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Introductie 

In de periode van 22 april tot 1 oktober 2021 werd een enquête over het Nederlandse 

verenigingsleven in Frankrijk gehouden. Initiatiefnemers waren de DBCRA, de Nederlandse 

Vereniging voor de Auvergne en Rhône-Alpes en het forum www.nederlanders.fr. 

Samen werd vorm en inhoud gegeven aan deze enquête voor Nederlanders die verblijven in 

Frankrijk. 

In totaal werd 484 keer gereageerd op de uitnodiging. Daarbij zaten een aantal dubbele 

responses. 468 responses zijn gevalideerd. Deze gevalideerde respons wordt in dit verslag 

aan u gerapporteerd.  

Status 

Allereerst werd navraag gedaan naar de “status” van de respondenten.  Hieronder de 

resultaten. Opvallend is dat slecht 4 respondenten (hieronder rood) zich “Expat” noemen 

en dat studenten blijkbaar niet hebben deelgenomen.  

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er heel weinig Expats zijn en er geen Nederlandse 

studenten zijn. Het zegt meer over de bereidheid van deze groepen om deel te nemen aan 

een enquête over Nederlandse verenigingen en / of de vindbaarheid van de enquête voor 

deze twee groepen.   

Let op! Deze deelname-aantallen hebben ook een invloed op de bevindingen. Als we de 

enquête uitsluitend bij ondernemers hadden gedaan dan zouden bepaalde uitkomsten er 

anders uitzien.  

468 antwoorden 

.  
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Gezinssamenstelling 
468 antwoorden 

 

 

Hoe lang ben je al in Frankrijk? 

 

 

Een aanmerkelijke meerderheid, maar liefst 70% van de respondenten 

woont (of bezit een huis) al langer (meer) dan 10 jaar in Frankrijk.  

 



 

Verslag versie 1.0  

4 

 

In welke regio woon je / staat je huis? 
468 antwoorden 

 

 

Opmerking over de regiokeuze; 

Besloten is om de oude regio’s aan te houden, van voor 2016. Men 

identificeert zich daar in Frankrijk nog steeds meer mee en veel van de 

Nederlandse verenigingen in Frankrijk zijn ook verdeeld op basis van de 

oude regio-aanduidingen. We hebben er dus expliciet voor gekozen om 

niet de nieuwe regio-aanduidingen zoals die vanaf 2016 van toepassing 

is te hanteren.  

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Regio%27s_van_Frankrijk
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Ben je lid van een Nederlandse vereniging?  
468 antwoorden 

 

 

Zo ja, van welke vereniging 

176 antwoorden.  

 

Bij deze vraag was mogelijk om “Overige” aan te vinken. Dit verklaart 

de vermelding van “entiteiten” die geen Nederlandse Vereniging in 

Frankrijk zijn. Respondenten hadden de mogelijkheid om meer dan een 

vereniging aan te vinken en een groot deel van hen heeft dat ook 

gedaan.  

 

Zie op pagina’s 6 en 7 de respons: 
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VERENIGINGEN [1] 
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VERENIGINGEN [2] 
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Aanbevelingen Nederlandse Verenigingen 

Degenen te kennen gaven lid te zijn van een Nederlandse vereniging 

kregen de volgende vraag: “Zou je het lidmaatschap aan een 

Nederlandse Vereniging aanbevelen aan Nederlandse kennissen die in 

Frankrijk wonen? “ 

178 antwoorden 

 

 

Gemiddeld 4,77 op een schaal van 6. Anders gesteld een respons die als 79,5 % positief mag 

worden aangemerkt. In dat licht bezien valt op dat 62% van de respondenten (nog) geen lid 

is van een Nederlandse vereniging.  
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Hoofdthema’s 
Wat is voor jou belangrijk als Nederlander in Frankrijk wat betreft het verenigingsleven?  

De stellingen en vragen werden verdeeld in 2 x 2 = 4 kwadranten waarbij 

regiogebondenheid (hoog | laag) een belangrijk kenmerk is. 

De 4 kwadranten: 

• Regiogebondenheid hoog: 

a. Gezelligheid | Ontmoeten van regiogenoten 

b. Sociaal netwerk | Samen weerbaarder 

 

• Regiogebondenheid laag: 

c. Businessnetwerk 

d. Belangenbehartiging 
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Hieronder de respons op de 4 

hoofdkwadranten 
Vraagstelling in een “5-puntsschaal” van laagste naar hoogste prioriteit.  

