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5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt het door het cluster Kennisverzameling en Onderzoek (hierna 
Kenniscluster) van 2011 tot en met 2013 verricht en in de Onderzoeksreeks en de 
Globaliseringsreeks gepubliceerd onderzoek. Het aan dit hoofdstuk ten grondslag liggende 
onderzoek formuleerde de volgende vragen:
• Hoe komen de documenten van de Onderzoeksreeks en de Globaliseringsreeks tot stand?
• Wat is de kwaliteit van deze documenten?
• Hoe beoordelen de doelgroepen waar de publicaties in de Onderzoeksreeks en 

Globaliseringsreeks voor bedoeld zijn het nut en/of de meerwaarde van deze publicaties 
voor hun eigen activiteiten en (hoe) gebruiken zij de aangedragen kennis en informatie?

• In hoeverre en op welke wijze wordt de kennis verkregen met het verrichte onderzoek 
gebruikt bij de andere activiteiten van NCDO? 

5.2 Het Kenniscluster: achtergrond en organisatie

Achtergrond
Het in 2011 ontstane Kenniscluster had aanvankelijk een meerledige opdracht: i) het 
ontwikkelen van een wetenschappelijk gebaseerde definitie van het begrip ‘mondiaal 
burgerschap’, als fundament voor opinie- en trendonderzoek en het werk van NCDO, ii) het 
bijeenbrengen en aanbieden van kennis86 over internationale samenwerking, en iii) het 
opzetten van een serie evaluatieonderzoeken om methodologie te ontwikkelen voor 
evaluatief onderzoek naar de relatie tussen burgerschap en internationale samenwerking, 
vooral met betrekking tot SBOS-activiteiten.87

Het Kenniscluster zocht na de start naar een formule om de onderzoekstaken in te richten. 
In de tweede helft van 2011 werd een aantal onderzoekers gerekruteerd en een 
onderzoeksplan opgezet. Een definitie van ‘mondiaal burgerschap’ werd in 2012 
geformuleerd en er werd veel energie gestoken in het ontsluiten van kennis op het gebied 
van internationale samenwerking, met bijzondere aandacht voor thema’s die de 
globaliseringsagenda betreffen.

Er bestond een zekere mate van onduidelijkheid over de missie en onderzoeksagenda van 
het cluster. Aanvankelijk ambieerde NCDO de ‘kennisdimensie’ invulling te geven in de 

86   De doelstelling luidde ‘het bijeenbrengen en aanbieden van zowel betrouwbare, degelijke en 
onafhankelijke kennis over internationale samenwerking in de brede zin des woords, alsook 
toepasbare, betrouwbare en onafhankelijke kennis over de effectiviteit (“het nut”) van activiteiten die 
mondiale dimensies van burgerschap willen versterken’, Heintze, P., Werkplan juli 2011 - december 2012 
Cluster Kennisverzameling en Onderzoek NCDO, p. 2., intern document, NCDO, 2011.

87   Terwijl het Kenniscluster voortvarend begon om inhoud te geven aan haar opdracht, schortte het 
ministerie van Buitenlandse Zaken in augustus 2011 de mogelijkheid tot financiering van projecten 
gericht op mondiale burgerschapsactiviteiten via het SBOS-programma op, hiermee verviel de facto het 
derde deel van de opdracht van het Kenniscluster.
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vorm van primaire kennisontwikkeling op het gebied van internationale samenwerking 
– NCDO als ‘denktank’. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was geen voorstander van 
een dergelijke invulling, die het mandaat van NCDO te boven ging.88

Met ingang van november 2013 kent het Kenniscluster een adviescommissie bestaande uit 
vier externe adviseurs en drie NCDO-medewerkers. In de oprichtingsvergadering (15 
november 2013) adviseert de commissie het Kenniscluster om een (nieuwe) missie, 
onderzoeksagenda en onderzoeksstrategie te formuleren. Een en ander vloeide voort uit het 
besluit van NCDO zich thematisch te concentreren op: voedselzekerheid, water; en seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Thema’s die in lijn liggen met de accenten 
in het internationale beleid van de Nederlandse overheid. Bij het ontwikkelen van de 
onderzoeksagenda moet rekening worden gehouden met de kennisbehoefte van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken.89

