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Achtergrond en onderzoeksdoel

Achtergrond

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) voert Ferro Explore periodiek kwalitatief onderzoek uit. We verkennen via open, 
exploratieve focusgroepen hoe de Nederlandse bevolking het werkveld van BZ beleeft. 

Dit rapport beschrijft de bevindingen van het meest recente onderzoek in deze reeks 'De Stand van het Buitenland'. Eerdere peilmomenten 
waren 2019, 2020 en 2021. Uit de onderzoeken tot nu toe komt naar voren dat de kennis van de Nederlandse burger sterk is 
gefragmenteerd en zich vaak beperkt tot de grote thema’s van het moment die ook in de media veel aandacht krijgen. Ook blijkt men vaak 
weinig concrete kennis te hebben. 

Doel van het onderzoek

Het doel van de reeks onderzoeken is inzicht krijgen in de kennis en beleving van burgers ten aanzien van internationale ontwikkelingen, het 
buitenlandbeleid en de impact op Nederland. Op 10 januari 2022 is het kabinet Rutte 4 geïnstalleerd. Het huidige onderzoek dient ook om 

het ministerie van BZ te informeren wat er speelt op dit moment. Daarnaast dient het onderzoek een eerste idee te geven in mogelijke 
verschillen in de manier waarop men naar het buitenlandbeleid van de Nederlandse overheid kijkt (leeftijd, opleiding en interesse in 
buitenlandse politiek zijn daarbij de indicatoren). Het doel is als volgt geoperationaliseerd in onderzoeksvragen:

1. Hoe kijkt het Nederlandse publiek aan tegen de ontwikkelingen in de wereld, het kabinetsbeleid voor het buitenland en de betekenis ervan 
voor Nederland? Welke associaties, kennis en gevoelens heeft men? Welke thema’s leven daar?

2. Op welke wijze speelt de Oekraïnecrisis een rol in de spontane beleving? 
3. Wat weet en verwacht men van het nieuwe kabinet en in het bijzonder van BZ op het gebied van alle thema’s die men ziet?
4. Zijn er verschillen binnen de doelgroepen qua leeftijd, opleiding en interesse in buitenlandse politiek en ontwikkelingen in de manier waarop 

men tegen bovenstaande aankijkt? 

Het onderzoek dient handvatten op te leveren voor effectieve communicatie met burgers over het buitenlandbeleid.

Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van zes groepsgesprekken. De beschrijving van de selectie van respondenten en werkwijze is in de bijlage 
opgenomen.
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Conclusies



Buitenlandse politiek dichterbij gekomen
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1. Hoe kijkt het Nederlandse publiek aan tegen de ontwikkelingen in de wereld, het kabinetsbeleid voor het buitenland 
en de betekenis ervan voor Nederland? Welke associaties, kennis en gevoelens heeft men? Welke thema’s leven er?

Het buitenland, het buitenlandbeleid, de buitenlandse politiek en de betekenis ervan voor Nederland zijn in dit onderzoek relevanter en 
meer ‘dichtbij’ gebleken dan in de eerdere onderzoeken in 2019, 2020 en 2021. We zien ten opzichte van eerdere metingen niet alleen meer 
en rijkere associaties bij het onderwerp, maar ook zien we veel duidelijker dat het onderwerp ‘buitenlandpolitiek’ geen abstractie is, maar 
direct te maken heeft met hoe wij hier in Nederland leven.

Een nieuw thema is de oorlog in Oekraïne, die bij de onderzoeken in de voorgaande jaren nog niet speelde (al werd toen wel soms ‘de Krim’ 
genoemd). Dit thema blijkt de ‘aanjager’ die relevantie geeft aan andere grote thema’s. De andere grote thema’s zijn dan Europese 
samenwerking, Milieu en klimaat, Mensenrechten, Energie en brandstoffen, Veiligheid en Immigratie en vluchtelingen. Al deze thema’s zijn 
niet alleen relevant, maar ook urgent.

Daarnaast benoemt men spontaan ook de thema’s Handel en stabiele economie en Ontwikkelingssamenwerking. Deze thema’s zijn relevant 
en BZ moet zich er zeker mee bezighouden. Maar ze voelen iets minder urgent dan de hiervoor genoemde thema’s. Men benoemt dit als 
‘thema’s voor de lange termijn’. 

In de groepsdiscussies is hét overkoepelende thema dat voor Nederland samenwerking met andere landen belangrijk is en zeker met de 
landen in Europa. In de vorige jaren werd al aangegeven dat samenwerking nodig is, maar in het huidige tijdsgewricht heeft dit een grote 
relevantie gekregen door de situatie in Oekraïne. Om onze veiligheid te kunnen waarborgen, maar ook om beslissingen te nemen op het 
gebied van bijvoorbeeld energievoorziening en immigranten is Nederland afhankelijk van andere landen. Het Europees verband wordt in alle 
groepen als positief en noodzakelijk ervaren, waar er voorheen wat meer terughoudendheid was ten aanzien van Europese samenwerking. 
Hiervoor is het nodig dat Nederland (en alle andere landen) de kunst van het samenwerken leert te verstaan.
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De oorlog in Oekraïne als gamechanger, Europese 
samenwerking belangrijker
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2. Op welke wijze speelt de Oekraïnecrisis een rol in de spontane beleving?

De oorlog blijkt een zeer grote invloed te hebben op het beeld van de burger wanneer gepraat wordt over buitenlandbeleid. Het maakt
thema’s veel relevanter en meer dichtbij: de dreiging van een oorlog in de eigen regio en de consequenties ervan in het dagelijks leven 
(bijvoorbeeld stijgende energieprijzen) maken buitenlandbeleid persoonlijk relevant. Uit de gesprekken blijkt dat dit komt doordat:

• het onderwerp de laatste maanden zeer prominent in alle media aan de orde is geweest;
• het zichtbaar is in de vorm van vluchtelingen, waarbij men meer dan voorheen ook sympathie voelde voor de groep mensen die van

dichtbij komen;
• het onderwerp zichtbaar is in de vorm van hoge energieprijzen en mogelijke gastekorten. 

Dit maakt bij elkaar dat de oorlog er voor heeft gezorgd dat het onderwerp ‘buitenlandse politiek’ van een abstract onderwerp is veranderd 
in een onderwerp dat iedereen aangaat en waarvan de consequenties ook directe gevolgen hebben voor het eigen leven. Opvallend is ook 
dat het geluid dat ‘Nederland als klein land’ weinig in de melk te brokkelen heeft, veel minder naar voren komt dan in eerdere metingen. In 
plaats daarvan zoekt men de keerzijde van dat argument: voor Nederland is samenwerking heel belangrijk zodat de gezamenlijke Europese 
landen samen met partijen van buiten Europa ook echt invloed kunnen uitoefenen. Daarbij wordt Nederland ook gezien als een rijk land met 
veel kennis, waarvan de invloed in die samenwerking best groot zou kunnen zijn.

In die zin was de oorlog in de Oekraïne een gamechanger voor het onderwerp ‘buitenlandse politiek’.
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Behoefte aan heldere lijn over rol BZ op internationale 
thema’s
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3. Wat weet en verwacht men van het nieuwe kabinet en in het bijzonder van BZ op het gebied van alle thema’s die men 
ziet?

Men verwacht van dit kabinet en in het bijzonder van BZ op het gebied van buitenlandse zaken daadkracht en een goede samenwerking. 
Deze tijd van oorlog zet het buitenlandbeleid in een ander daglicht en vraagt om een heldere visie en lijn en focus op samenwerking: 
Nederland kan het niet alleen. Ook al is de buitenlandse politiek daarmee zelf ‘dichterbij’ gekomen, de kennis van BZ en het 
buitenlandbeleid van het kabinet blijft net als in eerdere metingen beperkt. Men heeft geen heldere ideeën over wat het beleid van BZ 
inhoudt, als het gaat om de grote thema’s van nu. Men heeft ook geen kennis van hoe de ministers binnen het kabinet maar ook binnen BZ 
hierop samenwerken.

