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Totaal: Het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt 
sterk overschat

Kennis over budget voor ontwikkelingssamenwerking (spontaan) Zonder vooraf gegeven kennis 
schat de ruime meerderheid 
van Nederland (62%) dat het 
budget voor ontwikkelings-
samenwerking ten opzichte van 
het totale Bruto Nationaal 
Inkomen (BNI) 5% of meer is in 
plaats van 0.6%. Meer dan een 
kwart denkt zelfs dat het 20% 
of meer is. Ongeveer 1 op de 5 
Nederlanders denkt dat dit 
minder is dan 2%. 
Met gegeven voorkennis over 
de mondiale afspraak van 0.7% 
BNI voor ontwikkelings-
samenwerking, wordt opnieuw 
de Nederlandse bijdrage 
overschat door 73%. 

7%
12%

20%
29%

5%

20%

8%

0 tot 0.7% 0.7 tot 2% 2 tot 5% 5 tot 11% 11 tot 20% 20 tot 50% Meer dan 50%

Kennis over budget voor ontwikkelingssamenwerking na benoemen 
internationale afspraak van 0.7% (geholpen)

27% 38% 35%Totaal 27% 38% 35%Totaal

Minder dan 0,7% Precies 0,7% Meer dan 0,7%



4

Totaal: De helft van Nederland vindt dat het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking verhoogd moet worden 

Beleid financiering ontwikkelingssamenwerking De helft van de Nederlanders 
vindt dat Nederland het 
budget voor 
ontwikkelingssamenwerking 
moet verhogen naar 0.7% van 
het BNI of meer. Bijna een 
kwart vindt juist dat dit 
verlaagd moet worden. 
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Totaal: Artsen en ziekenhuizen worden als het meest belangrijke doel voor 
ontwikkelingshulp gezien

Rangschikking doelen ontwikkelingshulp Van de getoonde doelen voor 
hulpgelden krijgen ‘artsen en 
ziekenhuizen’ de hoogste 
positie in de rangschikking 
gevolgd door ‘onderwijs voor 
meisjes’. Het ‘tegenhouden 
van migranten’ komt als het 
minst belangrijke doel uit de 
rangschikking. 
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Totaal: Bijna twee derde van Nederland vindt ontwikkelingssamenwerking 
(heel) belangrijk 

Bijna twee derde (64%) van 
Nederland vindt ontwikkelings-
samenwerking (heel) 
belangrijk. Zij vinden dit onder 
andere belangrijk omdat zij 
vinden dat ieder mens recht 
heeft op dezelfde kansen of 
omdat de overheid een 
voorbeeld kan geven waardoor 
mensen mogelijk zelf ook meer 
gaan doen voor hun 
medemens. 

Belang ontwikkelingssamenwerking

“Alle mensen zijn gelijk en iedereen heeft recht op dezelfde 
kansen.”

“Ik vind dat je elkaar moet helpen, zowel op lokaal als internationaal 
vlak. Ik probeer andere mensen te helpen en ik zou willen dat mijn 
land/overheid dit ook zou doen. Als overheid kan je grote dingen 
bereiken. Als je als overheid het voorbeeld geeft zet je misschien 
mensen aan om zelf ook liever te zijn voor je medemens.”

“Ik vind het belangrijk dat mensen in arme landen geholpen worden 
met educatie, werk en gezondheid zodat ook zij een toekomst 
hebben.”

“Ieder mens heeft recht op voldoende voedsel, schoon water, 
scholing en gezondheidszorg”

“Het is op zich wel belangrijk om armere landen te helpen maar 
eerlijk gezegd denk ik dat Nederland meer de mensen in Nederland 
zelf moeten helpen omdat er in Nederland ook aardig wat armoede 
heerst. En daar zou Nederland wat meer geld aan kunnen besteden. 
Dan heb ik het niet alleen over Nederlandse mensen zelf maar ook 
voor asielzoekers, buitenlandse mensen die hier woonachtig zijn. 

