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De centrale vraag is:

Primair

• Welke (door BZ geïdentificeerde en gebruikte) frames worden geactiveerd in de 

communicatie over economische diplomatie? 

• Wordt de toegevoegde waarde van economische diplomatie in de verhalen 

overgebracht en wat is deze toegevoegde waarde volgens Nederlanders?

• Wat is de werking van het benadrukken van maatschappelijke beleidsdoelen in de 

communicatie versus meer de harde financieel-economische kant van handel? Activeert 

dit andere frames? Wat is het effect op de boodschapoverdracht?

• Welke aspecten die een verhaal inkleuren hebben invloed op de frames die geactiveerd 

worden en de ontvangst van de boodschap over economische diplomatie? (te denken  

valt aan: type bedrijf, het land, trots versus borstklopperij)

Secundair

• Hoe kijken Nederlanders aan tegen de interviews van ambassadeurs over hun werk? 

• Hoe kijken Nederlanders aan tegen buitenlandse handel en economische diplomatie? 

Zien zij de ondersteuning van bedrijven als taak van de overheid/ambassade?
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Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) zet zich in voor de veiligheid en welvaart van 

ons land en voor een eerlijke en duurzame wereld. Eén van de belangrijke pijlers in het 

werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken is economische diplomatie. 

Via corporate communicatie (o.a. over economische diplomatie) laat BZ zien wie ze zijn, 

wat ze doen en wat het werk oplevert voor Nederland (algemeen) en Nederlanders 

(specifiek/persoonlijk). De corporate communicatiestrategie is gericht op de inzet van 

persoonlijke verhalen en ervaringen om het werk van diplomaten en BZ dichterbij en 

concreet te maken. Aanvullend wordt een overkoepelde kernboodschap ingezet om de 

toegevoegde waarde van het BZ-werk te verduidelijken en worden bewust 

(counter)frames ingezet om zo de juiste snaar te raken.

Via economische diplomatie biedt BZ ondersteuning, met name via de ambassades, aan 

Nederlandse bedrijven of instellingen die zaken (willen) doen of samenwerkingen willen 

aangaan met het buitenland. 

Er is behoefte aan een beter inzicht in hoe de communicatie over economische 

diplomatie precies uitwerkt bij het Nederlands publiek. Er zijn bovendien aanwijzingen 

dat de communicatie soms toch ook ongewenste frames (onbedoeld) activeert (Koopman 

versus Dominee) en het beeld kan oproepen dat Nederlanders persoonlijk niet direct 

profiteren van het BZ-werk in het buitenland. 

Om te achterhalen wat nu concrete do’s en don’ts zijn in de communicatie rondom 

economische diplomatie is kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd door 

MarketResponse. De hierna volgende pagina geeft een korte introductie.

Wat roepen de verhalen die ambassadeurs in de media vertellen over economische 

diplomatie op bij het Nederlands publiek? Wat werkt er wel en juist niet goed in deze 

communicatie?

Onderliggende onderzoeksvragen

Situatie en vraagstelling
Introductie



Introductie

Inleidend

Onderzoek in het kort

MarketResponse heeft dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

uitgevoerd. Om de communicatieve werking en impact van de verhalen goed te kunnen 

doorgronden en te duiden is gebruik gemaakt van het Prospect framework van Kahneman. 

Dit framework gaat er van uit dat op basis van informatie mensen bewust en onbewust 

verschillende aspecten van informatie positief ontvangen (dit is een gain) of negatief 

ontvangen (dit is een loss) ten opzichte van een referentiepunt. Het referentiepunt is hier de 

beoogde communicatiedoelstelling van de informatie van het ministerie van BZ. 

Door verhaalfragmenten op een aantal vooraf bepaalde aspecten te toetsen krijgen we 

scherp hoe het verhaalfragment wordt beleefd en welke aspecten bewust en onbewust een 

positieve en/of negatieve werking hebben op de ontvanger. Dit heeft ons in staat gesteld om 

gerichte acties te formuleren (de do’s en don’ts) om de beleving van de informatie positief te 

beïnvloeden.

Het onderzoek bestond zowel uit kwantitatieve als kwalitatieve componenten. We zijn 

gestart met een grootschalig online onderzoek onder in totaal netto n=2.400 Nederlanders in 

de leeftijd van 18 jaar en ouder. Hierbinnen hebben we steeds n=200 respondenten één van 

de 12 verhaalfragmenten (zie bijlage p.59) over economische diplomatie voorgelegd waar we 

vervolgens een aantal vragen over hebben gesteld. 

Vervolgens hebben we in een online community met n=20 deelnemers individueel een 

selectie van 9 verhalen laten verlevendigen aan de hand van verschillende creatieve 

opdrachten (moodboard, heatmap sterke en zwakke punten). Hiermee is er naast ratio ook 

nadrukkelijk aandacht gegeven aan het onbewuste. Hiermee halen we ook onbewuste gains

en losses boven tafel en begrijpen we deze daardoor nog een stap dieper.

Tot slot hebben we de dynamiek van 3 focusgroepen met n=4 deelnemers ingezet om te 

achterhalen hoe we de gains kunnen versterken en de losses kunnen ombuigen naar een gain. 

Op basis hiervan hebben we helder gekregen wat actiegerichte do’s en don’ts zijn om de 

communicatie te versterken. 

Leeswijzer

In deze geïntegreerde rapportage beschrijven we de resultaten van zowel de kwantitatieve als 

kwalitatieve deelonderzoeken. Bovenaan de pagina staat steeds vermeld of het om het 

kwantitatieve         of kwalitatieve onderzoek           gaat.

In deze rapportage zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. Het rapport start met de 

belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Vervolgens wordt een grafische presentatie van de 

resultaten gegeven met aanvullende toelichting daar waar dit relevant is. 

Het rapport behandelt achtereenvolgend:
1. Overkoepelende conclusies;

2. Beeld vooraf en effect van verhaalfragmenten op beeldvorming;

3. Kwantitatieve resultaten rondom de frames, boodschapoverdracht en elementen die het 
beeld bepalen;

4. Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de verschillende verhaalfragmenten per land: 
kerncijfers en do’s en don’ts. 

In de conclusies worden geïntegreerde bevindingen gegeven op basis van zowel het 

kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek. Een verantwoording van zowel het kwalitatieve als 

het kwantitatieve deel is te vinden in de bijlage. 
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Overkoepelende conclusies
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Conclusies

Beeld van Nederlandse 

ambassades vooral gekleurd 

door hulp aan Nederlanders

In alle fasen van het onderzoek komt 

duidelijk naar voren dat het beeld van 

Nederlanders over het werk van 

Nederlandse ambassades sterk 

gekleurd wordt door hulp aan 

Nederlanders (personen) in het 

buitenland. Er is veel minder 

bekendheid over de rol van de 

Nederlandse ambassade voor 

bedrijven.

De voorgelegde verhaalfragmenten 

leren Nederlanders dan ook zeker iets 

nieuws. Nederlanders zien de 

toegevoegde waarde in van de 

ondersteuning die ambassades bieden 

aan Nederlandse bedrijven. 

Voor alle verhaalfragmenten geldt dat de positieve frames

het sterkst getriggerd worden

Alle verhaalfragmenten (m.u.v. China fragment 4) roepen verreweg het 

sterkst de frames actieve schakel en toolbox op. Het sterkst onder 

mensen met interesse in buitenlandbeleid én een uitgesproken 

mening, het minst onder niet of nauwelijks geïnteresseerden.

Vervolgens (op afstand) wordt het frame sustainability het sterkst 

getriggerd. Dit frame speelt niet in alle verhalen een rol. Opnieuw 

wordt ook dit frame minder onder niet of nauwelijks geïnteresseerden 

getriggerd dan onder de rest.

De negatieve frames (koopman vs dominee, old boys network en 

gidsland) worden veel minder getriggerd door de verhaalfragmenten 

over economische diplomatie. Dit betekent dat BZ in haar eigen 

communicatie niet terughoudend hoeft te zijn te communiceren over 

dit onderwerp, met het oog op het vermijden van deze negatieve 

frames.

De frames gidsland en old boys network worden in verhouding sterker 

geactiveerd onder geïnteresseerden zonder een uitgesproken mening 

dan onder de andere twee groepen. Voor koopman vs dominee zijn er 

nauwelijks verschillen, ook niet tussen de verhaalfragmenten.

Toegevoegde waarde van economische diplomatie wordt goed 

overgebracht, maar focust vooral op het betreffende land óf voor 

Nederlandse bedrijven 

De boodschap dat het werk van de Nederlandse ambassades bijdraagt aan het 

succes van Nederlandse bedrijven in het buitenland wordt het best overgedragen. 

Dit kan echter onwenselijk zijn wanneer er te veel een eenzijdige focus is op 

financieel gewin voor bedrijven, in plaats van ook de meerwaarde voor 

Nederland(ers) te benoemen. 

De boodschappen over de bijdrage aan de welvaart van Nederland én dat het werk 

van de ambassades banen oplevert voor Nederlanders worden vervolgens het best 

overgedragen. Beide boodschappen scoren vergelijkbaar. 

In de spontane reacties van respondenten zien we dat de focus (in de verhalen die 

meer ingaan op handel) vooral ligt op de toegevoegde waarde voor Nederlandse 

bedrijven/ ondernemers. Ook wordt spontaan de waarde voor Nederland(ers) 

benoemd, maar in verhouding minder vaak. 

De  boodschap dat het werk van ambassades bijdraagt aan een eerlijke en duurzame 

wereld wordt ook gezien, maar duidelijk minder sterk. Dit is verklaarbaar aangezien 

dit element niet in alle verhalen een rol speelt. In de eigen woorden van 

respondenten zien we (in de verhalen waar hulp meer een rol speelt) dat de 

toegevoegde waarde daar vooral gezien wordt voor het betreffende land. 

Mensen die geen interesse hebben in buitenlandbeleid pakken de boodschap 

minder goed op dan mensen die meer geïnteresseerd zijn. 
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Conclusies

Benadrukken van maatschappelijke 

beleidsdoelen in de communicatie

De maatschappelijke beleidsdoelen worden  

het beste overgebracht als het de 

hoofdboodschap is of als de 

handelsboodschap niet voorop wordt 

gesteld in het verhaal.

Als de win/win van hulp en handel duidelijk 

is, draagt dit het meest bij aan de 

geloofwaardigheid.

Het land is zeer bepalend: de Koerden in 

Irak en de natuurramp in Mozambique zijn 

logische haakjes voor een maatschappelijk 

beleidsdoel. Voor China werken de 

maatschappelijke doelen juist in het 

nadeel, omdat het land zelf de veroorzaker 

is van de onderdrukking van de lokale 

bevolking en de macht van China als een 

dreiging wordt ervaren.

Niet geïnteresseerden 

minder geraakt door de 

communicatie

In z’n algemeenheid geldt dat 

de communicatie niet of 

nauwelijks geïnteresseerden 

minder raakt dan mensen die 

in de basis al interesse 

hebben in buitenlands beleid. 

Dit geldt zowel  op 

nieuwswaarde, 

boodschapoverdracht, als de 

mate waarin (positieve) 

frames getriggerd worden.

Vooral de combinatie van  

elementen bepaalt het 

effect

In algemene zin is het zo dat juist 

de combinatie van verschillende 

elementen maken of iets wel of 

niet goed werkt in de 

communicatie over economische 

diplomatie. Deze combinatie 

luistert nauw.

Denk aan type land en omvang 

van bedrijven, maar ook aan het 

benadrukken van alleen de 

handelskant versus het koppelen 

aan maatschappelijke doelen.

Een aantal concrete do’s en 

don’ts zijn op de hierna volgende 

pagina geformuleerd.

Onderzoeksomgeving zorgt 

voor sterke focus op de 

details in de fragmenten

Tot slot een laatste kanttekening 

om de resultaten goed te kunnen 

duiden. De onderzoeksomgeving, 

te weten het geïsoleerd 

voorleggen van verhaal-

fragmenten, buiten een normale 

context van het lezen van een 

bericht in de media, zorgt ervoor 

dat mensen sterk gefocust zijn op 

wat er precies in dit specifieke 

fragment verteld wordt. 

Daarmee wijkt het af van de 

realiteit waarin meer elementen 

invloed hebben, zoals andere 

informatie die mensen tot zich 

nemen die óók het onderwerp 

buitenlandse handel raken. 
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Do’s en Don’ts

Toegevoegde waarde ambassade

• Aan de rol van de ambassade kan meer 
toegevoegde waarde worden gegeven 
door een concrete invulling en de eigen 
ervaringen (bijv. rond cultuurverschillen) 
van het werk van de ambassadeur te 
verbinden aan het verhaal. Dit brengt het 
werk tegelijkertijd dichterbij, maakt het 
menselijker.

• De kracht zit in het benoemen van 
meerdere aspecten van het werk van 
ambassades. Alleen de vermelding dat er 
contacten zijn gelegd tussen bedrijven en 
de overheid in het land, biedt weinig 
toegevoegde waarde. 

• Verbindt het werk (de rol) van de 
ambassade direct aan een concrete 
opbrengst voor Nederland(ers). Haal het 
dichtbij: Daar verdienen Nederlandse 
gezinnen een goede boterham aan. 
Daarom helpen wij Nederlandse 
ondernemers waar we kunnen.

• Voorkom de link van de rol van de 
ambassade met enkel financieel gewin 
voor bedrijven. 

Verhaal overschrijdend

• Nieuwe en verrassende informatie heeft een 
positief effect.

• Het benadrukken van unieke kwaliteiten van 
Nederlandse bedrijven geeft een gevoel van trots 
en positief chauvinisme.

• Het benadrukken van unieke positieve 
eigenschappen van Nederlanders zorgt voor 
herkenning en een positief gevoel (zoals direct en 
zakelijk).

• Kleine initiatieven wekken veel sympathie op, 
vooral met een ondernemer die een logische link 
heeft met het land (grensstreek, nationaliteit).

• Het type bedrijf is zeer bepalend hoe de 
boodschap raakt: verhalen over ondernemers en 
kleine bedrijven spreken meer aan omdat het 
verhaal daarmee dichterbij komt.

• Het benoemen van concrete en positieve impact 
op de lokale bevolking (waarvan bekend is dat zij 
getroffen zijn door rampen en oorlogsleed) werkt 
goed, zoals bijdragen aan hun weerbaarheid en 
zelfredzaamheid. 

Kernboodschap

• Het land kan de boodschap negatief 
of positief kleuren (de angst voor 
China zit de handels- en 
maatschappelijke boodschap in de 
weg en maakt de lezers extra 
kritisch en sceptisch, terwijl bij 
Mozambique de combinatie van de 
handels- en maatschappelijke 
boodschap goed werkt).