Omdat men weinig weet van het beleid, heeft men niet zozeer kennis, als wel verwachtingen als het gaat om de rol die BZ zou moeten innemen. 
Men verwacht dat BZ samenwerkt met andere landen, dat BZ het belang van het eigen land niet uit het oog verliest, dat BZ verbonden of deals 
sluit, dat BZ voor de mensenrechten in andere landen opkomt. Men weet echter niet of dit gebeurt en zeker niet hoe. 

Omdat men zelf zit met zorgen, vragen en angsten rond de situatie in de wereld, heeft men wel behoefte aan een duidelijke en transparante lijn. 
Die leidende rol neemt BZ op dit moment in de ogen van de doelgroep nog niet duidelijk genoeg op zich, men hoort er in ieder geval weinig over. 
Men heeft geen pasklaar antwoord op de vraag hoe over deze lijn gecommuniceerd zou moeten worden. Een documentaire, klare taal door de 
minister, informatieverstrekking aan de pers, een duidelijke website en voorlichting op scholen worden als ideeën genoemd. 

Waar men weinig kennis heeft van het beleid als het gaat om de grote thema’s, heeft men wel kennis over de dienstverlening en de
vertegenwoordiging in het buitenland: men weet dat BZ Nederlanders in het buitenland helpt die in moeilijkheden zitten. Ook weet men dat BZ 
ons land vertegenwoordigt in het buitenland en de relaties met andere landen warm houdt door middel van een netwerk van ambassades in het 
buitenland. Dit zijn ook twee aspecten waar men zich concreet een voorstelling van kan maken. 
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Een sterk gedeeld beeld onder deelnemers met diverse 
achtergronden
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4. Zijn er verschillen binnen de doelgroepen qua leeftijd, opleiding en interesse in buitenlandse ontwikkelingen in de 
manier waarop men tegen buitenlands beleid en ontwikkelingen aankijkt?

De uitkomsten blijken vrij homogeen in de zin dat ze bij alle type groepen vergelijkbaar waren. Spontaan kwamen alle groepen met veel 
meer onderwerpen en associaties dan bij de vorige drie onderzoeken (in 2019, 2020 en 2021), en spontaan zagen alle groepen de relevantie 
van buitenlandse politiek in deze tijd waarin de oorlog in Oekraïne alles door elkaar heeft geschud. Het huidige kabinet wordt in alle groepen 
niet ervaren als een nieuw kabinet: “Oude wijn in nieuwe zakken”. 

Wel zijn de twee groepen met bijzondere interesse in buitenlandse politiek op de volgende punten afwijkend van de andere groepen:

• Deze groepen trekken het ‘buitenland’ meer wereldwijd. De groepen met algemeen publiek beperken zich tot Europa

• De in buitenlandse politiek geïnteresseerde groepen zijn beter in staat om onderwerpen en thema’s vanuit verschillende uitgangspunten 
te bekijken. Dus bijvoorbeeld de oorlog vanuit het standpunt van Oekraïne, maar ook vanuit Russisch standpunt en vanuit het 
Nederlands/Europees standpunt.

03-10-20228



Beschrijving resultaten



Associaties
In totaal zijn vier fysieke focusgroepen uitgevoerd met algemeen publiek en twee online focusgroepen 
met ‘geïnteresseerden in buitenlandse politiek’. In alle groepen is na een voorstelrondje begonnen met 
het in kaart brengen van alle associaties (gedachten, meningen, gevoelens, herinneringen) bij de vraag 
“Wat vindt u belangrijk voor het nieuwe kabinet op het gebied van buitenlandse zaken?’. 
Dit deden de deelnemers in Qandr. Ze konden hun associaties op hun mobiele telefoon intoetsen, 
nadien verschenen deze op een gedeeld scherm als wordcloud en werden toen plenair besproken. Op 
deze manier voorkwamen we dat mensen elkaar te veel beïnvloedden.



Rijke associaties, Oekraïnecrisis als basis
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Uit de associaties blijkt dat er een besef is gekomen dat wij het 
als Nederland in de buitenlandse politiek niet alleen kunnen. 
Samenwerken wordt als zeer belangrijk ervaren en komt vaak 
naar voren. De oorlog in Oekraïne blijkt een belangrijk 
onderliggend thema dat van invloed is op hoe men in het 
algemeen kijkt naar thema’s in de buitenlandse politiek. We zien 
een grote breedte aan thema’s terugkomen. Hoewel deze 
thema’s ook in eerdere jaren terugkwamen, zijn er nu per groep 
veel meer thema’s genoemd. Ze worden nu bekeken vanuit het 
perspectief van de oorlog in Oekraïne. Dit perspectief heeft een 
belangrijk kader gecreëerd voor al deze thema’s.

Veelvoorkomende thema’s:

• Europese samenwerking;
• Milieu/klimaat;
• Veiligheid;
• Immigratie/vluchtelingen;
• Mensenrechten.

Andere thema’s:
• Energie/brandstoffen;
• Handel en stabiele economie;
• Ontwikkelingssamenwerking.

In de volgende slides werken we al deze thema’s verder uit: eerst 
de meest voorkomende, daarna de andere thema’s.
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Associaties (1)

Figuur: Deze wordcloud is een samenvoeging van alle associaties die in de groepen zijn 
ingegeven door de respondenten. Dikgedrukte woorden zijn meerdere malen 
genoemd. 



Oorlog Oekraïne als aanjager van associaties
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In alle discussiegroepen blijkt dat de oorlog in Oekraïne de 
buitenlandse politiek meer concreet en dichtbij heeft gemaakt.

De oorlog heeft in de ogen van alle groepen een direct effect op ons 
dagelijks leven en onze beleving van veiligheid. Maar ook het 
vluchtelingenbeleid, Europa en samenwerken zijn thema’s die veel 
sterker en anders naar voren komen dan in eerdere metingen. De 
oorlog in Oekraïne geeft deze thema’s een concrete inhoud en maakt 
het belang van beleid op deze thema’s duidelijk zichtbaar. 
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Associaties (2)

Oekraïne raakt ons heel erg. Alles is verweven met elkaar. 
Man 37 jaar, midden opgeleid

We zijn nu wakker geschud door die oorlog in Oekraïne.
Vrouw, 21 jaar, midden opgeleid

De oorlog in Oekraïne is gewoon een destabiliserende factor 
voor buitenlandse zaken en heel Europa. Dat is nu het top 
thema, dan gaat het niet eens over oorlog maar de gaskraan enz. 
Man, 67 jaar, hoog opgeleid

Wij hebben ook last van de oorlog, bijvoorbeeld nu de 
graantoevoer stil ligt en de prijzen heel hoog zijn.
Vrouw, 52 jaar, midden opgeleid

Deze is veel dichterbij en we voelen het veel meer, omdat de 
Russen nu echt worden geboycot. 
Vrouw, 49 jaar midden opgeleid



Europese samenwerking neemt toe in belang (1)
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Europese samenwerking en Europese eenheid komen veel sterker als 
belangrijk thema naar voren dan in de eerdere onderzoeken. Zeker 
door de oorlog in Oekraïne is er een bewustwording gekomen dat we 
als Nederland maar heel klein zijn en het op veel vlakken moeten 
hebben van Europese samenwerking. Het belang voor ons land van een 
sterk Europa wordt door een grote groep respondenten vanuit 
verschillende politieke hoeken onderschreven.

