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Onderzoeksverantwoording



Onderzoeksdoel en probleemstelling 

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de kennis en beleving van burgers ten aanzien van mensenrechten wereldwijd en 

de rol die het ministerie van Buitenlandse zaken hierin speelt. Door middel van een verkennend onderzoek wordt getracht 

inzichten te verwerven over hoe burgers het belang van mensenrechten en de inzet van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

ervaren en waarderen. 

Probleemstelling

Hoe kijkt het Nederlandse publiek aan tegen mensenrechten wereldwijd en de manier waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken 

en de Nederlandse regering zich hiervoor inzet?
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Onderzoeksvragen 

Onderzoeksvragen:

Welke thema’s zijn bekend bij burgers over ontwikkelingen in het buitenland die te maken hebben met mensenrechten? 

Wat zijn de meningen, gevoelens, gedachten en associaties bij mensenrechten en de wijze waarop de Nederlandse regering en 

Buitenlandse Zaken met dit onderwerp omgaat? In hoeverre worden de frames Koopman versus Dominee en Gidsland 

opgeroepen?

Welke specifieke emoties, verhalen, feiten, veronderstellingen, aannames, kansen, zorgen en verwachtingen leven bij burgers als 

het gaat om mensenrechten wereldwijd? 

Aan welke thema’s binnen mensenrechten wereldwijd hechten burgers het meeste waarde zowel in Nederland als in het 

buitenland? (Hier zitten twee kanten aan: het gaat enerzijds over de 6 prioriteiten van het mensenrechtenbeleid, en anderzijds over 

mensenrechten hier (in Nederland) en daar (wereld)).

Hoe ziet men de rol van Nederland, de rol van het Nederlandse buitenlandbeleid en de rol van NL en de rol van andere actoren en 

organisaties (internationale samenwerking)  in vraagstukken omtrent mensenrechten wereldwijd; wat wordt gewaardeerd en wat 

ziet men graag anders? 

Welke belangen hechten burgers aan het onderwerp mensenrechten en hoe zouden zij hierover geïnformeerd willen worden?
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Onderzoeksaanpak
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6 online groepsgesprekken op 31 augustus en 2 september 2021. Er zijn 8 deelnemers per groep uitgenodigd, voor deelname 

van 4. 

4 groepen met algemeen publiek, 2 groepen met geïnteresseerden in buitenlandse politiek

Alle groepen hadden vier deelnemers. De verdeling naar politieke voorkeur was in elke groep goed in balans

groep 1: SP, D66, D66, PVDA;

groep 2: SGP, Bij1, D66, VVD;

groep 3: PvdD, PVV, D66, VVD;

groep 4:VVD, PVV, CDA, PvdD;

groep 5: PvdD, PVV, PVDA, VVD (geïnteresseerden);

groep 6: VVD, PvdD, JA21, VVD (geïnteresseerden).

In totaal hebben 11 mannen en 13 vrouwen meegedaan. Het opleidingsniveau van de deelnemers was zowel overall als per groep 

goed verdeeld. Qua leeftijd was de verdeling: 3 deelnemers tot en met 25 jaar, 5 deelnemers van 26 tot en met 35 jaar, 6 

deelnemers van 36 tot en met 45 en 10 deelnemers van 46 jaar of ouder. De respondenten kwamen uit heel Nederland (10 uit 

grote steden: 6 Amsterdam en 4 Rotterdam en 14 uit middelgrote tot kleinere steden: Apeldoorn, Monnickendam, Etten-Leur, 

Schiedam, Almere, Maastricht (2x), Zoetermeer, Buitenpost, Zwolle, Wijchen, Tilburg, Bussum, Rosmalen).

Selectie deelnemers

Geselecteerd door een gespecialiseerd bureau. 

De deelnemers zijn tijdens de selectie niet op de hoogte gebracht van het onderwerp.

De deelnemers hebben een vergoeding voor deelname ontvangen. 

Voor selectiecriteria: zie bijlage.
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Gebruik Qandr

We hebben gebruik gemaakt van Qandr. Dat is een tool waarin 

deelnemers eerste associaties kunnen delen, plaatjes kunnen 

zoeken of reacties op stellingen kunnen geven. 

Het werkte als smeerolie voor de discussie en maakte het ook 

mogelijk deze te visualiseren. Daarbij hielp het sociale 

wenselijkheid te voorkomen, omdat men het antwoord niet eerst 

publiek hoeft te delen. 

Deelnemers gebruikten hun smartphone om individueel reacties te 

geven, die op een centraal bord kwamen te staan. 

Methode 
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Conclusies



Mensenrechten en Nederlands beleid zeer 

complex thema
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Mensenrechten in de wereld en de rol van de Nederlandse overheid hierin wordt ervaren als een zeer 
complex thema. Men noemt het een onderwerp met vele nuances en kanten, omdat:

De kennis is gering. Men geeft aan er te weinig van te weten om een goede mening te kunnen vormen. 
Wanneer we praten over mensenrechten in de wereld denkt men vooral aan het basisrecht op schoon 
drinkwater, voedsel en onderwijs, het recht om te zijn wie je wilt zijn en het recht om te zeggen wat je wilt 
zeggen (vrijheid van meningsuiting). De rol van de Nederlandse overheid bij mensenrechten in de wereld is 
een onderwerp waar men zeer weinig van weet en weinig voorstelling bij heeft. 

Het belang voor de Nederlandse samenleving is gering. Alhoewel mensenrechten an sich als zeer 
belangrijk worden gezien, in Nederland en in de wereld, als het gaat om Nederlands beleid op 
mensenrechten in de wereld kan men het belang voor Nederlandse burgers niet goed benoemen. Het wordt 
ervaren als een ver-van-mijn-bed show. In Nederland worden de mensenrechten gerespecteerd, dus er 
wordt weinig urgentie ervaren voor hen persoonlijk. Wanneer mogelijke nationale belangen van het 
Nederlandse mensenrechtenbeleid worden geopperd (minder vluchtelingenstromen, meer kans om te 
ondernemen in het buitenland) wordt dit bijna als verwerpelijk ervaren: je bekommeren om mensenrechten 
doe je uit humanitair oogpunt, niet voor je eigen gewin. 

Het belang voor de menselijkheid is groot. Ook al is de persoonlijke urgentie gering, het belang van het 
naleven van mensenrechten voor het grotere geheel wordt als enorm groot ervaren. Wanneer men 
voorbeelden aanhaalt zoals de onderdrukking van de Oeigoeren, geeft men aan het verschrikkelijk te vinden 
en raakt het diep. Men vindt het heel belangrijk dat hier iets aan gebeurt.

