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In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken voert Motivaction op ad hoc basis snel 

opinieonderzoek uit, zogenaamde flitspeilingen. Deze peilingen zijn met name gericht op de beleving van 

burgers rond BZ-gerelateerde issues. Het voorliggende document beschrijft de kwantitatieve uitkomsten van 

de eerste flitspeiling over de TV-uitzending De Achterkant van het Gelijk over ambassadeurs. 

De Achterkant van het Gelijk is een TV-programma van BNNVARA waarin Alexander Pechtold gasten 

ondervraagt over (hypothetische) ethische kwesties binnen een vakgebied. De aflevering van 13 april 2021 

had als onderwerp het werk van de Nederlandse ambassadeurs. In deze aflevering ging Alexander Pechtold in 

gesprek met ambassadeurs.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil graag weten wat de aflevering heeft gedaan met het beeld van 

ambassadeurs en het werk van ambassadeurs. Kortom hoe het programma door kijkers is ontvangen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst die ingevuld is in de periode van 13 april 

(na 21:30) tot en met 15 april. 

De vragenlijst is onder Nederlanders van 18-80 jaar uitgestuurd. Met een selectievraag en het tonen van een 

afbeelding zijn kijkers die minimaal 10 minuten van De Achterkant van het Gelijk hebben gezien geselecteerd. 

In totaal hebben n=524 kijkers de vragenlijst volledig en correct ingevuld. De gehele steekproef 

(Nederlanders 18-80 jaar) is gewogen waardoor de kijkers van het programma op deze kenmerken 

representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Overige onderzoekspecificaties zijn na te slaan in de 

bijlage.

Op de volgende pagina’s zijn de belangrijkste conclusies beschreven en de resultaten gevisualiseerd.

Achtergrond en opzet van het onderzoek



Kijker was gemiddeld 46 jaar en merendeel was man

• De gemiddelde leeftijd van de kijkers was 46 jaar. Bijna een derde (31%) was jonger dan 35 jaar. 

• Er keken meer mannen (64%) dan vrouwen (36%)

• Er keken relatief veel hoogopgeleiden en relatief weinig laagopgeleiden. 32% van de kijkers was 

hoogopgeleid en 52% middenopgeleid. De overige 16% was laagopgeleid. In de totale bevolking is 

25% hoogopgeleid en 51% middenopgeleid.

Kijkersprofiel

Kijkersprofiel %

Geslacht

Mannen 64%
Vrouwen 36%

Leeftijd

18 t/m 24 jaar 10%
25 t/m 34 jaar 21%

35 t/m 44 jaar 21%

45 t/m 54 jaar 19%

55 t/m 64 jaar 14%

65 t/m 80 jaar 17%

Opleidingsniveau

Hoog (wo/hbo) 32%

Middel (havo/vwo/mbo/mavo) 52%
Laag (ibo/basisschool/geen 

opleiding 16%



Bijgebleven na uitzending: Uitdagende taken van 
ambassadeurs, presentator en discussie

“Dat deze mensen veel gevaar 

lopen en de dilemma's 
waarmee ze te maken krijgen. 

Erg indrukwekkend.”

Wat is je het meest bijgebleven van de uitzending over Nederlandse ambassadeurs en hun werk? Wat 
komt er het eerste bij je op?

Weet niet: 47%

“Dat het veel meer is dan het 

aflopen van recepties.”

“Dat ze (de ambassadeurs) 

volstrekt integer en niet 

omkoopbaar zijn.”

“Dat het er wel flink aan toe 

ging.”
“Dat de ambassadeurs zeer 

integer zijn.”

“Diplomatie en belangen 

afweging, afluisteren, 

onschendbaarheid. ”
“Niet altijd overtuigend, praten 

in een TV-programma is niet het 

zelfde als de werkelijkheid.”“Pechtold viel me mee.”

• In de eerste plaats herinneren kijkers zich vooral wat voor (uitdagende) taken een ambassadeur 

heeft. 

• Meerdere kijkers herinneren zich ook de presentator, meestal in negatieve zin. Hoewel een enkeling 

zijn optreden juist waardeerde.

• Kijkers benoemen een felle discussie, anders benoemen juist dat de ambassadeurs het vooral met 

elkaar eens waren. Het werk van ambassadeurs blijkt voor veel kijkers zwaarder dan vooraf gedacht. 

Zij noemen het een interessant inkijkje in een onbekende wereld. Anderen vonden de uitzending te 

langdradig en zappten weg.

“Dat hun werk veelzijdig is en 

dat ze diplomatiek én 
oplossingsgericht werken. 

Daarnaast dat het veel vrouwen 

waren!”
“Heftig, vol dilemma's 

moeilijk.”



• Bijna alle kijkers hadden voorafgaand aan de 

uitzending wel een beeld van het werk van 

Nederlandse ambassadeurs (96%), maar  voor 

de meesten is het beeld dat zij hebben beperkt 

(40%) of op hoofdlijnen (41%). 