Interne organisatie 
Het Kenniscluster omvat eind 2013 naast de clustermanager tien onderzoekers en kent 
organisatorisch twee teams elk met een eigen onderzoekstaak. Het Team ‘Internationale 
Samenwerking’ (Team IS) is verantwoordelijk voor de studies die in de ‘Globaliseringsreeks’ 
verschijnen. Deze publicaties worden ook wel ‘Kennisdossiers’ genoemd. De 
Globaliseringsreeks bevat vooral studies m.b.t. zogeheten mondiale publieke goederen. Het 
‘Team Nederlanders en IS’ (Team NL/IS) verricht vooral empirisch trend- en 
opinieonderzoek rond de vraagstelling hoe Nederlanders denken en handelen met 
betrekking tot mondiaal burgerschapskwesties. De resultaten worden gepubliceerd in de 
‘Onderzoeksreeks’.90

Beide teams produceren frequent fact sheets inhakend bij actuele gebeurtenissen en debatten 
in de reeksen ‘De feiten op een rij’ (Team IS) en ‘NCDO onderzoekt’ (Team NL/IS). De fact 
sheets geven in kort bestek (doorgaans twee pagina’s) een aantal feiten en ontwikkelingen 

88   NCDO diende een dicht bij de burger staand ‘kennisdeelcentrum’ te zijn, gericht op de ontsluiting van 
(toepasbare) kennis om op basis van die kennis te kunnen adviseren hoe de internationale dimensie 
van burgerschap in de praktijk vorm gegeven kon worden. Brief ministerie van Buitenlandse Zaken met 
kenmerk AMAD-OS-022/10, 13 december 2010, p. 1. Deze doelstelling komt overigens ook tot uiting in 
het strategische beleidsplan van NCDO voor de periode 2011-2014: Als ‘eerstelijns’ kennis- en 
adviescentrum beoogt NCDO een bijdrage te leveren aan het vergroten van kennis en inzicht onder de 
Nederlanders in internationale samenwerking en de rol van Nederland en de Nederlandse burger 
daarbij (‘burgerschap in relatie tot internationale samenwerking’). NCDO vergaart, vanuit een neutrale 
positie, kennis en informatie en maakt deze toegankelijk voor de Nederlandse bevolking en specifieke 
doelgroepen daarbinnen. 

89   Adviescommissie NCDO Onderzoek, Verslag eerste vergadering adviescommissie NCDO Onderzoek, 15 
november 2013, intern document, NCDO, 2013. Of het concept ‘mondiaal burgerschap’ centraal zal 
staan in de missie van het Kenniscluster is niet bekend, wel sluit volgens NCDO het thema mondiaal 
burgerschap goed aan bij de wijze waarop de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking de Nederlander betrekt bij haar beleid. Ook koos UNESCO Global Citizenship 
als een van haar speerpunten. 

90   Ook verrichtte dit team evaluatiestudies, waarvan de resultaten in een derde publicatiereeks (de 
Evaluatiereeks) verschenen. Deze reeks is beëindigd en viel buiten het bestek van het IOB-onderzoek.
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over thema’s die relevant zijn vanuit het oogpunt van mondiale betrokkenheid. Soms 
betreft het samenvattingen van onderzoek dat ook in een van beide reeksen is gepubliceerd, 
maar dat is niet de regel. 

Bij het trend- en opinieonderzoek (vooral naar duurzaam gedrag van de burger en de 
daaraan ten grondslag liggende principes) gaat het enerzijds om het in kaart brengen van 
(veranderend) gedrag, maar anderzijds ook om het verkrijgen van inzicht in en het duiden 
van (veranderingen in) gedrag. Het gaat dus om kennisverzameling en kennisopbouw. De 
publicaties in de Globaliseringsreeks brengen veeleer bestaande kennis bij elkaar. Beide 
teams van onderzoekers functioneren grotendeels naast elkaar, maar er is allengs meer 
sprake van samenwerking en kruisbestuiving.

