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DRAAGVLAK VOOR 
ONTWIKKELINGSHULP STIJGT WEER 
Evelien Boonstoppel, Lette Hogeling 
 
Nederland heeft weer aandacht voor het 
buitenland. Als gevolg van verschillende crises 
wereldwijd komt er extra geld voor defensie, 
noodhulp en opvang van asielzoekers. In lijn 
hiermee lijkt ook de maatschappelijke steun 
voor ontwikkelingssamenwerking weer op te 
krabbelen. Uit NCDO onderzoek blijkt dat er 
in vergelijking met vorige jaren weer meer 
Nederlanders vinden dat het budget voor 
ontwikkelingshulp gelijk mag blijven of zelfs 
vergroot mag worden. Meer dan de helft is het 
hiermee eens. Deze mening wordt gedeeld 
door zowel Nederlanders boven de 18 jaar als 
Nederlandse jongeren tussen 12 en 18 jaar. 
 
Extra geld voor defensie en 
ontwikkelingshulp 
In de Troonrede van dit jaar stelde koning 
Willem-Alexander dat we in een open en 
internationaal georiënteerd land leven. Dat 
brengt ons veel goeds maar gaat ook gepaard 
met kwetsbaarheid. De vele internationale 
brandhaarden hebben het thema veiligheid 

weer centraal op de agenda gezet. Na jaren van 
bezuinigingen krijgt defensie er daarom 
structureel 100 miljoen per jaar bij. Ook 
reserveert de regering eenmalig extra geld 
voor noodhulp en opvang van asielzoekers – 
beiden onderdeel van de post ontwikkelings-
samenwerking.  
 
Meerderheid Nederlanders steunt 
budget ontwikkelingshulp 
In lijn hiermee lijkt ook de maatschappelijke 
steun voor ontwikkelingssamenwerking weer 
groter te worden. Het draagvlak voor 
overheidsuitgaven bestemd voor 
ontwikkelingssamenwerking heeft de laatste 
jaren flink onder druk gestaan. Nu, na een 
periode van flinke bezuinigingen, lijkt dit 
draagvlak weer wat op te krabbelen. Meer dan 
de helft van de Nederlanders van 18 jaar en 
ouder, 56%, vindt dat het budget voor 
ontwikkelingshulp gelijk mag blijven of 
vergroot mag worden. Gevraagd naar of het 
Nederlandse budget voor ontwikkelingshulp 



 

vergroot moet worden, gelijk moet blijven of 
verminderd moet worden geeft 47% aan dat 
het budget gelijk moet blijven en 9% dat het 
budget vergroot moet worden. Ruim een 

derde (37%) van de Nederlanders vindt dat 
het budget moet worden verkleind  
(zie figuur 1). 

 
Figuur 1. Moet het budget voor Nederlandse ontwikkelingshulp vergroot worden, gelijk blijven of verminderd 
worden? 

 
 
Steun voor budget ontwikkelingshulp 
stijgt 
NCDO meet sinds 2006 jaarlijks de maat-
schappelijke steun voor ontwikkelings-
samenwerking. Wanneer we de cijfers uit 
voorgaande jaren met elkaar vergelijken, 
blijkt dat de steun voor het budget voor 
ontwikkelingshulp het afgelopen jaar iets is 
gestegen, zoals figuur 2 laat zien. Het aantal 
Nederlanders dat vindt dat het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking moet worden  

 
vergroot is bijna verdubbeld, van 5% naar 9%. 
En ook het aantal Nederlanders dat vindt dat 
het budget gelijk moet blijven ten opzichte 
van vorig jaar is gestegen. Tegelijkertijd is in 
vergelijking met 2013 het aantal Nederlanders 
dat het budget wil verminderen juist gedaald: 
van 43% in 2013 naar 37% in 2014. De 
positieve trend die vorig jaar werd ingezet, 
lijkt dus door te zetten. Het jaar 2012 
markeert voorlopig het dieptepunt.

 
 
Figuur 2 Steun voor overheidsbudget bestemd voor ontwikkelingssamenwerking onder Nederlanders van 18 
jaar en ouder (2006-2014) 
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NCDO onderzoek 
De onderzoeksgroep van NCDO maakt (wetenschappelijke) kennis over internationale 
samenwerking en mondiale vraagstukken toegankelijk voor een breed publiek in Nederland en 
voert onderzoek uit onder Nederlanders over hun kennis en houding ten aanzien van mondiale 
vraagstukken, duurzaamheid en internationale samenwerking. Denk hierbij aan mondiale 
uitdagingen op het terrein van klimaatverandering, voedsel, water, grondstoffen, seksuele en 
reproductieve gezondheid en (eerlijke) handel. 
 
NCDO onderzoek versterkt zo een op feiten gebaseerd maatschappelijk en politiek debat. Zij 
biedt hierbij handvatten voor burgers om in hun gedrag rekening te houden met de effecten van 
hun handelen. NCDO onderzoek gelooft dat zij door burgers en professionals goed te 
informeren bijdraagt aan hun besef van mondiale verbondenheid. Dit besef is onontbeerlijk om 
een wereld op basis van gelijkwaardigheid en duurzaamheid dichterbij te brengen. 
 
NCDO onderzoek verricht ook onderzoek naar de effectiviteit van activiteiten die gericht zijn op 
het bevorderen van actief (mondiaal) burgerschap onder Nederlanders waarbij gebruik gemaakt 
wordt van kwalitatieve en kwantitatieve monitoring en evaluatie methoden. 
 
Onderzoek in opdracht 
Daarnaast voert NCDO (evaluatie)onderzoek uit voor (internationale) opdrachtgevers. 
Opdrachtgevers in de periode 2012-2014 waren o.a. Bill & Melinda Gates Foundation, Partos, 
Wilde Ganzen, Impulsis, Oxfam Novib, Cordaid, VNG en Action Aid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


