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DRAAGVLAK VOOR 
ONTWIKKELINGSHULP 
VERDER IN DE LIFT

24-08-2015EVELIEN BOONSTOPPEL

Net als in de afgelopen twee jaar, is ook in 
2015 het draagvlak voor het Nederlandse 
overheidsbudget voor ontwikkelingshulp 

verder toegenomen. Daarmee is de steun weer op 
het niveau van voor 2012, het jaar waarin ontwik-
kelingshulp – mede door grootschalige bezuini-
gingen – stevig onder druk kwam te staan. Dit 
blijkt uit representatief onderzoek van Kaleidos 
Research onder ruim 2000 Nederlanders. 

STEUN VOOR VERMINDERING BUDGET HET LAAGST 
SINDS 2006
Het aantal Nederlanders dat het overheidsbud-
get wil verlagen, is het laagst sinds de start van 
de meting in 2006 (zie figuur 1). Een derde (32%) is 
van mening dat de overheid minder geld aan ont-
wikkelingshulp moet geven: een daling van 4% ten 
opzichte van vorig jaar. In 2012 was nog bijna de 
helft (48%) van de Nederlanders voor het verlagen 
van het budget.

STEUN VOOR VERHOGING BUDGET WEDEROM IETS 
GEGROEID
De steun voor het verhogen van het budget strookt 
met de positieve trend die in 2013 werd ingezet. 
Het aantal Nederlanders dat de overheidsuitga-
ven aan hulp graag ziet toenemen, is het afgelo-
pen jaar nog iets gegroeid (van 10% naar 11%). 
Ongeveer de helft van de Nederlanders (49%) 
vindt dat de overheidsbesteding aan ontwikke-
lingshulp gelijk moet blijven. Daarmee heeft het 
draagvlak het dieptepunt uit 2012 voorlopig ach-
ter zich gelaten. De maatschappelijke steun voor 
overheidsuitgaven op dit terrein is hersteld naar 
het niveau van voor de grootschalige bezuinigin-
gen die in dat jaar werden aangekondigd.1

TWEE DERDE VAN NEDERLANDERS VINDT HULP AAN 
MENSEN IN ARME LANDEN BELANGRIJK
Naast de maatschappelijke steun voor overheids-
uitgaven bestemd voor hulp, brengen we sinds 

foto: Flickr-FMSD Distribution partner-Haïti

1
Zie meer: Carabain, 
C., Hoeks, C., 
Boonstoppel, E., & 
Hogeling, L. (2013). 
Nederlanders & 
draagvlak voor 
ontwikkelings-
samenwerking. Een 
verdiepende studie. 
Onderzoeksreeks 
(Vol. 16). 
Amsterdam: NCDO.



2

CONTACT KALEIDOS RESEARCH PAKHUIS DE ZWIJGER, PIET HEINKADE 181-H, 1019 HC AMSTERDAM, 
T 088 7120360, WWW.KALEIDOSRESEARCH.NL, INFO@KALEIDOSRESEARCH.NL, @KALEIDOSR.  
KALEIDOS RESEARCH IS ONDERDEEL VAN STICHTING NCDO.

DRAAGVLAK VOOR ONTWIKKELINGSHULP VERDER IN DE LIFT

2009 ook jaarlijks in kaart hoe belangrijk Neder-
landers het vinden om mensen in arme landen te 
helpen. Deze steun is al jarenlang nagenoeg sta-
biel: twee derde van de Nederlanders zegt dit 
belangrijk te vinden (zie figuur 2). Dit jaar is de 
steun wel iets afgenomen ten opzichte van 2014 
(van 67% naar 65%). Daar staat tegenover dat het 
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FIGUUR 1. Steun voor overheidsbudget bestemd voor ontwikkelingssamenwerking (2006-2015) 

FIGUUR 2. Hoe belangrijk is het om mensen in arme landen zich te helpen ontwikkelen? (2009 - 2015)

aantal Nederlanders dat zegt helpen van arme 
mensen niet belangrijk te vinden, ook iets is afge-
nomen (van 7% naar 5%). Met andere woorden: de 
groep neutralen (Nederlanders die aangeven het 
niet te weten, of geen uitgesproken mening hier-
over hebben) is het afgelopen jaar gegroeid.

ACHTERGROND
De gegevens in deze factsheet zijn onderdeel van 
het jaarlijkse ‘Nederlanders & de Wereld’ onder-
zoek. Hierin staan het duurzame gedrag van volwas-
sen Nederlanders en hun opvattingen over de wereld 
centraal. Het onderzoek vormt, na weging, een 

representatieve afspiegeling van de Nederlandse 
samenleving. De data zijn verzameld in mei 2015 
door TNS NIPO in opdracht van Kaleidos Research. 
De volledige uitgave van ‘Nederlanders & de Wereld 
2015’ wordt in december gepubliceerd. 
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