5.3 De aard van de Onderzoeksreeks en de 
Globaliseringsreeks

Het onderzoek van Team NL/IS: de Onderzoeksreeks
Vóór 2012 kende NCDO als enige onderzoekslijn de ‘Barometer Internationale 
Samenwerking’, waarmee vooral het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking onder de 
Nederlandse bevolking werd gepeild. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het bureau 
Motivaction. De fundamentele herziening van de barometer in 2012 vereiste definiëring en 
uitwerking van een hanteerbaar mondiaal burgerschapsconcept en een daarop toegesneden 
vragenlijst. Deze vragenlijst werd ook vaak weer het fundament voor ander (evaluatie)
onderzoek. Het opinieonderzoek werd in eigen beheer voortgezet onder de titel Barometer 
Nederlanders en Mondiaal Burgerschap, later genoemd ‘Nederlanders en de Wereld’. 

Alle studies in de Onderzoeksreeks richten zich hoofdzakelijk op empirisch trend- en 
opinieonderzoek met betrekking tot het denken en handelen van Nederlanders ten aanzien 
van mondiaal burgerschapskwesties. Hierbij staan drie vragen centraal: Wat weten de 
Nederlanders van een bepaald thema? Hoe is hun houding daartegenover? Wat is 
dienaangaande hun gedrag? De gedragscomponent van het onderzoek is gerelateerd aan 
het handelingsperspectief dat NCDO ziet voor burgers ten aanzien van mondiale thema’s.

De basis van het gedrags- en trendonderzoek is een longitudinale studie naar kennis, 
houding en gedrag op het gebied van internationale samenwerking en duurzaamheid. Door 
de longitudinale opzet van het onderzoek kunnen trends worden vastgesteld. Inmiddels 
vonden twee metingen plaats. Behalve het in kaart brengen van houdings- c.q. 
gedragsveranderingen via kwantitatief onderzoek wordt er naar gestreefd om met 
verdiepend kwalitatief onderzoek hiervoor verklaringen te bieden. Bijvoorbeeld hoe hangt 
een en ander samen met life events, leeftijd, sociaaleconomische status, politieke voorkeur, 
etc. Naast het bestuderen van kennis, houding en gedrag van ‘de Nederlandse bevolking in 
totaliteit’, richt het onderzoek zich op bepaalde categorieën daarbinnen, zoals kinderen en 
jongeren. 
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De beoogde gebruikers (doelgroepen) van de resultaten van het onderzoek van Team NL/IS 
zijn ruim omschreven. Zowel het Barometer-onderzoek als het verdiepend onderzoek wordt 
relevant geacht voor beleidsmakers, wetenschappers, de media en organisaties die 
activiteiten organiseren op het gebied van mondiaal burgerschap.91

Naast volledig uit het NCDO-budget gefinancierd onderzoek, verricht het Kenniscluster ook 
onderzoek in opdracht van derden. Bij contractonderzoek werken veelal onderzoekers uit 
de beide teams samen. De resultaten van dit onderzoek worden veelal gepubliceerd in de 
Onderzoeksreeks, of samengevat in een fact sheet. Ongeveer 10 procent van het budget van 
het Kenniscluster wordt uit ‘de markt’ gehaald.

Het onderzoek van Team IS: de Globaliseringsreeks
Het onderzoek van het Team IS richt zich op mondiale thema’s die ver weg lijken, maar voor 
iedere Nederlander relevant zijn. Sprekende voorbeelden zijn de thematieken rondom 
voedselzekerheid, water en grondstoffen. In twee jaar tijd (2012-2013) verscheen een 7-tal 
Kennisdossiers (zie tabel 5.2 in sectie 5.5), waarvan de meeste door eigen staf zijn gemaakt. 
Twee dossiers zijn geschreven door externe onderzoekers die zijn ingehuurd vanwege hun 
specifieke expertise. Dit biedt een voordeel, maar het gevaar is dat een dossier óf te 
journalistiek óf te ontoegankelijk wordt waardoor NCDO-medewerkers alsnog veel tijd 
moeten steken in de eindredactie. 