Persoonlijke invloed klein. Tegelijkertijd wordt de persoonlijke invloed op zo’n groot en belangrijk thema als 
heel klein ervaren. Er is eigenlijk niets of bijna niets (een petitie tekenen, geld geven aan een goed doel, fair 
trade artikelen kopen) dat je als individu kunt doen. Dit geeft een machteloos gevoel. 

Nationale invloed klein, samenwerking noodzakelijk. Daarnaast voelt het ook als een onderwerp waarop 
de Nederlandse overheid weinig invloed kan uitoefenen. Men heeft het gevoel dat een klein land als 
Nederland nauwelijks iets kan betekenen en dat samenwerken in een groter verband noodzakelijk is.
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Mensenrechten en Nederlands beleid zeer 

complex thema
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De complexiteit van het onderwerp wordt versterkt en genuanceerd door de volgende overwegingen:

Wie zijn wij om te bepalen wat goed is.  Bij mensenrechten denkt men bijvoorbeeld aan gelijke 
rechten voor mannen en vrouwen, vrijheid van religie. Al is men het in de basis eens met het feit dat dit 
rechten van ieder mens zijn, vindt men ook dat het aan ieder land, volk of geloof zelf is om hier invulling 
aan te geven. Men heeft er moeite mee om de manier waarop wij er in Nederland mee omgaan als de 
enige juiste manier te zien. Wel kan Nederland een gidsland zijn: een voorbeeldland waarin het goed is 
geregeld met de mensenrechten. Dit ervaart men echter als iets anders, dan wanneer Nederland haar 
manier van omgaan met mensenrechten oplegt aan een ander land. 

Voor mensenrechten in andere landen moet je de context snappen. Hieruit voortvloeiend vindt men 
dat voor het begrijpen van de manier waarop andere landen met mensenrechten omgaan je de context 
zeer goed moet begrijpen. Het vanuit Nederland of Europa vertellen hoe een land om moet gaan met 
mensenrechten wordt als onwenselijk en niet effectief gezien. Het is belangrijk om lokale kennis te 
gebruiken. 

De economische belangen zijn groot. Daarnaast ziet men in dat de economische belangen zeer 
groot zijn. Men ervaart dit enerzijds als ‘zo zou het niet horen te zijn’, anderzijds neemt men het als een 
gegeven aan, dat moeilijk te veranderen is. Het boycotten van een land als China wordt als onmogelijk 
geacht. 
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Hoe ervaart men de inzet van BZ en het belang 

ervan
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Over de inzet van BZ weet men spontaan zeer weinig of niets. Er heerst een gevoel dat de 
Nederlandse overheid niet zo heel veel doet: men hoort er immers weinig of niets over.

Men ervaart een gebrek aan daadkracht, maar dit gebrek aan daadkracht wordt ook begrepen. Soms 
weet men een voorbeeld te noemen van een stellingname door de overheid of een minister 
(bijvoorbeeld door middel van een tweet). Hierna hoort men er echter niets meer van en heeft men niet 
het idee dat er aan deze stellingname gevolg wordt gegeven. Hierin mist men aan de ene kant 
daadkracht van de Nederlandse overheid, maar snapt men anderzijds dat Nederland als klein land 
weinig kan doen.

Het belang van de inzet van BZ wordt vooral omschreven als een humanitair belang en niet 
zozeer als een persoonlijk belang of een belang voor de Nederlandse samenleving. Men vindt dat BZ 
en Nederland verplicht zijn om zich hier voor in te zetten (meer als een soort 
ontwikkelingssamenwerking), maar ziet er voor Nederland zelf geen duidelijke voordelen aan behalve 
een ‘goed gevoel’. 

Inzet moet in een groter verband. De inzet van Nederland kan alleen effect hebben wanneer deze in 
een groter verband plaatsvindt. Men denkt aan Europa en de EU, de VN, of via organisaties als 
Amnesty International. Nederland heeft zelf een te geringe machtspositie om in haar eentje effect te 
sorteren. 

Wanneer er door de moderator concrete voorbeelden worden genoemd van de Nederlandse inzet voor 
mensenrechten wereldwijd, worden deze ervaren als kleine stapjes: acties met gering effect. Er 
ontstaan twee soorten reacties:

Goed dat Nederland iets doet. Er is acceptatie dat deze acties de wereld niet direct gaan veranderen, 
maar ieder stapje is er één.

Een druppel op een gloeiende plaat. Deze acties zijn ‘zo klein’ dat ze geen effect zullen hebben. 
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Beknopt antwoord op de onderzoeksvragen (1)
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Welke thema’s zijn bekend bij burgers over ontwikkelingen in het buitenland die te maken hebben met 
mensenrechten?

De voorbeelden die het vaakst spontaan worden genoemd zijn:

Oeigoeren;

Afghanistan;

Polen en Hongarije;

Qatar (WK).

Wat zijn de meningen, gevoelens, gedachten en associaties bij mensenrechten en de wijze waarop de 
Nederlandse regering en Buitenlandse Zaken met dit onderwerp omgaat? In hoeverre worden de 
frames Koopman versus Dominee en Gidsland opgeroepen?

Men ziet het vooral als een zeer complex thema, waar veel overwegingen en nuances bij komen kijken. Dit 
geldt zowel voor de associaties bij mensenrechten, als de associaties bij de Nederlandse inzet. Kort 
samengevat zijn associaties: 

Nederland als klein land heeft weinig invloed, moet in een groter verband;

Genuanceerd thema, niet zo makkelijk;

Nederland moet verantwoordelijkheid nemen, maar hoe?;

Je hebt er zelf weinig invloed op, ver van je bed;

Mensenrechten in Nederland zijn het goede voorbeeld;

Economische belangen overheersen (Koopman versus Dominee).
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Beknopt antwoord op de onderzoeksvragen (2)
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Welke specifieke emoties, verhalen, feiten, veronderstellingen, aannames, kansen, zorgen en 
verwachtingen leven bij burgers als het gaat om mensenrechten wereldwijd? 

Mensenrechten worden ervaren als een zeer belangrijk thema. Het bepaalt of hele volkeren en 
inwonersgroepen op een prettige manier kunnen leven op deze wereld. Dit is echter ook zo’n groot en 
gecompliceerd thema dat het als ‘ver-van-je-bed’ voelt. Je kunt er zelf weinig aan doen. Acties nemen ligt dan 
ook heel gevoelig: je moet rekening houden met de situatie daar, wie zijn wij om te zeggen wat goed is, de 
economische belangen zijn zeer groot, et cetera. Wat overblijft is een gevoel van machteloosheid. 