“Ik vind het van belang dat eerst in eigen land alles op orde is”

Grafiektitel

Geheel onbelangrijk

Enigszins onbelangrijk

Niet belangrijk/Niet onbelangrijk

Enigszins belangrijk

Heel belangrijk
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Links georiënteerden vinden ontwikkelingssamenwerking het vaakst 
belangrijk, radicaal rechts georiënteerden duidelijk het minst

Belang ontwikkelingssamenwerking – TOP 2 Van de links georiënteerden 
vindt de grootste groep (82%) 
ontwikkelingssamenwerking 
(heel) belangrijk. Van de 
Nederlanders met een radicaal 
rechtse voorkeur vindt slechts 
35% deze samenwerking 
belangrijk. 
Mannen en vrouwen vinden 
ontwikkelingssamenwerking in 
vergelijkbare mate belangrijk. 
Dat geldt ook voor de jongere 
(<45 jaar) en oudere 
leeftijdsgroep (45+). 

64% 68%

82%
74%

68%

35%

68%
62% 64% 64%

Totaal Radicaal
links

Links Midden Rechts Radicaal
rechts

Jonger
dan 45

45 en
ouder

Man Vrouw

RL, R, RR
RR

RR RR

Inzoomend op kleinere 
leeftijdsgroepen zijn er 
wel degelijk verschillen: 

18-34: 71%
35-54: 60%
55-64: 57%
65+: 68%
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(Bijna) een kwart schat het aantal migranten en de verhouding vluchtelingen 
juist in; echter worden beiden door de ruime meerderheid overschat

Bijna een kwart van de 
Nederlanders (22%) schat het 
aantal migranten wereldwijd 
juist in op 250 miljoen. Tevens 
schat een kwart juist in dat 13% 
van alle migranten 
vluchtelingen zijn. 
Zowel het totale aantal 
migranten als de verhouding 
vluchtelingen ten opzichte van 
het aantal migranten wordt 
door de meerderheid 
overschat (respectievelijk 51% 
en 61%).

Aantal migranten in de wereld

Verhouding vluchtelingen t.o.v. totaal aantal migranten
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Politieke voorkeur: Het aantal migranten en het aandeel vluchtelingen wordt door ‘links’ 
relatief vaak overschat en door ’rechts’ juist vaak onderschat

Aantal migranten in de wereld Nederlanders met een extreem 
linkse politieke voorkeur 
overschatten iets vaker het 
aantal migranten, en 
Nederlanders met een extreem 
rechtse politieke voorkeur 
onderschatten juist vaker het 
aantal migranten. 
Dit zelfde patroon is zichtbaar 
voor de verhouding 
vluchtelingen. Mensen met 
een extreem rechtse voorkeur 
onderschatten vaker het 
aandeel vluchtelingen, terwijl 
mensen met een linkse 
voorkeur juist vaker het 
aandeel overschatten. 

27% 22%

51%

23% 19%

58%

31%
19%

51%

21%
27%

52%

32%

17%

51%

36%

19%

46%

Onderschatting (50/150 mln) Goede inschatting (250 mln) Overschatting (350/450/550 mln)

15%
25%

61%

9%

29%

62%

12% 18%

70%

7%

28%

65%

15%

30%

55%

27%
22%

51%

Onderschat (3%) Juist (13%) Overschat (23%/33%/43%/53%)

Verhouding vluchtelingen t.o.v. totaal aantal migranten
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Totaal Radicaal links Links Midden Rechts Radicaal rechts

M M RL, M
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RL, L, M, R

M

L L L
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RL, L, M, R, RR = significant hoger dan de aangegeven groep (95%-niveau)
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15%

25%

61%

9%

21%

69%

19%
27%

55%

Onderschat (3%) Juist (13%) Overschat (23%/33%/43%/53%)

Totaal Jonger dan 45 45 en ouder

Leeftijd: Nederlanders onder de 45 jaar overschatten vaker het aantal migranten en het 
aandeel vluchtelingen, ouderen onderschatten deze aantallen juist vaker

Aantal migranten in de wereld De jongere groep, onder de 45 
jaar, schat het aantal migranten 
en het aantal vluchtelingen 
relatief hoog in. Terwijl de 
oudere groep, boven de 45 
jaar, juist het aantal migranten 
en vluchtelingen relatief laag 
inschat. 