De beoogde gebruikers van de Globaliseringsreeks zijn ‘professionals uit “het veld”, de 
politiek en de media. De doelgroepen van deze kennisdossiers zijn beleidsmakers, 
wetenschappers en journalisten die niet altijd specialist zijn op de betreffende thema’s, 
maar wel behoefte hebben aan gedegen kennis op de betreffende terreinen. De dossiers zijn 
ook relevant voor studenten en bijzonder geïnteresseerde burgers; voor “het brede publiek” 
zijn de dossiers mogelijk te zwaar’.92

Belangrijk uitgangspunt voor de Kennisdossiers is, dat naast een weergave van de ‘state of the 
art’ met betrekking tot een bepaalde actuele thematiek, ook altijd expliciet wordt ingegaan 
op mogelijke handelingsperspectieven voor degenen die daarbij (in Nederland) 
beleidsmatig of anderszins betrokken zijn. De dossiers onthouden zich echter van expliciete 
beleidsaanbevelingen en de boodschappen worden zoveel mogelijk verwoord in 
politiekneutrale formuleringen.93

91   Heintze, P., Werkplan juli 2011 - december 2012 Cluster Kennisverzameling en Onderzoek NCDO, p. 6., intern 
document, NCDO, 2011.

92   Idem, p. 7. 
93   Het principe van politieke neutraliteit geldt ook voor andere kennisproducten. Zo is er bijvoorbeeld 

voor de laatste landelijke verkiezingen een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s gemaakt met 
betrekking tot de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van mondiale vraagstukken. Dat is 
nadrukkelijk geen stemwijzer. De inventarisatie wordt zonder waardeoordeel gepresenteerd.
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Bij de onderwerpkeuze zijn globaliseringsvraagstukken leidend, vooral de mondiale 
publieke goederen lenen zich goed als onderwerp.94 Dit principe sluit aan bij het beleid dat 
door het ministerie van Buitenlandse Zaken is en wordt ontwikkeld. De Globaliseringsreeks 
is bijna ‘af ’. Vier dossiers verschijnen binnenkort (mondiale publieke goederen; mondiale 
gezondheid; financiële stabiliteit; kennis). Met nog één op stapel staand dossier 
(klimaatverandering) wordt gedacht over dossiers over migratie evenals seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Daarmee lijkt het einde van de reeks in zicht. 
De nadruk zal dan liggen op het actueel houden van de dossiers en het verspreiden van 
kennis.

5.4 Kwaliteit van de publicaties

Het in mei 2013 verschenen Handboek Onderzoekspublicaties is leidend voor de auteurs van 
de beide reeksen.95 Voordien bestonden er wel richtlijnen, maar deze zijn in het handboek 
meer uitgebreid en gedetailleerd opgeschreven. Het handboek maakt onderscheid tussen 
de Globaliseringsreeks en de Onderzoeksreeks, beschrijft de inhoudelijke structuur van de 
publicaties en bevat richtlijnen met betrekking tot stijl, tekstkaders, figuren, tabellen en 
andere redactionele aspecten. Nieuw zijn de aanwijzingen voor de verspreiding van de 
publicaties, waaraan NCDO in het verleden te weinig aandacht aan schonk. De auteurs 
werken momenteel planmatig. Ze vervaardigen een gedetailleerde onderzoeksopzet en 
werkplan waarin de doelstelling, centrale vraag, methodiek, en globale inhoud worden 
geëxpliciteerd. Verder zijn de specifiek met de publicatie beoogde doelgroepen en de 
communicatiestrategie vermeld.96

De studies uit de Onderzoeksreeks hebben NCDO-interne ‘tegenlezers’ die de rapportages 
van commentaar voorzien. De dossiers uit de Globaliseringsreeks hebben externe 
‘tegenlezers’, experts op het betreffende thema. Deze deskundigen worden primair 
ingeschakeld vanwege hun kennis en dus voor toetsing. Een bijkomend voordeel kan zijn 
dat zij hun eigen platform of achterban hebben waarin de publicaties vervolgens hun weg 
kunnen vinden. 