Aan welke thema’s binnen mensenrechten wereldwijd hechten burgers het meeste waarde zowel in 
Nederland als in het buitenland? 

Men denkt vooral aan het kunnen zijn wie je wilt zijn en het kunnen zeggen wat je wilt zeggen. Hierbij horen 
gelijke rechten voor meisjes en vrouwen, gelijke rechten voor LHBTI’s en vrijheid van meningsuiting. Aan deze 
thema’s hechten de meeste respondenten dan ook de meeste waarde. Vrijheid van religie en 
levensovertuiging vindt men een belangrijk thema, maar ook een thema waar je je vingers niet aan moet 
branden. De strijd tegen straffeloosheid van de meest ernstige misdrijven wordt als een nieuw thema ervaren, 
hier heeft men zelf niet aan gedacht. Men ervaart dit wel als een heel belangrijk thema. Het steunen van 
mensenrechtenverdedigers wordt ook niet vaak spontaan genoemd. De respondenten konden zich ook geen 
voorstelling maken van wie mensenrechtenverdedigers nu zijn (vroeger was dat Nelson Mandela, maar wie 
het nu is?). Het wordt door een enkeling ook als een druppel op een gloeiende plaat ervaren: men heeft het 
gevoel dat een eenling weinig kan betekenen. 
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Beknopt antwoord op de onderzoeksvragen (3)
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Hoe ziet men de rol van Nederland, de rol van het Nederlandse buitenlandbeleid en de rol van NL en de 
rol van andere actoren en organisaties (internationale samenwerking) in vraagstukken omtrent 
mensenrechten wereldwijd; wat wordt gewaardeerd en wat ziet men graag anders? 

Men ziet de rol van Nederland alleen als zij zich bij een groter verband aansluit. Nederland zelf is te klein en 
heeft te weinig macht om echt een rol van betekenis te kunnen spelen. Men ziet de rol van Nederland nu meer 
als een ‘stelling nemende’ rol waar men zelf weinig effect van ziet. Nederland zou dus best krachtiger mogen 
optreden op het gebied van mensenrechten, maar dan wel in een groter verband. 

Welke belangen hechten burgers aan het onderwerp mensenrechten en hoe zouden zij hierover 
geïnformeerd willen worden?

Men hecht een heel groot belang aan mensenrechten voor de mensheid: het is een voorwaarde voor een goed 
leven op deze wereld. Anderzijds worden de mensenrechten goed nageleefd in Nederland en is het 
persoonlijke urgentie gering. Ook het feit dat Nederland zich voor mensenrechten inzet wordt als positief 
ervaren, al ziet men er voor zichzelf en voor Nederland niet direct voordelen aan, behalve een ‘goed gevoel 
van medemenselijkheid’.

Wanneer men tijdens de groepsdiscussies voorbeelden krijgt te horen van Nederlandse inzet (Shelter City 
programma, financiële steun aan journalisten, etc), krijgt men wel een beetje hoop: kennelijk kun je toch iets 
betekenen als klein land. De genoemde voorbeelden worden wel als mini-stapjes ervaren.
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Bevindingen



Associaties
In totaal zijn vier online focusgroepen uitgevoerd met algemeen 

publiek en twee met geïnteresseerden in buitenlandse politiek. In 

alle groepen is na een voorstelrondje begonnen met het in kaart 

brengen van alle associaties (gedachten, meningen, gevoelens, 

herinneringen) bij “Mensenrechten in de wereld en de manier 

waarop Nederland daar in haar buitenlands beleid mee omgaat of 

om moet gaan.”

Dit deden de deelnemers in Qandr. Ze konden hun associaties op 

hun mobiele telefoon intoetsen, dan verschenen die op een 

gedeeld scherm als wordcloud.



Weinig kennis
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In de associaties bij ‘Mensenrechten in de wereld en de 

manier waarop Nederland daar in haar buitenlands 

beleid mee omgaat of om moet gaan’, blijkt dat men 

vooral associeert op ‘mensenrechten in de wereld’ en 

minder op ‘wat Nederland daar aan doet’. De 

respondenten geven aan niet of nauwelijks te weten wat 

Nederland doet op dit gebied. Maar ook de kennis rond 

mensenrechten is niet heel groot. In de groepen 

‘geïnteresseerden’ werden weliswaar meer voorbeelden 

genoemd van landen waar de mensenrechten worden 

geschonden, maar was de kennis ook niet zeer groot te 

noemen.

In de associaties zien we de volgende thema’s:

Nederland als klein land heeft weinig invloed, moet in 

een groter verband;

Genuanceerd thema, niet zo makkelijk;

Nederland moet verantwoordelijkheid nemen, maar 

hoe?;

Je hebt er zelf weinig invloed op, ver van je bed;

Mensenrechten in Nederland zijn het goede voorbeeld;

Economische belangen overheersen (Koopman versus 

Dominee).

In de volgende slides werken we de thema’s verder uit.
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Associaties (1)

Ik heb niet het idee dat ik daar vaak iets over hoor. Er zijn 

wel natuurlijk handelsverdragen van de EU met andere 

grote landen. Mijn gevoel is dat Nederland niet heel veel 

doet wat betreft mensenrechten. Dat komt omdat ik er nooit 

iets over hoor. 

. 

Ik weet dus niet heel goed wat Nederland waar doet en hoe 

ze dat in de EU of de VN doen en in hoeverre we ons hier 

hard voor maken. Ik weet niet in hoeverre wij dit soort 

dingen zelf aankaarten. 



Genuanceerd thema
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Bij de bespreking van het onderwerp mensenrechten in het 

buitenland en het Nederlands beleid komt in alle groepen naar 

voren dat men het een moeilijk thema vindt dat heel genuanceerd 

ligt en wat een spanningsveld met zich meebrengt. Men vindt het 

moeilijk stelling te nemen in de discussie rond mensenrechten 

omdat elk standpunt ook weer een keerzijde kent. 

De nuance ligt dan bijvoorbeeld in het enerzijds afwijzen van het 

schenden van mensenrechten (zoals ongelijkheid tussen mannen 

en vrouwen), maar het anderzijds lastig vinden om de manier 

waarop wij hier in Nederland mee omgaan als de enige juiste 

manier te beschouwen. Men redeneert: wie zijn wij om te denken 

dat wat wij doen goed is? In een groep wordt het als ‘aanmatigend’ 

bestempeld om ‘onze manier’ de juiste te noemen.