Het bewustzijn dat we (Nederland) afhankelijk zijn van de samenwerking 
met andere landen is groter geworden. Dit geldt op het gebied van 
veiligheid en immigratiestromen en energievoorziening. Maar ook op 
thema’s als het milieu, mensenrechten en handel wordt het belang en de 

noodzaak tot samenwerken steeds zichtbaarder en groter. Uit de 
discussies blijkt dat het belang van samenwerking vooral door de oorlog 
in een nieuw en positiever daglicht is komen te staan. Men noemt vooral 
Europese samenwerking. Samenwerking met landen buiten Europa wordt 
ook genoemd, maar minder vaak.

In sommige groepen wordt gezegd dat Nederland goed moet kijken 
met welke andere landen het samenwerkt: dat partners goed en 
strategisch gekozen moeten worden.
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Associaties (3)

De EU op zichzelf is al heel erg verdeeld + de EU heeft heel veel 
regels waar ze zich aan zouden houden maar eens in de zoveel 
tijd hoor ik weer geruchten bv uit Frankrijk dat men niet meer 
met hoofddoek mag. Terwijl dat staat in de grondwet dat je niet 
hoort te discrimineren maar dat klinkt voor mij wel als 
discriminatie. De EU houdt zich niet aan zijn eigen regels.
Vrouw, 20 jaar midden opgeleid

Ik denk dat het belangrijk is dat binnen Europa landen dezelfde 
vormen van veiligheid hebben. Dat mensen zich niet verstoten 
voelen en dat ze allemaal een thuis kunnen hebben. Dat dan al 
overal zo is dat niet in sommige landen mensen dakloos moeten 
zijn. 
Vrouw, 44 jaar, midden opgeleid

Nederland alleen kan geen ene sodemieter voor elkaar krijgen 
maar juist Europa als groep wel. Het front Europa is belangrijker 
dan het front Nederland. 
Vrouw, 30 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden



Europese samenwerking neemt toe in belang (2)
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Associaties (4)

Ik denk in deze tijden met de Rusland-Oekraïne oorlog dat wel 
duidelijk is dat we goed internationaal samen moeten werken en 
op veel meer gebieden ook qua milieu.
Vrouw, 29 jaar, hoog opgeleid

Vrouw, 27 jaar hoog opgeleid:  

Wat je net allemaal noemde vind ik ook fijn. Ik weet niets 
waarom ik tegen de EU zou zijn. 

Vrouw, 29 jaar, hoog opgeleid: 
Samen sterk.

Vrouw, 27 jaar, midden opgeleid: 

Vooral omdat je natuurlijk twee grootmachten tegen je hebt 
waar Nederland niets tegen zou kunnen. [ze benoemt de 
grootmachten niet, maar waarschijnlijk bedoelt ze Rusland en 
China].

Dit gaat specifiek over EU dat je dingen samendoet dat je grote 
thema’s samen kan oppakken. In je eentje kan je nooit heel veel 
impact maken maar als je grote landen als Spanje en Duitsland 
hebt wel. Als je de stikstofcrisis nu bekijkt, in het buitenland is 
dat heel anders, dat soort normen bestaan niet zo streng. Je 
moet daar balans in vinden, kan het niet slimmer, je gaat hier 25 
miljard uitgeven aan boeren. Is dat dan slim?
Man, 35 jaar, midden opgeleid

We zijn een land dat altijd open heeft gestaan voor 
samenwerking, omdat we een klein land zijn, een handelsland en 
een transportland. Ik heb wel het gevoel dat de wereld opnieuw 
in blokken wordt opgedeeld. We zouden misschien opnieuw 
moeten gaan nadenken over wie zijn onze vriendjes en waarom? 
Man, 56 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden

Op grote thema’s moeten we als Europa de kracht bundelen.
Man, 35 jaar, midden opgeleid

Ook komt naar voren dat men eenduidige Europese regels mist 
en dat het nu vaak vreemd voelt als er in Duitsland andere 
regels gelden dan in Nederland. Bijvoorbeeld op het gebied van 
Corona-maatregelen, belasting, accijnzen, de mate van 
strengheid van de invoerregels, regels voor medicijnen (wel/niet 
een recept nodig). Ook maatregelen tegen Europese landen die 
zich niet aan de regels houden worden gemist of mogen 
strenger worden.



Klimaat blijft een belangrijk thema: nu internationale actie nodig
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Het milieu en klimaat was al een thema in de eerdere onderzoeken. 
Dat blijft het in het huidige onderzoek. 
In alle groepen komt het naar voren als één van de belangrijkste 
thema’s voor het ministerie van BZ. 

Men ziet de klimaatverandering vooral als een mondiaal thema, dat 
alleen aangepakt kan worden als de hele wereld hier een steentje aan 
bijdraagt. Nederland moet hierin vooral internationaal afspraken 
maken (binnen Europa, maar ook wereldwijd) en zich aan deze 
afspraken houden. Maar ook zorgen dat andere landen zich aan deze 
afspraken houden.
Anderzijds is er ook het geluid te horen dat wij als rijk Westers land een 
voorbeeldfunctie hebben op dit gebied. Men heeft het gevoel dat als 
wij het niet kunnen (als rijk land waar alle basisvoorzieningen op orde 
zijn) het van arme landen al helemaal niet verwacht kan worden. Men 
redeneert dat je eerst bij jezelf moet beginnen, voordat je naar andere 
landen kijkt, omdat er anders nooit iets gebeurt. Het is een thema waar 
nu actie op moet komen.

In sommige groepen kan men het klimaatprobleem breder trekken 
(ook in de ‘algemeen publiek groepen’). Er komt naar voren dat door 
klimaatverandering de vluchtelingenstroom op gang komt omdat het 
gebied waar we voedsel vandaan kunnen halen voor iedereen steeds 
kleiner wordt. Dit wordt als een groeiend probleem ervaren.
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Associaties (5)

We moeten er wat mee, we moeten global warming tegengegaan. We zien 
de aarde nog wel kapotgaan denk ik. Dat is heel algemeen wat ik nu zeg. We 
kunnen hier natuurlijk van alles doen met 17 miljoen een klein landje, als de 
rest niets doet is het een druppel op een gloeiende plaat. We kunnen wel 
invloed uitoefenen op landen zoals China, India die behoorlijk uitstoten. 
Man, 41 jaar, midden opgeleid

klimaat is tuurlijk gewoon een wereldwijd probleem wat wereldwijd 
aandacht verdient dus in die zin vind ik het belangrijk dat buitenlandse zaken 
zich daar heel erg mee bezig houdt. We kunnen dat niet in Nederland 
oplossen, we kunnen er wel een steentje aan bijdragen. In belangrijke feiten 
informeren, regels/beleid maken over het klimaat, mogelijkheden bieden 
misschien wel met subsidies bijvoorbeeld. 
Man, 56 jaar hoog opgeleid, groep geïnteresseerden 

Ik denk dat Nederland eigenlijk te klein is om daar echt invloed op te hebben. 
Ik denk dat het meer een Europees thema zou moeten zijn en dat Nederland 
daar steun aan kan bieden. Nederland alleen gaat daar niet heel veel 
verandering in brengen. Net als de maatregelen die ze nu in Nederland 
opgesteld hebben zoals je mag maar 100 op de snelweg, het blijkt dat dat 
helemaal geen nut heeft. We moeten meer op internationaal niveau kijken. 
Het enige wat we zouden kunnen doen is een vorm van protectionisme van 
de Europese markt van het wordt ontmoedigd om dingen te importeren uit 
landen die niet bezig zijn met het vergroenen van hun industrie. 
Vrouw, 66 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden



Veiligheid is in het geding gekomen
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Waar onze veiligheid in Nederland in eerdere onderzoeken als een 
gegeven werd gezien en men het bij onveiligheid vooral had over 
conflicten ver weg, is dit onderwerp ineens dichtbij gekomen door de 
oorlog in Oekraïne.