15%
25%

61%

9%
21%

69%

19%
27%

55%

Onderschat (3%) Juist (13%) Overschat (23%/33%/43%/53%)

27%
22%

51%

19% 19%

61%

33%
23%

44%

Onderschatting (50/150 mln) Goede inschatting (250 mln) Overschatting (350/450/550 mln)

Verhouding vluchtelingen t.o.v. totaal aantal migranten

*

*

*

*

* = significant hoger dan de andere groep (95%-niveau)
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Geslacht: Vrouwen schatten het aantal migranten en vluchtelingen beter in 
dan mannen, mannen onderschatten de aantallen relatief vaak

Aantal migranten in de wereld Mannen onderschatten vaker 
het aantal  migranten en 
vluchtelingen dan vrouwen. 
Vrouwen schatten het 
daarentegen juist vaker correct 
in. De mate waarin mannen en 
vrouwen het aantal migranten 
en vluchtelingen overschatten 
is vergelijkbaar aan elkaar. 
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51%

33%

18%

49%

22% 25%
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Onderschatting (50/150 mln) Goede inschatting (250 mln) Overschatting (350/450/550 mln)
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Verhouding vluchtelingen t.o.v. totaal aantal migranten
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Totaal: De ruime meerderheid vindt het belangrijk dat Nederland 
financieel bijdraagt aan het bestrijden van grondoorzaken van migratie

De ruime meerderheid (60%) 
vindt het (heel) belangrijk dat  
Nederland financieel bijdraagt 
aan het bestrijden van 
grondoorzaken van 
gedwongen migratie.
Slechts een kleine groep (12%) 
vindt dit (geheel) onbelangrijk. 

Belang budget grondoorzaken

Grafiektitel

Geheel onbelangrijk

Enigszins onbelangrijk

Niet belangrijk/Niet onbelangrijk

Enigszins belangrijk

Heel belangrijk
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Van ‘extreem rechts’ vindt slechts 39% financiering voor het bestrijden van grondoorzaken 
(heel) belangrijk ten opzichte van ruim 60% van de rest van Nederland

Belang budget grondoorzaken - TOP 2 Met name de Nederlanders 
met een extreem rechtse
politieke voorkeur vinden het 
minder vaak belangrijk dat 
Nederland financieel bijdraagt 
aan het bestrijden van 
grondoorzaken van 
gedwongen migratie. ’Slechts’ 
39% vindt dit heel belangrijk 
ten opzichte van 67%-74% van 
de meer links of centraal 
georiënteerde Nederlanders.
Nederlanders boven de 45 jaar 
vinden het ten opzichte van de 
jongere groep relatief vaak 
belangrijk. Dat geldt ook voor 
mannen ten opzichte van 
vrouwen.  

60%
67%

74% 73%

62%

39%

56%
63% 63%

57%

Totaal Radicaal
links

Links Midden Rechts Radicaal
rechts

Jonger
dan 45

45 en
ouder

Man Vrouw

**

* = significant hoger dan de andere groep (95%-niveau)

RR

R, RR R, RR

RR

RL, L, M, R, RR = significant hoger dan de aangegeven groep (95%-niveau)
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Totaal: Bijna twee derde vindt het belangrijk dat Nederland financieel 
bijdraagt aan opvang van vluchtelingen in de regio

Bijna twee derde (63%) vindt 
het belangrijk dat Nederland 
financieel bijdraagt aan de 
opvang van vluchtelingen in de 
regio van herkomst. 12% vindt 
dit (geheel) onbelangrijk. 

Belang opvang in de regio

Grafiektitel

Geheel onbelangrijk

Enigszins onbelangrijk

Niet belangrijk/Niet onbelangrijk

Enigszins belangrijk

Heel belangrijk
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63%
70% 72% 72%

68%

43%

58%
66% 66%

60%

Totaal Radicaal
links

Links Midden Rechts Radicaal
rechts

Jonger
dan 45

45 en
ouder

Man Vrouw

45-plussers vinden het vaker belangrijk dat Nederland bijdraagt aan 
opvang in de regio dan de groep onder de 45 jaar 

Belang opvang in de regio - TOP 2 In lijn met het belang van 
financiering voor bestrijding 
van grondoorzaken vinden de 
Nederlanders met een extreem 
rechtse politieke voorkeur het 
belang van opvang in de regio 
duidelijk minder belangrijk dan 
de rest van Nederland. Slechts 
43% vindt dit (heel) belangrijk. 

De oudere leeftijdsgroep (45+) 
vindt het belangrijker dat 
Nederland bijdraagt aan 
opvang in de regio dan de 
jongere leeftijdsgroep (<45 
jaar).  Tussen mannen en 
vrouwen is er geen verschil. 