Een ander spanningsveld dat spontaan wordt genoemd in enkele 

groepen ligt rond het humane belang van het inzetten op 

mensenrechten ten opzichte van het economische belang om dit 

niet te doen (het koopman versus dominee-frame). Men vindt het 

enerzijds erg dat het economisch belang heel vaak voorgaat, maar 

zegt anderzijds dat dit economische belang ook bij henzelf vaak 

voorgaat: “Ik koop mijn kleding ook bij ketens waarvan ik weet dat 

zij kinderarbeid gebruiken”. 
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Associaties (2)

Ik houd me er niet zo veel mee bezig. En wat beginnen wij 

tegen China, wat beginnen we tegen Rusland. Wie zijn wij 

om te zeggen dat het bij ons beter is? Ik zeg niet dat de 

situatie in Afghanistan bijvoorbeeld goed is, maar ik vind 

het een soort arrogantie als wij gaan zeggen dat het bij ons 

allemaal beter is. . 

Geld regeert. Dat is zo. Ik vind daar niet zo veel van. Het is zo. 

Ik wil niet ‘prima’ zeggen, maar ‘wat kan ik daarin?’. Als ik in 

m’n eentje daar tegenop ga boksen, dan kost dat alleen maar 

energie



Moet in een groter verband
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In de associaties bij ‘Mensenrechten in de wereld en de manier 

waarop Nederland daar in haar buitenlands beleid mee omgaat 

of om moet gaan’, blijkt het uitgangspunt van ‘samen’ sterk te 

leven bij de respondenten. In iedere groep komt dit 

uitgangspunt sterk naar voren. Men redeneert dat 

‘mensenrechten’ een thema is dat je vanuit een groter verband 

moet benaderen. Nederland is een te klein land, met te weinig 

internationale ‘power’ om hier op zichzelf iets in te kunnen 

betekenen. 

Wie deze ‘samen’ dan moet zijn, is onduidelijk. Er wordt gedacht 

aan de EU, aan de VN, maar ook aan organisaties als Amnesty 

International of Unicef.

Samen wordt ook vertaald als ‘samen met het land waar de 

mensenrechten geschonden worden’. De respondenten zeggen 

dat het bespreekbaar maken van kwesties rond mensenrechten 

alleen kan als je het samen doet met vertegenwoordigers uit dit 

land. Alleen als je de situatie in het land zelf kent, met alle 

aspecten die daarin een rol spelen, kun je een strategie bedenken 

om mensenrechten te verbeteren.
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Associaties (3)

We hebben een krachtigere stem met z’n allen (Europa)

Sancties instellen als heel Europa, een blok vormen dan is 

het effect veel groter. Hetzelfde geldt bij Wit-Rusland. Een 

groot blok vormen tegen die president en het nieuwe 

homobeleid. Dat is veel effectiever dan als 1 land met 17 

miljoen inwoners sancties oplegt.



NL moet verantwoordelijkheid nemen, maar hoe?
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Wanneer de respondenten praten over de rol van Nederland 

op het gebied van mensenrechten wereldwijd is de kennis 

zoals eerder gezegd zeer gering. Wel wordt een aantal keer 

genoemd dat Nederland zich in sommige kwesties wel 

uitspreekt door bepaalde schendingen van mensenrechten af 

te wijzen (zoals de ongelijke behandeling van de LHBTI-groep 

in Hongarije). Maar ook het WK in Qatar wordt hier genoemd 

(al weet men dat het niet de overheid is die zich hierover uit 

spreekt, maar de voetbalsector). Vaak is de eerste reactie dat 

Nederland vaker stelling moet nemen op het gebied van 

mensenrechten wereldwijd. Men vindt dat Nederland hierin 

haar verantwoordelijkheid moet nemen. 

Wanneer men er verder over doorpraat, begrijpt men dat het 

stelling innemen ook gevoelig ligt en het nemen van concrete 

acties al helemaal. Dat Nederland geen concrete acties 

onderneemt en zich alleen uitspreekt door bepaald handelen 

van buitenlandse overheden af te wijzen, zegt men dan ook 

wel te begrijpen. Men redeneert dat de economische belangen 

(te) groot zijn, en dat Nederland niet in de positie is om (in haar 

eentje) concrete acties te ondernemen. 
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Associaties (4)

Mensenrechten. In een aantal situaties zoals bij het WK-

voetbal in Qatar worden er behoorlijk wat geschonden. 

Daar maken wij te weinig statements in. We moeten In 

dat soort samenwerkingen en in verbanden met andere 

landen duidelijk maken wat wij verwachten.

Vanuit de overheid is wel een statement gemaakt. Dat 

moet je doen, maar dat draagt uiteindelijk niet heel veel 

bij. Het is een beleefdheidsvorm geworden, gedwongen 

vanuit sociale druk vanuit het land. Ik vind het een beetje 

een wassen neus. Voeg dan ook de daad bij het woord.



Weinig persoonlijke invloed, ver van je bed
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Bij de bespreking van het thema mensenrechten wereldwijd 

komt ook steeds een gevoel van machteloosheid bij de 

respondenten naar boven drijven. Men heeft het idee dat je 

hier persoonlijk heel weinig aan kunt doen. Maar ook als 

inwoner van een klein land voelt het als machteloos: wat 

kunnen wij als stipje op de wereldkaart nu betekenen?

Het wordt ook veelal als een ‘ver van je bed’-onderwerp 

beleefd: je weet dat het er is, je vindt het erg, maar verder heb 

je het gevoel dat je er toch geen invloed op hebt. 

Sommige respondenten noemen op doorvraag enkele kleine 

dingen die zij doen die kunnen bijdragen aan het naleven van  

mensenrechten (al zijn ze heel klein en zullen ze vrijwel geen 

invloed hebben, denkt men):

Fairtrade producten kopen

Er over praten met elkaar

Petities ondertekenen

Schenken aan goede doelen die mensenrechten willen 

bevorderen.
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Associaties (5)

Mensenrechten, het is een gecompliceerd probleem. Mijn 

bijdrage is minimaal. Ik koop Fairtrade artikelen, dat is 

ook voor mensenrechten. Dan heb ik mijn kleine steentje 

bijgedragen. Maar ik heb te weinig kennis en te weinig 

diepgang om het in zijn totaal te bekijken. Ik moet het 

klein maken. 



Mensenrechten in Nederland zijn het goede voorbeeld

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Wanneer men over mensenrechten in de wereld nadenkt, denkt 

men spontaan ook aan de mensenrechten in Nederland in 

vergelijking tot de rest van de wereld. De respondenten hebben 

het gevoel dat het op het gebied van mensenrechten zeer goed 

gaat in Nederland en dat we ‘een voorloper’ of ‘voorbeeld’ zijn 

voor de rest van de wereld. 