• Hulp en handel is een win/win: 
helpen met Nederlandse kennis en 
kunde in het land zelf wat direct ook 
groei en banen oplevert in 
Nederland. 

• Onduidelijkheid over de rol van de 
ambassade, met name rondom 
financiering/investeringen, werkt in 
het nadeel. 

• Het zorgen voor een goede balans  
in duidelijkheid bieden zonder 
teveel in details te treden, werkt 
positief.

Toon

• Teveel jargon creëert afstand. Denk 
aan termen als:  consortium, 
investeren, versnelling van de 
economische groei, een strategie 
ontwikkelen.

• Dit geldt ook voor woorden als 
rigide en bureaucratisch waar veel 
mensen geen positieve associatie bij 
hebben. 

• Verder geldt dat woorden als 
veroveren, waarschuwen en 
gigantische investeringen te sterk 
zijn en daardoor ook afstand 
creëren. Zachtere termen als 
bewustmaken en de markt 
betreden, werken beter. De keuze 
voor woordgebruik blijft steeds 
sterk context-afhankelijk (denk o.a. 
aan het land waar het om gaat).



9

Resultaten 
- Beeld vooraf en effect van verhaalfragmenten op beeldvorming
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Beeld vooraf

Helft Nederlanders heeft een beeld van het werk van Nederlandse 
ambassades; focus ligt op hulp Nederlanders

Het top of mind beeld dat Nederlanders hebben over het werk 

van de Nederlandse ambassade is sterk in gegeven door hulp van 

ambassades aan Nederlanders in het buitenland. Dit gaat over 

mensen die op vakantie zijn in het buitenland, maar ook om 

Nederlanders die daar (tijdelijk) wonen.

De kant van de ondersteuning aan bedrijven wordt nauwelijks 

spontaan genoemd wanneer gevraagd wordt wat er in mensen 

opkomt als ze denken aan het werk van de Nederlandse 

ambassades. 

• “Het gemeentehuis in het buitenland”. 

• “Als je in de problemen komt in een land kan je daarheen”

7% 45% 34% 14%

Ik heb er een precies beeld van Ik heb er op hoofdlijnen een beeld van
Ik heb er nauwelijks een beeld van Ik heb er geen beeld van

Vraag: In hoeverre bent u bekend met het werk van de Nederlandse ambassades in het buitenland?

Vraag: Wat komt er in u op wanneer u denkt aan het werk van Nederlandse ambassades?

Basis: allen
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Beeld n.a.v. verhaalfragment

Wat vertelt het verhaal?

Per verhaalfragment is ook een open vraag gesteld: “Wat 

komt er allemaal in u op als u dit bericht leest? Wat vertelt 

dit verhaal u?” Hier zien we opnieuw dat Nederlanders niet 

goed op de hoogte zijn van de ondersteuning aan bedrijven 

door Nederlandse ambassades.

Kijkend naar de boodschapoverdracht dan ligt de focus in 

de verhalen die meer ingaan op handel, vooral op de 

waarde voor Nederlandse bedrijven/ondernemers. Men 

noemt ook regelmatig dat het voor ‘Nederland(ers)’ is, 

maar minder vaak. 

In de verhalen waar hulp meer een rol speelt, ligt de focus 

in de spontane reacties ook sterker op de waarde van het 

werk voor het betreffende land.

Hiernaast is een selectie van de wordclouds getoond. Bij de 

resultaten per fragment  (vanaf p.21) worden de 

wordclouds per land en verhaalfragment getoond, zowel uit 

de kwantitatieve als de kwalitatieve fasen.

Alle antwoorden op de open vragen zijn in te zien via een 

separaat geleverd Excel document. 

Fragment 5 Fragment 7

Fragment 9 Fragment 11

Fragment 4

Fragment 12

Fragment 1
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Beeld ná het lezen van één van de verhaalfragmenten

Verhaalfragmenten leren duidelijk iets nieuws aan 
Nederlanders

Duiding vanuit analyses
• Alle drie de groepen* hebben 

duidelijk iets nieuws geleerd naar 
aanleiding van het 
verhaalfragment dat ze hebben 
gelezen. Niet of nauwelijks 
geïnteresseerden vinden het 
duidelijk minder interessant dan 
de andere twee groepen.

• De geïnteresseerden met en 
zonder uitgesproken mening 
beamen dat het werk van 
Nederlandse ambassades 
bijdraagt aan de welvaart van 
Nederland. Dit geldt in minder 
sterke mate voor de laatste groep.

• Dit zelfde patroon zien we bij de 
bijdrage aan het succes van 
Nederlandse bedrijven in het 
buitenland en dat het banen 
oplevert voor mensen in 
Nederland, terwijl men dit beeld 
vooraf duidelijk niet had.

• De bijdrage aan het succes van 
bedrijven in Nederland wordt 
(overal) het sterkst getriggerd. 

• De bijdrage aan een eerlijke en 
duurzame wereld wordt ook 
gezien maar duidelijk minder 
sterk. Dit is logisch, aangezien het 
niet in alle verhalen een rol speelt.

*De drie groepen zijn ingedeeld o.b.v. 
vragenlijst variabelen. Zie voor meer 
informatie de bijlage p.50.

Vraag: In hoeverre passen de volgende uitspraken bij het gevoel of het beeld dat je over hebt gehouden na het lezen van dit bericht?

Groene balkjes: % (helemaal) eens / Rode balkjes % (helemaal) oneens

Basis: allen (het gaat om het gemiddelde over de 12 verhaalfragmenten heen)
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Frames die getriggerd zijn naar aanleiding van het lezen van één van de verhaalfragmenten

Positieve frames sterker getriggerd dan negatieve frames; 
negatieve frames sterker getriggerd onder middengroep

Duiding vanuit analyses
• Het positieve frame sustainability

wordt sterker getriggerd onder de 
geïnteresseerden met en zonder 
uitgesproken mening dan bij de 
groep niet of nauwelijks 
geïnteresseerden.

• Hetzelfde geldt voor de positieve 
frames actieve schakel en toolbox. 
Voor deze twee geldt echter dat 
beide net wat sterker geactiveerd 
worden onder geïnteresseerden 
met een uitgesproken mening dan 
zonder uitgesproken mening.

• De negatieve frames gidsland en old
boys network worden juist sterker 
geactiveerd onder geïnteresseerden 
zonder een uitgesproken mening 
dan bij de andere twee groepen. 

• Niet of nauwelijks geïnteresseerden 
geven vaker dan de rest aan dat ze 
de stellingen over de frames niet 
van toepassing te vinden.

• Kijkend naar de stellingen per frame 
dan zijn de resultaten hierop 
vergelijkbaar. Beide stellingen van 
een frame worden meestal even 
vaak genoemd. Dit zien we zowel op 
totaalniveau als per verhaal.

Vraag: Lees onderstaande uitspraken eerst aandachtig door. Welke uitspraken passen het best bij beeld dat u kreeg op basis van dit bericht? Kies maximaal 3 uitspraken. 

De lijst bestond uit 2 stellingen per frame. Respondenten die 1 van beide stellingen hebben gekozen zijn meegeteld in de ‘frame-score’. Zie de formulering van deze stellingen in de bijlage.

Basis: allen

74%

72%

43%

17%

13%

10%

Toolbox

Actieve schakel

Sustainability

Koopman vs. Dominee

Gidsland

Old boys network

65%

63%

43%

21%

20%

16%

Toolbox

Actieve schakel

Sustainability

Koopman vs. Dominee

Gidsland

Old boys network

60%

58%

32%

13%

11%

10%

Toolbox

Actieve schakel

Sustainability

Gidsland

Koopman vs. Dominee

Old boys network

Geïnteresseerd in buitenlands 

beleid en uitgesproken mening

n=560

(Enigszins) geïnteresseerd in buitenlands 

beleid maar geen uitgesproken mening

n=1.059

Niet of nauwelijks geïnteresseerd 

in buitenlands beleid 

n=794
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Resultaten 
- Frames

- Boodschapoverdracht
- Elementen die het beeld bepalen
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Bevindingen frames

Voor alle verhaalfragmenten* geldt dat de 

positieve frames het sterkst getriggerd worden

Alle verhaalfragmenten (m.u.v. fragment 4) roepen verreweg 

het sterkst de frames actieve schakel en toolbox op (rond de 

60% á 70%).

Het sterkst bij (maar verschillen zijn beperkt):

• Fragment 9: NL consortium wil aan de slag in havenstad 

Beira

(Net wat) minder bij: 

• Fragment 4: Let op de mensenrechten bij investeringen 

nieuwe Zijderoute

• Fragment 8: NL bedrijven helpen Beira bij 

kustbescherming

• Fragment 12: Van de zwarte olie naar de witte olie

Een ander positief frame dat veel getriggerd wordt is 

sustainability. Dit speelt niet in alle verhalen een rol 

waardoor we ook meer verschillen zien tussen de verhalen in 

de mate waarin het frame getriggerd wordt.

Verhaalfragmenten die er uitspringen in de mate waarin ze een 

frame oproepen (fragmenten 4 en 12)

Het frame sustainability wordt variërend tussen circa 30% en 40% getriggerd bij 

Nederlanders op basis van de verhalen. 

Alle verhalen over Beira (8 t/m 11) zitten aan de bovenkant (40% of net wat 

hoger). Voor de andere fragmenten geldt, dat dit frame hier niet zo past (door 

de nadruk op handel) en dat zien we terug in lagere scores. 

Er zijn twee uitschieters bij dit frame waarvoor geldt dat sustainability sterker 

dan gemiddeld getriggerd wordt:

• Fragment 4: Let op de mensenrechten bij investeringen nieuwe Zijderoute

• Fragment 12: Van de zwarte olie naar de witte olie

De verhaalfragmenten 4 en 12 laten ook net een ander patroon zien dan de 

andere fragmenten. Beide verhalen zetten sterk in op maatschappelijke doelen.

• Fragment 4: Op frame sustainability en toolbox is de score gelijk, gevolgd 

door frame actieve schakel.

• Fragment 12: De frames toolbox en actieve schakel staan wel bovenaan, 

maar de afstand tot frame sustainability is relatief klein.

Onder de mensen met meer interesse voor buitenlands beleid valt op (sterker 

dan op totaal niveau) dat naast fragment 12 ook de fragmenten 9, 10 en 11 

(allemaal over Beira) wat sterker getriggerd worden op het frame sustainability. 

Negatieve frames worden veel minder 

getriggerd dan de positieve frames

Gemiddeld genomen noemt tussen de 10% en 20% van 

de mensen negatieve frames als meest passend bij het 

verhaal. Op koopman vs dominee en old boys network

zijn er geen verschillen tussen de verhalen.

Fragmenten die er net wat uitspringen bij de negatieve 

frames: beide hebben en relatief hoge score op het 

frame gidsland:

• Fragment 1: Veel te verdienen aan China’s ambities

Fragment 2 met een vergelijkbare tekstpassage 

scoort ook iets hoger op gidsland, maar springt er net 

wat minder sterk uit.

• Fragment 6: Kleine ondernemers pakken hun kans in 

België

Fragment 5 met een vergelijkbare tekstpassage 

scoort gemiddeld op gidsland. Dit verschil is niet 

zonder meer te verklaren.

In beide gevallen geldt dit vooral voor de groep mensen 

met interesse in buitenlands beleid maar zonder sterke 

mening en de groep niet geïnteresseerden.

*Zie voor een overzicht van de verhaalfragmenten de bijlage p.59)
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Frames

Positieve frames sterker getriggerd dan negatieve frames; vergelijkbaar 
voor alle verhaalfragmenten
Fragment 4 en 12 springen er het meest uit door sterkere trigger op frame sustainability

Vraag: Lees onderstaande uitspraken eerst aandachtig door. Welke uitspraken passen het best bij beeld dat u kreeg op basis van dit bericht? Kies maximaal 3 uitspraken. 

De lijst bestond uit 2 stellingen per frame. Respondenten die 1 van beide stellingen hebben gekozen zijn meegeteld in de ‘frame-score’. 

Basis: n=200 per verhaalfragment

Veel te 

verdienen aan 

China’s 

ambities 

NL 

ondernemers 

op weg helpen 

in China 

Oranje boven 

op Chinese 

spoorlijn 

Let op de 

mensenrechte

n bij 

investeringen 

nieuwe 

Zijderoute 

NL 

multinationals 

boeren goed 

in België 

Kleine 

ondernemers 

pakken hun 

kans in België 

Typisch NL 

oplossingen 

maken het 

Belgen 

gemakkelijk 

NL bedrijven 

helpen Beira 

bij 

kustbescherm

ing

NL 

consortium 

wil aan de slag 

in havenstad 

Beira

Ontwikkeling 

van Beira biedt 

kansen voor NL 

ondernemers

NL bedrijven 

helpen zwaar 

getroffen stad 

in Mozambique

Van de zwarte 

olie naar de 

witte olie

Fragment 1 Fragment 2 Fragment 3 Fragment 4 Fragment 5 Fragment 6 Fragment 7 Fragment 8 Fragment 9 Fragment 10 Fragment 11 Fragment 12

Koopman vs. Dominee
20% 19% 21% 21% 13% 18% 16% 18% 15% 18% 13% 14%

Sustainability
31% 35% 34% 63% 31% 38% 29% 40% 40% 43% 40% 49%

Gidsland
21% 17% 12% 10% 15% 22% 19% 17% 13% 15% 17% 16%

Old boys network
14% 17% 11% 12% 9% 13% 12% 18% 14% 12% 12% 13%

Actieve schakel
65% 62% 67% 55% 66% 65% 65% 58% 69% 65% 65% 59%

Toolbox
70% 67% 67% 65% 69% 64% 70% 59% 71% 60% 69% 59%

Geen van deze
5% 9% 4% 7% 5% 6% 5% 10% 6% 9% 12% 9%
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Bevindingen overdracht van de boodschap

De economische boodschap wordt het best 

overgedragen in alle verhalen, met een focus 

op succes voor het bedrijfsleven

De boodschap die in alle verhalen het best over wordt 

gedragen is dat het werk van de Nederlandse ambassades 

bijdraagt aan het succes van Nederlandse bedrijven in het 

buitenland (variërend tussen de 51% en 73%). 

Dit wordt gevolgd door de bijdrage aan de welvaart van 

Nederland én dat het werk van de ambassades banen 

oplevert voor Nederlanders. Beiden scoren vergelijkbaar.

Tot slot wordt de boodschap dat het werk van de 

ambassades bijdraagt aan een eerlijke en duurzame 

wereld het minst overgedragen (variërend tussen de 37% 

en 56%). Dit is een logische uitkomst aangezien dit niet in 

alle verhalen een rol speelt. 