 

 

 

Landelijke belangenbehartiging, kwadrant rechtsboven: 69,7% Krijgt prioriteitswaarde 3 - 5 

 

 

Businessnetwerk voor ondernemers en zakenmensen, kwadrant linksboven 21,6% krijgt waarde 3 - 5 
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Sociaal netwerk | Samen sterker, kwadrant rechtsonder, 59% krijgt waarde 3-5 

 

 

 

 

Gezelligheid | Ontmoet regiogenoten, kwadrant linksonder, 60.3% krijgt waarde 3 - 5 

 

Dit beeld wordt bevestigd in een nadere analyse (zie volgende pagina’s): 
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Business netwerken voor 

ondernemers en zakenmensen 
(kwadrant linksboven, regiogebondenheid relatief laag) 

 

Let op! In de volgende pagina’s slechts input van de 67 respondenten die “Netwerken en 

Zakelijke contacten” belangrijk vonden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit thema niet 

belangrijk is. Het wil wel wat zeggen over de bereidheid van ondernemers om deel te 

nemen aan de enquête respectievelijk de vindbaar van de enquête voor deze doelgroep; 

ondernemers en zakenmensen, in de websites waarin de enquête is aangekondigd; 

• FANF.FR 

• Nederlanders.fr 

• Enkele verenigingen die hier aandacht aan hebben gegeven.  
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Andere ideeën? Geef ze hier op 

5 antwoorden (letterlijk overgenomen van de enquête) 

• klantbeoordelingen vergelijken / ervaringen delen 

• Gezamenlijke inkoop van diensten en producten. 

• Door mailing 

• Sociaal en zakelijk overlappen qua netwerken. 

• Af en toe een borrel ;-) 
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Gezelligheid | Sociale contacten  
(kwadrant linksonder, regiogebondenheid relatief hoog) 

 

 

Let op! Hieronder slechts de respons van de 241 respondenten die 

“Gezelligheidsactiviteiten” belangrijk vonden 
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Andere ideeën? Geef ze hier op 

16 antwoorden (letterlijk overgenomen van de enquête) 

1) activiteiten voor kinderen om de gelegenheid te geven aan NL-talige kinderen om samen te 

komen en Nederlands te spreken 

2) 2 of 3 keer per jaar een borrel in een pub, of een picknick in een park 

3) bij sport hoort ook fietsen ! 

4) Ik had vele plannen maar ben intussen 80 

5) Uitwisseling boeken, en andere Nederlandstalige zaken 

6) De mogelijkheid om te weten welke Nederlanders in de buurt wonen met bijv . Hun hobby s 

interesses zodat je makkelijk contact kunt leggen. 

7) indien een persoon veel ervaring heeft met iets, dan kan hij/zij les geven om studenten te 

helpen. Dit kan Engels, Duits, Nederlands, en zelfs Frans zijn. 

8) geen bijeenkomsten die "moeten" en/of op vaste tijdstippen 
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9) Gard aandacht geven 

10) Zelfstudie adhv bestaande lesmethoden ( bv in Nederland gebruikt bij de lessen van de 

Alliance Française) in kleine groepjes van t zelfde niveau om de beurt bij iemand thuis met 

een hapje en drankje. ( zodra de maatregelen tegen Corona dit mogelijk maken) 

11) bij sportief, naast wandelen, ook fietsen in de omgeving 

12) Prik vaste dag en tijdstip i.v.m./ reistijden en beschikbaarheid 

13) Ik wil graag dat mijn kinderen de Nederlandse taal en cultuur leren, dus activiteiten waarbij 

mijn kinderen in contact komen met andere Nederlandse kinderen. 

14) Geen 

15) Er zou meer bekendheid moeten komen-per regio-WAAR en WANNEER je mensen kunt 

ontmoeten. 

16) videoclub 
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Een sociaal netwerk | Samen weerbaarder 

(kwadrant rechtsonder , regiogebondenheid relatief hoog) 

 

 

Let op ! Hieronder slechts de respons van de 281 respondenten die een sociaal netwerk belangrijk vonden 
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Heb je andere ideeën? Deel ze met ons! 

16 antwoorden (letterlijk overgenomen van de enquête) 

1) Organiseren via vereniging 

2) veel van uw voorstellen zijn al jaren een gewoonte hier 

3) mijn echtgenoot maakt al deel uit van bestuur van het Nederlands Ondersteuningsfonds 

4) geen 

5) Ik weet dat in de Aap men altijd terecht kan bij de leden. T hoeft niet in banen geleidt te worden 

6) . 

7) Hulplijn op het forum Nederlanders.fr 

8) "Voor wat hoort wat" zie ik echt niet zitten. Deze echt Nederlandse methode geeft verplichtingen. Ik 

wil niemand verplichten tot een "verplichte" wederdienst.  

9) bijlessen geven met bijv talen. 

10) Nu niet 

11) Hoewel het van belang is dat we als Nederlanders elkaar kinnen vinden, in wat voor omstandigheden 

dan ook. Ik denk dat het net zo belangrijk is dat we vriendschappen, een sociaal netwerk opbouwen 

met buren, lokaal verenigingsleven en/of geloofsgemeenschap, we wonen per slot van rekening in 

Frankrijk. Ik denk dat dit aspect best wel wat meer aandacht verdient. 

12) Bij de 1e vraag in dit deel zou ik zeker ook medische ondersteuning willen toevoegen. 

13) Vooral info over makelaars, notarissen huizen ed vind ik interessant. Niet het gebla bla zonder 

respect voor elkaar daar erger ik me aan 

14) Zelfstandigheid met hulp van informatie per website of mail is het belangrijkste voor mij  

15) Website is voldoende. 