*

* = significant hoger dan de andere groep (95%-niveau)

RR RR RR
RR

RL, L, M, R, RR = significant hoger dan de aangegeven groep (95%-niveau)
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Totaal: Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat er in ons land geen 
plek meer is voor vluchtelingen

Bijna de helft (46%) van de 
Nederlanders vindt dat 
Nederland vol is, en er geen 
vluchteling meer bij kan. 
Daarentegen vindt 27% dat dat 
niet zo is en dat vluchtelingen 
dus nog wel welkom zouden 
zijn in Nederland.  

Opvang van vluchtelingen in Nederland

”Nederland is vol. Er kan geen vluchteling meer bij”

Grafiektitel

Helemaal oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Helemaal eens
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46%
37%

23%
34%

50%

80%

39%
50%

44% 48%

Totaal Radicaal
links

Links Midden Rechts Radicaal
rechts

Jonger
dan 45

45 en
ouder

Man Vrouw

4 op de 5 extreem rechtse Nederlanders vindt dat er geen plek meer is voor 
vluchtelingen tegenover slechts een kwart van de links georiënteerden

Opvang van vluchtelingen in Nederland – TOP 2 De meningen omtrent de 
stelling ‘Nederland is vol. Er 
kan geen vluchteling meer bij’ 
zijn sterk afhankelijk van 
politieke voorkeur. Met 
uitzondering van ‘extreem 
links’ neemt de groep die het 
eens is met de stelling steeds 
verder toe naarmate de 
politieke voorkeur meer rechts 
georiënteerd is. Van ‘extreem 
rechts’ is zelfs 80% het eens 
met deze stelling. 
Er is geen verschil tussen 
mannen en vrouwen, wel vindt 
de oudere groep (45+) vaker 
dat er geen plek meer is voor 
vluchtelingen dan de jongere 
groep (<45 jaar). 

*

”Nederland is vol. Er kan geen vluchteling meer bij”

* = significant hoger dan de andere groep (95%-niveau)

RL, L, M, R

RL, L, M

L
L

RL, L, M, R, RR = significant hoger dan de aangegeven groep (95%-niveau)



23

STEUN NIEUWKOMERS

Gericht aan:
Datum:
Projectnummer:
Opgeleverd door:

Bob van Dillen
26 februari 2021
1158-10-02
Marceline Veen



24

Totaal: Ruim drie kwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat 
nieuwkomers direct bij binnenkomst begeleiding krijgen

Ruim drie kwart van de 
Nederlanders vindt het 
belangrijk dat nieuwkomers 
direct bij binnenkomst in onze 
samenleving begeleid worden, 
o.a. omdat hulp kan helpen om 
sneller zelfstandig te worden 
en de nieuwkomers zo op 
langere termijn minder 
hulpbehoevend zijn.  

Belang begeleiding nieuwkomers

“Je moet deze mensen helpen en niet aan hun lot over laten of 
denken dat komt wel goed, deze mensen hebben hulp nodig om 
in onze cultuur en samenleving te kunnen functioneren en het mes 
snijdt aan 2 kanten. Na een tijdje hebben ze onze cultuur en taal 
onder controle en ze hebben werk waardoor ze voor hun eigen en 
eventueel voor hun gezin zelfstandig kunnen zorgen.”

“Als je de taal niet spreekt of niet bekend bent met de cultuur van 
het land waarin je bent zul je altijd buitengesloten worden en 
afhankelijk van hulp blijven”

“Zij moeten zich kunnen redden in Nederland dus niet geïsoleerd 
raken door niet te kunnen communiceren”

“Mensen kunnen zo een nieuw thuis opbouwen, als daar te lang 
mee gewacht wordt, blijven ze vervreemd in een nieuw land.”

“Omdat sommige binnenkomers meer/beter geholpen wordt dan 
de inwonende Nederlander. Snap dat ze taal moeten leren en 
werk, maar ook zijn er genoeg Nederlanders die dat niet hebben 
of goed geholpen worden.”

“We moeten ze helpen in eigen land en niet hier naar toe laten 
komen”

Grafiektitel

Geheel onbelangrijk

Enigszins onbelangrijk

Niet belangrijk/Niet onbelangrijk

Enigszins belangrijk

Heel belangrijk
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Naarmate de politieke voorkeur meer links georiënteerd is neemt het belang van begeleiding van 
nieuwkomers toe; ook 45-plussers vinden dit belangrijker dan de Nederlanders onder de 45 jaar

Belang begeleiding nieuwkomers – TOP 2 Het belang van begeleiding 
voor nieuwkomers is het 
hoogst onder links 
georiënteerde Nederlanders. 
Naarmate de politieke 
voorkeur meer rechts wordt 
neemt dit belang geleidelijk af. 
Toch vindt ook van radicaal 
rechts 68% dit (heel) belangrijk. 
De oudere Nederlanders 
boven de 45 jaar vinden het 
belangrijker dat er direct hulp 
en begeleiding komt voor 
nieuwkomers dan de jongeren. 
Mannen en vrouwen denken er 
hetzelfde over.    