Kijkend naar de verhaalfragmenten dan zijn de onderlinge 
verschillen tussen de verhalen het grootst bij de 
boodschappen ‘bijdrage aan de welvaart van Nederland’ 
en ‘bijdrage aan een eerlijke en duurzame wereld’.

Mensen die geen interesse hebben in buitenlandbeleid 
pakken de boodschap minder goed op dan mensen die 
meer geïnteresseerd zijn. Tussen mensen met interesse 
en een duidelijke mening en mensen met een minder 
uitgesproken mening zijn de verschillen beperkt. Wel 
geeft de middengroep vaker aan iets nieuws te hebben 
geleerd. 

Bijdrage aan het succes 

van Nederlandse bedrijven 

in het buitenland

Deze boodschap wordt het best 

overgedragen door:

• Fragment 5: NL 

multinationals boeren goed in 

België

• Fragment 1: Veel te 

verdienen aan China’s 

ambities

• Fragment 6: Kleine 

ondernemers pakken hun 

kans in België

Deze boodschap wordt het minst 

goed overgedragen door:

• Fragment 12: Van de zwarte 

olie naar de witte olie

Bijdrage aan de welvaart van 

Nederland

Deze boodschap wordt het best 

overgedragen door:

• Fragment 7: Typisch NL 

oplossingen maken het Belgen 

gemakkelijk

• Fragment 5: NL multinationals 

boeren goed in België

• Fragment 1: Veel te verdienen 

aan China’s ambities

Deze boodschap wordt het minst 

goed overgedragen door:

• Fragment 12: Van de zwarte olie 

naar de witte olie

• Fragment 11: NL bedrijven 

helpen zwaar getroffen stad in 

Mozambique

• Dit geldt in iets minder sterke 

mate ook voor de andere Beira

fragmenten (9 en 10).

Het werk van de 

ambassade levert banen 

op voor Nederlanders

Deze boodschap wordt het 

best overgedragen door:

• Fragment 5: NL 

multinationals boeren 

goed in België

• Fragment 8: NL 

bedrijven helpen Beira

bij kustbescherming

Deze boodschap wordt het 

minst goed overgedragen 

door:

• Fragment 12: Van de 

zwarte olie naar de witte 

olie

Bijdrage aan een eerlijke en 

duurzame wereld 

Deze boodschap wordt het best 

overgedragen door:

• Fragment 4: Let op de 

mensenrechten bij investeringen 

nieuwe Zijderoute 

• Fragment 9: NL consortium wil 

aan de slag in havenstad Beira

Deze boodschap wordt het minst 

goed overgedragen door:

• Fragment 1: Veel te verdienen 

aan China’s ambities

• Fragment 2: NL ondernemers op 

weg helpen in China

• Fragment 3: Oranje boven op 

Chinese spoorlijn 

• Fragment 6: Kleine ondernemers 

pakken hun kans in België
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Boodschap overdracht

Boodschap over bijdrage aan een eerlijke/duurzame wereld opgepakt in 
die verhalen waar het een rol speelt
Focus in China verhalen op economische boodschap; focus in Beira verhalen op de bijdrage aan een eerlijke/ duurzame wereld

Vraag: In hoeverre passen de volgende uitspraken bij het gevoel of het beeld dat je over hebt gehouden na het lezen van dit bericht?

Groene balkjes: % (helemaal) eens 

Basis: n=200 per verhaalfragment

Veel te verdienen 

aan China’s 

ambities 

NL ondernemers 

op weg helpen in 

China 

Oranje boven op 

Chinese spoorlijn 

Let op de 

mensenrechten 

bij investeringen 

nieuwe 

Zijderoute 

NL multinationals 

boeren goed in 

België 

Kleine 

ondernemers 

pakken hun kans 

in België 

Typisch NL 

oplossingen 

maken het 

Belgen 

gemakkelijk 

NL bedrijven 

helpen Beira bij 

kust bescherming

NL consortium 

wil aan de slag in 

havenstad Beira

Ontwikkeling van 

Beira biedt 

kansen voor NL 

ondernemers

NL bedrijven 

helpen zwaar 

getroffen stad in 

Mozambique

Van de zwarte 

olie naar de witte 

olie

Fragment 1 Fragment 2 Fragment 3 Fragment 4 Fragment 5 Fragment 6 Fragment 7 Fragment 8 Fragment 9 Fragment 10 Fragment 11 Fragment 12

56% 53% 59% 57% 68% 62% 53% 53% 57% 53% 60% 55%

68% 55% 51% 60% 68% 65% 61% 69% 58% 58% 58% 60%

72% 61% 64% 66% 73% 68% 73% 64% 59% 58% 56% 51%

40% 37% 39% 54% 48% 40% 46% 52% 56% 45% 49% 50%

78% 69% 69% 70% 83% 78% 71% 70% 71% 74% 69% 64%

65% 59% 63% 59% 74% 60% 63% 69% 59% 60% 63% 47%levert banen op voor mensen in NL

interessante informatie..

iets nieuws geleerd..

draagt bij aan de welvaart van NL…

draagt bij aan een eerlijke en duurzame wereld…

draagt bij aan het succes van NL bedrijven in het buitenland

-1% -4% 1% -1% 10% 5% -4% -4% 0% -5% 3% -2%

7% -5% -10% -1% 7% 4% 0% 8% -3% -2% -3% 0%

9% -2% 0% 2% 10% 4% 9% 0% -4% -5% -7% -13%

-7% -9% -8% 8% 2% -6% -1% 6% 9% -1% 2% 4%

7% -3% -3% -2% 11% 6% 0% -2% -1% 2% -2% -8%

3% -3% 1% -3% 12% -2% 1% 6% -3% -2% 1% -15%levert banen op voor mensen in NL

interessante informatie..

iets nieuws geleerd..

draagt bij aan de welvaart van NL…

draagt bij aan een eerlijke en duurzame wereld…

draagt bij aan het succes van NL bedrijven in het buitenland

Absolute scores

Verschil scores t.o.v. het totaal
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Bevindingen elementen die bepalend zijn voor het beeld

In bijna alle verhalen zijn ‘kansen voor het Nederlandse 

bedrijfsleven’ en ‘ambassade helpt Nederlandse ondernemers 

op weg in het buitenland’ het meest bepalend voor het beeld

Beide elementen gaan vaak gelijk op en worden (afzonderlijk van elkaar) 

door 2 op de 10 tot 5 op de 10 als meest bepalend benoemd voor het beeld 

dat het verhaal oproept. De focus ligt daarmee vooral op het Nederlandse 

bedrijfsleven, wat in lijn is met het onderwerp van het verhaal: buitenlandse 

handel. De uitzonderingen hierop zijn de fragmenten 4, 8, 11 en 12 (zie 

hiernaast voor meer info). 

Daarnaast is er een aantal fragmenten waar naast ‘kansen voor het 

Nederlandse bedrijfsleven’ en ‘ambassade helpt NL ondernemers op weg in 

het buitenland’ andere elementen óók relatief vaak genoemd worden. Het 

gaat om fragmenten 3, 9 , 10 en 11 (zie hiernaast voor meer info) en 

fragment 5 (vooral ‘kennis ambassade’ en ‘netwerk ambassade’ spelen hier 

een grotere rol).

Overall geldt dat mensen met meer interesse voor buitenlands beleid én een 

uitgesproken mening vaak nét wat meer elementen bepalend vinden dan 

mensen die wel interesse hebben maar een minder uitgesproken mening. 

Mensen zonder interesse noemen vooral vaker ‘weet ik niet’. 

In de verhalen waarin ‘de inzet van Nederlandse 

expertise in het buitenland’ genoemd wordt 

komt dit ook als relatief bepalend naar voren

Dit zien we vooral bij:

• Fragment 11: NL bedrijven helpen zwaar getroffen 

stad in Mozambique (eerste meest bepalende 

element)

• Fragment 9: NL consortium wil aan de slag in 

havenstad Beira (tweede meest bepalende element) 

In iets minder sterke mate ook bij (in beide gevallen het 

derde meest bepalende element):

• Fragment 3: Oranje boven op Chinese spoorlijn 

• Fragment 10: Ontwikkeling van Beira biedt kansen 

voor NL ondernemers

Verhalen waarbij de focus in de elementen die het 

beeld bepalen meer ligt op het samengaan van 

handel én hulp en aandacht voor mensenrechten

Fragment 12: Van de zwarte olie naar de witte olie

Het meest bepalend is hier: ‘Handel én hulp geven gaan 

samen’. In dit verhaal komen verder geen andere elementen 

sterk naar voren (ook niet: ‘kansen voor Nederlandse 

bedrijven’ of ‘ambassade helpt op weg’). 

Fragment 8: Nederlandse bedrijven helpen Beira bij 

kustbescherming

Ook hier weer zien we dat ‘handel én hulp geven gaan 

samen’ het meest bepalend is voor het beeld dat het 

fragment oproept en dat ‘kansen voor het bedrijfsleven’ 

minder bepalend is.

Het samengaan van handel en hulp zien we bij fragment 4: 

Let op de mensenrechten bij investeringen nieuwe 

Zijderoute, relatief sterk terugkomen in de vorm van 

‘aandacht voor mensenrechten’ (het meest bepalende 

element).

Bij ieder verhaalfragment is gevraagd welke aspecten uit het verhaal het meest bepalend zijn voor het beeld dat het oproept. Men kon kiezen uit een lijstje van elementen (aspecten van 

het werk van ambassades, boodschapelementen of  inkleuring (zoals type bedrijf))
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Vraag: Welke aspecten uit het verhaal zijn het meest bepalend voor het beeld dat het bij je oproept? U kunt meerdere antwoorden geven

Basis: n=200 per verhaalfragment

Elementen bepalend voor het beeld dat het verhaal oproept

Veel te 

verdienen aan 

China’s 

ambities 

NL 

ondernemers 

op weg helpen 

in China 

Oranje boven 

op Chinese 

spoorlijn 

Let op de 

mensenrechten 

bij 

investeringen 

nieuwe 

Zijderoute 

NL 

multinationals 

boeren goed in 

België 

Kleine 

ondernemers 

pakken hun 

kans in België 

Typisch NL 

oplossingen 

maken het 

Belgen 

gemakkelijk 

NL bedrijven 

helpen Beira bij 

kust-

bescherming

NL consortium 

wil aan de slag 

in havenstad 

Beira

Ontwikkeling 

van Beira biedt 

kansen voor NL 

ondernemers

NL bedrijven 

helpen zwaar 

getroffen stad 

in Mozambique

Van de zwarte 

olie naar de 

witte olie

Fragment 1 Fragment 2 Fragment 3 Fragment 4 Fragment 5 Fragment 6 Fragment 7 Fragment 8 Fragment 9 Fragment 10 Fragment 11 Fragment 12

Het land 25% 30% 32% 36% 25% 31% 25% 21% 21% 22% 21% 23%

Kansen voor het NL bedrijfsleven 52% 43% 49% 30% 52% 44% 47% 34% 51% 47% 30% 22%

Kansen voor grote/middel/kleine NL bedrijven 23% 36% - 16% 30% 35% - 18% 30% 31% 24% -

NL ambassade helpt NL ondernemers op weg in het buitenland 52% 43% 43% 33% 55% 47% 43% - - 40% - 25%

De kennis (van de NL ambassade) over het land 28% 34% - 24% 42% 37% 32% - - 21% - 27%

Het netwerk (van de NL ambassade) in het land 33% 35% 32% - 43% 32% 31% - 38% 23% - 22%

Groei en banen in Nederland 16% 14% - - - - - 13% 21% 24% 20% -

Investeringen door Chinese en andere overheden 24% 14% 20% - - - - - - - - -

Inzet van NL expertise  in het buitenland - 29% 37% - - - 31% - 47% 36% 43% -

Typisch NL investeringen/aanpak - - 20% - - - 19% - - - - 25%

NL bedrijven: betrouwbaar en leveren kwaliteit - - 27% - - - - - - - - -

Voorlichting door de NL ambassade: kansen en risico’s - - - 35% - - - - - - - -

Aandacht voor mensenrechten - - - 40% - - - - - - - -

NL als handelsland én voorvechter van mensenrechten - - - 30% - - - - - - - -

 Aanspreken van bedrijven op MVO - - - 22% - - - - - - - -

Inkomen voor Nederlandse gezinnen - - - - - 12% 12% - - - - -

Handel én hulp geven gaan samen - - - - - - - 46% - - 31% 37%

Financiele bijdrage van NL ambassade aan plan voor hulp - - - - - - - 27% - - 21% -

Grote NL bedrijven/ NL ondernemer helpt Mozambique/ Irak - - - - - - - 27% - - 26% 15%

Versterken van de economie in Mozambique / Irak - - - - - - - 21% 40% - - -

De Wereldbank investeert in Mozambique - - - - - - - - - 17% - -

Versterken van steden in Mozambique - - - - - - - - - 16% 12% -

Typische NL manier van internationaal samenwerken - - - - - - - - - - 19% -

Minder vluchtelingen naar NL - - - - - - - - - - - 29%

Anders, namelijk: 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 2%

Weet niet 6% 11% 7% 7% 7% 8% 9% 11% 6% 11% 10% 11%
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Resultaten verhaalfragmenten België 
Hier volgen de kwantitatieve resultaten van de 

verhaalfragmenten over België, direct gevolgd door de 

kwalitatieve resultaten voor dit land. 
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Fragment 5

Fragment 6

Fragment 7

Vraag (open): Wat komt er allemaal in u op als u dit bericht leest? Wat vertelt dit verhaal u?
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Fragment 5 - Nederlandse multinationals boeren goed in België

Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 5: Nederlandse multinationals boeren goed in 

België

‘Er is na Duitsland geen ander land waar Nederland méér 

naar exporteert, dan België’, zegt Marion Schaap, 

ambassadeur van het Nederlands Koninkrijk in België. ‘Daar 

verdienen Nederlandse bedrijven flink aan. Daarom helpen 

wij hen waar we kunnen.’ 

Een belangrijk deel van de Nederlandse handel met België 

komt van multinationals als Ahold, ING en Heineken. 

Ambassadeur Schaap geeft nog een voorbeeld. In 

Dordrecht zit een bedrijf genaamd ‘Standic’, zij verzorgen 

opslag voor met name chemicaliën. Dat deden ze al in de 

Rijnmond, en ze wilden dat ook in de Scheldemond doen. 

Wij hielpen hen aan contacten met de gemeente 

Antwerpen en andere aangelegen overheden. Zo wist 

Standic ook de Belgische markt te veroveren.

Schaap waarschuwt wel dat er cultuurverschillen zijn. ‘In 

België investeer je eerst in contact, daarna in een contract. 