Het basisgevoel dat we veilig zijn in Nederland blijft, maar dienstplicht, 
een Europees leger, het beschermen van Europese grenzen zijn 
voorbeelden van thema’s die nu spontaan naar voren komen en anders 
worden beleefd dan voorheen: de relevantie ervan is duidelijker 
zichtbaar geworden door de situatie in Oekraïne.

Op het gebied van veiligheid voelt men een sterke afhankelijkheid van 
andere landen uit Europa en de VS. Het belang van de Europese Unie en 
de NAVO op dit gebied komt heel sterk naar voren. Men is het er over 
eens dat Nederland te klein is om zichzelf te beschermen en we dit in 
een groter verband moeten doen. Maar ook dienstplicht in Nederland is 
een thema dat in meerdere groepen wordt aangehaald: we kunnen niet 
alleen op anderen vertrouwen. 
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Associaties (6)

De NAVO speelt daar ook een rol in. Ik denk dat BZ moet zorgen 
met andere landen dat we voorkomen dat iedereen hetzelfde 
wapen aanschaft. [bedoeld wordt: betere, rationelere 
afgestemde wijze van inkopen van wapens]
Man, 55 jaar, midden opgeleid

De oorlog zou morgen hier kunnen zijn en daar zijn wij niet op 
voorbereid. “Het zal zo’n vaart niet lopen’ maar misschien gaan 
de ogen nu open. Laten we beginnen met wat meer aandacht en 
geld voor defensie. 
Man, 49 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden

Als klein land moeten we uitkijken wat we doen. We zouden ook 
moeten nadenken over andere landen beperken in de 
hoeveelheid die ze kunnen stoppen in defensie. Ze staan voor nu 
aan onze kant maar dat dachten we eerst ook van Rusland. Je 
weet nooit wie wat wil pakken en als je dit beperkt krijg je een 
wat eerlijker veld voor iedereen. In principe niemand heeft 
nucleaire wapens nodig. De EU en een paar mensen in de VN 
hebben vetorechten, volgens mij is Frankrijker één. Zoals dit idee 
vind ik niet leuk dus die kan weg. Ik vind dat dat misschien ook 
moet gebruikt worden op ideeën als kernwapens. Ik denk dat we 
wat realistischer moeten zijn over waarom hebben wij 
kernwapens. Hoe kunnen we zorgen dat ze niet gemaakt en 
gebruikt worden.
Vrouw, 20 jaar, midden opgeleid

Ik vroeg me af door de oorlog, moet er niet gewoon een 
dienstplicht komen dat wij ook veilig dat naar het buitenland 
kunnen uitstralen. Ik denk dat de helft van de mannen niet eens 
weten hoe ze moeten verdedigen.
Vrouw, 52 jaar., midden opgeleid



Vluchtelingen: gezien als nationaal en internationaal thema

Rapportage kwalitatief onderzoek - De stand van het buitenland

Immigratie en vluchtelingen wordt gezien als een groot mondiaal 
thema maar ook zeker als een landelijk probleem voor Nederland. 
Het is een thema dat al heel lang speelt. Maar ook al zegt men: 
vluchtelingen zijn vluchtelingen, men erkent dat een vluchteling uit 
Oekraïne anders voelt dan een vluchteling uit een land ver weg. 
Oekraïne is de ‘eigen regio’. Dit maakt dat dit thema ook ‘dichterbij’ 
is gekomen.

De deelnemers aan de groepsgesprekken zien het ‘reguleren van 
internationale vluchtelingenstromen’ en ‘opvang in Nederland’ als 
één onderwerp. Hierover bestaan veel vragen. De meeste vragen 
hebben betrekking op de opvang hier. De meeste respondenten 
weten eigenlijk niet goed hoe de vluchtelingen worden opgevangen: 
wat er voor hen wordt gedaan, wat hun rechten en plichten zijn, 
welke voorzieningen voor hen worden geregeld. Ook is er een 
verband met de wooncrisis.

De link met BZ is dat men op dit terrein een lange termijnplan zou 
willen hebben dat in Europees verband tot stand komt. 
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Associaties (7)

De woningnood komt doordat mensen uit andere landen hier 
plekken krijgen. Bij mij zouden studenten komen wonen, maar 
dat gebeurt niet omdat er asielzoekers zitten. Natuurlijk 
hebben wij er last van. 
Vrouw, 52 jaar, midden opgeleid

Vang ze op. Leid ze op. Neem ze mee in de maatschappij. 
Vrouw, 21 jaar, midden opgeleid

Samen met de EU duidelijkere afspraken. Ik heb het idee dat 
elk land zich dat voor zichzelf probeert te regelen, geen 
duidelijke afspraken over wie doet wat. Betere verdeling en 
oplossingsgericht werken, je kan wel hier en nu denken dat 
iedereen het prettig heeft maar denk even verder over 5 jaar, 
wat dan?
Vrouw, 28 jaar, midden opgeleid

We halen ze maar naar binnen maar er wordt voor de rest niet 
nagedacht wat moeten we met ze doen. We hangen allemaal 
vlaggen op maar wat hebben die mensen eraan. Kul. Ik ben 
niet het kabinet maar ik heb niet het idee dat het zo goed 
afgehandeld wordt. Er zullen er heus wel een paar wel goed 
ergens zijn maar ik weet zeker dat er een heleboel overal 
zwerven.
Vrouw, 63 jaar, laag opgeleid



Mensenrechten: thema voor lange termijn

Rapportage kwalitatief onderzoek - De stand van het buitenland

Mensenrechten wordt in alle groepen genoemd als een belangrijk 
‘basisthema’ voor BZ. Het wordt als een thema voor de lange termijn 
gezien: het belang van mensenrechten in alle landen moet altijd op de 
agenda staan (waar de oorlog in Oekraïne meer als een ‘thema van 
nu’ wordt gevoeld).

Bij mensenrechten denkt men spontaan vooral aan gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Maar daarnaast komen ook 
vrijheid van seksualiteit en geaardheid, gelijkheid in rechten voor 
mensen van allerlei afkomst, religie en dergelijke aan de orde. 

Nederland wordt gezien als een land dat een zeer sterke 
voorbeeldfunctie kan vervullen op dit gebied. Europa zou deze rol 
moeten vervullen, maar is gehinderd door Hongarije, die de 
mensenrechten niet zou respecteren. Een taak van Nederland is om 
deze opstelling van Hongarije te veroordelen.

In een van de twee groepen met deelnemers die interesse hebben in de 
buitenlandse politiek, wordt naar voren gebracht dat Nederland niet de 
‘dominee’ moet uithangen. In deze groep geeft men aan dat Nederland 
een dubbele standaard zou hebben: in sommige landen veroordeelt 
men de schending van mensen-rechten openlijk, terwijl in een andere 
situatie de mond wordt dichtgehouden. Het WK in Qatar wordt in 
meerdere groepen als voorbeeld genoemd. Hier zou Nederland een 
statement hebben moeten maken pro mensenrechten en tegen het 
beleid van Qatar.
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Associaties (8)

Dat ze iets doen aan landen waar meisjes geen scholing krijgen. 
De gay scene in bepaalde landen, mensen die gewoon vermoord 
worden, daar moet buitenlandse zaken echt wel wat aan doen. 
Dat ze met zijn allen handen in elkaar slaan en zorgen dat daar 
meer openheid over wordt gegeven, scholing erover. Ik denk dat 
buitenlandse zaken die mensen moet beschermen.
Vrouw, 49 jaar, midden opgeleid

Eigenlijk dat ik steeds vaker zie dat mensenrechten een beetje in 
het gedrang raken. Ik vind het toch een belangrijk punt dat die 
hooggehouden worden. Door bijvoorbeeld druk uit te oefenen 
op landen die het niet zo nauw nemen met mensenrechten. 
Eventueel dus sancties opleggen op heel veel vlakken van 
mensenrechten, geaardheid, afkomst. Ik heb wel iets 
meegekregen over dat homoseksuele in Rusland een niet al te 
fijn bestaan hebben en dat is een voorbeeld waar toch wel op 
gelet kan worden dat daar toch wel druk opgelegd worden. 
Man, 45 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden

Dat vind ik dus inderdaad een hele kwalijke zaak dat in Hongarije 
homoseksualiteit ook absoluut niet geaccepteerd wordt. We 
hebben een Europees verdrag voor de rechten van de mens dus 
dan vind ik dat daarop ingegrepen moet worden. 
Vrouw, 56 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden



Energie en brandstoffen: nieuw thema

Rapportage kwalitatief onderzoek - De stand van het buitenland

Energie en brandstoffen is een nieuw thema, waarschijnlijk als 
gevolg van de grote prijsstijgingen. In eerdere metingen was dit óf 
geen thema óf werd het meer als een sub thema onder ‘milieu en 
klimaat’ gezien. In de huidige tijd wordt hoe we omgaan met 
energie en brandstoffen als een belangrijk thema voor BZ gezien, 
omdat men begrijpt dat de prijs van brandstoffen sterk wordt 
beïnvloed door de ontwikkelingen in het buitenland, maar ook 
omdat men ziet dat er veranderingen nodig zijn in het kader van de 
klimaatcrisis.

De afhankelijkheid van Rusland op het gebied van gaslevering en de 
steeds meer stijgende benzine- en olieprijzen maken dat dit een zeer 
relevant en actueel thema is. Het omgaan met energie en 
brandstoffen (en de consequenties voor het klimaat en milieu) zijn 
zaken die Europees en mondiaal moeten worden aangepakt. 
Samenwerking en een gezamenlijk beleid zijn hierin cruciaal aldus de 
respondenten.

Men noemt ook de spanning tussen de energievoorziening enerzijds 
(als we van het gas uit Rusland worden afgesloten zullen de 
kolencentrales weer open moeten of moet er weer gas gewonnen 
worden in Groningen) en de milieuconsequenties anderzijds. Dit is 

een lastig spanningsveld.
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Associaties (9)

In wezen zijn er wat overlappingen maar kolencentrales gaan weer 
harder draaien. Dan krijg je dus ook weer iets wat klem gaat zitten met 
het klimaat. De volgende stap is dat waarschijnlijk Groningen nog wat 
verder weg moet zakken naar beneden. Kijk als we van de winter geen 
gas krijgen, het zal wel niet allemaal met boten uit de Verenigde Staten 
kunnen komen. Misschien wat sneller. Dat moet dat een internationale 
inspanning zijn om in zonnige gebieden heel snel zon producten neer te 
zetten. Daar heb je toch een internationale inspanning voor nodig waar 
buitenlandse zaken bij betrokken is.
Man, 67 jaar, hoog opgeleid

En de energievoorziening vind ik wel een belangrijk item, niet alleen 
door de Oekraïne/Rusland crisis maar in het algemeen. Hoeveel 
energie gebruiken we, waarvoor gebruiken we het en hoe kunnen we 
dat beter besteden?
Man, 67 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden



Handel en stabiele economie als ‘basis’

Rapportage kwalitatief onderzoek - De stand van het buitenland

Net als mensenrechten is handel een meer ‘lange termijn thema’. 
Nederland wordt gezien als een handelsland en het behartigen van 
belangen op dit gebied en het faciliteren van handel wordt als een 
belangrijke taak van BZ gezien. 

Buitenlandse handel en het hiermee zorgen voor een stabiele 
economie worden onlosmakelijk aan BZ gekoppeld. We zien ook een 
constante in alle vier de uitgevoerde onderzoeken: op dit terrein 
vertrouwt men het ministerie. 

De inspanningen van het koningshuis op dit gebied worden positief 
beoordeeld. Het zorgdragen voor goede internationale betrekkingen, 
het organiseren van handelsreizen en het maken van 
handelsverdragen en afspraken zijn heel belangrijk voor ons land en 
men heeft het gevoel dat BZ dit goed aanpakt.

Daarmee is het thema wel belangrijk, maar op dit moment iets 
minder ‘saillant’. 
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Associaties (10)

We kunnen het In Nederland perfect voor elkaar hebben maar 
als dat zo is en het buitenland heeft een slechte economie dan 
kun je geen handeldrijven. 
Man, 41 jaar, midden opgeleid

Ik denk dat we gebaat zijn bij een stabiele economie voor ons 
land net zoals landen om ons heen.  Dan denk ik nu aan Europa. 
Ook voor handel bijvoorbeeld met China en Amerika hebben we 
daar baat bij.
Man, 41 jaar, midden opgeleid

Vroeger dacht ik weg met het koningshuis het kost geld, maar 
het levert ook geld op.
Man, 37 jaar, midden opgeleid



OS minder prominent maar wel relevant

Rapportage kwalitatief onderzoek - De stand van het buitenland

Ontwikkelingssamenwerking wordt genoemd, maar het ligt iets 
minder top of mind dan de andere thema’s. Als het ter sprake komt, 
blijkt men het wel belangrijk te vinden dat BZ hier op inzet. 

Ontwikkelingssamenwerking roept direct ook discussie op. Wat is 
effectief? Daarbij blijkt dat men relatief weinig kennis heeft over wat 
BZ precies doet op dit terrein. Wel heeft men het gevoel dat het 
gewoon overmaken van geld niet behulpzaam is op de lange termijn. 

Men weet en begrijpt dat het ‘echt helpen van mensen in 
ontwikkelingslanden’ niet eenvoudig is en vindt het van belang dat BZ 
werkt aan structurele oplossingen. Men weet echter niet met welke 
maatregelen BZ bezig is. Naar voren wordt gebracht dat bijvoorbeeld 
het delen van kennis een toegevoegde waarde zou kunnen hebben. 

Men ziet ook in het kader van de vluchtelingenproblematiek en de 
klimaatcrisis dat het los van een ethische kwestie ook nuttig is om 
ontwikkelingslanden sterker te maken. 

03-10-202221

Associaties (11)

Dat ging over derde wereld landen die gewoon echt hulp nodig 
hebben. Dan heb ik ook zoiets van ja hoe wil je dat doen en 
realiseren in de praktijk.
Man, 37 jaar, midden opgeleid

Ik werk voor de kerk, daar hebben wij ook vaak te maken met 
voorbeelden van ontwikkelingssamenwerking en daar zijn ook 
wel heel gemengde ervaringen en wisselende resultaten. Het is 
niet een kwestie van we maken wat geld over en dan gaat het 
goed. Ook in Zuid-Afrika bv, daar zijn miljarden ingepompt. En 
Syrië. De inzet om mensen te helpen is principieel heel goed, 
maar…we moeten met elkaar gaan nadenken over hoe je 
mensen echt helpt. Het is niet alleen een kwestie van geld 
overmaken. 
Man, 56 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden

Bijvoorbeeld schoon water, milieu, want we willen graag dat 
klimaatverandering minder wordt maar er zijn genoeg arme 
landen waar ze daar niet echt mee bezig zijn. Daar moeten we 
niet alleen geld in pompen maar ook kennis. Vanuit een soort 
luxepositie hebben wij de mogelijkheid om dat te doen. We zijn 
gewoon heel rijk. En qua kennis zijn we heel groot.
Man, 29 jaar, hoog opgeleid



Eigen land eerst versus mondiale blik

Rapportage kwalitatief onderzoek - De stand van het buitenland

In alle groepen zijn zowel respondenten die zich thuis voelen bij de 
invalshoek dat Nederland zich meer op zichzelf moet richten, alsook 
respondenten die redeneren vanuit de invalshoek dat Nederland 
een meer kosmopolitische, internationaal georiënteerde blik zou 
moeten hebben.