16) Het zal eerst ergens regionaal georganiseerd moeten worden. Misschien is het al wel in mijn buurt, 

maar ik Weet het Niet. 
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Belangenbehartiging 

(kwadrant rechtsboven, regiogebondenheid relatief laag) 

 

 

Let op! Hieronder slechts input van de 330 respondenten die “”Belangenbehartiging” 

belangrijk vonden.  
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Heb je hierover ideeën? Deel ze met ons! 

17 antwoorden (letterlijk overgenomen van de enquête) 

1) Nee 

2) Het doorgeven van FANF informatie aan alle nederlanders in Frankrijk via email  

3) Jaarlijkse vergadering 

4) ANM is al aangesloten bij FANF 

5) geen 

6) De traditionele Nederlandse verenigingen hebben hun langste tijd gehad. Reden: de wereld is een 

dorp geworden en middels de moderne communicatie is contact zo simpel geworden. We zijn 

"allemaal wereldburgers" geworden. Bij Nederlandse verenigingen is het vaak een kleine kern van de 

vereniging, club in een club, die dicht bij elkaar staat en elkaar regelmatig ontmoet. De f unctie en 

defintie van een Nederlandse Vereniging zou eerst eens vast gelegd moeten worden. De statuten en 

doelstellingen. Dit om FANF en andere organisaties effectief van informatie te voorzien om als 
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belangenclub te kunnen optreden. Echter als je redelijk bent geintegreerd, daar waar je woont zit jou 

sociale leven, heb je geen Nederlandse vereniging nodig. Jou buren, jou mogelijke kleine, in de buurt 

wonende Nederlandse, of andere nationatiteit, zijn jou vrienden. Dat is waar je je thuis zal voelen en 

geborgen. 

7) Het forum Nederlanders geeft voldoende mogelijkheid sociale contacten te onderhouden of 

informatie en kenis uit te wisselen 

8) Geen 

9) Elkaar meer informeren 

10) Nog een onderwerp: (veranderingen in) de Franse wet en sociale zaken. Veel is handiger om 

nationaal te doen, met video links vallen de afstanden weg. De behandeling van een 

algemeen/nationaal probleem multipliceren per regio lijkt me minder efficient. Uitgezonderd lezingen 

face-to-face. 

11) Tbv van belangenbehartigings onderwerpen kan ook prima gebeld, gemaild of ge-appt worden 

12) De afstand voor evetuele initiatieven is voor mij belangrijk, m.a.w. het moet niet te ver weg zijn.  

13) Geen idee, wel dat erkende deskundigheid (desnoods ingehuurd) om regelmatig op de hoogte te 

worden gehouden. Omtrent Belasting, financiering zorg, veranderingen Europees, rechtszaken e.d. 

kwartaal nieuwsbrief gevuld met gedegen deskundige berichtgeving. Niveau bijdrage op website is 

wel erg wisseld. (ps is ook de charme) 

14) Publicatie in lokale krantjes,maar zeker een rubriek in de nieuwsbrief van NEDERLANDERS.FR 

15) waarom geen emailcontact bij de opties? 

16) eerst een initiatief dan uitnodigen voor deelname b.v. ZOOM 

17) betere betrouwbare voorlichting re emigratie 
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Afronding 

45,5% van de respondenten geeft te kennen graag dit verslag 

persoonlijk per e-mail te willen ontvangen. Aan dit verzoek zal 

tegemoet worden gekomen.  

Van degenen die een enquêteverslag via e-mail wensen geeft 73,7% 

aan geen bezwaar te hebben dat hun e-mailadressen worden gedeeld 

met de verenigingen in Frankrijk. 
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Bijlage 1; 
Keuzemogelijkheden verenigingen: 

• A.A.P. Association Alpes Pays Bas, 

• ANEAS, 

• ANM - Nederlandse Vereniging in de Midi, 

• CAPA (Club Affaires Paris Amsterdam) 

• Cercle Néerlandais Catalunya Perpignan, 

• Cercle Néerlandais Nederlandse Vereniging Lille en omgeving, 

• CMUnf Club van Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk, 

• CNM – NVM, Nederlandse Vereniging Montpellier, 

• CNN Club voor Nederlanders in Normandië 

• De Nederlandse Vereniging voor Parijs en Omstreken, 

• Dutch Business Club Rhône-Alpes, 

• Dutch Connection Bordeaux 

• Het Nederlands Ondersteuningsfonds 

• La Tulipe Perigord, 

• Lys Oranje 

• NL Business Council 

• NZGF (Nederlandse Business Club Frankrijk) 

• De Nederlandse Club Côte d'Azur (DNC) 

• NL in Bourgogne Dijon, 

• NVLR – Nederlandse Vereniging Languedoc Roussillon, 

• NVSO Straatsburg en omstreken 

• Bourgondische Zaken, 

• Pays de Gex Association Néerlandaise du Pays de Gex, 

 

Anders… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