78%
86% 83% 82% 79%

68% 70%

83%
77% 79%

Totaal Radicaal
links

Links Midden Rechts Radicaal
rechts

Jonger
dan 45

45 en
ouder

Man Vrouw

*

* = significant hoger dan de andere groep (95%-niveau)

RR
RR RR RR

RL, L, M, R, RR = significant hoger dan de aangegeven groep (95%-niveau)
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Totaal: Bijna de helft van Nederland vindt dat ongedocumenteerden hulp 
moeten krijgen in de vorm van ‘bed, bad en brood’

48% van Nederland vindt het 
belangrijk dat 
ongedocumenteerden hulp 
krijgen in de vorm van bed, 
bad en brood. Bijna een kwart 
vindt dit (heel) onbelangrijk. 

Belang steun ongedocumenteerden

Grafiektitel

Geheel onbelangrijk

Enigszins onbelangrijk

Niet belangrijk/Niet onbelangrijk

Enigszins belangrijk

Heel belangrijk
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Alleen van de extreem rechts georienteerde Nederlanders vindt minder 
dan de helft (27%) dat ongedocumenteerden hulp moeten krijgen

Belang steun ongedocumenteerden – TOP 2 Extreem rechts georiënteerde 
Nederlanders zijn duidelijk 
minder vaak van mening dat 
ongedocumenteerden
geholpen moeten worden in 
de vorm van ‘bed, bad en 
brood’ dan de rest van de 
Nederland. Slechts 27% van 
‘radicaal rechts’ vindt dit 
belangrijk ten opzichte van 
meer dan de helft van de rest 
van Nederland. 
De groep jonger dan 45 jaar 
vindt ‘bed, bad en brood’ voor 
ongedocumenteerden vaker 
belangrijk (53%) dan de 45-
plussers (45%). 

48%

58% 60%
56%

51%

27%

53%
45%

49% 47%

Totaal Radicaal
links

Links Midden Rechts Radicaal
rechts

Jonger
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45 en
ouder

Man Vrouw
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* = significant hoger dan de andere groep (95%-niveau)
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RL, L, M, R, RR = significant hoger dan de aangegeven groep (95%-niveau)
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Totaal: De helft van de Nederlanders vindt het goed als het goedkoper 
wordt voor migranten om geld over te maken naar hun land van herkomst

De helft van Nederland vindt 
het goed als Nederland voor 
migranten geldovermakingen 
naar het land van herkomst 
goedkoper zou maken. Bijna 1 
op de 5 (18%) vindt dit slecht. 
De overige groep, bijna een 
derde, staat hier neutraal in en 
heeft dus geen uitgesproken 
mening over het goedkoper 
maken van het overmaken van 
geld naar het land van 
herkomst.  

Bijdrage aan land van herkomst
Wat vindt u ervan als Nederland geldovermakingen naar het land van herkomst goedkoper zou maken? 

Slecht

Niet goed, niet slecht

Goed
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50% 53%

63%
55%

51%

35%

53%
47%

53%
46%

Totaal Radicaal
links

Links Midden Rechts Radicaal
rechts

Jonger
dan 45

45 en
ouder

Man Vrouw

Links georiënteerden vinden het het vaakst een goed idee dat het goedkoper wordt voor 
migranten om geld over te maken naar hun geboorteland

Bijdrage aan land van herkomst – “goed”
Wat vindt u ervan als Nederland geldovermakingen naar het land van herkomst goedkoper zou maken? 

Met name Nederlanders met 
een linkse politieke voorkeur 
vinden het goed als het 
goedkoper wordt voor 
migranten om geld over te 
maken naar hun land van 
herkomst (63%). Van de 
radicaal rechts georiënteerden 
is dit ‘slechts’ 35%. 

Deze mening verschilt niet 
tussen mannen en vrouwen of 
voor de verschillende 
leeftijdsgroepen. 

RR

R, RR

RR
RR

RL, L, M, R, RR = significant hoger dan de aangegeven groep (95%-niveau)