Sommige respondenten hebben het gevoel dat in Nederland ook 
genoeg problemen zijn waar we ons als land mee bezig moeten 
houden. Dit zou voor moeten gaan op de focus op andere landen. 

Andere respondenten zien de thema’s die besproken worden meer 
als mondiale thema’s en zijn van mening dat alleen een internationale 
blik kan leiden tot vooruitgang en oplossingen.
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Associaties (12)

Denk je niet dat we bij onszelf moeten beginnen. Waarom moet 
alles naar het buitenland. Er is hier heel veel armoede en 
mensen die toeslagen krijgen waardoor ze in een cirkeltje zitten. 
Die mensen gaan nu niet werken.
Vrouw, 52 jaar, midden opgeleid

Bijvoorbeeld nu, hoe de lonen achterlopen, maar dan wel druk 
maken over geld geven aan andere landen
Vrouw, 52 jaar, midden opgeleid

Ik vind dat we het slecht verdelen in de wereld en een van de 
gevolgen is armoede in de wereld en daarnaast in Nederland. 
Voor mijn studie had ik te maken met onderwijs en het aantal 
kinderen wat op school komt met een bijna leeg trommeltje. 
Armoede is een stuitend iets en dat is nationaal en 
internationaal. Dat vraagt om verbetering.
Man, 68 jaar, hoog opgeleid



Verwachtingen en beeld 
buitenlandbeleid BZ

Op een natuurlijk moment in het gesprek zoomde de gespreksleider in op 
de kennis van het ministerie van BZ, de rol van BZ met betrekking tot de 
thema’s, en de verwachting wat betreft communicatie.



BZ in nieuw kabinet: weinig kennis en vertrouwen

Rapportage kwalitatief onderzoek - De stand van het buitenland

Waar de thema’s van BZ veel meer geladen zijn dan in eerdere 
groepen, gaat de kennis over BZ en over het beleid van BZ hier 
niet in mee. 

Men kan maar heel moeilijk invulling geven aan het beleid van BZ. 
Men heeft geen idee waar speerpunten liggen of waar BZ zich de 
afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden. 

De ministers van BZ zijn niet heel bekend. Minister Hoekstra wordt 
in alle groepen door minstens 1 respondent wel genoemd maar dat 
leidt dan ook niet altijd tot een spontane herkenning bij de andere 
deelnemers. Minister Schreinemacher wordt door niemand 
genoemd. Ook weet men veelal niet dat het ministerie twee 
ministers heeft. 

Er is geen sprake van een groot vertrouwen in de context van het 
nieuwe kabinet. Men heeft het gevoel dat het huidige kabinet een 
voortzetting is van het vorige (“Het is oude wijn in nieuwe zakken.”). 
Daarbij vinden sommigen het vreemd dat de ministers onderling zo 
makkelijk van ministerie wisselen. Dit geeft het gevoel dat er 
iemand die weinig kennis van zaken heeft, een post mag bekleden. 
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Verwachtingen en beeld BZ

Ik vind het persoonlijk niet zo interessant wie het is, er zitten een 
hele groep mensen achter. Het hoofd is niet zo belangrijk want 
er zitten mensen achter die veel meer dingen doen. Die persoon 
is wel verantwoordelijk maar ik vind het belangrijker wat de 
grote lijnen zijn of waar we naartoe werken. 
Man, 29 jaar, hoog opgeleid

Ik vind het een afgang voor Nederland dat iemand die ik een hele 
goede minister van financiën vond, nu ineens minister van 
buitenlandse zaken is. Die man heeft daar geen ervaring in, hij is 
geen diplomaat, hij moet zich nu allemaal dingen gaan toe 
eigenen.
Vrouw, 30 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden

Ik wil weten wat de komende 4 jaar het beleid is, wat is de stip 
op de horizon. Heel veel mensen werken naar de volgende 
verkiezing toe. Dat ze maar twee van de 4 jaar in de politiek 
bezig zijn en verder alleen met de verkiezing. Dat zou ook mijn 
vraag aan Hoekstra zijn ik heb geen flauw idee wat die doet.
Man, 68 jaar, hoog opgeleid



Eerder verwachtingen dan kennis op grote thema’s

Rapportage kwalitatief onderzoek - De stand van het buitenland

Het denken en praten over werkzaamheden van BZ doet men grofweg op 2 niveaus:

• Omdat men relatief weinig kennis heeft van wat BZ feitelijk doet, praat men vooral over 
‘verwachtingen’. Als het gaat om beleid op de grote thema’s zijn de verwachtingen 
abstract: BZ moet bijvoorbeeld verbonden sluiten en samenwerken. Men mist een 
praktische invulling van dit niveau: wat doet BZ dan bijvoorbeeld op het gebied van 
samenwerking? Hoe handelt ze op de grote thema’s, van Europese eenwording tot en 
met de klimaatcrisis.

• Het tweede niveau is praktischer van aard. Dat gaat over wat men voelt als de 
‘basiswerkzaamheden’. Hier heeft men ook wel een voorstelling van wat BZ doet, 
bijvoorbeeld toeristen helpen die in moeilijkheden verkeren en ons land representeren. 
Maar ook de handel bevorderen door handelsmissies. 

In de volgende sheets werken we dit verder uit.
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Verwachtingen en beeld BZ



Verwachtingen 
buitenlandbeleid BZ



Samenwerking ziet men als key voor BZ

Rapportage kwalitatief onderzoek - De stand van het buitenland

Verwachtingen BZ

Samenwerken

Een belangrijke verwachting die men van BZ heeft, is op het gebied 
van samenwerking. Men verwacht dat BZ op Europees of 
internationaal niveau goed samenwerkt op de belangrijke thema’s 
van milieu, immigratie, mensenrechten, belasting betalen, 
invoerrechten, veiligheid, feitelijk op alle relevante thema’s. Men 
verwacht dat het ministerie hier vol op inzet. 

Bonden sluiten

Hiermee samenhangend verwacht men dat Nederland inzet op het 
sluiten van overeenkomsten met andere landen. Vooral de dreiging 
van de oorlog in Oekraïne maakt dat bondgenoten als nog relevanter 
en belangrijker worden gezien. Men verwacht dat het ministerie van 
BZ zorgt dat de samenwerking tussen de bondgenoten goed en sterk 
is. 
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Samen met de EU duidelijkere afspraken. Ik heb het idee dat elk 
land zich dat voor zichzelf probeert te regelen, geen duidelijke 
afspraken over wie doet wat. Betere verdeling en 
oplossingsgericht werken, je kan wel hier en nu denken dat 
iedereen het prettig heeft maar denk even verder over 5 jaar, 
wat dan? 
Man, 28 jaar, midden opgeleid

Je hebt alleen impact als je dingen samen aanpakt: zoals 
stikstofuitstoot. Het verplaatsen van uitstoot levert niks op.
Groep midden/hoog opgeleiden

Meer focus op samenwerken, alle neuzen dezelfde kant op.
Man, 26 jaar, midden opgeleid

Er zijn 2 grootmachten waar wij niks tegen kunnen beginnen. 
(Bedoelt waarschijnlijk Rusland en China)
Vrouw, 27 jaar, hoog opgeleid

Ik verwacht wel dat er ook voor ons gezorgd wordt als er 
dichterbij iets gebeurt. Dat Nederland zorgt dat we dan ook 
geholpen worden. 
Vrouw, 52 jaar, midden opgeleid



Naast samenwerking ook naleving Nederlands belang

Rapportage kwalitatief onderzoek - De stand van het buitenland

Verwachtingen BZ

Afspraken maken en naleven

Men verwacht dat BZ afspraken maakt met de EU-landen of andere 
landen, maar ook dat er strikter wordt toegezien op de naleving van 
deze regels. Soms heeft men het gevoel dat wanneer je je niet aan de 
regels houdt, je er met een berisping vanaf komt. 