De tijdsinzet wordt bepaald door de complexiteit van de studies en de diepgang die van de 
publicaties mag worden verwacht. Voor de Kennisdossiers geldt een tijdsinzet van ongeveer 
twee tot drie maanden per studie. Voor de studies van Team NL/IS is dit ongeveer drie 
maanden, maar met uitschieters naar boven en beneden. Bedacht moet worden, dat de 
onderzoekers zich niet uitsluitend met de publicaties in de beide reeksen bezig houden, 
maar ook andere taken vervullen.

94   Heintze, P., Kennisdossiers van de NCDO Globaliseringsreeks 2011, p. 1., intern document, NCDO, 2011.
95   Carabain, C. & Hoeks, C., Handboek Onderzoekspublicaties, intern document, NCDO, 2013.
96   Deze stelt de onderzoeker op in samenwerking met de Afdeling Communicatie van NCDO.
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Voor deze evaluatie werd een selectie gemaakt van publicaties verschenen in beide 
reeksen.97 Dit betrof drie Kennisdossiers uit de Globaliseringsreeks en vier publicaties uit de 
Onderzoeksreeks. Verder werd de uit februari 2012 daterende studie ‘Mondiaal burgerschap 
– van draagvlak naar participatie’ bestudeerd, omdat mondiaal burgerschap een kernbegrip is 
en een fundamenteel uitgangspunt vormt voor zoveel empirische studies die in het kader 
van de Onderzoeksreeks verschijnen. Deze studie kan worden beschouwd als het 
‘nulnummer’ van de Onderzoeksreeks en zou ook de basis vormen voor de opzet en 
uitvoering van de programma’s van NCDO op het gebied van onderzoek, 
deskundigheidsbevordering en kennisverspreiding. 

De geselecteerde publicaties werden beoordeeld op basis van criteria die voorafgaande aan 
het onderzoek werden besproken met de leiding en staf van het Kenniscluster.98

Kwaliteit van de publicaties in de Onderzoeksreeks
Het Leitmotiv in de Onderzoeksreeks is in hoeverre Nederlanders kennis hebben over 
mondiale vraagstukken en wat hun houding en gedrag dienaangaande zijn. Het gaat daarbij 
vooral om het gedrag en de veranderingen daarin. De reeks stelt een diversiteit aan thema’s, 
perspectieven en specifieke groepen Nederlanders aan de orde, met de nadruk op jongeren, 
kinderen en degenen die hen onderwijs geven. Thema’s zijn duurzaamheid en aspecten van 
internationale samenwerking. Deze algemene karakterisering wordt ook gereflecteerd in de 
geselecteerde publicaties. 

De publicaties kennen over het algemeen een heldere problematisering en opzet van de 
studie. De doelstelling wordt goed verwoord; de vraagstelling bestaat meestal uit 
specificerende subvragen. 

De theoretische onderbouwing en de vermelding en/of uitwerking van relevante inzichten 
uit de academische literatuur blijven in de geselecteerde publicaties veelal achterwege of 
komen marginaal aan bod. De studies hebben de neiging om zich te beperken tot het 
gedachtengoed rondom mondiaal burgerschap zoals dat in het nulnummer van de 

97   Als belangrijkste criteria op grond waarvan de selectie werd gemaakt, golden i) dat er een voldoende 
spreiding over de verschillende thema’s zou zijn, en ii) dat er voldoende spreiding zou zijn in de tijd. 
Daardoor zouden zowel oudere als recente uitgaven in de selectie worden betrokken. In overleg met 
het Kenniscluster werden enkele als ‘atypisch’ te beschouwen uitgaven buiten de selectie gehouden. Dit 
betroffen o.a. enkele studies die minder goed in een reeks pasten en/of die door externe auteurs zijn 
geschreven.