Enkele respondenten noemen wel dat er in Nederland ook wel 

degelijk zaken spelen rond mensenrechten. Men noemt de 

aanslag op Peter R. de Vries als voorbeeld van een aanslag op 

de vrijheid van meningsuiting. Ook heeft men het gevoel dat 

Nederland vroeger meer een voorloper was op het gebied van 

gelijke rechten voor LHBTI’s en dat deze rechten tegenwoordig 

meer in het gedrang komen. 
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Associaties (6)

Het is wel een beetje: als wij het voorbeeld geven komt 

de rest ook wel mee. Honderd jaar geleden waren jullie 

(de vrouwen) ook niet stemgerechtigd en liepen de 

dames ook soort van gesluierd.



Buitenlandbeleid voor 
mensenrechten wereldwijd
Na de associaties zoomde de gespreksleider in op het 

buitenlandbeleid voor mensenrechten wereldwijd en de thema’s 

die het ministerie van BZ prioriteit geeft. 



Belang van beleid voor Nederland zelf (wat hebben wij er 

aan)

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Op de vraag wat het belang is dat Nederland beleid maakt en 

uitvoert op het gebied van mensenrechten in de wereld, is het 

antwoord veelal: compassie, medeleven, je moét wel. Men 

redeneert dat wij als welvarend land in de gelegenheid zijn om 

andere landen te helpen, en deze verantwoordelijkheid 

moeten pakken. Dit komt dan voort uit medemenselijkheid, 

maar ook ‘voor je eigen goede gevoel’. Je kunt niet 

accepteren dat er mensenrechten worden geschonden in 

andere landen en er bij staan te kijken. Men vindt het aan 

onze stand verplicht om dan ook actie te ondernemen (of in 

ieder geval een standpunt in te nemen). 

Als belangen van Nederlands beleid op het gebied van 

mensenrechten in de wereld ziet men:

Compassie, medeleven

Je eigen goede gevoel

Betere wereld voor onze kinderen

Dat Nederland goed op de kaart staat. 

Na het inventariseren van de spontane reacties heeft de 

moderator nog enkele mogelijke belangen voor Nederland 

ingebracht. Hierop werd zeer afwijzend gereageerd. Op het 

belang voor Nederland dat er minder vluchtelingenstromen 

zijn als het ‘rustig is in de wereld’, wordt bijna boos 

gereageerd. Men heeft het gevoel dat wij ons eigen belang 

boven het belang van anderen stellen en dat geeft een naar 

gevoel. Ook het economisch belang voor Nederlandse 

ondernemers die zich willen vestigen in het buitenland wordt 

weggewuifd. Men heeft het idee dat Nederlanders zich toch 

niet willen vestigen in dat soort landen. Een respondent zegt 

dat producten voor ons juist duurder worden, omdat dan de 

lonen van de werknemers in productielanden omhoog zullen 

gaan. 

In enkele groepen wordt ook Afghanistan genoemd als 

voorbeeld van Nederlandse inzet op het gebied van 

mensenrechten, wat uiteindelijk tot weinig resultaat heeft 

geleid (ten tijde van het onderzoek kwam de Taliban aan de 

macht in Afghanistan). Door dit voorbeeld vraagt men zich af 

óf wij wel iets kunnen betekenen in andere landen.

. 
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Buitenlandbeleid

Dat is een economische reden, alleen in ons eigen 

voordeel. Ik kan me niet voorstellen dat dat de reden is om 

voor die mensenrechten te strijden. Dat is gewoon je eigen 

straatje schoonhouden. Ik denk dat de basis medeleven is.

Het kromme is ook vaak dat we het aan de ene kant erg 

vinden, maar dat we ook niet willen dat die mensen 

hierheen komen. Ik heb wel nog zo veel vertrouwen in de 

mensheid dat we dit niet alleen doen om vluchtelingen niet 

hier te krijgen.



Spontane thema’s

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

Alvorens die thema’s te noemen die het ministerie van Buitenlandse 

Zaken als prioriteitsthema’s heeft gekenmerkt, is eerst 

geïnventariseerd welke thema’s de respondenten zelf onder 

mensenrechten in de wereld scharen.

Men noemt dan:

• Gelijke rechten voor vrouwen (in alle groepen)

• Gelijke rechten voor kinderen (in de meeste groepen)

• Algemeen recht op een goed leven: drinkwater, voeding, 

scholing, een dak boven je hoofd, gezondheidszorg (in de 

meeste groepen)

• Vrijheid voor meningsuiting (in de meeste groepen)

• Gelijke rechten voor de LHBTI-gemeenschap (in sommige 

groepen)

• Vrijheid van religie (in sommige groepen)

De prioriteiten mensenrechtenverdedigers en de strijd tegen de 

straffeloosheid van de meest ernstige misdrijven zijn in geen van de 

groepen spontaan genoemd. In de volgende sheets bespreken we 

de reacties op de prioriteitsthema’s. 
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Vrijheid van meningsuiting, internetvrijheid en 

onafhankelijke journalistiek

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Vrijheid van meningsuiting wordt in eerste instantie opgevat als 

‘vrij om te zeggen, te denken en te zijn wie en wat je wilt zijn’. 

Hier vallen voor de respondenten dan ook vrijheid van religie, 

gelijke rechten voor mannen en vrouwen en gelijke rechten voor 

LHBTI’s onder. 

Wanneer door de gespreksleider wordt gefocust op journalistiek 

noemt men dit ook als zeer belangrijk. Zonder vrije journalistiek 

weten andere landen niet wat er gebeurt in de wereld. In een 

groep wordt bijvoorbeeld China genoemd als een land waar de 

journalistiek niet in orde is: daar weten we niet precies wat er 

aan de hand is.

Als wordt gevraagd wat wij vanuit Nederland kunnen doen aan 

vrijheid van meningsuiting wereldwijd, vindt men het over het 

algemeen moeilijk om een antwoord te geven. In een groep 

noemt men het geven van het goede voorbeeld: “Als mensen 

zien hoe wij het hier hebben, dat het kan dat wij tolerant zijn ten 

opzichte van andere meningen en dat we accepteren dat niet 

iedereen hetzelfde is”.

Men kent spontaan weinig voorbeelden van Nederlandse inzet 

op dit gebied. Wanneer voorbeelden worden genoemd als 

veiligheidstrainingen of het financieren van journalisten, vindt 

men het enerzijds goede initiatieven, maar noemt met anderzijds 

ook wel een beetje een ‘doekje voor het bloeden’. Men heeft het 

gevoel dat de acties vanuit Nederland niet echt zoden aan de 

dijk zetten.

Vragen die opkomen bij de concrete acties zijn bijvoorbeeld: 

• Cursussen en trainingen zijn belangrijk, maar wie geeft die 

dan?