Voor de Nederlandse belangen opkomen

Naast de focus op samenwerking, wordt ook genoemd dat BZ de 
Nederlandse belangen niet uit het oog mag verliezen. Men verwacht dat 
we als land op het internationale toneel goed en stevig 
vertegenwoordigd worden. 

Duidelijke, transparante koers varen en communiceren

Men verwacht een duidelijke lijn van BZ: wat willen ze bereiken, met wie 
en op welke manier. Eigenlijk vinden de respondenten het vreemd dat ze 
geen idee hebben van een koers van BZ.
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Het is belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt wat de 
afspraken zijn naar ons zodat wij als burger ook weten wat er 
eigenlijk speelt. Ik heb geen idee. 
Man, 26 jaar, midden opgeleid

Dat vind ik dus inderdaad een hele kwalijke zaak dat in Hongarije 
homoseksualiteit ook absoluut niet geaccepteerd wordt. We 
hebben een Europees verdrag voor de rechten van de mens dus 
dan vind ik dat daarop ingegrepen moet worden. 
Man, 56 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden

Ik vind het belangrijk dat de persoon die er staat sterk daar staat 
en voor Nederland is. En dan niet per se Nederland is de beste 
maar… wij moeten als land goed vertegenwoordigd worden om 
te laten zien wij zijn er en we hebben ook echt een zegje er in. 
Iemand die op persoonlijk vlak niet met een duwtje omver gaat 
en ergens tegenin durft te gaan omdat het voor ons belangrijk is. 
Man, 26 jaar, midden opgeleid

Ik volg wel politiek, ik lees elke dag de krant, en ik heb nog niet 
het begin van het idee van wat Hoekstra uithaalt.
Man, 68 jaar, hoog opgeleid



Mensenrechten

Rapportage kwalitatief onderzoek - De stand van het buitenland

Verwachtingen BZ

Voor mensenrechten opkomen

Zeker omdat de respondenten vinden dat het in Nederland goed is 
geregeld wat betreft mensenrechten, vindt men dat we op dit punt een 
voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere landen waar 
mensenrechten minder goed worden nageleefd. Men vindt het 
belangrijk dat Nederland deze voorbeeldfunctie aangrijpt en probeert 
om in andere landen iets teweeg te brengen. Dit is iets waar Nederland 
in voorop kan lopen door voorlichting te geven. Maar ook druk 
uitoefenen door middel van handel wordt genoemd als middel om 
veranderingen teweeg te brengen.
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Er zijn veel landen waar mensen minder rechten hebben. Ja die 
landen zelf doen dat niet, hier kan je zijn wie je wil zijn. Dat vind 
ik fijn en dat moet eigenlijk overal zijn. Het gaat over 
buitenlandse zaken, ik vind het hier al heel belangrijk maar hou 
je dan ook in andere landen daar mee bezig. We willen daar 
geen kind huwelijk, geen onderdrukking van vrouwen en homo’s. 
Vrouw, 53 jaar, midden opgeleid



Daadkracht en actie 
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Verwachtingen BZ

Daadkracht

Men verwacht en wenst van BZ daadkracht en actie. Men heeft nu het 
gevoel dat er heel veel en heel lang gepraat wordt. Enerzijds begrijpt 
men dat, omdat het moeilijk is om beslissingen te nemen op 
onderwerpen waar veel landen bij betrokken zijn. Anderzijds wil men 
ook zien dat er echt gewerkt wordt aan vooruitgang en dat er concrete 
acties zichtbaar zijn: BZ moet niet alleen afstemmen en luisteren, maar 
ook echt iets doen.

Onze kennis gebruiken

Kennis is een middel dat Nederland kan gebruiken op het buitenlandse 
toneel. Hoewel Nederland klein is en daardoor minder invloed heeft dan 
grotere landen, heeft Nederland op sommige terreinen wel veel kennis 
in huis. Deze specifieke kennis kan ons invloedrijk maken. Gedacht wordt 
aan kennis op het gebied van watermanagement. Dit zou Nederland 
nadrukkelijker kunnen gebruiken en inzetten.  
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Natuurlijk ik het heel belangrijk om naar iedereen te luisteren 
maar dan ben je niet daadkrachtig.
Vrouw, 30 jaar, hoog opgeleid

We zijn een van de beste landen met waterbeperking en daar 
komen meerdere landen ter wereld naar Nederland toe om te 
kijken hoe wordt dat dan gedaan. Nederland heeft heel veel 
kennis in huis.
Man, 37 jaar, midden opgeleid

Er wordt te lang geluld en te weinig knopen doorgehakt. Niks is 
perfect maar er moet op korte termijn wat gedaan worden.
Man, 37 jaar, midden opgeleid



Beeld buitenlandbeleid BZ



Vooral consulaire dienstverlening en representatie
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Beeld BZ

Waar het in de vorige slides vooral ging over wat men verwacht dat BZ 
doet, of zou willen dat BZ doet, bespreken we in de komende slides wat 
men weet of ziet dat BZ doet. Dit zijn overigens ook taken die men van 
BZ verwacht.  

Toeristen helpen

Het meest praktische voorbeeld dat men kent van de werkzaamheden 
van BZ is reizigers helpen in het buitenland. In veel groepen wordt een 
tv-programma aangehaald waarin situaties werden getoond van reizigers 
in de problemen en hoe de ambassade hen hielp. Men denkt aan het 
verliezen van je paspoort, het helpen van mensen in het buitenland die 
een strafbaar feit hebben gepleegd et cetera. 

Ons land representeren

Een andere belangrijke taak van BZ is het representeren van ons land en 
aanwezig zijn in het buitenland. Men weet dat er Nederlandse 
ambassades zijn in het buitenland en dat die ons land 
vertegenwoordigen. 
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Er was laatst zo’n televisieprogramma, volgens mij heet het de 
ambassade, en dan laten ze zien wat ambassades doen in het 
buitenland. Van Nederland en België en wat ze dan voor gevallen 
kregen in het dagelijks leven, mensen die hun paspoort 
kwijtraken en mensen die problemen hebben met pensioenen 
die in het buitenland leven. Ze zorgen voor goede betrekkingen 
voor zover dat gaat. Als er wat aan de hand is met een 
Nederlandse staatburger dat ze zich daar hard voor maken en 
bijstand verlenen.
Vrouw, 66 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden

Hij wordt inderdaad ontboden om over belangrijke zaken te 
praten, dat is het gevoel wat je moet overbrengen van het 
Nederlandse standpunt naar het land waar die zich bevindt en 
andersom. De ambassadeur moet onze belangen behartigen en 
zorgen dat Nederlanders in dat land een goed verblijf hebben. 
Man, 49 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden 

De andere rol van de ambassade is de promotie van Nederland. 
Nederland promoten in het buitenland op allerlei manieren. Ik 
denk dat dat een heel belangrijke taak is van de ambassade. 
Man, 55 jaar, midden opgeleid



Ook kennis van diplomatie 
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Beeld BZ

Netwerken

Men ziet als belangrijke taak van BZ het netwerken in andere landen: 
verbonden sluiten, relaties goed houden en op die manier dingen voor 
elkaar kunnen krijgen.