98   De criteria waren: a) Problematisering: onderzoeksvragen; theoretische concepten; aandacht voor 
verscheidenheid in perspectieven; b) Methodologie: gebruik en verantwoording methodologisch 
instrumentarium; c) Verifieerbaarheid: literatuurgebruik; bronvermeldingen; d) Analyse: accuratesse en 
diepgang; e) Discussie: bevindingen uit het onderzoek in relatie tot het actuele debat (terugkoppeling 
naar relevante literatuur); evenwichtigheid in relatie tot de diverse perspectieven; f) Conclusie: logica in 
relatie tot de analyse en discussie; g) Presentatie en leesbaarheid: in hoeverre toegesneden op de 
doelgroep? Een laatste criteria ‘Aanbevelingen voor beleid: aansluiting bij beleid Nederland en 
internationaal’ verviel omdat de (Kennis)dossiers zich onthouden van beleidsaanbevelingen en de 
inhoud zoveel mogelijk verwoord is in politiekneutrale formuleringen.
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Onderzoeksreeks is ontwikkeld. Het nagenoeg ontbreken van een theoretisch kader is 
volgens het Kenniscluster een bewuste keuze, aangezien wetenschappers geen primaire 
doelgroep van deze reeks vormen. 

De longitudinale onderzoeken (meestal aangeduid als ‘de Barometers’) worden wel relevant 
geacht voor een wetenschappelijk publiek, en besteden meer aandacht aan theoretische 
perspectieven. Het genoemde nulnummer bevat een helder overzicht van de academische 
literatuur en deze kernpublicatie besteedt daarbij aandacht aan in de praktijk gangbare de 
stromingen en benaderingen van mondiaal burgerschap. Ook de in de Onderzoeksreeks 
uitgekomen publicatie ‘Wereldwijde problemen, wereldwijde oplossingen? Nederlanders & 
internationaal bestuur’ bevat theoretische perspectieven. 

Het ad hoc opinie- en trendonderzoek, ook wel flitspeilingen geheten, wordt doorgaans 
uitgevoerd met behulp van enquêtes onder een steekproef van de betrokken doelgroep. De 
vragen worden door het Team NL/IS geformuleerd (soms na consultatie van externe 
deskundigen) en de enquête wordt vervolgens meestal uitgezet door een gespecialiseerd 
bureau (TNS/NIPO, Researchned). Soms vindt er aanvullende kwalitatieve dataverzameling 
plaats. Alle publicaties bevatten een methodologische verantwoording en vermelden 
gebruikte bronnen. Zij bevatten ook een beknopte samenvatting, die de lezer een helder 
overzicht geeft van de inhoud. In de presentatie van de onderzoeksgegevens worden de 
standpunten, meningen en percepties van de respondenten weergegeven. De 
onderzoeksresultaten worden gepresenteerd zonder een expliciet waardeoordeel van de 
auteur. 
 
Veel publicaties hebben doorgaans een nogal beschrijvend karakter, vooral in de 
hoofdstukken met de onderzoeksresultaten. Het is gebruik om de enquêtevragen letterlijk 
als kopje boven een grafiek of tabel te plaatsen, met in de legenda categorieën van 
antwoorden. Het gaat daarbij doorgaans om beschrijvende statistische maten, meestal 
(procentuele) frequentieverdelingen. Veelal dienen staafdiagrammen voor de visualisering, 
waarbij wordt beschreven wat daaruit kan worden afgelezen. Dergelijke toelichtingen 
leiden niet tot analytische diepgang. Voor twee van de vijf geselecteerde studies uit de 
Onderzoeksreeks kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de formulering van de 
enquêtevragen en/of bij de interpretatie van figuren en tabellen. Ook is niet altijd duidelijk 
in hoeverre met de enquêtevragen ook wordt gemeten wat beoogd wordt. Verder is er ook 
ruimte voor een andere interpretatie van de uitkomsten dan die van de auteur. Het is een 
gemiste kans wanneer voldoende analyse of duiding van het statistisch materiaal ontbreekt. 
Deze twee publicaties ontberen ook een heldere conclusie.