• Wordt dit vanuit Nederland georganiseerd of ter plaatse?

.

. 
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Buitenlandbeleid



Vrijheid van religie en levensovertuiging

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

Vrijheid van religie is volgens de respondenten een heel 

gecompliceerd thema. In vrijwel alle groepen is de eerste reactie dat 

je je als Nederland hier niet mee kan en mag bemoeien. Men 

redeneert dat het fijn is dat je zelf kunt beslissen over je 

levensovertuiging of religie en veroordeelt dat het in sommige 

landen niet zo is, maar noemt het een te complex en lastig 

onderwerp om je als Nederland in te mengen.

Een enkeling zegt dat ook binnen de leefregels van sommige 

religies mensenrechten worden geschonden (bijvoorbeeld gelijke 

rechten voor mannen en vrouwen) en dat dat maakt dat het een 

zeer ingewikkeld thema is.

Het enige dat we als Nederland kunnen doen is het uitdragen van 

een voorbeeldfunctie: laten zien dat we als Nederland tolerant zijn. 
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Nederland heeft niet het recht om zich hiermee te 

bemoeien.

We kunnen alleen laten zien dat we in Nederland tolerant 

zijn op dat gebied.



Gelijke rechten voor LHBTI’s

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

Gelijke rechten voor LHBTI’s is een thema dat bij Nederland past: 

men heeft het gevoel dat Nederland hier lang een voorloper in is 

geweest en een voorbeeldfunctie heeft gehad. Het hebben van 

gelijke rechten voor de LHBTI-gemeenschap wordt veelal gelijk 

geschaard onder gelijke rechten voor ieder mens: of je nu man, 

vrouw, homo, lesbi, hetero, wit of zwart bent: iedereen is gelijk.

Tegelijkertijd vinden sommige respondenten, net als bij het thema 

vrijheid van religie, dit ook een complex thema. Deze respondenten 

zeggen dat het soms in een cultuur zit gebakken dat ‘hetero zijn’ de 

norm is, en dat het heel lastig is om je daar als Nederland mee te 

bemoeien.

De rol die de Nederlandse overheid hier zou kunnen innemen wordt 

veelal weer omschreven als: het goede voorbeeld geven.

Wanneer de gespreksleider voorbeelden noemt van acties die 

Nederland onderneemt (samenwerkingsverband, contact met lokale 

LHBTI-organisaties) reageert men over het algemeen mat: het is 

goed dat we iets doen als Nederland, maar men heeft niet het 

gevoel dat deze acties echt effect zullen hebben. Daarvoor is het 

thema te complex.
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Dat heeft ook een stukje met je cultuur te maken. Ik denk 

dat wij hier ook gewoon verdraagzamer zijn en dat andere 

culturen meer een machocultuur hebben. Het komt wel 

neer op bemoeienis van een westers land die zijn manier 

van leven oplegt. 

. 

Heel duidelijk uitspreken dat wat wij hier vinden, in 

Nederland, dat dat eigenlijk mondiaal geldt, dat je ongeacht 

van geaardheid geaccepteerd wordt.

Dit zijn allemaal organisaties die dit wel willen. Maar het 

probleem ligt juist bij de mensen die het niet willen. Dit zijn 

echt overheden, generaties lange bestuursleden, en die zijn 

heel moeilijk te veranderen. Dan moet je mensen 

verplichten om een workshop te volgen als ze onheus 

gedrag hebben vertoond richting andere mensen (LHBTI’s).



Mensenrechtenverdedigers

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

Het thema ‘mensenrechtenverdedigers’ is een thema waar men zelf 

veelal niet aan had gedacht bij ‘mensenrechten wereldwijd’. Als men 

het hoort, vindt men het thema er wel bij horen en ook belangrijk dat 

Nederland zich er voor inzet. Hoe Nederland dit zou kunnen doen, 

is iets wat men zich wel afvraagt. Men komt zelf spontaan met 

weinig ideeën hoe de Nederlandse overheid 

mensenrechtenverdedigers kan helpen, behalve door financiële 

steun. Men noemt spontaan geen voorbeelden van 

mensenrechtenverdedigers bij de respondenten op, vrijwel niemand 

kan er één bij naam noemen.

Wanneer wordt verteld over bijvoorbeeld het Shelter City 

programma noemt men dit positief en goed, maar men vraagt zich 

ook af of zo’n programma nu echt het verschil gaat maken. 

Enerzijds voor de mensenrechtenverdediger: die gaat ook weer 

terug naar zijn of haar eigen land, maar ook voor de 

mensenrechtensituatie in het land en in de wereld.
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Als je iemand kunt beschermen, zul je dat altijd moeten 

doen. Als dat op een vrij makkelijke manier kan en in onze 

macht ligt, dan zeker. Maar wat is bescherming aan een 

handjevol mensen op 7 miljard mensen. 

Fijn dat je zoiets noemt, ik weet dat niet altijd. Zie dingen op 

het nieuws, vreselijk. Ik denk dan: wat kunnen we doen; als 

ik dit hoor ben ik blij dat dat er is.

Mensenrechtenverdedigers?? Vroeger had je Nelson 

Mandela, ik zou niet weten wie je nu komt noemen. 



Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes wordt vaak onder dezelfde 

noemer geschaard als gelijke rechten voor LHBTI’s. Men vat het 

samen als: het recht om te zijn wie je bent. Dit is een thema dat 

veelal ook spontaan naar voren kwam.

Men vindt dit een belangrijk thema, men noemt het vaak als 1 van 

de 3 belangrijkste thema’s. 

De concrete inzet van Nederland voor vrouwen en meisjes is  

onbekend. 
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Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes is heel belangrijk. 

Ik weet alleen niet wat we doen vanuit de overheid.



Strijd tegen de straffeloosheid van de meest ernstige misdrijven

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

De prioriteit ‘strijd tegen de straffeloosheid van de meest ernstige 

misdrijven’ is een thema waar geen van de respondenten zelf aan 

heeft gedacht. In alle groepen komt direct de associatie met het 

Gerechtshof in Den Haag naar voren. Men vindt het heel goed dat 

oorlogsmisdrijven worden berecht en heeft het gevoel dat 

Nederland hier een belangrijke rol in speelt omdat het zich in Den 

Haag afspeelt. Wat er precies gebeurt in Den Haag op dit gebied 

weet men echter niet.
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Oorlogsmisdaden komen altijd in Den Haag voor het 

gerecht, daar zijn wij wel sterk in. 

Omdat wij bestuurlijk goed in elkaar zitten, we zijn een 

veilig land om het hier te doen.

