpen dan oudere en lager opgeleide
groepen: een meerderheid is sterk geïnteresseerd.
Het interesseniveau van Marokkaanse Nederlanders komt sterk overeen met dat van Nederlanders in het geheel. In de Politieke Barometer zien we dat
ongeveer 35% van de Nederlanders zich sterk interesseert voor de landelijke politiek, 55% is matig geïnteresseerd en 15% heeft geen interesse.
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Zorgen top 5

Turkse en Marokkaanse Nederlanders maken zich grote zorgen over discriminatie van
bevolkingsgroepen en verdeeldheid in de Nederlandse samenleving, maar ook over andere thema’s
heeft men grote zorgen
Top 5 thema’s waar Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich grote zorgen over maken
Maakt zich grote zorgen over het thema
Turkse Nederlanders

Marokkaanse Nederlanders

Discriminatie van
bevolkingsgroepen

62%

Discriminatie van
bevolkingsgroepen

Verdeeldheid in de
samenleving

62%

Verdeeldheid in de
samenleving

61%

Vrijheid van
godsdienst

61%

Terrorisme
Sociale zekerheid
en uitkeringen

Vrijheid van
godsdienst

54%
52%
50%

Normen en waarden
Gezondheidszorg

64%

52%
46%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ (TN: n=401, MN: n=435)

Marokkaanse Nederlanders maken zich evenveel zorgen over discriminatie, verdeeldheid in de samenleving en godsdienstvrijheid. Verder zijn zij bezorgd
over normen en waarden en de gezondheidszorg. Naast discriminatie en verdeeldheid maakt een groot deel van de Turkse Nederlanders zich zorgen over
terrorisme, sociale zekerheid en uitkeringen en godsdienstvrijheid. Ook zijn veel Turkse Nederlanders bezorgd om de gezondheidszorg (47%: grote zorgen).
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Zorgen over maatschappelijke thema’s

Normen en waarden baren Marokkaanse Nederlanders vaker grote zorgen dan
Turkse Nederlanders
Kunt u aangeven in hoeverre u zich op dit moment zorgen maakt over de volgende thema’s?
Geen zorgen
TN

27%

MN

27%

Enige zorgen

Grote zorgen

Weet niet/geen mening

49%

23%

1%

Milieu en duurzaamheid

Onderwijs

TN

15%

MN
Normen en waarden

TN
MN

Gezondheidszorg

TN
MN

47%
48%

18%

6%
9%

33%

55%
37%

38%
52%

47%

1%

37%
49%

7%
9%

25%

2%
47%

45%

46%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ (TN: n=401, MN: n=435)
Significant vaker grote zorgen dan andere groep (TN of MN)
Als het gaat om een aantal maatschappelijke thema’s maken Marokkaanse Nederlanders zich meer zorgen om normen en waarden dan Turkse
Nederlanders. Beide groepen zijn eensgezind in hun zorgen over de gezondheidszorg: bijna de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft
hier grote zorgen over.
Hoger opgeleiden maken zich vaker grote zorgen over milieu en duurzaamheid, onderwijs en normen en waarden dan lager opgeleiden.
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Zorgen over criminaliteit, terrorisme en buitenlandse politiek

Turkse Nederlanders zijn veel vaker bezorgd over terrorisme dan Marokkaanse
Nederlanders; Marokkaanse Nederlanders hebben wat meer zorgen over
criminaliteit dan Turkse Nederlanders
Kunt u aangeven in hoeverre u zich op dit moment zorgen maakt over de volgende thema’s?
Geen zorgen
TN

Enige zorgen

25%

Grote zorgen

Weet niet/geen mening

58%

17%

Criminaliteit
MN

TN

21%

51%

10%

28%

36%

54%

Terrorisme
MN
Buitenlandse politiek

TN
MN

31%

43%

9%

25%

64%
42%

26%
35%

21%

2%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ (TN: n=401, MN: n=435)
Significant vaker grote zorgen dan andere groep (TN of MN)
Als het gaat om criminaliteit, terrorisme en buitenlandse politiek zien we dat Turkse Nederlanders vaker dan Marokkaanse aangeven grote zorgen te hebben
over terrorisme. Ook zijn er relatief veel Turkse Nederlanders die enigszins bezorgd zijn over de buitenlandse politiek. Marokkaanse Nederlanders hebben daar
veel vaker geen zorgen over. Vooral hoger opgeleiden en ouderen maken zich grote zorgen over de buitenlandse politiek.
Marokkaanse Nederlanders maken zich vaker geen zorgen over buitenlandse politiek. Wanneer we bij mensen met zorgen over buitenlandse politiek doorvragen welke zorgwekkende ontwikkelingen in de wereld zij bedoelen, gaat het vooral over het beleid van de Verenigde Staten onder leiding van president
Trump en, wat minder specifiek, de opkomst van het islamkritische populisme in de wereld. Turkse Nederlanders noemen daarnaast de situatie in Turkije.
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Zorgen over de economie en sociale zekerheid