Een discussie van de resultaten uit de enquêtes in een bredere – ook theoretische – context 
komt niet altijd expliciet aan de orde. Terugkoppeling naar eerder literatuuronderzoek, zo 
dat al bestaat, blijft dan achterwege. Daarmee blijft ook de vraag onbeantwoord, hoe de 
resultaten uit het onderzoek sporen met bestaande inzichten uit de literatuur dan wel 
daarvan afwijken. Desgevraagd wees het Kenniscluster in dit verband op het feit dat een 
dergelijke reflectie op de onderzoeksbevindingen bewust wordt vermeden omdat de reeks 
zich niet primair richt op de wetenschap. Beoogd wordt de uit het onderzoek 
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voortvloeiende informatie zo praktisch mogelijk te laten zijn voor beleidsmakers, 
maatschappelijke organisaties, het onderwijsveld en de media.
 
Kwaliteit van de publicaties in de Globaliseringsreeks
De uit de Globaliseringsreeks geselecteerde publicaties (Kennisdossiers) vertonen 
beduidend minder onderlinge variatie dan die uit de Onderzoeksreeks. Zij bevatten zonder 
uitzondering een degelijk literatuuroverzicht. Opmerkelijk is dat de studies veelal sterk 
leunen op overheidsdocumenten en rapporten van internationale organisaties en ngo’s, 
deels aangevuld met literatuur uit internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hoewel 
Kennisdossiers hoofdzakelijk literatuurstudies zijn, worden in de voorbereidende fase 
externe themaspecialisten geïnterviewd en enkelen becommentariëren ook de 
concepttekst. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de studies. 

In het beperkt aantal toegemeten pagina’s bieden de Kennisdossiers een goed overzicht van 
de ‘state of the art’. Zij bieden een evenwichtig overzicht van feiten, ontwikkelingen en van 
het maatschappelijke en wetenschappelijke debat rondom de betreffende thema’s. Zij 
geven ook aan welke plaats deze thema’s (zoals voedselzekerheid, grondstoffen, 
armoedebestrijding) innemen in het Nederlandse politieke debat en beleid. Dat onder een 
strikte neutraliteitsvlag: de auteur neemt zelf geen positie in. 

Een ander gemeenschappelijk kenmerk van de Kennisdossiers is de aandacht voor 
mogelijke handelingsperspectieven van de verschillende actoren (veelal met terugkoppeling 
naar de literatuur). Ieder boekje bevat daartoe een hoofdstuk ‘Kansen voor actoren’ waarin 
centraal staat hoe deze een zinvolle bijdrage kunnen leveren die tot duurzaam gebruik en 
rechtvaardige verdeling van mondiale publieke goederen kan leiden. Een slotconclusie 
presenteert de bevindingen. 

De Globaliseringsreeks vormt een solide basis voor degenen die zich snel willen inlezen in 
een thematiek waarover men nog niet veel kennis bezit. De publicaties vormen bij uitstek 
inleidingen op een thema, zijn zeer leesbaar en maken op uitstekende wijze gebruik van 
kaders en figuren die de hoofdtekst aanvullen. De boekjes zullen lezers kunnen verleiden 
om zich verder in de thematiek te verdiepen, hierbij kan de rubriek ‘om verder te lezen’ 
behulpzaam zijn. 

5.5 Bereik en gebruik van de publicaties

Met uitzondering van het eerste Kennisdossier (de Groene Economie) verschenen alle 
studies in de nieuwe reeksen met ingang van 2012. In twee jaar tijd is een aanzienlijk aantal 
publicaties in de Onderzoeksreeks en de Globaliseringsreeks geproduceerd. Het 
Kenniscluster beoogt hiermee ‘professionals’ te bereiken en te informeren, waaronder 
opinieleiders, zoals journalisten en andere professionals voor wie de mondiale dimensie 
van burgerschap deel uit maakt van hun dagelijks werk. Daartoe behoren ook de collega’s in 
de andere afdelingen van NCDO. Het uitgangspunt voor alle publicaties is dat ‘betrokken 
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burgers’ en studenten de inhoud moeten kunnen begrijpen, wat veel aandacht vergt voor 
de leesbaarheid. 