In Nederland zijn we zakelijk en direct, en dat zien we als 

een deugd. Belgen respecteren dat, maar zij hechten vooral 

ook aan relatie voor de lange termijn. Verder vinden zij ons 

soms wat rigide, misschien wat te bureaucratisch. Ze 

beseffen dat je niet alles kunt regisseren en vastleggen. Die 

verschillen zijn overigens niet erg, maar je moet je er 

bewust van zijn en daar kunnen we als ambassade bij 

adviseren.’ 

69%

66%

31%

15%

13%

9%

Toolbox

Actieve schakel

Sustainability

Gidsland

Koopman vs. Dominee

Old boys network

55%

52%

43%

42%

30%

25%

1%

7%

NL ambassade helpt NL ondernemers
op weg in buitenland

Kansen voor het NL bedrijfsleven

Het netwerk (van de NL ambassade)
in het land

De kennis (van de NL ambassade)
over het land

Kansen voor grote NL bedrijven

Het land: België

Anders, namelijk:

Weet niet

3%

4%

4%

10%

8%

10%

83%

74%

73%

68%

68%

48%

draagt bij aan het succes van NL
bedrijven in het buitenland

levert banen op voor mensen in
NL

draagt bij aan de welvaart van NL

interessante informatie

iets nieuws geleerd

draagt bij aan een eerlijke en
duurzame wereld
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Fragment 6 - Kleine ondernemers pakken hun kans in België
Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 6: Kleine ondernemers pakken hun kans in 

België

‘Er is na Duitsland geen ander land waar Nederland méér 

naar exporteert, dan België’, zegt Marion Schaap, 

ambassadeur van het Nederlands Koninkrijk in België. ‘Daar 

verdienen Nederlandse gezinnen een goede boterham aan. 

Daarom helpen wij Nederlandse ondernemers waar we 

kunnen.’ 

Een belangrijk deel van de Nederlandse export naar België 

komt van ondernemers uit de grensstreek. Ambassadeur 

Schaap geeft hen met zijn team graag een steuntje in de 

rug. ‘Wij maken voor Nederlandse ondernemers scans van 

de Belgische markt. Dat deden we bijvoorbeeld voor 

Gloria’s Delight, een klein bedrijf dat empanada’s maakt, 

kleine gevulde snacks. Wij zochten cateraars bij wie ze 

samples aan konden leveren, maar bekeken ook of er veel 

concurrentie in de regio zat.

Schaap waarschuwt wel dat er cultuurverschillen zijn. ‘In 

België investeer je eerst in contact, daarna in een contract. 

In Nederland zijn we zakelijk en direct, en dat zien we als 

een deugd. Belgen respecteren dat, maar zij hechten vooral 

ook aan relatie voor de lange termijn. Verder vinden zij ons 

soms wat rigide, misschien wat te bureaucratisch. Ze 

beseffen dat je niet alles kunt regisseren en vastleggen. Die 

verschillen zijn overigens niet erg, maar je moet je er 

bewust van zijn en daar kunnen we als ambassade bij 

adviseren.’

65%

64%

38%

22%

18%

13%

Actieve schakel

Toolbox

Sustainability

Gidsland

Koopman vs. Dominee

Old boys network

47%

44%

37%

35%

32%

31%

12%

0%

8%

NL ambassade helpt NL ondernemers
op weg in buitenland

Kansen voor het NL bedrijfsleven

De kennis (van de NL ambassade) over
het land

Kansen voor kleine NL bedrijven

Het netwerk (van de NL ambassade) in
het land

Het land: België

Inkomen voor Nederlandse gezinnen

Anders, namelijk:

Weet niet

2%

4%

5%

13%

4%

10%

78%

68%

65%

62%

60%

40%

draagt bij aan het succes van NL
bedrijven in het buitenland

draagt bij aan de welvaart van NL

iets nieuws geleerd

interessante informatie

levert banen op voor mensen in
NL

draagt bij aan een eerlijke en
duurzame wereld
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Fragment 7 - Typisch Nederlandse ... maken het Belgen gemakkelijk
Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 7: Typisch Nederlandse oplossingen maken het 

Belgen gemakkelijk 

‘Er is na Duitsland geen ander land waar Nederland méér 

naar exporteert, dan België’, zegt Marion Schaap, 

ambassadeur van het Nederlands Koninkrijk in België. ‘Daar 

verdienen Nederlandse gezinnen een goede boterham aan. 

Daarom helpen wij Nederlandse ondernemers waar we 

kunnen.’ 

Een belangrijk deel van de Nederlandse export naar België 

komt van high tech bedrijven, zoals die in de Kunstmatige 

Intelligentie. Ambassadeur Schaap geeft hen met zijn team 

graag een steuntje in de rug. ‘Nederland is een van de beste 

als het gaat om kunstmatige intelligentie. We staan op de 

vierde positie wereldwijd. Tijdens een handelsmissie 

hebben we die Nederlandse expertise hier in de etalage 

gezet. Daarbij stelden we Nederlandse ondernemers voor 

aan Belgische partners. Op die manier zijn in het verleden 

al meerdere mooie samenwerkingen ontstaan. 

Zo leerde Armada Mobility uit Nieuwegein tijdens een 

handelsmissie een handelspartner kennen. Dat resulteerde 

in een opdracht om fietskluizen te plaatsen bij lokale 

stations, onder andere hier in Brussel. Ik vind het 

fantastische om zoiets typisch Nederlands hier in België te 

zien. Het zijn zulke bedrijven die ons land succesvol maken. 

Slimme, innovatieve ondernemers zijn de ruggengraat van 

onze economie.

Schaap beaamt dat er cultuurverschillen zijn. ‘In België 

investeer je eerst in contact, daarna in een contract. Maar 

wij Nederlanders spelen daar goed op in en we worden 

enorm gerespecteerd. De slimme BV Nederland is hier in 

België geweldig succesvol en wij dragen daar vanuit de 

ambassade graag ons steentje aan bij.’
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Fragment 5: Nederlandse multinationals boeren goed in 

België

‘Er is na Duitsland geen ander land waar Nederland méér naar 

exporteert, dan België’, zegt Marion Schaap, ambassadeur van 

het Nederlands Koninkrijk in België. ‘Daar verdienen Nederlandse 

bedrijven flink aan. Daarom helpen wij hen waar we kunnen.’ 

Een belangrijk deel van de Nederlandse handel met België komt 

van multinationals als Ahold, ING en Heineken. Ambassadeur 

Schaap geeft nog een voorbeeld. In Dordrecht zit een bedrijf 

genaamd ‘Standic’, zij verzorgen opslag voor met name 

chemicaliën. Dat deden ze al in de Rijnmond, en ze wilden dat 

ook in de Scheldemond doen. Wij hielpen hen aan contacten met 

de gemeente Antwerpen en andere aangelegen overheden. Zo 

wist Standic ook de Belgische markt te veroveren.

Schaap waarschuwt wel dat er cultuurverschillen zijn. ‘In België 
investeer je eerst in contact, daarna in een contract. In Nederland 
zijn we zakelijk en direct, en dat zien we als een deugd. Belgen 
respecteren dat, maar zij hechten vooral ook aan relatie voor de 
lange termijn. Verder vinden zij ons soms wat rigide, misschien 
wat te bureaucratisch. Ze beseffen dat je niet alles kunt 
regisseren en vastleggen. Die verschillen zijn overigens niet erg, 
maar je moet je er bewust van zijn en daar kunnen we als 
ambassade bij adviseren.’ 
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Fragment 6: Kleine ondernemers pakken hun kans in 

België

‘Er is na Duitsland geen ander land waar Nederland méér naar 

exporteert, dan België’, zegt Marion Schaap, ambassadeur van het 

Nederlands Koninkrijk in België. ‘Daar verdienen Nederlandse 

gezinnen een goede boterham aan. Daarom helpen wij 

Nederlandse ondernemers waar we kunnen.’ 

Een belangrijk deel van de Nederlandse export naar België komt 

van ondernemers uit de grensstreek. Ambassadeur Schaap geeft 

hen met zijn team graag een steuntje in de rug. ‘Wij maken voor 

Nederlandse ondernemers scans van de Belgische markt. Dat 

deden we bijvoorbeeld voor Gloria’s Delight, een klein bedrijf dat 

empanada’s maakt, kleine gevulde snacks. Wij zochten cateraars 

bij wie ze samples aan konden leveren, maar bekeken ook of er 

veel concurrentie in de regio zat.

Schaap waarschuwt wel dat er cultuurverschillen zijn. ‘In België 

investeer je eerst in contact, daarna in een contract. In Nederland 

zijn we zakelijk en direct, en dat zien we als een deugd. Belgen 

respecteren dat, maar zij hechten vooral ook aan relatie voor de 

lange termijn. Verder vinden zij ons soms wat rigide, misschien 

wat te bureaucratisch. Ze beseffen dat je niet alles kunt 

regisseren en vastleggen. Die verschillen zijn overigens niet erg, 

maar je moet je er bewust van zijn en daar kunnen we als 

ambassade bij adviseren.’
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Do’s  

• Concreet resultaat met een directe link naar de rol van de ambassade 
daarin: Daar verdienen Nederlandse gezinnen een goede boterham aan.
Daarom helpen wij Nederlandse ondernemers waar we kunnen.

• Het type bedrijf is zeer bepalend hoe de boodschap raakt: verhalen over 
ondernemers en kleine bedrijven spreken zeer aan omdat het verhaal 
daarmee dichterbij komt.

• Nieuwe en verrassende informatie: ‘Er is na Duitsland geen ander land waar 
Nederland méér naar exporteert, dan België’. 

• Rol van de ambassade meer toegevoegde waarde geven door specifieke 
lokale kennis, eigen ervaringen en een menselijk touch:
• Het lokale steuntje in de rug willen zijn voor (kleine) Nederlandse 

bedrijven voelt heel sympathiek  
• Relevante eigen ervaringen delen door bedrijven bewust te maken van 

o.a. cultuurverschillen 
• Lokale kennis beschikbaar maken, door relevante marktscans
• Verbindende rol in het leggen van contacten  

Don’ts

• Financieel gewin met een directe link naar de rol van de ambassade 
daarin: ‘daar verdienen Nederlandse bedrijven flink aan. Daarom helpen wij 
hen waar we kunnen.’ 

• Financieel gewin voor alleen grote bedrijven die toch al grote winsten 
maken die in de perceptie niet terugvloeien naar Nederland of de 
Nederlandse burger vergroot de afstand tot het verhaal. Ook de marktscan 
valt in de context van grote bedrijven verkeerd. “Daar hebben ze toch zelf 
mensen voor”.

• Woorden als veroveren, waarschuwen, rigide en bureaucratisch zijn te 
sterk en creëren afstand.

• Veroveren klinkt ouderwets, refereert naar de VOC tijd en voelt niets 
ontziend. 

• Waarschuwen linkt naar gevaar en een opgeheven vinger, iemand 
bewustmaken is zachter en vriendelijker.

• Rigide en bureaucratisch, deze eigenschappen van Nederlanders worden 
totaal niet herkend en roepen daarom weerstand op. Dat wij 
Nederlanders zakelijk en direct zijn, spreekt wel aan, omdat het 
eigenschappen zijn waar we trots op zijn. 
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Resultaten verhaalfragmenten Mozambique 

Hier volgen de kwantitatieve resultaten van de 

verhaalfragmenten over Mozambique, direct gevolgd door de 

kwalitatieve resultaten voor dit land. 
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Fragment 8

Fragment 9

Fragment 10

Fragment 11

Vraag (open): Wat komt er allemaal in u op als u dit bericht leest? Wat vertelt dit verhaal u?
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Fragment 8 - Nederlandse bedrijven helpen Beira bij ...
Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 8: Nederlandse bedrijven helpen Beira bij 

kustbescherming

Een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven 

onder leiding van Royal HaskoningDHV gaat aan de slag in 

het Mozambikaanse Beira. Doel is de havenstad, die hard 

getroffen werd door de cyclonen Idai en Kenneth, 

weerbaarder te maken. Dat maakte de Nederlandse 

ambassade in Maputo vandaag bekend.

De cyclonen, die in maart en april 2020 over het Afrikaanse 

land raasden, troffen Beira in het bijzonder. Zeker 750 

mensen kwamen om het leven en bijna de gehele 

infrastructuur van de havenstad raakte beschadigd. 

Met financiering van de Nederlandse ambassade hebben 

Deltares en Witteveen+Bos direct na de cyclonen een 

strategie ontwikkeld om Beira en zijn zeshonderdduizend 

inwoners beter te beschermen tegen overstromingen en 

erosie. Op basis van die voorstudie kunnen de bedrijven nu 

aan de slag met de implementatie. 

‘Met hun expertise gaan deze Nederlandse topbedrijven 

enorm verschil maken voor de mensen in deze stad en de 

economie van dit land. Natuurlijk levert deze opdracht ook 

groei en banen op in Nederland. Op die manier versterken 

hulp en handel elkaar. Dat is een prachtige manier van 

internationaal samenwerken’, aldus Peter Klaassen, de 

Nederlandse ambassadeur in Mozambique. 
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Fragment 9 - Nederlands consortium wil aan de slag in … Beira
Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 9: Nederlands consortium wil aan de slag in 

havenstad Beira

Een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven 

onder leiding van Royal HaskoningDHV ziet kansen in het 

Mozambikaanse Beira. Er wordt de komende jaren veel 

geïnvesteerd in de havenstad, onder andere om die 

weerbaarder te maken tegen overstromingen. De 

Nederlandse ambassade helpt de bedrijven in het contact 

met de overheid in het Afrikaanse land.  

‘We verwachten dat Mozambique de komende jaren een 

versnelling van de economische groei zal laten zien’, meldt 

Peter Klaassen, Nederlandse ambassadeur in Mozambique. 

‘Daarom is het één van de meest veelbelovende landen in 

Afrika voor Nederlandse bedrijven om te investeren.’

Het samenwerkingsverband waar ook Deltares en 

Witteveen+Bos deel van uitmaken, heeft een strategie 

ontwikkeld om de haven van Beira te versterken en uit te 

breiden. ‘Met hun expertise zijn deze Nederlandse 

topbedrijven uitstekend gepositioneerd om hier 

opdrachten binnen te slepen. Als dat lukt levert het ook 

groei en banen op in Nederland’, aldus Klaassen. 3%
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Fragment 10 - Ontwikkeling van Beira biedt kansen voor …
Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 10: Ontwikkeling van Beira biedt kansen voor 

Nederlandse ondernemers

Havenstad Beira in Mozambique krijgt een make-over. De 

Nederlandse ambassade in het land ziet mogelijkheden 

voor Nederlandse ondernemers op het gebied van 

stadsontwikkeling en organiseert een handelsmissie. ‘Zeker 

ook voor kleine en middelgrote bedrijven liggen hier mooie 

kansen’, stelt Peter Klaassen, de Nederlandse ambassadeur 

in Mozambique.