Turkse Nederlanders hebben vaker grote zorgen over sociale zekerheid en uitkeringen dan
Marokkaanse Nederlanders; ook zijn Turkse Nederlanders wat meer bezorgd over
pensioenen
Kunt u aangeven in hoeverre u zich op dit moment zorgen maakt over de volgende thema’s?
Geen zorgen
Pensioenen

TN

16%

MN
De economie

TN

De positie van
ondernemers

TN
MN

Weet niet/geen mening
35%

44%

13%

26%

57%
43%

9%

25%

39%

1%

52%

29%

40%

30%

64%
49%

2%

29%

31%

TN
MN

Grote zorgen

49%
28%

MN
Sociale zekerheid en
uitkeringen

Enige zorgen

1%

21%
29%

14%
17%

1%
4%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ (TN: n=401, MN: n=435)
Significant vaker grote zorgen dan andere groep (TN of MN)
Als het gaat om economische thema’s maakt de helft van de Turkse Nederlanders zich grote zorgen over sociale zekerheid en uitkeringen. Ten opzichte
van Marokkaanse Nederlanders is dit aandeel aanzienlijk hoger. Ook geven meer Turkse dan Marokkaanse Nederlanders aan grote zorgen te hebben
over pensioenen. Dit zijn vooral mensen tussen de 35 en 65 jaar.
Ten opzichte van andere thema’s baart de positie van ondernemers Turkse en Marokkaanse Nederlanders de minste zorgen. Onder Turkse Nederlanders
is het aandeel dat zich hier geen zorgen over maakt nog iets groter dan onder Marokkaanse Nederlanders.
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Zorgen over immigratie, integratie, verdeeldheid, discriminatie en godsdienstvrijheid

Grote zorgen Turkse en Marokkaanse Nederlanders over de verdeeldheid in de
samenleving, discriminatie van bevolkingsgroepen en godsdienstvrijheid
Kunt u aangeven in hoeverre u zich op dit moment zorgen maakt over de volgende thema’s?
Geen zorgen
Immigratie en asiel
Integratie van nieuwe
Nederlanders
Verdeeldheid in de
samenleving
Discriminatie van
bevolkingsgroepen

Vrijheid van godsdienst

TN

27%

MN

32%
33%

48%

31%
32%

26%

5%

33%

61%

TN

4%

34%

62%

MN

3%

MN

7%

32%

2%

1%

64%
42%
31%

1%

62%

MN

7%

1%
26%

41%

7%

TN

Weet niet/geen mening

45%

25%

MN

Grote zorgen

41%

21%

TN

TN

Enige zorgen

1%
50%

1%

61%
1%
Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ (TN: n=401, MN: n=435)
Significant vaker grote zorgen dan andere groep (TN of MN)

Turkse en Marokkaanse Nederlanders geven in dezelfde mate aan dat zij grote zorgen hebben over de verdeeldheid in de samenleving en de
discriminatie van bevolkingsgroepen. Ruim zes op de tien maken zich ernstige zorgen over deze twee thema’s. De zorgen over godsdienstvrijheid zijn
onder Marokkaanse Nederlanders groter dan bij hun Turkse landgenoten.
Over immigratie en asiel en de integratie van nieuwe Nederlanders maken Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich minder zorgen.
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Factoren die een rol spelen
bij de partijkeuze
Wat zijn belangrijke motieven voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders
om wel of niet te gaan stemmen bij de komende Tweede
Kamerverkiezingen?