Ambassadeur/diplomaat

Een ambassadeur roept in alle groepen associaties op van een wat elitair 
persoon die naar veel feestjes en borrels gaat, een zeer goed salaris 
verdient, diplomatiek onschendbaar is. Men ziet naast deze wat meer 
negatieve associaties echter ook de positieve kant van deze functie en 
begrijpt dat ambassadeurs nodig zijn voor Nederland om te netwerken 
en ons land te vertegenwoordigen. Hier kunnen wij als land veel profijt 
van hebben op het gebied van handel en hulp aan Nederlanders in het 

buitenland, maar ook als middel om druk uit te oefenen bij bijvoorbeeld 
het schenden van mensenrechten.
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Constant bezig met connecties leggen met het land waar je 
ambassadeur bent. Opgaan in hun cultuur maar tegelijk je eigen 
land vertegenwoordigen.
Man, 29 jaar, hoog opgeleid

Veel leuke reisjes, veel praten en reizen en nog meer praten. 
Vrouw, 66 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden

Mensen die boven de wet staan, die mogen eigenlijk doen wat ze 
willen, dat is de negatieve kant eraan. Stel dat iemand uit een 
ander land zijn paspoort kwijt is kan je hier een paspoort 
aanvragen. Of als jij als Nederlander in Thailand zit kan je daar 
direct hulp krijgen als het een groot iets is. Het zijn hele 
belangrijke mensen, die mensen helpen Nederland overal en 
kunnen echt invloed uitoefenen op de plekken waar ze zijn.
Man, 35 jaar, midden opgeleid

Schaaltje 38
Vrouw, 63 jaar, laag opgeleid

Het lijkt ook wel een beetje een dans soms. Als er in het 
buitenland iets verkeerd zit dan wordt die ambassadeur 
teruggeroepen. Symboolfunctie en dan je daarmee toch laten 
zien dat we het er niet mee eens zijn zonder dat je iemand daar 
direct op aanspreekt.
Man, 67 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden



Communicatie buitenlandbeleid 
BZ



Vragen en zorgen
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Communicatie

Uit de groepsdiscussies blijkt dat er veel vragen en zorgen zijn rond de 
internationale kwesties die nu spelen. Men zal zelf niet snel actief op 
zoek gaan naar antwoorden op deze vragen, maar het houdt de meeste 
deelnemers toch bezig. De oorlog in Oekraïne heeft buitenlandbeleid 
veel relevanter gemaakt, en de deelnemers voelen zich ook persoonlijk 
veel meer geraakt door bijvoorbeeld stijgende energieprijzen. In dat 
opzicht geven de groepen aan dat ze wensen dat BZ duidelijker maakt 
waar Nederland op in zet wat betreft het buitenlandbeleid. 

Men zou graag een kader willen zien waarbinnen men beslissingen kan 
plaatsen. Men heeft heel veel vragen. Bijvoorbeeld: zetten we in op 
onafhankelijkheid van Russisch gas? Waar werken we naar toe op het 
gebied van energie? Is het topprioriteit om de oorlog in Oekraïne te 
stoppen? Hoeveel invloed hebben wij nu eigenlijk als Nederland? 

Op de vraag hoe dit kader gecommuniceerd moet worden heeft men 
veelal geen pasklaar antwoord. Men haalt de documentaire aan over 
ambassades in het buitenland die goed is bekeken. Maar ook klare taal 
door de minister, informatieverstrekking aan de pers, een duidelijke 
website en voorlichting op scholen worden genoemd. 
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Informatievoorziening naar de buitenwereld wat beter op poten 
zetten, meer informatieverstrekking naar de pers. Als ze me 
niets vertellen kan ik het ook niet weten. De wegen naar 
beslissingen toe, meer uitleg geven aan waarom gaat Wopke 
Hoekstra naar Kiev, en Rutte ging een paar weken later niet want 
die wilde niet alleen voor de foto’s. Geef daar is wat meer uitleg 
bij, welke gedachten hebben ze gehad, welke stappen zijn er 
gezet. Dat hoeft niet in uitgebreide verhalen, dat kan ook 
gewoon in een aantal puntjes.
Man, 67 jaar, hoog opgeleid, groep geïnteresseerden

Ik heb het idee dat bepaalde goede ministers van Buitenlandse 
Zaken beginnen met een soort beginners verklaring. Dit wordt de 
richting... Maar als je dan al weer gaat verzanden in 
verduisterend taalgebruik dat je na tien minuten luisteren nog 
niet weet wat de bedoeling is. Het is mode in de politiek om zo 
te kletsen. 
Man, 67 jaar, hoog opgeleid



Bijlage 1: Selectie en methode



Onderzoeksaanpak en selectie (1)
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4 groepsgesprekken van 2 uur op maandag 20 en dinsdag 21 juni 2022 met algemeen publiek

Er zijn 6 deelnemers per groep uitgenodigd. In totaal hebben n=23 mensen meegedaan, 10 mannen en 13 vrouwen.

Niemand was werkzaam bij een ministerie of departement of gemeente. In elk geval niet als beleidsmedewerker (over andere functie kan 
overleg plaatsvinden, een secretaresse of iemand van de facilitaire dienst mag wel). Niemand werkte als journalist of in media/pr

Er was een politieke diversiteit (overall goede balans middenpartijen (PvdA, VVD, CDA, CU, D66), rechterzijde (Ja21, Forum, PVV) en 
linkerzijde (SP, Groen Links, Denk, Bij1))

Verdeling groepen

1 groep met opleiding tot en met MBO 4, circa de helft tot MBO 2 van jonger dan 35 jaar (2 mannen en 4 vrouwen)

1 groep met opleiding tot en met MBO 4, circa de helft tot MBO2  van 35+ (2 mannen en 3 vrouwen)

1 groep met opleiding MBO 4, Havo/Vwo, HBO, Universiteit) van onder de 35 (3 mannen en 3 vrouwen)

1 groep met opleiding MBO 4, Havo/Vwo, HBO, Universiteit) van 35+ (3 mannen en 3 vrouwen)

Selectie deelnemers

Geselecteerd door een gespecialiseerd bureau. 

De deelnemers zijn tijdens de selectie niet op de hoogte gebracht van het onderwerp.

De deelnemers hebben een vergoeding voor deelname ontvangen. 
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Onderzoeksaanpak en selectie (2)
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2 online groepsgesprekken van anderhalf uur op donderdag 23 juni 2022 met geïnteresseerden in buitenlandse 
politiek

6 per groep uitgenodigd. In totaal hebben 9 deelnemers geparticipeerd. In 1 groep 3 mannen en 2 vrouwen, in de andere groep 2 mannen en 2 
vrouwen.

Alle respondenten waren geselecteerd op interesse in buitenlandse politiek, over een langere tijd (van voor de Oekraïnecrisis).

Allen lezen minimaal 1 krant, offline of online (NRC, Volkskrant, Trouw, Telegraaf of Financieel Dagblad) en lezen daarin ook over buitenlandse 
politiek.

Allen lezen online of in andere media ook achtergrondartikelen over buitenlandse politiek. 

Qua leeftijd 4 van 35 – 49 en 5 van 50 jaar of ouder.

Niemand van deze groep was werkzaam bij een ministerie of departement of gemeente. Niemand werkte als journalist of in media/pr

In de groepen was sprake van politieke diversiteit (overall goede balans middenpartijen (PvdA, CDA, CU, D66), rechterzijde (VVD, Ja21, Forum, 
PVV) en  linkerzijde (SP, Groen Links, Denk, Bij1))

Selectie deelnemers

Geselecteerd door een gespecialiseerd bureau. 

De deelnemers zijn tijdens de selectie op de hoogte gebracht van het onderwerp.

De deelnemers hebben een vergoeding voor deelname ontvangen. 
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Gebruik Qandr

We hebben tijdens de groepsgesprekken gebruik gemaakt van Qandr. Dat 
is een tool waarin deelnemers eerste associaties kunnen delen, plaatjes 
kunnen zoeken of reacties op stellingen kunnen geven. 

Het werkte als smeerolie voor de discussie. Daarbij hielp het sociale 
wenselijkheid te voorkomen, omdat men het antwoord niet eerst publiek 
hoefde te delen. 

Deelnemers gebruikten hun smartphone om individueel reacties te 
geven, die op een centraal bord komen te staan. 

Methode 
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Bijlage 2: gespreksleidraad



Gespreksleidraad
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Gespreksleidraad
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Gespreksleidraad
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