
Ontwikkelingssamenwerking 
belangrijkste onderdeel in 
buitenlandbeleid
Bijna de helft van de respondenten 
(49 procent) vindt ontwikkelings-
samenwerking het belangrijkste 
onderdeel van het Nederlandse 
buitenlandbeleid. Op de vraag aan 
welke onderwerpen de Nederlandse 
overheid in haar buitenlandse beleid 
in de toekomst meer, evenveel of 
minder aandacht moet besteden, ant-
woorden respondenten het volgende: 
gezondheidszorg (69 procent), men-
senrechten (60 procent), wereldvrede 
en veiligheid (58 procent) en terroris-
mebestrijding (58 procent) verdienen 
meer aandacht in toekomstig beleid. 
Daarentegen vinden mensen dat 
minder aandacht gegeven mag 
worden aan sport, cultuur en onder-
wijs (13 procent), terrorismebestrij-
ding (10 procent) en democratisering 
(10 procent). In figuur 1 (zie omme-
zijde) staat de mening van respon-
denten per onderwerp in percentages 
vermeld. 

Meer samenwerking ontwik-
kelingssamenwerking en 
militaire vredesmissies, 
maar uit welk budget?
Militaire vredesmissies bieden stabi-
liteit in conflictgebieden, vindt bijna 
drievierde van de Nederlanders 

(72 procent). Bijna evenveel 
Nederlanders (77 procent) is het eens 
met de stelling dat ontwikkelingsorga-
nisaties meer zouden moeten samen-
werken met militairen die een vredes-
missie uitvoeren. Met de stelling dat 
deze militaire vredesoperaties uit het 
budget van ontwikkelingssamenwer-
king gefinancierd moeten worden en 
niet uit het defensiebudget, is bijna 
vier op de tien Nederlanders (39 pro-
cent) het eens.

Aanvaardbare risico’s militaire 
vredesoperaties
In het najaar van 2005 waren onge-
veer 2.000 Nederlandse militairen 
betrokken bij buitenlandse operaties. 
Een kwart van de respondenten (28 
procent) schatte dit aantal juist, ant-
woordcategorie 1.000 - 3.000. Een 
klein deel van de Nederlanders dacht 
dat het aantal minder dan 1.000 
bedroeg (6 procent) tegenover een 
tweederde van de respondenten (66 
procent) die dacht dat het tussen de 
3.000 en 5.000 (38 procent), tussen 
5.000 en 10.000 (23 procent) of 
meer dan 10.000 was (5 procent). 
Een op de vier Nederlanders heeft 
iemand in zijn omgeving die deel-
neemt of deelgenomen heeft aan 
internationale militaire vredesmissies. 
Bijna de helft van de Nederlanders 
vindt het acceptabel dat Nederlandse 

soldaten sneuvelen tijdens VN-opera-
ties (49 procent). 

Meer dan de helft van de 
Nederlanders (56 procent) vindt dat 
Nederland te vaak meedoet aan 
militaire operaties in landen waar het 
niets te zoeken heeft. Ruim tweederde 
van de Nederlanders (69 procent) 
stelt steun van de VN voor militaire 
missies als voorwaarde voor het stu-
ren van Nederlandse soldaten. Bijna 
tweederde (62 procent) vindt dat de 
Nederlandse overheid voldoende 
inzicht heeft in de haalbaarheid en 
doelstelling van VN-operaties waar 
Nederland steun aan verleent. 

Angst voor terreur door deel-
name VN-vredesmissies
Een ruime meerderheid van de res-
pondenten (61 procent) is bang dat 
door deelname van Nederland aan 
VN-operaties ook binnen Nederland 
vergeldingsacties zullen plaatsvinden. 
Op de stelling dat de aanwezigheid 
van Engelse militairen in Irak heeft 
geleid tot de aanslagen in Londen in 
juli 2005, gaf ruim tweederde van 
de Nederlanders (68 procent) 
het hiermee eens te zijn. 