Top 5 thema’s die een rol spelen bij partijkeuze

Voor Marokkaanse Nederlanders spelen discriminatie, godsdienstvrijheid en verdeeldheid in de
samenleving de belangrijkste rol bij partijkeuze; onder Turkse Nederlanders meer diversiteit in thema’s
Top 5 thema’s die een belangrijke rol spelen bij de partijkeuze van Turkse en Marokkaanse Nederlanders
Thema speelt een belangrijke rol bij partijkeuze
Marokkaanse Nederlanders

Turkse Nederlanders
Terrorisme

56%

Discriminatie van
bevolkingsgroepen

71%
71%

Sociale zekerheid
en uitkeringen

53%

Vrijheid van
godsdienst

Buitenlandse politiek

52%

Verdeeldheid in de
samenleving

Verdeeldheid in de
samenleving
Vrijheid van godsdienst

47%

45%

69%

Gezondheidszorg

53%

Integratie van
nieuwe Nederlanders

53%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ die van plan zijn te gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen (n=757)
Turkse Nederlanders hebben een aantal thema’s die een belangrijke rol spelen bij de keuze voor een partij bij de komende verkiezingen. Terrorisme,
sociale zekerheid en uitkeringen en buitenlandse politiek zijn de belangrijkste, op de voet gevolgd door de verdeeldheid in de samenleving en
godsdienstvrijheid. Voor veel Marokkaanse Nederlanders is het standpunt van de partijen op discriminatie, godsdienstvrijheid en de verdeeldheid in de
samenleving het belangrijkst bij de partijkeuze. Dit komt sterk overeen met de thema’s waar zij zich zorgen over maken.
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Rol van maatschappelijke thema’s op partijkeuze

Voor Marokkaanse Nederlanders spelen thema’s als milieu en duurzaamheid, onderwijs, normen en
waarden en gezondheidszorg een grotere rol bij hun partijkeuze dan voor Turkse Nederlanders
In hoeverre spelen de volgende thema’s een rol bij uw keuze voor een partij? Het standpunt
van de partij ten aanzien van…
Een belangrijke rol

Milieu & duurzaamheid

TN
MN

Onderwijs

TN

11%

TN

24%

TN
MN

Weet niet/geen mening

61%
47%

19%

27%

63%
36%

2%
18%

54%

25%

MN
Gezondheidszorg

Geen rol

28%

MN
Normen & waarden

Enigszins een rol

11%

72%
41%

3%
54%

28%

5%

71%
53%

2%
42%

4% 2%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ die van plan zijn te gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen (n=757)
Significant vaker een belangrijke rol dan andere groep (TN of MN)
Vooral het standpunt van partijen op de gezondheidszorg is voor Marokkaanse Nederlanders vele malen belangrijker dan voor Turkse Nederlanders. Voor
iets meer dan de helft van de Marokkaanse Nederlanders is dit een belangrijk thema, tegenover ruim een kwart van de Turkse Nederlanders.
Milieu en duurzaamheid is een belangrijk thema voor Turkse en Marokkaanse GroenLinks- en D66-stemmers, groepen die wat hoger opgeleid zijn.
Respectievelijk geven twee derde en de helft van deze groepen aan dat dit een belangrijke rol speelt bij hun stemkeuze. Voor hoger opgeleide Turkse en
Marokkaanse Nederlanders is onderwijs een belangrijker thema dan voor lager opgeleiden.
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Rol van criminaliteit, terrorisme en buitenlandse politiek op partijkeuze

Voor Turkse Nederlanders is het standpunt van ‘hun’ partij over terrorisme en
buitenlandse politiek veel belangrijker dan voor Marokkaanse Nederlanders
In hoeverre spelen de volgende thema’s een rol bij uw keuze voor een partij? Het standpunt van de partij ten aanzien van…
Een belangrijke rol
TN

Enigszins een rol

15%

Geen rol

Weet niet/geen mening

76%

9%

Criminaliteit
MN

35%

TN

49%

56%

15%

22%

1%

22%

Terrorisme
MN

Buitenlandse
politiek

27%

TN
MN

43%
52%

13%

29%
35%

42%

1%
13%

44%

1%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ die van plan zijn te gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen (n=757)
Significant vaker een belangrijke rol dan andere groep (TN of MN)
Ruim de helft van de Turkse Nederlanders geeft aan dat terrorisme en buitenlandse politiek belangrijke motieven zijn voor hun partijkeuze. Voor
Marokkaanse Nederlanders spelen deze thema’s een aanzienlijk kleinere rol. Criminaliteit is anderzijds voor Marokkaanse Nederlanders een belangrijker
thema dan voor Turkse Nederlanders.
.
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Rol van de economie en sociale zekerheid op partijkeuze

