
Eenderde bezocht ontwikke-
lingsland
Op de vraag of men wel eens in 
een ontwikkelingsland op vakantie is 
geweest, antwoordt bijna eenderde 
(30 procent) van wel. Deze groep 
jongeren heeft Afrika het meest 
bezocht (41 procent), gevolgd door 
Azië, waar 38 procent van deze 
jongeren ooit is geweest. Ruim een 
kwart (26 procent) bezocht Zuid-
Amerika.

Veel zorgen om ellende en 
armoede in de wereld
Meer dan eenvijfde (21 procent) van 
de respondenten maakt zich geregeld 
zorgen om ellende of armoede in de 
wereld. Bijna driekwart van de jonge-

ren (73 procent) zegt zich hier af en 
toe zorgen om te maken. 6 procent 
maakt zich hier nooit zorgen over. Bij 
deze vraag is een duidelijk verschil 
te zien tussen jongens en meisjes. 
Jongens geven significant vaker aan 
zich nooit zorgen te maken om de 
ellende en armoede in de wereld 
dan meisjes (10 procent van de jon-
gens geeft aan zich nooit zorgen te 
maken, tegenover 1 procent van de 
meisjes). Meisjes daarentegen geven 
significant vaker aan dat ze zich 
geregeld zorgen maken hierom (27 
procent van de meisjes tegenover 16 
procent van jongens).

Wie steekt handen uit de  
mouwen?
Figuur 1 geeft een overzicht van acti-
viteiten die jongeren hebben gedaan 
voor ontwikkelingslanden of armoe-
debestrijding. Geld geven is de meest 
voorkomende activiteit. Maar liefst 
69 procent geeft aan dit te doen, 
gevolgd door televisieprogramma’s 
kijken of lezen over het leven in ont-
wikkelingslanden (68 procent). Bijna 
de helft (47 procent) van de jongeren 
koopt fairtrade producten en een 
kwart van hen (26 procent) is lid van 
een goed doel. Daarnaast konden de 
deelnemers aangeven of ze een van 
de activiteiten als goed voornemen 
voor 2008 in gedachte hadden. 
Meisjes geven op de vier onderdelen 

Jongeren en ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingswerk goed op je cv?

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 ontwikkelingssamen-
werking. Dit is een samenvatting van 
een van deze onderzoeken. Het gehe-
le onderzoeksrapport en een lijst met 
overige onderzoeken kunt u vinden op  
www.ncdo.nl.
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A. Geld geven of sturen aan een goed 
doel

B.  Lid worden van of meedoen aan 
acties van een ontwikkelings-
organisatie, zoals War Child of 
Amnesty International

C. Tv-programma's kijken of lezen over 
het leven in ontwikkelingslanden

D.  Deelnemen aan debatten of lezingen 
over ontwikkelingslanden

E.  Deelnemen aan 
uitwisselingsprogramma's met 
ontwikkelingslanden

F.  Vrijwilligerswerk doen of deelnemen 
aan een uitwisselingsprogramma in 
een ontwikkelingsland

G. Fairtrade kleding, etenswaren  
of cadeautjes kopen

H. Persoonlijke projecten of eigen 
initiatieven van mensen in 
ontwikkelingslanden steunen

I.  Zelf een project of actie opzetten  
voor ontwikkelingslanden

J.  Andere activiteiten
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Figuur 1: Overzicht van alle activiteiten die jongeren deden in 2007 en die zij willen doen in 2008
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significant vaker dan jongens aan dat 
zij iets  gedaan hebben en/of willen 
doen.
Over het algemeen willen jongeren 
op bijna alle terreinen minder doen 
in 2008 dan ze in 2007 hebben 
gedaan. Alleen deelnemen aan uit-
wisselingen in ontwikkelingslanden 
of het doen van vrijwilligerswerk kan 
op meer animo rekenen in 2008 
ten opzichte van 2007. De grootste 
verschillen tussen gedaan hebben 
en willen doen is te zien bij het kij-
ken naar en lezen over het leven in 
ontwikkelingslanden. De animo voor 
deze activiteit daalt van 68 procent 
van de jongeren die dit gedaan heeft 
in 2007 naar 41 procent die dit in 
2008 wil doen. Ook nemen jongeren 
zich minder vaak voor geld te geven 
dan ze in 2007 gedaan hebben. 
Meer dan tweederde (69 procent) gaf 
aan dat ze in 2007 geld gaven. Voor 
2008 heeft de helft van de jongeren 
dit voorgenomen (50 procent).