Beira vormt een belangrijke economische ader voor het 

land zelf en haar buurlanden. Tegelijk kampt de stad met 

overstromingen en erosie. Om de stad klaar te maken voor 

de toekomst wordt er de komende jaren onder andere 

door de Wereldbank flink in geïnvesteerd.

‘In Nederland weten we als geen ander hoe je steden in een 

delta succesvol en leefbaar maakt’, meent Klaassen. 

‘Nederlandse ondernemers hebben allerlei innovatieve 

oplossingen ontwikkeld om van dat soort steden ‘smart 

cities’ te maken; van drijvende woningen tot slimme 

afwatering’. 

Wij helpen hen graag om hier voet aan de grond te krijgen. 

Met de handelsmissie koppelen we ondernemers aan 

beslissers en zakenpartners in Mozambique. Als daar 

contracten uit voorkomen, levert het ook groei en banen 

op in Nederland. En daar doen we het voor’, aldus Klaassen. 
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Fragment 11 - Nederlandse bedrijven helpen zwaar getroffen stad ..
Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 11: Nederlandse bedrijven helpen zwaar 

getroffen stad in Mozambique

De kennis en kunde van Nederlandse bedrijven gaan Beira

helpen. De havenstad in Mozambique werd hard getroffen 

door de cyclonen Idai en Kenneth. Een 

samenwerkingsverband van Nederlandse topbedrijven 

onder leiding van Royal HaskoningDHV schiet te hulp. Dat 

maakte de Nederlandse ambassade in het Afrikaanse land 

vandaag bekend.

‘In Nederland weten we als geen ander hoe je steden in een 

delta succesvol en leefbaar maakt’, stelt Peter Klaassen, de 

Nederlandse ambassadeur in Mozambique. ‘Nederlandse 

bedrijven hebben allerlei innovatieve oplossingen 

ontwikkeld om van dat soort steden ‘smart cities’ te maken; 

van drijvende woningen tot slimme afwatering. Het is 

fantastisch dat we met die kennis nu een wereld van 

verschil kunnen maken voor de mensen in Beira’. 

Met financiering van de Nederlandse ambassade hebben 

Deltares en Witteveen+Bos direct na de cyclonen een 

strategie ontwikkeld om Beira en zijn zeshonderdduizend 

inwoners beter te beschermen tegen overstromingen en 

erosie. Op basis van die voorstudie kunnen de bedrijven nu 

aan de slag met de implementatie. 

‘Natuurlijk levert deze opdracht ook groei en banen op in 

Nederland. Op die manier versterken hulp en handel 

elkaar. Dat is een prachtige, typisch Hollandse manier van 

internationaal samenwerken’, vindt Klaassen. 
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Fragment 9: Nederlands consortium wil aan de slag in 

havenstad Beira

Een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven onder 

leiding van Royal HaskoningDHV ziet kansen in het 

Mozambikaanse Beira. Er wordt de komende jaren veel 

geïnvesteerd in de havenstad, onder andere om die weerbaarder 

te maken tegen overstromingen. De Nederlandse ambassade 

helpt de bedrijven in het contact met de overheid in het 

Afrikaanse land.  

‘We verwachten dat Mozambique de komende jaren een 

versnelling van de economische groei zal laten zien’, meldt Peter 

Klaassen, Nederlandse ambassadeur in Mozambique. ‘Daarom is 

het één van de meest veelbelovende landen in Afrika voor 

Nederlandse bedrijven om te investeren.’

Het samenwerkingsverband waar ook Deltares en Witteveen+Bos

deel van uitmaken, heeft een strategie ontwikkeld om de haven 

van Beira te versterken en uit te breiden. ‘Met hun expertise zijn 

deze Nederlandse topbedrijven uitstekend gepositioneerd om hier 

opdrachten binnen te slepen. Als dat lukt levert het ook groei en 

banen op in Nederland’, aldus Klaassen.  
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Fragment 11: Nederlandse bedrijven helpen zwaar 

getroffen stad in Mozambique

De kennis en kunde van Nederlandse bedrijven gaan Beira helpen. 

De havenstad in Mozambique werd hard getroffen door de 

cyclonen Idai en Kenneth. Een samenwerkingsverband van 

Nederlandse topbedrijven onder leiding van Royal HaskoningDHV

schiet te hulp. Dat maakte de Nederlandse ambassade in het 

Afrikaanse land vandaag bekend.

‘In Nederland weten we als geen ander hoe je steden in een delta 

succesvol en leefbaar maakt’, stelt Peter Klaassen, de 

Nederlandse ambassadeur in Mozambique. ‘Nederlandse bedrijven 

hebben allerlei innovatieve oplossingen ontwikkeld om van dat 

soort steden ‘smart cities’ te maken; van drijvende woningen tot 

slimme afwatering. Het is fantastisch dat we met die kennis nu 

een wereld van verschil kunnen maken voor de mensen in Beira’. 

Met financiering van de Nederlandse ambassade hebben Deltares

en Witteveen+Bos direct na de cyclonen een strategie ontwikkeld 

om Beira en zijn zeshonderdduizend inwoners beter te 

beschermen tegen overstromingen en erosie. Op basis van die 

voorstudie kunnen de bedrijven nu aan de slag met de 

implementatie. 

‘Natuurlijk levert deze opdracht ook groei en banen op in 
Nederland. Op die manier versterken hulp en handel elkaar. Dat is 
een prachtige, typisch Hollandse manier van internationaal 
samenwerken’, vindt Klaassen. 
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Do’s  

• Hulp en handel is een win/win. Helpen met Nederlandse kennis en kunde 
in het land zelf wat direct ook groei en banen oplevert in Nederland. 

• Na een natuurramp een land weer helpen structureel op te bouwen. Het 
benoemen van een structurele oplossing, door de stad Beira in de toekomst 
weerbaarder te maken tegen overstromingen.

• Hollands Glorie. 
• Nederland staat bekend om zijn expertise op het vlak van water en dit 

roept een gevoel van trots op.
• Nederlandse innovaties brengen naar een land dat zelf die kennis niet in 

huis heeft. 
• De typische Hollandse manier van samenwerken. Dit toont op een 

positieve manier ons karakter.

Don’ts

• Teveel jargon maakt het zakelijk en afstandelijk. Woorden als  - consortium, 
investeren, versnelling van de economische groei, een strategie ontwikkelen, 
uitstekend gepositioneerd om opdrachten binnen te slepen – maken het een 
artikel voor in het Financieel Dagblad.  

• Beperkte toegevoegde waarde van de ambassade, door alleen het contact 
leggen tussen bedrijven en de overheid in het land te benoemen.

• Onduidelijke rol ambassade wat betreft de financiering. Dit roept veel 
vragen en argwaan op. Financiering wordt geassocieerd met banken en 
grote bedragen. Een goed alternatief is ‘met een bijdrage (i.p.v met 
financiering) van de Nederlandse ambassade’. 
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Resultaten verhaalfragment Irak 
Hier volgen de kwantitatieve resultaten van het 

verhaalfragment over Irak, direct gevolgd door de kwalitatieve 

resultaten voor dit land. 
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Fragment 12

Vraag (open): Wat komt er allemaal in u op als u dit bericht leest? Wat vertelt dit verhaal u?
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Fragment 12 - Van de zwarte olie naar de witte olie
Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 12: Van de zwarte olie naar de witte olie

De Nederlands-Koerdische ondernemer Hawkar Rashid 

haalde honderd koeien uit Nederland om Iraakse Koerden 

minder afhankelijk te maken van zuivelimport. Hij kreeg 

daarbij hulp van de Nederlandse ambassade in Irak. 

‘Irak wil minder afhankelijk worden van olie-export en 

import van levensmiddelen uit de buurlanden’, legt Mascha 

Derks van de Nederlandse ambassade uit. ‘Dat is ook in 

belang van Nederland, want een stabiele Iraakse economie 

is een effectief wapen tegen terreurbeweging IS en andere 

radicale groepen.’ Daarnaast hoopt Nederland dat meer 

Irakezen in Irak een toekomst zien in plaats van naar 

Europa te vluchten. 

Rashid ziet een gouden toekomst in de ‘witte olie': ‘Veel 

mensen zijn werkloos. We kunnen werk creëren voor de 

bevolking en als Koerdistan onafhankelijk worden van 

buurlanden.’ Op het welzijn van de koeien wordt goed 

gelet. ‘Ze worden verkoeld met een airco en krijgen 

gefilterd, koeler water zodat ze zich goed voelen en veel 

melk kunnen produceren.’

Er zijn inmiddels ook andere bedrijven in Irak die interesse 

hebben om Nederlandse koeien te importeren, weet de 

ambassade. Een bedrijf in Bagdad heeft het plan opgevat 

om duizend koeien te laten komen. Derks: ‘Als ambassade 

helpen we om dit soort contacten te leggen tussen 

ondernemers in Nederland en Irak. Veel Nederlandse 

gezinnen verdienen een goede boterham aan export van 

hoogwaardige agrarische producten. En in dit geval dragen 

we ook nog bij aan een betere toekomst voor Irak. Daar 

hebben wij zelf ook baat bij.’ 

5%

10%

12%

9%

10%

10%

64%

60%

55%

51%

50%

47%

draagt bij aan het succes van NL
bedrijven in het buitenland

iets nieuws geleerd

interessante informatie

draagt bij aan de welvaart van NL

draagt bij aan een eerlijke en
duurzame wereld

levert banen op voor mensen in
NL

37%

31%

29%

27%

25%

25%

23%

22%

15%

6%

2%

11%

Handel én hulp geven gaan samen

Versterken van de economie in Irak

Minder vluchtelingen naar Nederland

De kennis (van de NL ambassade) over
het land

NL ambassade helpt NL ondernemers
op weg in buitenland

Typisch NL aanpak

Het land: Irak

Het netwerk (van de NL ambassade) in
het land

NL ondernemer helpt Irak

Inkomen voor Nederlandse gezinnen

Anders, namelijk:

Weet niet

59%

59%

49%

16%

14%

13%

Actieve schakel

Toolbox

Sustainability

Gidsland

Koopman vs. Dominee

Old boys network
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Fragment 12: Van de zwarte olie naar de witte olie

De Nederlands-Koerdische ondernemer Hawkar Rashid haalde 

honderd koeien uit Nederland om Iraakse Koerden minder 

afhankelijk te maken van zuivelimport. Hij kreeg daarbij hulp van 

de Nederlandse ambassade in Irak. 

‘Irak wil minder afhankelijk worden van olie-export en import van 

levensmiddelen uit de buurlanden’, legt Mascha Derks van de 

Nederlandse ambassade uit. ‘Dat is ook in belang van Nederland, 

want een stabiele Iraakse economie is een effectief wapen tegen 

terreurbeweging IS en andere radicale groepen.’ Daarnaast hoopt 

Nederland dat meer Irakezen in Irak een toekomst zien in plaats 

van naar Europa te vluchten. 

Rashid ziet een gouden toekomst in de ‘witte olie': ‘Veel mensen 

zijn werkloos. We kunnen werk creëren voor de bevolking en als 

Koerdistan onafhankelijk worden van buurlanden.’ Op het welzijn 

van de koeien wordt goed gelet. ‘Ze worden verkoeld met een 

airco en krijgen gefilterd, koeler water zodat ze zich goed voelen 

en veel melk kunnen produceren.’

Er zijn inmiddels ook andere bedrijven in Irak die interesse 

hebben om Nederlandse koeien te importeren, weet de 

ambassade. Een bedrijf in Bagdad heeft het plan opgevat om 

duizend koeien te laten komen. Derks: ‘Als ambassade helpen we 

om dit soort contacten te leggen tussen ondernemers in 

Nederland en Irak. Veel Nederlandse gezinnen verdienen een 

goede boterham aan export van hoogwaardige agrarische 

producten. En in dit geval dragen we ook nog bij aan een betere 

toekomst voor Irak. Daar hebben wij zelf ook baat bij.’ 
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Do’s  

Kleine initiatieven wekken veel sympathie op. Een klein initiatief van een 
Nederlandse ondernemer die een logische link heeft met het land.

Concrete en positieve impact op de lokale bevolking (Iraakse Koerden) zoals 
bijdragen aan weerbaarheid en zelfredzaamheid. 

Een verrassende link met Hollands Glorie. Koeien worden gekoppeld aan 
Nederlands trots en het initiatief draagt daar aan bij.

De verbindende rol van de ambassade om kleine lokale bedrijven en 
initiatieven te helpen met Nederlandse producten en/of kennis, dus in natura 
in plaats van geld, en daarmee lokale werkgelegenheid te creëren en de lokale 
economie te versterken. 

Don’ts

Een klein initiatief koppelen aan grotere issues als de vluchtelingen-
problematiek en IS is niet realistisch en geloofwaardig. Daarvoor zijn er in de 
perceptie meer structurele veranderingen nodig.

Geen heldere toegevoegde waarde voor Nederland roept verwarring op. ‘Veel 
Nederlandse gezinnen verdienen een goede boterham aan export van 
hoogwaardige agrarische producten’. De boodschap die eruit wordt gehaald is 
juist dat Irak minder afhankelijk van Nederlandse export wordt en dat dit leidt 
tot inkomensverlies voor Nederlandse gezinnen.   

Teveel details roepen vragen op. ‘Ze worden verkoeld met een airco en krijgen 
gefilterd, koeler water zodat ze zich goed voelen en veel melk kunnen 
produceren.’ Is dit juist niet belastend voor het milieu en inefficiënt?
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Resultaten verhaalfragmenten China 
Hier volgen de kwantitatieve resultaten van de 

verhaalfragmenten over China, direct gevolgd door de 

kwalitatieve resultaten voor dit land. 
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Fragment 1

Fragment 2

Fragment 3

Fragment 4

Vraag (open): Wat komt er allemaal in u op als u dit bericht leest? Wat vertelt dit verhaal u?
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Fragment 1 - Veel te verdienen aan China’s ambities

52%

52%

33%

28%

25%

24%

23%

16%

1%

6%

NL ambassade helpt NL ondernemers
op weg in buitenland

Kansen voor het NL bedrijfsleven

Het netwerk (van de NL ambassade) in
het land

De kennis (van de NL ambassade) over
het land

Het land: China

Investeringen door Chinese en andere
overheden

Kansen voor grote NL bedrijven

Groei en banen in Nederland

Weet niet

Weet niet

4%

5%

9%

6%

10%

14%

78%

72%

68%

65%

56%

40%

draagt bij aan het succes van NL
bedrijven in het buitenland

draagt bij aan de welvaart van NL

iets nieuws geleerd

levert banen op voor mensen in
NL

interessante informatie

draagt bij aan een eerlijke en
duurzame wereld

70%

65%

31%

21%

20%

14%

Toolbox

Actieve schakel

Sustainability

Gidsland

Koopman vs. Dominee

Old boys network

Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 1: Veel te verdienen aan China’s ambities

In China liggen de kansen voor het Nederlandse 

bedrijfsleven voor het oprapen. Dat benadrukt Bas Meijer, 

consul-generaal van Nederland in de west-Chinese stad 

Chongqing. ‘Met name voor de logistieke sector zijn hier 

veel mogelijkheden. 