Het standpunt van ‘hun’ partij over sociale zekerheid en uitkeringen is voor Turkse
Nederlanders een stuk belangrijker dan voor Marokkaanse Nederlanders
Kunt u aangeven in hoeverre u zich op dit moment zorgen maakt over de volgende thema’s?
Een belangrijke rol
TN
Pensioenen

MN

Sociale zekerheid en
uitkeringen
De positie van
ondernemers

21%

53%

19%

38%

32%

16%
61%

29%

1%
8%

45%
19%

2%
8%

40%

37%

0%

21%
57%

37%

TN

MN

12%

52%
35%

MN

Weet niet/geen mening

54%

25%

MN

TN

Geen rol

34%

TN
De economie

Enigszins een rol

2%
1%

35%

4%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ die van plan zijn te gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen (n=757)
Significant vaker een belangrijke rol dan andere groep (TN of MN)
Het standpunt van partijen op sociale zekerheid en uitkeringen speelt voor de helft van de Turkse Nederlanders een belangrijke rol bij hun partijvoorkeur;
onder Marokkaanse Nederlanders geeft ruim een derde dit aan. Ook pensioenen zijn voor Turkse Nederlanders belangrijker dan voor Marokkaanse
Nederlanders. De positie van ondernemers is voor Marokkaanse Nederlanders belangrijker dan voor hun Turkse landgenoten.
Pensioenen spelen voor 35- tot 65-jarigen een grotere rol in hun partijkeuze dan voor jongere en oudere Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
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Rol van immigratie, integratie, verdeeldheid, discriminatie en godsdienstvrijheid op partijkeuze

Godsdienstvrijheid, discriminatie, verdeeldheid, immigratie en integratie zijn voor
Marokkaanse Nederlanders een stuk belangrijker dan voor Turkse Nederlanders
In hoeverre spelen de volgende thema’s een rol bij uw keuze voor een partij? Het standpunt van de partij ten aanzien van…
Een belangrijke rol
Immigratie en asiel

Integratie van nieuwe
Nederlanders
Verdeeldheid in de
samenleving
Discriminatie van
bevolkingsgroepen
Vrijheid van godsdienst

TN

14%
48%

22%
11% 1%

68%
46%

TN

47%

MN

18%
42%

40%

54%

2%
6%

27%
48%

2%
8%

29%

71%
45%

10%

45%
69%

MN
TN

Weet ik niet

40%

14%

MN

TN

Geen rol

64%

MN

TN

Enigszins een rol

2%
7%

MN
71%
25%
4%
Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ die van plan zijn te gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen (n=757)
Significant vaker een belangrijke rol dan andere groep (TN of MN)
Voor zeven op de tien Marokkaanse Nederlanders weegt het standpunt van partijen op godsdienstvrijheid, discriminatie en verdeeldheid in de samenleving
zwaar bij hun partijvoorkeur. Deze thema’s spelen voor hen een veel grotere rol in hun partijkeuze dan voor Turkse Nederlanders. Hetzelfde geldt voor
immigratie en asiel en integratie van nieuwe Nederlanders.
Als we kijken naar verschillen tussen kiezersgroepen zijn de laatst genoemde thema’s vooral voor GroenLinks-stemmers belangrijk.
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Verbondenheid land van herkomst en invloed daarvan op partijkeuze

De meeste Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelen zich eerder Turks of
Marokkaans dan Nederlands; dit heeft een beperkte rol op hun partijkeuze
Tot welke etnische bevolkingsgroep rekent u uzelf?
Er is één antwoord mogelijk
Turkse Nederlanders
Nederlandse
13%

Marokkaanse Nederlanders
Nederlandse
30%

In hoeverre speelt uw etnische achtergrond een rol bij uw keuze voor
een partij?
Een belangrijke rol
Nederlandse
(indien MN)
Nederlandse
(indien TN)

Turkse
87%

Marokkaanse
70%

Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+
(TN: n=401, MN: n=435)

Enigszins een rol

12%

42%
28%

Geen rol

Weet niet
43%

11%

3%

61%

Turkse

19%

51%

Marokkaanse

20%

47%

30%
33%

Basis: is Turkse Nederlander, voelt zich vooral Nederlandse (n=47) of vooral Turkse
(n=315) of is Marokkaanse Nederlander, voelt zich Nederlandse (n=94) of vooral
Marokkaanse (n=301) en is van plan te gaan stemmen