RP 1 Voor mijn gevoel heeft Nederland daar wel een grote 

rol in. 

Rp 2: Het is internationaal, niet alleen vanuit Nederland.

Net als bij die shelters, dat Nederland daar mogelijkheden 

biedt, de faciliteiten biedt.



Acties van de overheid

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Zoals gezegd heeft men zelf weinig kennis over acties van de 

overheid op het gebied van mensenrechten wereldwijd. 

Wanneer concrete voorbeelden worden genoemd geeft dit wel 

een positief gevoel bij de respondenten. Kennelijk is het toch een 

onderwerp waar de Nederlandse overheid wel degelijk actie op 

onderneemt. Wel blijft men zich afvragen wat het effect is: men 

heeft het idee dat het zo’n complex onderwerp is met zoveel 

belangen en facetten dat de acties vanuit Nederland niet het 

grote verschil zullen gaan maken.

Het samenwerken met lokale organisaties is een idee dat 

vaak spontaan naar voren komt. Men heeft het gevoel dat dit de 

enige manier is waarop de Nederlandse inzet effectief kan zijn. 

Er is specifieke kennis nodig van de situatie ter plekke: de 

gebruiken, de tradities, de manier van leven. Maar men heeft 

ook het idee dat contacten met de leiders, overheden of 

gezaghebbenden in het land zelf noodzakelijk zijn om een 

verandering teweeg te brengen in de manier waarop men met 

mensenrechten omgaat.

Het idee over samenwerken in internationaal verband wordt 

in alle groepen spontaan genoemd. Men geeft aan dat dit een 

must is: zonder samenwerking is Nederland niet in de positie om 

iets te betekenen. Daarvoor is Nederland te klein, is onze macht 

te gering, en zijn onze financiële middelen te beperkt. Men denkt 

spontaan aan samenwerkingen in EU- of VN-verband. 

De mensenrechtenambassadeur en speciaal gezant voor 

religie en levensovertuiging zijn functies die men niet 

spontaan noemt, maar die niet als verrassend worden ervaren. 

Men vindt het wel logisch dat de Nederlandse overheid deze 

functies heeft en noemt het ook belangrijk: het is nodig dat 

iemand zich voor mensenrechten in de wereld hard maakt en dit 

ook uitdraagt naar andere organisaties en landen. 

Wat betreft het verschil in beleving tussen overheidsinzet in 

bepaalde landen komt het volgende naar voren:

Acties in China en Rusland liggen ingewikkeld: “Wat moet 

je tegen deze reuzen beginnen?”, “We kunnen moeilijk de 

handel met deze landen stoppen”. Acties in bijvoorbeeld een 

klein Afrikaans land lijken al meer realistisch en 

geloofwaardig.

Dat er in Polen en Hongarije mensenrechten worden 

geschonden, wordt sterk veroordeeld omdat dit EU-landen 

zijn. Men heeft hierbij ook het gevoel dat er meer potentiele 

daadkracht van acties zou kunnen gaan omdat het om EU-

landen gaat. Men heeft het idee dat de EU hier als ‘unie’ meer 

haar stem kan laten horen: we kunnen dat als EU niet 

accepteren’. 

. 
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Buitenlandbeleid

Dat is toch het verschil dat we daarmee in de EU zitten. 



Ideaal beleid

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

Om meer gevoel te krijgen voor hoe men het mensenrechtenbeleid 

van de Nederlandse overheid ziet, is aan de respondenten 

gevraagd om plaatjes te zoeken die weergeven wat volgens hen 

nodig is om tot dit ideale beleid te komen. 

Als we over alle plaatjes heen kijken zien we de volgende thema’s:

Samen

Een thema dat vaak naar voren komt is dat ‘samen’ nodig is voor 

goed beleid. De respondenten geven aan dat alleen wanneer 

Nederland samenwerkt met andere landen, maar óók met het land 

waar de mensenrechten worden geschonden, goed beleid kan 

worden gemaakt. 
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Ideaal beleid

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

Oog voor de situatie ter plekke

Een ander aspect dat nodig is voor goed beleid is oog voor de 

situatie ter plekke. Alleen als de situatie daar goed wordt begrepen, 

met alle belangen, gebruiken en facetten, is het mogelijk om 

mensenrechten bespreekbaar te maken of te veranderen. De 

respondenten noemen de enorme complexiteit van het onderwerp: 

daarvoor is het nodig om de situatie ter plekke te kennen. Maar ook 

het gevoel van: ‘wie zijn wij om onze ideeën op te leggen’ speelt hier 

een rol. De manier waarop wij in Nederland met mensenrechten 

omgaan, kun je nooit 1 op 1 vertalen naar een ander land. 
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Ideaal beleid

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

Leren van het verleden, met oog op de toekomst

Een thema dat ook naar voren komt is dat men vindt dat je moet 

leren van het verleden: wat heeft wel gewerkt en wat niet? Welke 

lering kunnen we trekken uit acties op het gebied van 

mensenrechten in het verleden? Hierbij dient de focus te liggen op 

de toekomst: hoe gaan we deze lessen in de toekomst toepassen? 

Kennis

Hiermee samenhangend zegt men dat kennis noodzakelijk is voor 

goed beleid: alleen als je echt goed op de hoogte bent, kun je goed 

beleid maken.
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Ideaal beleid

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenelandbeleid

Met elkaar communiceren

Met elkaar communiceren is essentieel voor een ideaal beleid op 

het gebied van mensenrechten wereldwijd. Men denkt hierbij dan 

aan communiceren met de landen die een verandering teweeg 

willen brengen (bijvoorbeeld landen binnen de EU). Maar ook 

communiceren met de bevolking en de leiders van het land waar de 

mensenrechten geschonden worden én altijd in contact blijven met 

andere landen, ook als de situatie daar slecht is. Alleen dan kan er 

een mogelijkheid tot verandering zijn.
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Ideaal beleid

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

Een goede leider, iemand die vooroploopt

Ook wordt genoemd dat er voor goed beleid iemand nodig is die 

zich hard maakt voor de mensenrechten wereldwijd. Een voorloper, 

een leider. 

Klein beginnen

Eén plaatje gaat over: klein beginnen, alle kleine beetjes helpen. 

Door kleine stapjes te zetten op het gebied van mensenrechten, 

kun je uiteindelijk resultaten boeken.
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Hoe geïnformeerd?