China werkt aan een nieuwe zijderoute van 

handelsverbindingen over land, helemaal tot in West-

Europa. Dat gaat gepaard met gigantische investeringen 

door de Chinese en andere overheden die ook voor 

Nederlandse bedrijven grote opdrachten kunnen 

opleveren. Van de Rotterdamse Haven en baggeraars als 

Boskalis en Van Oord tot minder bekende 

overslagbedrijven – we hebben in Nederland grote 

bedrijven met veel kennis waar ze in China goed voor willen 

betalen.’

Vanuit het consulaat helpt Meijer Nederlandse bedrijven 

op weg in China. ‘Je komt hier niet ver met Hollandse 

directheid en snel zaken willen doen. Een belangrijke 

sleutel tot succes is het vinden van goede Chinese 

zakenpartners. Voor Chinezen is vertrouwen en een 

zakelijke vriendschapsband de basis van elk contract. Daar 

coachen we bedrijven bij. We kennen de markt en stellen 

ons netwerk ter beschikking. Want succes van Nederlandse 

bedrijven hier, levert groei en banen op in Nederland. Daar 

doen we het voor.’ 
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Fragment 2 - Nederlandse ondernemers op weg helpen in China

Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 2: Nederlandse ondernemers op weg helpen in 

China

In China liggen veel kansen voor Nederlandse 

ondernemers. Dat benadrukt Bas Meijer, consul-generaal 

van Nederland in de west-Chinese stad Chongqing. ‘Juist 

voor middelgrote en kleine bedrijven is hier veel te 

verdienen, bijvoorbeeld in goederentransport en -opslag. 

China werkt aan een nieuwe zijderoute van 

handelsverbindingen over land, helemaal tot in West-

Europa. Dat gaat gepaard met gigantische investeringen 

door de Chinese en andere overheden waar ook 

Nederlandse ondernemers van kunnen profiteren. Onze 

ondernemers in de transportsector hebben veel kennis en 

innovatieve oplossingen waar ze in China goed voor willen 

betalen.’

Vanuit het consulaat helpt Meijer Nederlandse 

ondernemers op weg in China. ‘Je komt hier niet ver met 

Hollandse directheid en snel zaken willen doen. Een 

belangrijke sleutel tot succes is het vinden van goede 

Chinese zakenpartners. Voor Chinezen is vertrouwen en 

een zakelijke vriendschapsband de basis van elk contract. 

Daar coachen we ondernemers bij. We kennen de markt en 

stellen ons netwerk ter beschikking. Want succes van 

Nederlandse bedrijven hier, levert groei en banen op in 

Nederland. Daar doen we het voor.’ 

43%

43%

36%

35%

34%

30%

29%

14%

14%

0%

11%

Kansen voor het NL bedrijfsleven

NL ambassade helpt NL ondernemers
op weg in buitenland

Kansen voor kleine NL bedrijven

Het netwerk (van de NL ambassade)
in het land

De kennis (van de NL ambassade)
over het land

Het land: China

Inzet van NL expertise  in het
buitenland

Groei en banen in Nederland

Investeringen door Chinese en
andere overheden

Anders, namelijk:

Weet niet

67%

62%

35%

19%

17%

17%

Toolbox

Actieve schakel

Sustainability

Koopman vs. Dominee

Gidsland

Old boys network

7%

6%

7%

10%

12%

12%

69%

61%

59%

55%

53%

37%

draagt bij aan het succes van NL
bedrijven in het buitenland

draagt bij aan de welvaart van NL

levert banen op voor mensen in
NL

iets nieuws geleerd

interessante informatie

draagt bij aan een eerlijke en
duurzame wereld
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Fragment 3 - Oranje boven op Chinese spoorlijn

Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 3: Oranje boven op Chinese spoorlijn

In China liggen veel kansen voor Nederlandse bedrijven. 

Dat benadrukt Bas Meijer, consul-generaal van Nederland 

in de west-Chinese stad Chongqing. ‘Juist Nederlandse 

bedrijven hebben hier veel te bieden, bijvoorbeeld als het 

gaat om goederentransport en -opslag. 

China werkt aan een nieuwe zijderoute van 

handelsverbindingen over land, helemaal tot in West-

Europa. Dat gaat gepaard met gigantische investeringen 

door de Chinese en andere overheden en niet zelden 

hebben die een Nederlands tintje. Nederlandse bedrijven 

van groot tot klein hebben vaak kennis en innovatieve 

oplossingen die ze in China hard nodig hebben.’

Meijer wijst er op dat Nederlandse bedrijven in China 

worden gezien als betrouwbare partners die goede 

kwaliteit leveren. ‘We merken dat Chinese bedrijven graag 

zaken met ons doen.’  

Vanuit het consulaat helpt Meijer Nederlandse 

ondernemers op weg in China. ‘Wij zetten de Nederlandse 

kennis hier in de etalage en koppelen die aan Chinese 

zakenpartners. Wat is er nou mooier dan dat er dankzij 

Nederlandse expertise goede treinverbindingen zijn tussen 

Tilburg en Shanghai?’ 

67%

67%

34%

21%

12%

11%

Actieve schakel

Toolbox

Sustainability

Koopman vs. Dominee

Gidsland

Old boys network

49%

43%

37%

32%

32%

27%

20%

20%

0%

7%

Kansen voor het NL bedrijfsleven

NL ambassade helpt NL ondernemers
op weg in buitenland

Inzet van NL expertise  in het
buitenland

Het land: China

Het netwerk (van de NL ambassade)
in het land

NL bedrijven: betrouwbaar en leveren
kwaliteit

Typisch NL investeringen/aanpak

Investeringen door Chinese en
andere overheden

Anders, namelijk:

Weet niet

4%

6%

7%

11%

11%

11%

69%

64%

63%

59%

51%

39%

draagt bij aan het succes van NL
bedrijven in het buitenland

draagt bij aan de welvaart van NL

levert banen op voor mensen in
NL

interessante informatie

iets nieuws geleerd

draagt bij aan een eerlijke en
duurzame wereld
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Fragment 4 - Let op de mensenrechten bij ... nieuwe Zijderoute

Elementen bepalend voor het beeld dat het fragment oproeptFrames die getriggerd worden

Boodschap overdracht van het verhaalfragment

% (helemaal) oneens      % (helemaal) eens

Fragment 4: Let op de mensenrechten bij investeringen 

nieuwe Zijderoute

‘De nieuwe Zijderoute van China biedt zeker kansen voor het 

Nederlandse bedrijfsleven, maar let op de mensenrechten.’ 

Dat benadrukt Bas Meijer, consul-generaal van Nederland in 

de west-Chinese stad Chongqing. ‘Weet voordat je investeert, 

wat de risico’s zijn; voor je bedrijf én voor de mensen die langs 

de route wonen.’  

China werkt aan een nieuwe Zijderoute van 

handelsverbindingen over land, helemaal tot in West-Europa. 

Dat gaat gepaard met gigantische investeringen door de 

Chinese en andere overheden die ook voor Nederlandse 

bedrijven grote opdrachten kunnen opleveren. Van de 

Rotterdamse Haven en baggeraars als Boskalis en Van Oord tot 

minder bekende overslagbedrijven – we hebben in Nederland 

grote bedrijven met veel kennis waar ze in China goed voor 

willen betalen.’

De consul wijst echter ook op rapporten van 

mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en 

Human Rights Watch. Zij waarschuwen dat de nieuwe 

Zijderoute grote gevolgen kan hebben op lokale 

gemeenschappen in bijvoorbeeld Tibet en Xinjiang. ‘Voordat je 

investeert, moet je heel goed weten wat de impact is op deze 

gemeenschappen’, zegt de consul. 

Samen met de ambassade in Beijing geeft het consulaat van 

Meijer voorlichting aan bedrijven over de kansen en de risico’s. 

Dat gaat via 1-op1 contacten, tijdens (digitale) handelsmissies 

en met speciale webinars voor geïnteresseerde bedrijven. 

‘Nederland is een handelsland en tegelijk een van de grootste 

voorvechters van de mensenrechten. Bedrijven hebben op dit 

vlak hun eigen verantwoordelijkheid en wij helpen ze daar bij. 

Eerlijk ondernemen moet voorop staan. Doe je dit niet, dan 

breekt het je vroeg of laat gegarandeerd op’, aldus Meijer. 

65%

63%

55%

21%

12%

10%

Toolbox

Sustainability

Actieve schakel

Koopman vs. Dominee

Old boys network

Gidsland

40%

36%

35%

33%

30%

30%

24%

22%

16%

1%

7%

Aandacht voor mensenrechten

Het land: China

Voorlichting door de NL ambassade: 
kansen en risico’s

NL ambassade helpt NL ondernemers
op weg in buitenland

Kansen voor het NL bedrijfsleven

NL als handelsland én voorvechter
van mensenrechten

De kennis (van de NL ambassade)
over het land

 Aanspreken van bedrijven op MVO

Kansen voor grote NL bedrijven

Anders, namelijk:

Weet niet

6%

6%

10%

5%

13%

10%

70%

66%

60%

59%

57%

54%

draagt bij aan het succes van NL
bedrijven in het buitenland

draagt bij aan de welvaart van NL

iets nieuws geleerd

levert banen op voor mensen in
NL

interessante informatie

draagt bij aan een eerlijke en
duurzame wereld



Fragment 3: Oranje boven op Chinese spoorlijn

In China liggen veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Dat 

benadrukt Bas Meijer, consul-generaal van Nederland in de west-

Chinese stad Chongqing. ‘Juist Nederlandse bedrijven hebben hier 

veel te bieden, bijvoorbeeld als het gaat om goederentransport en 

-opslag. 

China werkt aan een nieuwe zijderoute van handelsverbindingen 

over land, helemaal tot in West-Europa. Dat gaat gepaard met 

gigantische investeringen door de Chinese en andere overheden 

en niet zelden hebben die een Nederlands tintje. Nederlandse 

bedrijven van groot tot klein hebben vaak kennis en innovatieve 

oplossingen die ze in China hard nodig hebben.’

Meijer wijst er op dat Nederlandse bedrijven in China worden 

gezien als betrouwbare partners die goede kwaliteit leveren. ‘We 

merken dat Chinese bedrijven graag zaken met ons doen.’

Vanuit het consulaat helpt Meijer Nederlandse ondernemers op 

weg in China. ‘Wij zetten de Nederlandse kennis hier in de etalage 

en koppelen die aan Chinese zakenpartners. Wat is er nou mooier 

dan dat er dankzij Nederlandse expertise goede treinverbindingen 

zijn tussen Tilburg en Shanghai?’ 
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Fragment 4: Let op de mensenrechten bij investeringen 

nieuwe Zijderoute

‘De nieuwe Zijderoute van China biedt zeker kansen voor het 

Nederlandse bedrijfsleven, maar let op de mensenrechten.’ Dat 

benadrukt Bas Meijer, consul-generaal van Nederland in de west-

Chinese stad Chongqing. ‘Weet voordat je investeert, wat de risico’s 

zijn; voor je bedrijf én voor de mensen die langs de route wonen.’  

China werkt aan een nieuwe Zijderoute van handelsverbindingen 

over land, helemaal tot in West-Europa. Dat gaat gepaard met 

gigantische investeringen door de Chinese en andere overheden die 

ook voor Nederlandse bedrijven grote opdrachten kunnen opleveren. 

Van de Rotterdamse Haven en baggeraars als Boskalis en Van Oord 

tot minder bekende overslagbedrijven – we hebben in Nederland 

grote bedrijven met veel kennis waar ze in China goed voor willen 

betalen.’

De consul wijst echter ook op rapporten van 

mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human 

Rights Watch. Zij waarschuwen dat de nieuwe Zijderoute grote 

gevolgen kan hebben op lokale gemeenschappen in bijvoorbeeld 

Tibet en Xinjiang. ‘Voordat je investeert, moet je heel goed weten 

wat de impact is op deze gemeenschappen’, zegt de consul. 

Samen met de ambassade in Beijing geeft het consulaat van Meijer 
voorlichting aan bedrijven over de kansen en de risico’s. Dat gaat via 
1-op1 contacten, tijdens (digitale) handelsmissies en met speciale 
webinars voor geïnteresseerde bedrijven. ‘Nederland is een 
handelsland en tegelijk een van de grootste voorvechters van de 
mensenrechten. Bedrijven hebben op dit vlak hun eigen 
verantwoordelijkheid en wij helpen ze daar bij. Eerlijk ondernemen 
moet voorop staan. Doe je dit niet, dan breekt het je vroeg of laat 
gegarandeerd op’, aldus Meijer. 
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Do’s  

• Unieke kwaliteiten van Nederlandse bedrijven benadrukken geeft een 
gevoel van trots en positief chauvinisme. Positieve aspecten van 
Nederlandse bedrijven zijn:
• Kennis, in dit geval logistiek
• Innovatieve oplossingen
• Betrouwbare partner
• Goede kwaliteit producten

• Rol van de ambassade meer toegevoegde waarde geven door de rol breder 
neer te zetten:
• Kansen toegankelijk maken 
• Ondernemers op weg helpen
• Nederlandse bedrijven in de etalage zetten
• Nederlandse bedrijven koppelen aan Chinese zakenpartners
• Voorlichting geven 
• Bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid en bedachtzaam 

zaken te laten doen

Don’ts

• Bijdragen aan een nog grotere invloed van China op de wereld en dus ook 
op Nederland, waar al veel angst voor is. 

• Teveel nadruk op het economisch belang van het land, en niet op de 
meerwaarde voor de Nederlandse economie. Wat brengt het ons dan hier 
in Nederland? De meerwaarde is nu indirect en niet concreet genoeg 
gemaakt.

• Onduidelijkheid over betrokken partijen roept argwaan op. ‘Dat gaat 
gepaard met gigantische investeringen door de Chinese en andere 
overheden en niet zelden hebben die een Nederlands tintje’. Wat is dan het 
Nederlandse tintje in de investeringen?

• Woorden als ‘gigantische investeringen’ creëren afstand. 