Computerles of helpen in een 
weeshuis?
Stel dat jongeren de mogelijkheid 
geboden wordt om vrijwilligerswerk 
te doen in een ontwikkelingsland, 
welk van de zeven voorgestelde pro-
jecten kiezen ze dan? Figuur 2 geeft 
een overzicht van de voorkeuren.
 
Goed voor CV, maar ook hip?
Bijna driekwart (71 procent) van de 
jongeren is het (helemaal) eens met de 
stelling dat het goed op je CV staat 
als je je actief hebt ingezet voor een 
goed doel in een ontwikkelingsland. 
Over de vraag of deze inzet hip is 
zijn de meningen verdeeld. Minder 
dan de helft (49 procent) is het hier 
(helemaal) mee eens. Eenderde (31 
procent) is het (helemaal) niet eens en 
eenvijfde (20 procent) weet geen ant-
woord te geven of heeft geen mening 
hierover.

Doen jongeren minder dan 
ouderen?
Met de stelling dat jongeren (18-30 
jaar) minder doen voor de derde 
wereld dan oudere generaties is meer 
dan een kwart (27 procent) het eens. 
Meer dan de helft (53 procent) van 
de jongeren is het hier niet mee eens. 
De overige 20 procent kan of wil hier 
geen antwoord op geven.
 
Marco Borsato bekendste 
ambassadeur
Op de open vraag welke bekende 
Nederlander die ambassadeur is 
voor een goed doel het eerste bij 
hen opkomt, antwoordt bijna de helft 
van de jongeren (45 procent) Marco 
Borsato. Op grote afstand volgen 
Caroline Tensen (4 procent), Ali B 
(3 procent) en Katja Schuurman (2 
procent). 14 procent van de jongeren 
noemde iemand anders en eenderde 
(32 procent) wist geen antwoord te 
geven. Wanneer jongeren zelf een 
ambassadeur mogen kiezen, kiezen 
ze verschillende mensen. Wendy van 
Dijk werd het vaakst genoemd door 5 
procent van de jongeren. Meer dan 
de helft (55 procent) weet niemand 
te noemen. Met de stelling ‘Ik zou 
eerder een goed doel steunen waar 
een leuke bekende Nederlander aan 
verbonden is dan een doel waarbij 
dat niet het geval is, is ruim driekwart 
het (helemaal) niet eens. Meer dan 
eentiende (14 procent) is wel te beïn-
vloeden door het inzetten van een 
leuke bekende Nederlander voor het 
goede doel.
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Rond de jaarwisseling 2007-2008 deed onder-
zoeksbureau Synovate in opdracht van het blad 
IS onderzoek naar de mening van jongeren over 
een (actieve) bijdrage aan ontwikkelingssamen-
werking. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 
een representatieve steekproef van ruim 500 mid-
delbaar en hoogopgeleide (havo,vwo, mbo, hbo, 
wo) jongeren tussen 18 en 30 jaar oud.
 
Via een online vragenlijst  beantwoordden de 
jongeren vragen en stellingen over ontwikkelings-
samenwerking zoals: Ben je al eens in een ont-
wikkelingsland geweest? Maak je je zorgen over 
armoede in de wereld? Heb je weleens activiteiten 
ondernomen op het gebied van ontwikkelingssa-
menwerking of welk soort vrijwilligerswerk zou je 
het liefste doen op het terrein van ontwikkelings-
samenwerking? In welke mate denk je dat ontwik-
kelingswerk hip is of staat het goed op je CV? En 
tot slot: Wat vind je van het inzetten van bekende  
Nederlanders als ambassadeur voor goede doelen 
en welke ambassadeurs zijn het meest bekend?
 
In deze samenvatting staan de resultaten van het 
onderzoek. Op de website www.ncdo.nl staat het 
hele onderzoek.

© april 2008 NCDO
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Figuur 2: Top 3 meest gewild vrijwilligers werk
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