Zowel Turkse als Marokkaanse Nederlanders voelen zich meer Turk of Marokkaan dan Nederlander. Marokkaanse Nederlanders voelen zich iets meer
Nederlander dan Turkse Nederlanders. Voor mensen die zich vooral Turks of Marokkaan voelen, speelt dit voor de helft enigszins een rol en voor twee op de
tien een grote rol bij hun partijkeuze. Hoger opgeleiden, vier op de tien van hen, voelen zich meer Nederlander dan Turks of Marokkaans, maar dit speelt
voor hen in mindere mate een rol bij hun partijkeuze dan voor laag opgeleiden.
Voor Turkse Nederlanders die zich vooral Nederlander voelen, speelt dit een iets grotere rol dan voor Marokkaanse Nederlanders die zich vooral Nederlander
voelen.
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Stemmen op kandidaat met dezelfde etnische achtergrond

Bijna de helft van de Turkse Nederlanders die van plan zijn te gaan stemmen, verwacht op
een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond te stemmen; dit aandeel is lager onder
Marokkaanse Nederlanders
Bent u van plan te stemmen op een kandidaat met een migratieachtergrond en/of dezelfde etnische achtergrond als u?
Turkse Nederlanders

Marokkaanse Nederlanders

Weet ik nog niet
0%
Nee
31%

Weet ik nog niet
9%
Ja, waarschijnlijk wel
45%

Ja, waarschijnlijk wel
30%

Nee
25%

Misschien
Misschien
24%
36%
Basis: Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ die van plan zijn te gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen (n=757)
Significant vaker dan MN dat ze waarschijnlijk op een kandidaat met dezelfde achtergrond zullen stemmen.

Turkse Nederlanders verwachten vaker op een kandidaat te stemmen met eenzelfde etnische achtergrond dan Marokkaanse Nederlanders. Van de
Marokkaanse Nederlanders geeft een groter deel aan misschien op een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond te gaan stemmen.
Vooral ouderen en lager opgeleiden zijn gevoelig voor de etnische achtergrond van een politicus.
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Inkomen en de rol daarvan op partijkeuze

De meeste Turkse en Marokkaanse Nederlanders beschouwen zichzelf als iemand met een
gemiddeld inkomen; voor de meeste van hen speelt dit geen rol bij hun partijkeuze
In hoeverre speelt uw inkomen mee bij uw keuze voor een partij?
Dit speelt…

Beschouwt u uzelf als iemand die…?
100%

10%

80%

60%

63%

Een belangrijke rol

8%

60%

Rijker is dan gemiddeld
Een gemiddeld inkomen heeft
Minder rijk is dan gemiddeld
Weet niet/wil ik niet zeggen

Rijker dan
gemiddeld

Enigszins een rol

31%

Gemiddeld
3%
inkomen

Geen rol

21%

18%

Weet niet

49%

79%

40%
12%
20%
26%
0%

1%
TN

20%
MN

Basis: Turkse (TN) en
Marokkaanse (MN)
Nederlanders 18+ (TN: n=401,
MN: n=435) die van plan zijn te
gaan stemmen bij de komende
Tweede Kamerverkiezingen

Minder rijk dan
gemiddeld

7%

38%

54%

Basis: Turkse en Marokkaanse Nederlanders 18+ die de intentie hebben om te gaan
stemmen en zich rijker voelen dan gemiddeld (n=64), een gemiddeld inkomen
hebben (n=449) of minder rijk zijn dan gemiddeld (n=143)

Zes op de tien Turkse en Marokkaanse Nederlanders beschouwen zichzelf als iemand met een gemiddeld inkomen. Bij deze groep speelt dit nauwelijks een
rol bij hun partijkeuze bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Acht op de tien geven aan dat dit geen rol speelt. De groepen die zichzelf zien als rijker
dan gemiddeld of minder rijk dan gemiddeld, geven vaker aan dat dit wel een rol speelt. Drie op de tien rijkere Turkse en Marokkaanse Nederlanders geven
aan dat hun inkomen een belangrijke rol speelt bij hun keuze op 15 maart.
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Werkzaamheid en de rol daarvan op partijkeuze

De meeste Turkse en Marokkaanse Nederlanders werken in loondienst; voor mensen met
een eigen bedrijf speelt dit vaker een rol bij hun partijkeuze dan voor andere
beroepsgroepen
In hoeverre speelt uw werkstatus mee bij uw keuze voor een partij?
Dit speelt…