• Geen duidelijk statement maken. ‘Nederland is een handelsland en tegelijk 
een van de grootste voorvechters van de mensenrechten’. Mooie maar loze 
woorden, de vraag is of de ambassade dan wel moet stimuleren dat 
Nederlandse bedrijven aan de spoorlijn bijdragen als die zoveel negatieve 
lokale impact heeft.



52

Bijlagen 
- Overige resultaten

- Onderzoeksverantwoording
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Bijlage: overige resultaten

Houding/mening t.o.v. buitenlands beleid

Vraag: Hieronder staat een aantal type organisaties die zich wereldwijd inzetten voor 

maatschappelijke onderwerpen. Welke van deze type organisaties steunt u? 

8% 54% 29% 9%

Zeer intensief Op hoofdlijnen Nauwelijks Helemaal niet

6% 46% 38% 10%

Zeer geïnteresseerd Geïnteresseerd Nauwelijks geïnteresseerd Niet geïnteresseerd

44%

37%

26%

24%

10%

35%

Medische ondersteuning
(b.v. Rode Kruis, Artsen…

Natuur en milieu (b.v.
Wereld Natuur fonds,…

Mensenrechten (b.v.
Amnesty International)

Ontwikkelingswerk (b.v.
Oxfam Novib, Plan…

Vrede en veiligheid (b.v.
PAX)

Geen van deze

Vraag: In hoeverre volgt u het nieuws over buitenlandse politiek (dat raakt aan het buitenlands beleid 

van Nederland)?

Vraag: In hoeverre bent u geïnteresseerd in het werk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken?
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Bijlage: overige resultaten

Houding/mening t.o.v. buitenlands beleid

Op basis van de vragen op voorgaande pagina en 

deze pagina is de steekproef verdeeld in 3 

subgroepen:

• Mensen die geïnteresseerd zijn in buitenlands 

beleid en een uitgesproken mening hebben;

• Mensen die (enigszins) geïnteresseerd zijn 

in buitenlands beleid maar geen 

uitgesproken mening hebben;

• Mensen die niet of nauwelijks 

geïnteresseerd zijn in buitenlands beleid.

Zie voor meer informatie over deze indeling 

pagina 56.

Vraag: Wilt u van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent?

Basis: allen

18%

7%

14%

8%

13%

29%

36%

32%

30%

28%

29%

38%

30%

32%

30%

18%

9%

19%

20%

24%

5%

3%

8%

4%

5%

Top-2

47%

43%

46%

37%

41%

Bottom-2

21%

14%

22%

28%

28%

De Nederlandse regering
moet zich minder richten

op het buitenland en meer
op de problemen in eigen

land

Ik heb vertrouwen in de
buitenlandse politiek van
de Nederlandse regering

Ik weet te weinig van
buitenlandse politiek om er
een mening over te hebben

Ik volg het nieuws over
buitenlandse politiek

kritisch

De buitenlandse politiek
staat ver van mij af

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Weet niet
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Bijlage: onderzoeksverantwoording

Kwantitatief onderzoek in het kort

Methode Kwantitatief online

Doelgroep en steekproef

Doelgroep: Nederlanders 18+

Steekproefkader:Dynata, consumentenpanel van partner MarketResponse

Steekproef: netto circa n=200 respondenten per verhaalfragment (in totaal n=2.413)

Respons
Totaal zijn 3.348  panelleden gestart aan de vragenlijst. Netto hebben 2.655 panelleden de vragenlijst 
volledig afgerond. Na een kwaliteitscontrole zijn 242 respondenten verwijderd. De netto respons is 
daarmee 2.413.

Veldwerk
Het veldwerk heeft plaatsgevonden vanaf 18 mei tot en met 27 mei 2021.

De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg: 5-6 minuten

Weging

De steekproef per verhaalfragment is gewogen naar Nederland representatief (op de variabelen 
geslacht, leeftijd, opleiding en Nielsen MOA) zodat de steekproeven niet alleen representatief maar ook 
identiek zijn. De weegefficiency varieert per verhaalfragment en varieert tussen de 74% en 89% wat 
(zeer) goed te noemen is.

Indeling in subgroepen

Naast de resultaten op totaalniveau is er ook gekeken naar 3 subgroepen te weten:
1. mensen die interesse hebben in het buitenlands beleid en een duidelijke mening hebben (n=560)
2. mensen die interesse hebben in het buitenlands beleid maar geen duidelijke mening hebben (n=1059)
3. mensen die geen/nauwelijks interesse (n=794)

Zie voor de indeling van deze 3 groepen de volgende pagina.
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Indeling in 3 subgroepen

Geïnteresseerd én een duidelijke mening:

• drie van de drie vragen (vraag 7/8/9) zijn met een blauw antwoord beantwoord EN
• VR10.1=(helemaal) oneens EN
• VR10.4=(helemaal) eens
OF

• 1 of 2 van de drie vragen (vraag 7/8/9) is/zijn met een blauw antwoord beantwoord EN
• VR10.1=(helemaal) oneens  OF
• VR10.4=(helemaal) eens

(Enigszins) geïnteresseerd, geen duidelijke mening

• iedereen die 1, 2 of 3 vragen (vraag 7/8/9) met een blauw antwoord heeft beantwoord, 
maar niet in groep 1 valt

• m.u.v. degenen die alleen bij VR9 een blauw antwoord hebben geven.

Niet of nauwelijks geïnteresseerd

• drie van de drie vragen (vraag 7/8/9) moeten zonder een blauw antwoord zijn beantwoord 
OF

• alleen VR9 is met een blauw antwoord beantwoord 

Vraag 7: In hoeverre volgt u het nieuws over buitenlandse politiek (dat raakt aan het buitenlands beleid 

van Nederland)?

1. Zeer intensief

2. Op hoofdlijnen

3. Nauwelijks

4. Helemaal niet

Vraag 8: In hoeverre bent u geïnteresseerd in het werk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken?

1. Zeer geïnteresseerd

2. Geïnteresseerd

3. Nauwelijks geïnteresseerd

4. Niet geïnteresseerd

Vraag 9: Hieronder staat een aantal type organisaties die zich wereldwijd inzetten voor 
maatschappelijke onderwerpen. Welke van deze type organisaties steunt u? 
Dit kan bijvoorbeeld door lidmaatschap, financiële ondersteuning of vrijwilligerswerk.

1. Ontwikkelingswerk (b.v. Oxfam Novib, Plan Nederland)

2. Medische ondersteuning (b.v. Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen)

3. Natuur en milieu (b.v. Wereld Natuur fonds, Greenpeace)

4. Mensenrechten (b.v. Amnesty International)

5. Vrede en veiligheid (b.v. PAX)

6. Geen van deze

Vraag 10: Wilt u van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent?
Antwoordcategorieën: zeer oneens, oneens, neutraal, eens, zeer eens + weet niet

1. De Nederlandse regering moet zich minder richten op het buitenland en meer op de 

problemen in eigen land*

4. Ik volg het nieuws over buitenlandse politiek kritisch*

* Vraag 10 bestaat uit 5 items. In overleg is bepaald deze 2 items mee te nemen in de indeling van de 

subgroepen.
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Formulering stellingen per frame

Koopman vs dominee

• In het werk van Nederlandse ambassades overheersen economische belangen en daardoor komen de mensenrechten in de verdrukking.

• Het werk van Nederlandse ambassades leidt tot een onmogelijke spagaat: we willen zowel opkomen voor mensenrechten als handeldrijven.

Sustainability

• Handel, mensenrechten en hulp aan arme landen gaan goed samen in het werk van Nederlandse ambassades.

• Bij buitenlandse handel gaat het niet alleen om geld verdienen, maar ook om bij te dragen aan eerlijke handel (zoals betere werkomstandigheden van fabrieksarbeiders en gelijke 
rechten voor vrouwen).

Gidsland

• Nederland moet zich in het buitenland niet opstellen als een Hollandse dominee met het opgeheven vingertje.

• Nederland probeert andere landen te veel onze normen en waarden op te leggen.

Old boys network

• Nederlandse ambassadeurs in het buitenland weten niet goed wat er speelt in het land waar zij werken als vertegenwoordiger van Nederland.

• Nederlandse ambassadeurs in het buitenland zijn van weinig toegevoegde waarde voor Nederlandse burgers en ondernemers.

Actieve schakel

• Nederlandse ambassades creëren banen voor Nederland, doordat zij kansen zien en contacten leggen tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

• Achter de schermen doen Nederlandse ambassades belangrijk werk voor Nederland, ook al is het niet altijd zichtbaar. (ook voor Toolbox)

Toolbox

• Ambassades ondersteunen Nederlandse ondernemers in het buitenland met informatie en handige tips, en bieden ook praktische hulp als er problemen zijn.

• Achter de schermen doen Nederlandse ambassades belangrijk werk voor Nederland, ook al is het niet altijd zichtbaar. (ook voor Actieve schakel)
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Indeling verhaalfragmenten 

België China Mozambique Irak

Harde handel
Fragment 5 

Grote bedrijven

Fragment 1 

Grote bedrijven+ 

kernboodschap

Fragment 9

Grote bedrijven + 

kernboodschap
Harde handel Fragment 6

Kleine bedrijven + 

kernboodschap
Harde handel Fragment 3 

Hollands glorie

Maatschappelijk
Fragment 4 

Grote bedrijven 

+mensenrechten

Fragment 8

Grote bedrijven + 

hulp + 

kernboodschap

Fragment 11

Grote bedrijven+ 

hulp + 

kernboodschap + 

Hollands glorie

Fragment 12

Kleine 

bedrijven + 

hulp + 

kernboodscha

p + Hollands 

glorie

België China Mozambique Irak

Harde handel
Fragment 5 

Grote bedrijven

Fragment 1 

Grote bedrijven+ 

kernboodschap

Fragment 9

Grote bedrijven + 

kernboodschap
Harde handel Fragment 6

Kleine bedrijven + 

kernboodschap

Fragment 2

MKB + 

kernboodschap

Fragment 10

MKB + 

kernboodschap
Harde handel Fragment 7

Hollands glorie

Fragment 3 

Hollands glorie

Maatschappelijk
Fragment 4 

Grote bedrijven 

+mensenrechten

Fragment 8

Grote bedrijven + 

hulp + 

kernboodschap

Fragment 11

Grote bedrijven+ 

hulp + 

kernboodschap + 

Hollands glorie

Fragment 12

Kleine 

bedrijven + 

hulp + 

kernboodscha

p + Hollands 

glorie
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Verhaalfragmenten

Fragment 1: Veel te verdienen aan China’s ambities

In China liggen de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven voor het oprapen. Dat 

benadrukt Bas Meijer, consul-generaal van Nederland in de west-Chinese stad Chongqing. 

‘Met name voor de logistieke sector zijn hier veel mogelijkheden. 

China werkt aan een nieuwe zijderoute van handelsverbindingen over land, helemaal tot in 

West-Europa. Dat gaat gepaard met gigantische investeringen door de Chinese en andere 

overheden die ook voor Nederlandse bedrijven grote opdrachten kunnen opleveren. Van de 

Rotterdamse Haven en baggeraars als Boskalis en Van Oord tot minder bekende 

overslagbedrijven – we hebben in Nederland grote bedrijven met veel kennis waar ze in 

China goed voor willen betalen.’

Vanuit het consulaat helpt Meijer Nederlandse bedrijven op weg in China. ‘Je komt hier niet 

ver met Hollandse directheid en snel zaken willen doen. Een belangrijke sleutel tot succes is 

het vinden van goede Chinese zakenpartners. Voor Chinezen is vertrouwen en een zakelijke 

vriendschapsband de basis van elk contract. Daar coachen we bedrijven bij. We kennen de 

markt en stellen ons netwerk ter beschikking. Want succes van Nederlandse bedrijven hier, 

levert groei en banen op in Nederland. Daar doen we het voor.’ 

Fragment 2: Nederlandse ondernemers op weg helpen in China

In China liggen veel kansen voor Nederlandse ondernemers. Dat benadrukt Bas Meijer, 

consul-generaal van Nederland in de west-Chinese stad Chongqing. ‘Juist voor middelgrote 

en kleine bedrijven is hier veel te verdienen, bijvoorbeeld in goederentransport en -opslag. 

China werkt aan een nieuwe zijderoute van handelsverbindingen over land, helemaal tot in 

West-Europa. Dat gaat gepaard met gigantische investeringen door de Chinese en andere 

overheden waar ook Nederlandse ondernemers van kunnen profiteren. Onze ondernemers 

in de transportsector hebben veel kennis en innovatieve oplossingen waar ze in China goed 

voor willen betalen.’

Vanuit het consulaat helpt Meijer Nederlandse ondernemers op weg in China. ‘Je komt hier 

niet ver met Hollandse directheid en snel zaken willen doen. Een belangrijke sleutel tot 

succes is het vinden van goede Chinese zakenpartners. Voor Chinezen is vertrouwen en een 

zakelijke vriendschapsband de basis van elk contract. Daar coachen we ondernemers bij. 

We kennen de markt en stellen ons netwerk ter beschikking. Want succes van Nederlandse 

bedrijven hier, levert groei en banen op in Nederland. Daar doen we het voor.’ 
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Verhaalfragmenten

Fragment 3: Oranje boven op Chinese spoorlijn

In China liggen veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Dat benadrukt Bas Meijer, consul-

generaal van Nederland in de west-Chinese stad Chongqing. ‘Juist Nederlandse bedrijven 

hebben hier veel te bieden, bijvoorbeeld als het gaat om goederentransport en -opslag. 

China werkt aan een nieuwe zijderoute van handelsverbindingen over land, helemaal tot in 

West-Europa. Dat gaat gepaard met gigantische investeringen door de Chinese en andere 

overheden en niet zelden hebben die een Nederlands tintje. Nederlandse bedrijven van groot 

tot klein hebben vaak kennis en innovatieve oplossingen die ze in China hard nodig hebben.’

Meijer wijst er op dat Nederlandse bedrijven in China worden gezien als betrouwbare 

partners die goede kwaliteit leveren. ‘We merken dat Chinese bedrijven graag zaken met ons 

doen.’  

Vanuit het consulaat helpt Meijer Nederlandse ondernemers op weg in China. ‘Wij zetten de 

Nederlandse kennis hier in de etalage en koppelen die aan Chinese zakenpartners. Wat is er 

nou mooier dan dat er dankzij Nederlandse expertise goede treinverbindingen zijn tussen 

Tilburg en Shanghai?’ 

Fragment 4: Let op de mensenrechten bij investeringen nieuwe Zijderoute

‘De nieuwe Zijderoute van China biedt zeker kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, 

maar let op de mensenrechten.’ Dat benadrukt Bas Meijer, consul-generaal van Nederland 

in de west-Chinese stad Chongqing. ‘Weet voordat je investeert, wat de risico’s zijn; voor je 

bedrijf én voor de mensen die langs de route wonen.’  