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

Op de vraag of en hoe men geïnformeerd wil worden over het 

mensenrechtenbeleid van Nederland, antwoordt men dat het 

belangrijk is om geïnformeerd te zijn. Het is een onderwerp dat 

regelmatig in het nieuws komt en dat dan een gevoel oproept van 

machteloosheid: wat kunnen wij er aan doen? Door te weten dat de 

Nederlandse overheid wel degelijk iets doet, al zijn het maar kleine 

stapjes, wordt een positief gevoel bewerkstelligd. Mogelijke 

manieren om burgers te informeren zijn volgens de respondenten:

Via het onderwijs

Men redeneert dat je bij de kinderen moet beginnen. Wanneer aan 

hen op gepaste wijze wordt gecommuniceerd dat de 

mensenrechten niet overal in de wereld hetzelfde worden 

nageleefd, zal er meer bewustwording bij hen ontstaan. 

Via de media

Men wil ook via de media op de hoogte worden gehouden van wat 

de Nederlandse overheid doet op dit gebied. Men noemt dan social

media, een documentaire, filmpjes met voorbeelden van acties die 

de overheid onderneemt. Eén respondent noemt hier dat een 

positieve insteek belangrijk is: de dingen die goed gaan. Hij noemt 

hier het Jeugdjournaal als voorbeeld: daar worden ook altijd 

nieuwsfeiten genoemd waar iets goed of positief is verlopen. 
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Wat zijn mensenrechten? Kinderen zijn zo opgegroeid met 

vrijheid. Ze realiseren zich niet dat het elders anders is. 

Negatieve dingen vallen meer op dan positieve. Wat voor 

ons normaal is, is in andere landen niet normaal. Je moet 

met kinderen in gesprek gaan. 

Dan vertellen wat de overheid eraan doet. Dat het voor 

kinderen normaler en zichtbaar wordt. Terugbrengen naar 

hun eigen wereld. Bijv. jongens mogen de hele dag naar de 

wc, maar meisjes alleen na 14 uur. 



Hoe geïnformeerd?

Rapportage kwalitatief onderzoek - Mensenrechten

Buitenlandbeleid

Resultaten

Ook wordt genoemd dat men graag resultaten wil zien van het 

Nederlands beleid: een foto met een kort verhaaltje over het 

resultaat, een documentaire. Hierdoor gaat het beleid van 

Nederland meer leven en krijgt men het gevoel dat er ook echt 

effect gesorteerd wordt.

Ook wordt hier de infographic van het ministerie genoemd, waarop 

de prioriteiten en de landen staan waar projecten werden 

uitgevoerd. Men noemt dit een overzichtelijke manier om inzicht te 

bieden in wat Nederland nu daadwerkelijk doet (één respondent 

kwam deze infographic (‘pamflet’) toevallig tijdens de groepssessie 

tegen, bij haar zoektocht naar plaatjes).
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Dat we ook het gevoel krijgen dat het daadwerkelijk werkt. Nu 

heb ik voor mezelf het idee dat het toch niet werkt. 

Een documentaire. Je kunt ook vaker laten zien wat er goed 

gaat. Een film van wat de regering doet. Doe het in de vorm 

van een filmpje
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Criteria 

• 4 groepen algemeen publiek

• 2 groepen geïnteresseerden

Groepen algemeen publiek: 

• 2 man, 2 vrouw

• Goede spreiding naar leeftijd: 1 jonger dan 25, 1 van 26 –

35, 1van 36 – 54 en 1 ouder dan 54 

• Gespreid naar opleidingsniveau: 1 laag, 2 midden, 1 hoog

• Goede spreiding naar politieke voorkeur: 1 rechterflank 

(gestemd op of voorkeur voor SGP, FvD, PVV, JA21, BBB), 

2 middenpartijen (gestemd op of voorkeur voor CDA, PvdA, 

D66, VVD, ChristenUnie, Volt) en 1 linkerflank (gestemd op 

of voorkeur voor: GroenLinks , SP, Partij Voor De Dieren, 

Denk, BIJ1)

• De samenstelling van de groepen moet verschillend zijn 

voor wat betreft de politieke voorkeuren, binnen de criteria. 

Dat wil zeggen:

• Flank links: spreiding in de groepen, dus niet alle groepen 

met Groen Links, of alle groepen met SP op de linkerflank. 

Idem met Flank rechts, niet alleen FvD

• Ook de samenstelling van de groepen voor wat betreft de 

middenpartijen moet worden afgewisseld. In ieder 

geval VVD, D66 en CDA ieder 2 respondenten. In iedere 

groep 2 verschillende middenpartijen. maar nooit dezelfde 

partij in 1 focusgroep. ( 2 CU is wellicht lastig, fijn als 1 CU 

lukt) 

• Gespreid door Nederland. 

• Niemand is werkzaam bij een ministerie of departement of 

gemeente. In elk geval niet als beleidsmedewerker (over 

andere functie kan overleg plaatsvinden, een secretaresse 

of iemand van de facilitaire dienst mag wel)

• Niemand werkt als journalist of in media/pr (de standaard 

verboden beroepen)

• Deelname via een laptop of computer. Niet via Smartphone
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Criteria 2 groepen ‘geïnteresseerden’

• 4 respondenten per groep

• 2 M/2V

• Goede spreiding naar leeftijd: 1 jonger dan 25, 1 van 26 –

35, 1van 36 – 54 en 1 ouder dan 54 

• Allen lezen minimaal 1 krant, offline of online (NRC, 

Volkskrant, Trouw, Telegraaf of Financieel Dagblad) en 

lezen daarin ook over buitenlandse politiek. 

• Allen lezen online of offline ook achtergrondartikelen over 

buitenlandse politiek. 

• Geïnteresseerd in internationale politiek en verhoudingen 

(het liefst internationaal in de brede zin, dus niet alleen 

gefocust op bijvoorbeeld Amerika of Midden Oosten)

• Deze groep mag weten dat het onderzoek betrekking heeft 

op buitenlandse politiek. Specifieker kunnen we niet zijn, 

omdat we de spontane beleving inzichtelijk willen krijgen 

(en dus niet willen dat mensen zich extra gaan inlezen of 

voorbereiden).

• Niemand is werkzaam bij een ministerie of departement of 

gemeente. In elk geval niet als beleidsmedewerker (over 

andere functie kan overleg plaatsvinden, een secretaresse 

of iemand van de facilitaire dienst mag wel) 

• Niet werkzaam bij een maatschappelijke organisatie gericht 

op (internationaal) beleid:  hulp, 

ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, LHBTI (zoals 

Amnesty International, Oxfam, Warchild, UNICEF) Ze 

mogen natuurlijk deze organisaties wel steunen als 

donateur of lid.

• Niemand werkt als journalist of in media/pr (de standaard 

verboden beroepen)

• Deelname via een laptop of computer. Niet via Smartphone
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