Bent u werkzaam in een baan?
100%
Ja, in loondienst
Ja, eigen bedrijf/zzp'er

80%
57%

58%

Een belangrijke rol

Enigszins een rol

Werkt in loondienst 6%

Geen rol

20%

Weet niet

69%

5%

Nee, maar wel zoekende
Nee, ook niet zoekende

60%

Weet niet/wil ik niet zeggen

Geen werk, zoekt
wel

40%

20%

16%

16%

12%

8%
3%

15%

15%

TN

MN

0%

Heeft eigen bedrijf

Basis: Turkse (TN) en
Marokkaanse (MN)
Nederlanders 18+ (TN: n=401,
MN: n=435) die van plan zijn te
gaan stemmen bij de komende
Tweede Kamerverkiezingen

Geen werk, zoekt
niet

38%

10%

23%

39%

41%

32%

49%

68%

Basis: Turkse en Marokkaanse Nederlanders 18+ die de intentie hebben om te
stemmen en in loondienst werken (n=428), een eigen bedrijf hebben (n=101), geen
werk hebben maar wel zoeken (n=72) of niet werken en ook niet zoeken (n=83)

De meeste Turkse en Marokkaanse Nederlanders werken in loondienst. Voor deze groep speelt dit nauwelijks een rol in hun partijkeuze. Ook voor
werklozen, ongeacht of zij een baan zoeken, is hun werkstatus nauwelijks van belang bij hun partijkeuze. Voor een derde van de mensen met een eigen
bedrijf speelt dit wel een belangrijke rol bij hun partijkeuze.
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Religie en de rol daarvan op partijkeuze

Negen op de tien Turkse en Marokkaanse Nederlanders rekenen zich tot de islam; voor
frequente moskeebezoekers speelt hun religie nog enigszins een rol bij hun partijkeuze
Rekent u zichzelf tot een bepaald geloof? Zo ja, tot
welk?
100%

Een belangrijke rol

Enigszins een rol

Geen rol

Weet niet

Islam

80%

Christendom
Anders

60%
91%

92%

Bezoekt dagelijks moskee

Bezoekt regelmatig moskee

Bezoekt weleens moskee

20%
2%
6%

3%
5%

TN

MN

20%

47%

14%

31%

50%

1%

36%

Niet gelovig/wil niet zeggen

40%

0%

In hoeverre speelt het feit dat u moslim bent mee in uw partijkeuze?
Dit speelt…

Basis: Turkse (TN) en
Marokkaanse (MN)
Nederlanders 18+ (TN: n=401,
MN: n=435) die van plan zijn te
gaan stemmen bij de komende
Tweede Kamerverkiezingen

Islam, zelden/nooit naar moskee

8%

7% 17%

34%

58%

73%

2%

Basis: Turkse en Marokkaanse Nederlanders 18+ die intentie hebben om te
stemmen, zich rekenen tot de islam en dagelijks (n=159), regelmatig (n=200).
weleens (n=209) of geen moskee (n=113) bezoeken

Voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders die wel aangeven moslim te zijn maar in mindere mate een gebedshuis bezoeken speelt religie ook een minder
grote rol bij hun partijkeuze dan voor frequente moskeebezoekers.
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Redenen niet-stemmers

Een gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse politiek is de belangrijkste reden
om niet te gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om niet te gaan stemmen?
Ik heb geen vertrouwen in de Nederlandse politiek

60%

Geen interesse in de Nederlandse politiek

24%

Mijn stem doet er niet toe, het maakt niet uit of ik wel of niet
stem

13%

Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen
Ik stem uit principe niet
Ik mag niet stemmen (ik krijg geen stempas)

11%
4%

1%

Anders
Weet niet / geen speciale reden

Turkse Nederlanders die niet
van plan zijn te gaan
stemmen, doen dat vaker
dan Marokkaanse
Nederlanders omdat zij geen
interesse hebben in de
Nederlandse politiek.
Marokkaanse Nederlanders
stemmen eerder niet door
het gebrek aan vertrouwen
in de Nederlandse politiek.
Omdat de basis per groep
laag is, moeten deze
verschillen als indicatief
worden beschouwd.