Burgers over ontwikkelingen in de wereld 
en het Nederlandse buitenlandbeleid
Participatie NCDO in Mentality-meting 2005  

NCDO onderzoekt regelmatig wat het 
Nederlandse publiek denkt over interna-
tionale samenwerking. Ook laat NCDO 
onderzoek uitvoeren over internationale 
vraagstukken die betrekking hebben op de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. 
Dit is een samenvatting van een van deze 
onderzoeken. Het gehele onderzoeksrap-
port en een lijst met overige onderzoeken 
kunt u vinden op www.ncdo.nl.
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Europese samenwerking 
belangrijk, ontevreden over 
Nederlandse belangen-
behartiging 
Op de stelling of meer Europese 
samenwerking in het belang is van 
mensen in Nederland, geven ruim 
zes van de tien respondenten (62 
procent) aan het hiermee eens te 
zijn. Ook vindt driekwart van de 
Nederlanders (75 procent) dat 
Nederland er belang bij heeft dat de 
welvaart in Oost-Europa toeneemt. 
Een grote meerderheid (86 procent) 
vindt echter dat de Nederlandse over-
heid teveel betaalt aan de Europese 
Unie. Eveneens is een meerderheid 
van de Nederlanders (65 procent) 

van mening dat de Nederlandse 
belangen niet goed behartigd 
worden binnen de Europese Unie. 
Drie op de vier Nederlanders (75 
procent) vindt dat de uitbreiding van 
de Europese Unie te snel is doorge-
voerd.   

Europa biedt Nederlanders 
kansen maar ook angst voor 
concurrentie Oostblok 
Opvallend is dat bijna een op de 
drie Nederlanders (31 procent) aan-
geeft graag in een ander Europees 
land te willen wonen of werken. 
Tweederde (68 procent) geeft aan 
het een goede ontwikkeling te vin-
den dat Nederlandse boeren zich 

in Polen kunnen vestigen, maar een 
even groot deel van de Nederlanders  
maakt zich zorgen over de komst van 
nieuwe werknemers naar Nederland 
uit recent toegetreden Europese lidsta-
ten. Men ziet dus kansen voor wonen 
en werken in Europa, maar ook 
bedreigingen. 

Meer dan de helft van de Neder-
landers geeft aan ontevreden te zijn 
over het Nederlandse buitenlandbe-
leid (59 procent). Een bijna net zo 
grote groep (56 procent) wil door de 
overheid meer betrokken worden bij 
internationale beslissingen. 

ONDERZOEK 13

INLEIDING

Eind 2005 participeerde NCDO in het Menta-
lity-onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction. 
Aan ruim 2.000 volwassenen in Nederland werd 
gevraagd naar hun mening en houding ten aanzien 
van Europese aangelegenheden, ontwikkelingen in 
de wereld, buitenlandse beleidsonderwerpen en mi-
litaire vredesmissies. NCDO wil met dit onderzoek 
weten hoe Nederlanders tegenover buitenlandse 
onderwerpen staan en of dit positief of negatief 
is. Het onderzoek is een vervolg op de meting in 
2004, ‘Kijk op duurzame ontwikkeling en interna-
tionale samenwerking’. Hierbij werd respondenten 
gevraagd naar hun houding en gedrag ten aanzien 
van ontwikkelingssamenwerking. Dit onderzoek ver-
scheen eerder in onderzoekssamenvatting 4. 
Motivaction werkt met het Mentality-model. In dit mo-
del wordt het Nederlandse publiek onderverdeeld 
in zogenaamde mentaliteitsgroepen, gevormd door 
mensen die specifieke levensstijlen, waarden en nor-
men delen. Motivaction onderscheidt acht mentali-
teitsgroepen die nauwkeurig beschreven staan op 
www.motivaction.nl. In deze onderzoekssamenvat-
ting staan de belangrijkste resultaten van het onder-
zoek beschreven. 
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Nederlandse overheid moet in toekomstig buitenland-
beleid aan het volgende onderwerp meer/evenveel/
minder aandacht geven:

Gezondheidszorg

Mensenrechten

Wereldvrede/veiligheid

Terrorismebestrijding

Armoedebestrijding

Natuur en milieu

Wereldhandel

Humanitaire hulp/Noodhulp bij natuurrampen

Sport, cultuur en onderwijs

Democratisering

69

60

58

58

55

49

35

32

29

30

29 2

37

38 4

32 10

37 8

45 6

57 8

61 6

58 13

61 10
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