• Een relatief klein deel van de kijkers had 

voorafgaand aan de uitzending al een goed 

beeld van het werk van ambassadeurs (15%).

• Bij circa de helft van de kijkers heeft de 

uitzending voor een iets ander beeld (48%) 

gezorgd en ongeveer één op de tien kreeg een 

heel ander beeld (13%). Vooral 18 tot 25 

jarigen hebben een heel ander beeld gekregen 

(39%).

• Aan de personen bij wie het beeld veranderd is, 

hebben we de open vraag gesteld hoe het 

beeld veranderd is. Op die vraag volgen vrijwel 

uitsluitend positieve antwoorden. Het werk is 

bijvoorbeeld uitdagender dan men dacht, 

ambassadeurs doen meer dan je zou denken 

(breder takenpakket) en men heeft ook meer 

respect gekregen voor het werk van 

ambassadeurs.

Een succesvolle uitzending: bij ruim de helft van de kijkers is 

het beeld over ambassadeurs en hun werk positief veranderd

15%

41%

40%

4%

Goed beeld

Beeld op hoofdlijnen

Beperkt beeld

Geen beeld

In hoeverre had je, voordat je de uitzending zag, een 
beeld van het werk van Nederlandse ambassadeurs?

13%

48%

35%

3%

Heel ander beeld

Iets ander beeld

Beeld is niet veranderd

Weet niet / geen mening

Is je beeld van het werk van Nederlandse ambassadeurs 
na het zien van de uitzending veranderd?

“Positiever i.v.m. de 

mogelijkheden en 
onmogelijkheden waarmee ze 

te kampen hebben.”

“Dat het veel gecompliceerder 

is dan ik dacht .”

Op welke manier is je beeld van het werk van de Nederlandse ambassadeurs 
veranderd? (Basis - Indien beeld is veranderd)

Weet niet: 45%

“Ik besef nu dat het zeer 

verantwoordelijk werk is.”“In positieve zin, heel betrokken 

bij hun werk.”

“Interessant om te vernemen 

wat een ambassadeur nu in 

werkelijkheid doet.”

“Dat er veel meer speelt en 

dat ze voorzichtig moeten 
afwegen wat goed voor de 

mens is. Veel sociaal en 

maatschappelijke werk.”

“Ik dacht niet dat hun werk zo 

belangrijk was. Dat is door 

deze uitzending bijgesteld.”

“Ik had niet het idee dat 

ze zo met de dagelijkse 

dingen bezig zouden zijn.”

“Duidelijker waar ze zich 

allemaal mee 

bezighouden.”

“De hoeveelheid verschillende werkzaamheden vielen mij op. Je 

denkt alleen maar aan hulp aan Nederlanders in een ander land.”



• Op de vraag wat ambassadeurs Nederland precies opleveren, antwoorden de kijkers meestal: de 

belangen van Nederland behartigen, het kweken van goodwill en beheren van relaties. 

• Aan de ene kant denken kijkers dat ambassadeurs dit op politiek gebied doen, door het inwinnen van 

informatie, beperken van politieke problematiek en bevorderen van contact tussen landen. 

• Aan de andere kant zet een ambassadeur zich in op het economische vlak door handel te stimuleren 

en relaties te onderhouden en bevorderen. 

• Daarnaast bieden ambassadeurs ondersteuning voor Nederlanders in het buitenland (en in nood).

Beeld van ambassadeurswerk: ambassadeurs behartigen 
belangen van Nederland 

“Vertegenwoordiger van 

Nederland in het buitenland.”

Kun je in je eigen woorden omschrijven wat het werk van ambassadeurs volgens jou oplevert voor 
Nederland?

Weet niet: 49%

“Relatiebeheer en 

netwerkvorming t.b.v. handel, 
politieke relaties en bijstaan 

van Nederlanders die al of niet 
buiten hun schuld in de 

problemen zijn gekomen.”

“Zo goed mogelijke relaties 

met andere landen. Mogelijke 
bevordering van wederzijds 

begrip tussen landen, al is dat 

soms heel moeilijk.”

“Diplomatieke contacten, 

mogelijkheden voor de handel, 

informatie/inlichtingen.”

“Ambassadeurs zorgen dat 

Nederland goede banden kan 
onderhouden met andere 

landen. De aanwezigheid van 
een ambassadeur opent deuren 

die anders gesloten zouden 
blijven. Daarnaast bieden ze 
hulp en ondersteuning voor 

Nederlanders in het 

buitenland.”

“Goodwill op ieder gebied! ”

“Bescherming en hulp in tijd 

van nood.”

“Handel, Contact, bespreking 

internationale problematiek. ”



• Alle voorgelegde eigenschappen worden – tenminste ten dele – onderschreven als passend bij een 

ambassadeur. Er is geen afwijzing van een bepaalde eigenschap.

• Op basis van wat kijkers in de uitzending hebben gezien, vinden ze de voorgelegde (positieve) 

eigenschappen enigszins of helemaal passen bij ambassadeurs: deskundig (82%), betrokken (81%) en 

menselijk (81%). De meerderheid van de kijkers vindt ook de eigenschappen: daadkrachtig, 

geloofwaardig, flexibel en toegankelijk bij ambassadeurs passen. 