14%

Turkse (TN) en Marokkaanse (MN) Nederlanders 18+ die niet van plan zijn te gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen (n=91)
In deze grafiek zijn alleen de resultaten voor de totale groep Turkse en Marokkaanse Nederlanders weergegeven. De basis voor de afzonderlijke
groepen voor deze vraag is te laag om daar betrouwbare uitspraken over te doen.
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Bijlagen:
• DENK-aanhang vs. de rest
• Onderzoeksopzet en
-verantwoording

Waar verschillen DENK-sympathisanten van andere Turkse en Marokkaanse
kiezersgroepen?
In dit onderzoek blijken Turkse en Marokkaanse Nederlanders die een voorkeur hebben voor de partij DENK op een aantal vlakken af te wijken van het gemiddelde. Dit
zijn mensen die (waarschijnlijk) van plan zijn te stemmen en DENK als hun voorkeurspartij aangeven. Van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders die van plan zijn te
gaan stemmen, verwachten circa vier op de tien op DENK te gaan stemmen. Op afstand volgt de PvdA: circa twee op de tien Turkse en Marokkaanse Nederlanders met
de intentie om te stemmen hebben daar een voorkeur voor. Overigens moet 15 maart blijken hoeveel van de kiezers daadwerkelijk zullen gaan stemmen. We weten
dat er doorgaans verschil is tussen intentie en gedrag. Hieronder gaan we in op de verschillen tussen DENK- en niet-DENK-stemmers.
Politieke betrokkenheid en zorgen
 De huidige Turkse en Marokkaanse DENK-aanhang geeft vaker dan andere kiezersgroepen aan meer geïnteresseerd te zijn in de politiek in hun land van herkomst
dan in de Nederlandse: een derde van hen geeft dit aan, tegenover 15% onder niet DENK-stemmers.
 Daarnaast is het vertrouwen van de huidige DENK-aanhang in het Nederlandse politieke systeem lager dan andere kiezersgroepen. Bijna de helft van deze groep
heeft daar momenteel géén vertrouwen in; onder mensen die andere voorkeur hebben circa drie op de tien geen vertrouwen.
 Turkse en Marokkaanse aanhangers van DENK hebben ook vaker grote zorgen over discriminatie van bevolkingsgroepen (68%) en godsdienstvrijheid (69%) dan
andere Turkse en Marokkaanse kiezers (grote zorgen over: discriminatie 59%, godsdienstvrijheid 47%).
Factoren die een rol spelen bij de partijkeuze
 Het standpunt van hun partij over godsdienstvrijheid en discriminatie van bevolkingsgroepen is voor de DENK-aanhang belangrijker bij hun partijkeuze dan voor
andere Turkse en Marokkaanse kiezersgroepen. Voor zeven op de tien DENK-aanhangers speelt godsdienstvrijheid een belangrijke rol (tegenover de helft onder niet
DENK-stemmers); voor zes op de tien DENK-stemmers is discriminatie een belangrijk thema bij hun keuze (tegenover de helft in andere kiezersgroepen).
 De huidige DENK-aanhang verwacht ook vaker dan gemiddeld te stemmen op een kandidaat met dezelfde etnische achtergrond. Driekwart van de huidige Turkse en
Marokkaanse DENK-achterban stemt waarschijnlijk op een dergelijke kandidaat. Het gemiddelde van andere kiezersgroepen van de Turkse en Marokkaanse
Nederlanders die dat verwachten, is dat flink lager: 10%.
 Tot slot geeft de huidige DENK-aanhang vaker dan gemiddeld aan dat religie een belangrijk thema is bij hun partijkeuze dan andere kiezersgroepen (DENK-aanhang:
18%, niet DENK-aanhang: 7%). Turkse en Marokkaanse DENK-aanhangers geven ook nóg vaker dan gemiddeld aan moslim te zijn dan gemiddeld (100% versus 87%).
* Gezien het doel van dit onderzoek is bewust terughoudend gesproken over het stemgedrag in deze groepen. De stemintentie en –voorkeur is voornamelijk
vastgesteld om verschillen in politieke houdingen te analyseren.
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Mixed mode onderzoek – methode
 Op basis van deskresearch is besloten het onderzoek met verschillende manieren van datacollectie, online, telefonisch en face to face te zetten . De
realisatie van een goede spreiding over socio-demografische kenmerken per migrantengroep is de voornaamste reden geweest om voor deze
methode te kiezen. Specifiek kenmerkt elke methode zich als volgt:
‒ Online: goede regionale spreiding van hoger opgeleide, jongere en politiek geïnteresseerde Turkse en Marokkaanse Nederlanders die de