China werkt aan een nieuwe Zijderoute van handelsverbindingen over land, helemaal tot in 

West-Europa. Dat gaat gepaard met gigantische investeringen door de Chinese en andere 

overheden die ook voor Nederlandse bedrijven grote opdrachten kunnen opleveren. Van 

de Rotterdamse Haven en baggeraars als Boskalis en Van Oord tot minder bekende 

overslagbedrijven – we hebben in Nederland grote bedrijven met veel kennis waar ze in 

China goed voor willen betalen.’

De consul wijst echter ook op rapporten van mensenrechtenorganisaties als Amnesty 

International en Human Rights Watch. Zij waarschuwen dat de nieuwe Zijderoute grote 

gevolgen kan hebben op lokale gemeenschappen in bijvoorbeeld Tibet en Xinjiang. 

‘Voordat je investeert, moet je heel goed weten wat de impact is op deze 

gemeenschappen’, zegt de consul. 

Samen met de ambassade in Beijing geeft het consulaat van Meijer voorlichting aan 

bedrijven over de kansen en de risico’s. Dat gaat via 1-op1 contacten, tijdens (digitale) 

handelsmissies en met speciale webinars voor geïnteresseerde bedrijven. ‘Nederland is een 

handelsland en tegelijk een van de grootste voorvechters van de mensenrechten. Bedrijven 

hebben op dit vlak hun eigen verantwoordelijkheid en wij helpen ze daar bij. Eerlijk 

ondernemen moet voorop staan. Doe je dit niet, dan breekt het je vroeg of laat 

gegarandeerd op’, aldus Meijer. 
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Verhaalfragmenten

Fragment 5: Nederlandse multinationals boeren goed in België

‘Er is na Duitsland geen ander land waar Nederland méér naar exporteert, dan België’, zegt 

Marion Schaap, ambassadeur van het Nederlands Koninkrijk in België. ‘Daar verdienen 

Nederlandse bedrijven flink aan. Daarom helpen wij hen waar we kunnen.’ 

Een belangrijk deel van de Nederlandse handel met België komt van multinationals als 

Ahold, ING en Heineken. Ambassadeur Schaap geeft nog een voorbeeld. In Dordrecht zit 

een bedrijf genaamd ‘Standic’, zij verzorgen opslag voor met name chemicaliën. Dat deden 

ze al in de Rijnmond, en ze wilden dat ook in de Scheldemond doen. Wij hielpen hen aan 

contacten met de gemeente Antwerpen en andere aangelegen overheden. Zo wist Standic

ook de Belgische markt te veroveren.

Schaap waarschuwt wel dat er cultuurverschillen zijn. ‘In België investeer je eerst in 

contact, daarna in een contract. In Nederland zijn we zakelijk en direct, en dat zien we als 

een deugd. Belgen respecteren dat, maar zij hechten vooral ook aan relatie voor de lange 

termijn. Verder vinden zij ons soms wat rigide, misschien wat te bureaucratisch. Ze 

beseffen dat je niet alles kunt regisseren en vastleggen. Die verschillen zijn overigens niet 

erg, maar je moet je er bewust van zijn en daar kunnen we als ambassade bij adviseren.’ 

Fragment 6: Kleine ondernemers pakken hun kans in België

‘Er is na Duitsland geen ander land waar Nederland méér naar exporteert, dan België’, zegt 

Marion Schaap, ambassadeur van het Nederlands Koninkrijk in België. ‘Daar verdienen 

Nederlandse gezinnen een goede boterham aan. Daarom helpen wij Nederlandse 

ondernemers waar we kunnen.’ 

Een belangrijk deel van de Nederlandse export naar België komt van ondernemers uit de 

grensstreek. Ambassadeur Schaap geeft hen met zijn team graag een steuntje in de rug. 

‘Wij maken voor Nederlandse ondernemers scans van de Belgische markt. Dat deden we 

bijvoorbeeld voor Gloria’s Delight, een klein bedrijf dat empanada’s maakt, kleine gevulde 

snacks. Wij zochten cateraars bij wie ze samples aan konden leveren, maar bekeken ook of 

er veel concurrentie in de regio zat.

Schaap waarschuwt wel dat er cultuurverschillen zijn. ‘In België investeer je eerst in 

contact, daarna in een contract. In Nederland zijn we zakelijk en direct, en dat zien we als 

een deugd. Belgen respecteren dat, maar zij hechten vooral ook aan relatie voor de lange 

termijn. Verder vinden zij ons soms wat rigide, misschien wat te bureaucratisch. Ze 

beseffen dat je niet alles kunt regisseren en vastleggen. Die verschillen zijn overigens niet 

erg, maar je moet je er bewust van zijn en daar kunnen we als ambassade bij adviseren.’
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Verhaalfragmenten

Fragment 7: Typisch Nederlandse oplossingen maken het Belgen gemakkelijk 

‘Er is na Duitsland geen ander land waar Nederland méér naar exporteert, dan België’, zegt 

Marion Schaap, ambassadeur van het Nederlands Koninkrijk in België. ‘Daar verdienen 

Nederlandse gezinnen een goede boterham aan. Daarom helpen wij Nederlandse 

ondernemers waar we kunnen.’ 

Een belangrijk deel van de Nederlandse export naar België komt van high tech bedrijven, zoals 

die in de Kunstmatige Intelligentie. Ambassadeur Schaap geeft hen met zijn team graag een 

steuntje in de rug. ‘Nederland is een van de beste als het gaat om kunstmatige intelligentie. 

We staan op de vierde positie wereldwijd. Tijdens een handelsmissie hebben we die 

Nederlandse expertise hier in de etalage gezet. Daarbij stelden we Nederlandse ondernemers 

voor aan Belgische partners. Op die manier zijn in het verleden al meerdere mooie 

samenwerkingen ontstaan. 

Zo leerde Armada Mobility uit Nieuwegein tijdens een handelsmissie een handelspartner 

kennen. Dat resulteerde in een opdracht om fietskluizen te plaatsen bij lokale stations, onder 

andere hier in Brussel. Ik vind het fantastische om zoiets typisch Nederlands hier in België te 

zien. Het zijn zulke bedrijven die ons land succesvol maken. Slimme, innovatieve ondernemers 

zijn de ruggengraat van onze economie.

Schaap beaamt dat er cultuurverschillen zijn. ‘In België investeer je eerst in contact, daarna in 

een contract. Maar wij Nederlanders spelen daar goed op in en we worden enorm 

gerespecteerd. De slimme BV Nederland is hier in België geweldig succesvol en wij dragen daar 

vanuit de ambassade graag ons steentje aan bij.’

Fragment 8: Nederlandse bedrijven helpen Beira bij kustbescherming

Een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven onder leiding van Royal 

HaskoningDHV gaat aan de slag in het Mozambikaanse Beira. Doel is de havenstad, die hard 

getroffen werd door de cyclonen Idai en Kenneth, weerbaarder te maken. Dat maakte de 

Nederlandse ambassade in Maputo vandaag bekend.

De cyclonen, die in maart en april 2020 over het Afrikaanse land raasden, troffen Beira in 

het bijzonder. Zeker 750 mensen kwamen om het leven en bijna de gehele infrastructuur 

van de havenstad raakte beschadigd. 

Met financiering van de Nederlandse ambassade hebben Deltares en Witteveen+Bos direct 

na de cyclonen een strategie ontwikkeld om Beira en zijn zeshonderdduizend inwoners 

beter te beschermen tegen overstromingen en erosie. Op basis van die voorstudie kunnen 

de bedrijven nu aan de slag met de implementatie. 

‘Met hun expertise gaan deze Nederlandse topbedrijven enorm verschil maken voor de 

mensen in deze stad en de economie van dit land. Natuurlijk levert deze opdracht ook groei 

en banen op in Nederland. Op die manier versterken hulp en handel elkaar. Dat is een 

prachtige manier van internationaal samenwerken’, aldus Peter Klaassen, de Nederlandse 

ambassadeur in Mozambique. 
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Verhaalfragmenten

Fragment 9: Nederlands consortium wil aan de slag in havenstad Beira

Een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven onder leiding van Royal 

HaskoningDHV ziet kansen in het Mozambikaanse Beira. Er wordt de komende jaren veel 

geïnvesteerd in de havenstad, onder andere om die weerbaarder te maken tegen 

overstromingen. De Nederlandse ambassade helpt de bedrijven in het contact met de 

overheid in het Afrikaanse land.  

‘We verwachten dat Mozambique de komende jaren een versnelling van de economische 

groei zal laten zien’, meldt Peter Klaassen, Nederlandse ambassadeur in Mozambique. 

‘Daarom is het één van de meest veelbelovende landen in Afrika voor Nederlandse 

bedrijven om te investeren.’

Het samenwerkingsverband waar ook Deltares en Witteveen+Bos deel van uitmaken, heeft 

een strategie ontwikkeld om de haven van Beira te versterken en uit te breiden. ‘Met hun 

expertise zijn deze Nederlandse topbedrijven uitstekend gepositioneerd om hier 

opdrachten binnen te slepen. Als dat lukt levert het ook groei en banen op in Nederland’, 

aldus Klaassen. 

Fragment 10: Ontwikkeling van Beira biedt kansen voor Nederlandse ondernemers

Havenstad Beira in Mozambique krijgt een make-over. De Nederlandse ambassade in het 

land ziet mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers op het gebied van 

stadsontwikkeling en organiseert een handelsmissie. ‘Zeker ook voor kleine en middelgrote 

bedrijven liggen hier mooie kansen’, stelt Peter Klaassen, de Nederlandse ambassadeur in 

Mozambique.

Beira vormt een belangrijke economische ader voor het land zelf en haar buurlanden. 

Tegelijk kampt de stad met overstromingen en erosie. Om de stad klaar te maken voor de 

toekomst wordt er de komende jaren onder andere door de Wereldbank flink in 

geïnvesteerd.

‘In Nederland weten we als geen ander hoe je steden in een delta succesvol en leefbaar 

maakt’, meent Klaassen. ‘Nederlandse ondernemers hebben allerlei innovatieve 

oplossingen ontwikkeld om van dat soort steden ‘smart cities’ te maken; van drijvende 

woningen tot slimme afwatering’. 

Wij helpen hen graag om hier voet aan de grond te krijgen. Met de handelsmissie koppelen 

we ondernemers aan beslissers en zakenpartners in Mozambique. Als daar contracten uit 

voorkomen, levert het ook groei en banen op in Nederland. En daar doen we het voor’, 

aldus Klaassen. 
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Verhaalfragmenten

Fragment 11: Nederlandse bedrijven helpen zwaar getroffen stad in Mozambique

De kennis en kunde van Nederlandse bedrijven gaan Beira helpen. De havenstad in 

Mozambique werd hard getroffen door de cyclonen Idai en Kenneth. Een 

samenwerkingsverband van Nederlandse topbedrijven onder leiding van Royal 

HaskoningDHV schiet te hulp. Dat maakte de Nederlandse ambassade in het Afrikaanse 

land vandaag bekend.

‘In Nederland weten we als geen ander hoe je steden in een delta succesvol en leefbaar 

maakt’, stelt Peter Klaassen, de Nederlandse ambassadeur in Mozambique. ‘Nederlandse 

bedrijven hebben allerlei innovatieve oplossingen ontwikkeld om van dat soort steden 

‘smart cities’ te maken; van drijvende woningen tot slimme afwatering. Het is fantastisch 

dat we met die kennis nu een wereld van verschil kunnen maken voor de mensen in Beira’. 

Met financiering van de Nederlandse ambassade hebben Deltares en Witteveen+Bos direct 

na de cyclonen een strategie ontwikkeld om Beira en zijn zeshonderdduizend inwoners 

beter te beschermen tegen overstromingen en erosie. Op basis van die voorstudie kunnen 

de bedrijven nu aan de slag met de implementatie. 

‘Natuurlijk levert deze opdracht ook groei en banen op in Nederland. Op die manier 

versterken hulp en handel elkaar. Dat is een prachtige, typisch Hollandse manier van 

internationaal samenwerken’, vindt Klaassen. 

Fragment 12: Van de zwarte olie naar de witte olie

De Nederlands-Koerdische ondernemer Hawkar Rashid haalde honderd koeien uit 

Nederland om Iraakse Koerden minder afhankelijk te maken van zuivelimport. Hij kreeg 

daarbij hulp van de Nederlandse ambassade in Irak. 

‘Irak wil minder afhankelijk worden van olie-export en import van levensmiddelen uit de 

buurlanden’, legt Mascha Derks van de Nederlandse ambassade uit. ‘Dat is ook in belang 

van Nederland, want een stabiele Iraakse economie is een effectief wapen tegen 

terreurbeweging IS en andere radicale groepen.’ Daarnaast hoopt Nederland dat meer 

Irakezen in Irak een toekomst zien in plaats van naar Europa te vluchten. 

Rashid ziet een gouden toekomst in de ‘witte olie': ‘Veel mensen zijn werkloos. We kunnen 

werk creëren voor de bevolking en als Koerdistan onafhankelijk worden van buurlanden.’ 

Op het welzijn van de koeien wordt goed gelet. ‘Ze worden verkoeld met een airco en 

krijgen gefilterd, koeler water zodat ze zich goed voelen en veel melk kunnen produceren.’

Er zijn inmiddels ook andere bedrijven in Irak die interesse hebben om Nederlandse koeien 

te importeren, weet de ambassade. Een bedrijf in Bagdad heeft het plan opgevat om 

duizend koeien te laten komen. Derks: ‘Als ambassade helpen we om dit soort contacten te 

leggen tussen ondernemers in Nederland en Irak. Veel Nederlandse gezinnen verdienen 

een goede boterham aan export van hoogwaardige agrarische producten. En in dit geval 

dragen we ook nog bij aan een betere toekomst voor Irak. Daar hebben wij zelf ook baat 

bij.’ 
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Kwalitatief onderzoek in het kort

Methode Kwalitatief online onderzoek 

Doelgroep en steekproef
Doelgroep: Nederlanders 18+

Steekproefkader: Respondenten.nl, partner MarketResponse

Respons n=20 deelnemers aan de vooropdracht en n=12 deelnemers aan de online focusgroepen

Veldwerk Het veldwerk heeft plaatsgevonden in juni 2021.

Indeling in subgroepen

De deelnemers vielen in groep 1 en 2:

1. mensen die interesse hebben in het buitenlands beleid en een duidelijke mening hebben  

2. mensen die interesse hebben in het buitenlands beleid maar geen duidelijke mening hebben 

Bijlage: onderzoeksverantwoording