• De eigenschappen openhartig 69%), vernieuwend (66%) en laagdrempelig (65%) vindt men het minst 

vaak passend. 

Beeld van ambassadeur: deskundig, betrokken en menselijk
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Op basis van wat je in de uitzending hebt gezien, wil je aangeven welke 
eigenschap je wel of niet vindt passen bij een ambassadeur?  

Helemaal niet passend
Niet zo passend
Enigszins passend
Helemaal passend
Weet niet / geen mening



• Na het zien van de uitzending lijken kijkers de toegevoegde waarde van ambassadeurs te 

onderstrepen. Hoewel dit onder jongere kijkers (tot 25 jaar) in mindere mate het geval is, op de helft 

van de stellingen hebben zij een minder positief beeld over de toegevoegde waarde van 

ambassadeurs.

• De meesten zijn het er mee eens dat ambassadeurs een onmisbaar netwerk onderhouden (81%) en 

een bijna even groot deel vindt dat ambassadeurs belangrijk werk doen, ook al is het niet altijd 

zichtbaar (80%).

• Een meerderheid echter wel dat de economische belangen overheersen en daardoor de 

mensenrechten in verdrukking komen (60%). Jongere kijkers zijn het hier vaker mee eens (78%), dan 

oudere kijkers.

• Het beeld dat ambassadeurs vaak ‘deftige mannen’ zijn en de hele dag ‘recepties aflopen’ wordt 

beaamd door een minderheid van de kijkers (44%). Dit beeld heerst echter wel vaker onder jongere 

kijkers (72%, van de 18-24 jarigen), dan onder oudere kijkers.

Beeld van ambassadeur: Merendeel kijkers ziet toegevoegde 
waarde ambassadeurs.

Stellingen

Vraag: In hoeverre ben je het eens met…

% (zeer) 

eens

Nederlandse ambassadeurs onderhouden en ontwikkelen een voor Nederland 
onmisbaar netwerk in het buitenland 81%

Achter de schermen doen Nederlandse ambassadeurs belangrijk werk voor 
Nederland, ook al is het niet altijd zichtbaar 80%

Als je in het buitenland in de problemen komt, kun je rekenen op hulp van de 
ambassade 79%

Nederlandse ambassadeurs vormen een actieve verbindende schakel tussen 
Nederlanders (burgers en bedrijven) en het buitenland 78%

Nederlandse ambassadeurs hebben een zware verantwoordelijke baan, waaraan 
soms grote risico’s zijn verbonden 77%

Voor het werk van Nederlandse ambassadeurs zijn borrels, recepties en diners 
onmisbaar om belangrijke contacten te leggen en te onderhouden. 72%

Nederlandse ambassadeurs creëren banen voor Nederland 71%

Nederlandse ambassadeurs moeten soms op persoonlijk vlak grote offers brengen 70%

In het werk van Nederlandse ambassadeurs overheersen economische belangen en 
daardoor komen de mensenrechten in de verdrukking 60%

Nederlandse ambassadeurs zijn vaak deftige mannen met rijke ouders die niets 
anders doen dan de hele dag recepties aflopen 44%



Bijlagen



Bijlage: Onderzoekstechnische informatie

Kwantitatief onderzoek
Methode respondentenselectie
− Uit het StemPunt-panel van Motivaction.

Incentives
− De respondenten ontvangen als dank voor deelname punten voor het StemPunt-spaarprogramma.

Weging
− De onderzoeksdata zijn gewogen; daarbij fungeert het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat 

betreft de sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS.

Toonmateriaal
− Één afbeelding

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden
− Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek 

bewaard. Beeld- en geluidsopnames op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde 
vragenlijsten, worden tot 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie
− Overige onderzoekstechnische informatie is op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever.



Bijlage: Gewogen en ongewogen data

Kenmerken Ongewogen Gewogen

N % N %

Geslacht

Mannen 2.401 45,8 2.545 48,6
Vrouwen 2.841 54,2 2.697 51,4

Leeftijd

18 t/m 24 jaar 239 4,6 552 10,5
25 t/m 34 jaar 400 7,6 813 15,5
35 t/m 44 jaar 519 9,9 894 17,1
45 t/m 54 jaar 855 16,3 1.054 20,1
55 t/m 64 jaar 1.169 22,3 907 17,3
65 t/m 70 jaar 2.060 39,3 1.022 19,5

Opleidingsniveau

Hoog (wo/hbo) 1.941 37 1.364 26,0
Middel (havo/vwo/mbo/mavo) 2.764 52,7 2.750 52,5
Laag (ibo/basisschool/geen opleiding 537 10,2 1.128 21,5



Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in 

publicaties op basis van deze rapportage – anders dan integrale publicatie – is echter schriftelijke toestemming 

vereist van Motivaction International B.V. 

Zie ook ons Pers- en publicatiebeleid.

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op 

beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt 

beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Auteursrecht

http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