Nederlandse taal goed beheersen.
‒ Telefonisch: telefonisch onderzoek is geschikt om de wat oudere en lager opgeleide Turkse en Marokkaanse Nederlanders goed gespreid over
het land te bereiken. Deze methode is tevens geschikt voor mensen die in mindere mate de Nederlandse taal beheersen. Daarbij is rekening
gehouden met het feit dat de telefonische interviewers naast Nederlands ook in staat zijn de vragenlijst in het Marokkaans of Turks af te
nemen.
‒ Face to face: via deze methode kunnen oudere, lager opgeleide Turkse en Marokkaanse Nederlanders, wat meer geclusterd in grote steden,
bereikt worden. Net als voor telefonisch onderzoek onder deze groepen geldt dat de interviewers minimaal tweetalig zijn om minder goed
Nederlands sprekende respondenten te kunnen ondervragen.
 Voor het uitvoeren van het veldwerk is samengewerkt met het Opiniehuis. Dit onderzoeksbureau is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek
onder migrantengroepen, waaronder Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Het bureau beschikt over een online panel van circa 56.000
respondenten, waarvan circa 14.000 Marokkaanse en 12.500 Turkse Nederlanders. Respondenten uit het panel zijn voornamelijk geworven via
online advertenties, evenementen en netwerken. Tevens beschikt het Opiniehuis over de middelen om respondenten via gespecialiseerde,
meertalige enquêteurs telefonisch en face to face te ondervragen.
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Mixed mode onderzoek – steekproef
 Wat betreft het steekproefaantal was het uitgangspunt minimaal 400 Turkse en 400 Marokkaanse Nederlanders te ondervragen . Deze omvang is groot
genoeg om het sentiment van deze groepen in kaart te brengen. Bij het samenstellen van de steekproef is rekening gehouden met een goede spreiding over
relevante socio-demografische kenmerken als geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en Nielsen-regio en generatie. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest
recente CBS-cijfers.
 Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 10 en 21 februari 2017. In die veldwerkperiode zijn eerst respondenten uit het online panel van het Opiniehuis
uitgenodigd. Via deze methode zijn vooral jongere doelgroepen (tot 50 jaar) en middelbaar en hoog opgeleide TN en MN uit de meer stedelijke gebieden van
Nederland bereikt.
 Op basis van de (geschatte) totale respons en de respons per subgroep zijn respondenten vervolgens telefonisch en face to face ondervraagd. Via deze
methode hebben we vooral lager opgeleide en oudere TN en MN weten te betrekken in het onderzoek. Ook zijn respondenten in de regio’s (Nielsen-verdeling)
die ondervertegenwoordigd waren in het online onderzoek relatief vaak telefonisch of face to face benaderd. Omdat de Nederlandse taal in deze subgroepen
in mindere mate wordt beheerst, zijn interviewers ingezet die zowel Nederlands als Turks of Marokkaans beheersen. Op deze manier is een netto steekproef
gerealiseerd met een goede spreiding over relevante socio-demografische kenmerken.
 Uiteindelijk zijn in totaal 836 respondenten ondervraagd, waarvan 401 Turkse Nederlanders en 435 Marokkaanse Nederlanders. De tabel hieronder geeft de
respons per methode weer. De betrouwbaarheidsmarge voor gerapporteerde percentages bij de totale groep Turkse Nederlanders versus Marokkaanse
Nederlanders is maximaal 4,9% (bij 95% betrouwbaarheidsniveau).
 De resultaten zijn na respons gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding en Nielsen-regio (MOA Gouden Standaard) om de spreiding te optimaliseren. Dit geldt
voor de afzonderlijke groepen (TN en MN) en
de totale steekproef, waarin rekening is
Totaal
Respons Turkse
Respons Marokkaanse
gehouden met de verhouding per groep.
 De invulduur van de vragenlijst bedroeg
circa 12 minuten (online). Online heeft dit
gezorgd voor een iets lagere respons dan
gewoonlijk.
TABEL –
RESPONS PER VELDWERK METHODE

ondervraagd

Nederlanders

Nederlanders

Online

585

219

5%

276

6%

Telefonisch

124

104

80%

49

70%

Face to face

126

78

60%

110

60%

Totaal

836

401

435
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