Onderstaand wordt beschreven wie er met de onderzoekspublicaties bereikt worden. Wie 
deze gebruiken, hoe de gebruikers de publicaties waarderen en wat deze betekenen voor het 
eigen werk. Achtereenvolgens worden behandeld de oplagecijfers; de aandacht voor de 
publicaties in gedrukte media; de bekendheid met de publicaties onder de abonnees van de 
NCDO Onderzoeksnieuwsbrief; de reads en downloads van de publicaties via internet99; de 
bekendheid en het gebruik van de onderzoekspublicaties in het bredere veld van 
professionals; en de ‘hertaling’ van de kennis uit het onderzoek door de staf van het 
Kenniscluster.

Oplage
In 2012 en 2013 verschenen 20 publicaties in de Onderzoeksreeks en 7 in de 
Globaliseringsreeks.100 De Onderzoeksreeks kende aanvankelijk een oplage van 700, hoewel 
voor enkele studies een kleinere oplage gold (300 of 500) en sommige alleen digitaal 
beschikbaar kwamen. Uit kostenoverweging verschijnen met ingang van 2013 uitsluitend 
digitale versies (pdf ’s). Ook speelde een rol dat een aantal publicaties sterk 
actualiteitgebonden is. De uitgaven van de Globaliseringsreeks kenden een grotere oplage 
als gevolg van een grotere vraag.101 In 2013 verschenen twee dossiers in de 
Globaliseringsreeks; de resterende uitgaven (waaronder actualisering van eerdere uitgaven) 
zullen digitaal verschijnen. Op verzoek – en tegen betaling – worden de publicaties in 
gedrukte vorm beschikbaar gemaakt via het Centraal Boekhuis. 

Aandacht voor de onderzoekspublicaties in gedrukte media en via de NCDO website
De verspreiding van de met het NCDO onderzoek verworven kennis vindt ook plaats via de 
media. NCDO heeft in 2012 en 2013 bijgehouden welke studies in de gedrukte pers aandacht 
kregen.102 Er valt echter moeilijk af te leiden wat het werkelijk bereik van de informatie over 
de publicaties van het Kenniscluster is. NCDO hanteert de zogeheten 10%-formule om uit de 
cumulatieve oplagecijfers van de media die over de NCDO-studies publiceren af te leiden 

99   Met reads wordt aangegeven hoeveel keer een digitaal document online geopend werd. De downloads 
geven aan hoeveel keer het document gedownload is naar de computer van de gebruiker.

100   Waarvan 1 in 2011 gepubliceerd.
101   Een viertal Kennisdossiers vergde een herdruk.
102   Waar journalisten de door NCDO bij de publicatie van de onderzoeken uitgebrachte persberichten 

aangrepen voor eigen berichtgeving, werd dit ook geregistreerd als media-aandacht. NCDO 
registreerde voor 2013 ook de media-aandacht via radio (3x) en televisie (1x). Ook moet vermeld 
worden dat in de cijfers soms dubbeltellingen voorkomen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een 
hoofdartikel over een thema begeleid wordt door een tekst in een kader en/of een interview met 
onderzoekers. Wanneer zoiets in een landelijk dagblad met een grote oplage geschiedt dan heeft dat 
effect in de kolom waarin de cumulatieve oplagecijfers worden vermeld. Het werkelijke aantal lezers 
dat een dergelijke krantenpagina onder ogen krijgt blijft feitelijk gelijk.
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wat het mogelijke bereik onder de Nederlandse burgers is.103 Indien deze formule klopt, dan 
zou het in tabel 5.1 voor twaalf publicaties aangegeven secondaire lezersbereik aanzienlijk 
zijn. Echter bij gebrek aan studies die het werkelijk bereik van lezers meten, blijft iedere 
aanname hieromtrent speculatief.

Hoe het ook zij, uit de tabel blijkt dat er met de publicaties aanzienlijke publiciteit is 
gegenereerd, waardoor veel Nederlanders in principe kennis hebben kunnen nemen van de 
in de onderzoeken behandelde thematiek. Het aantal online berichten valt echter sterk 
tegen. 

De cijfers bieden een indicatie van de aandachtswaarde van de verschillende studies. 
Allereerst valt op dat niet alle in 2012 en 2013 verschenen publicaties (zie tabel 5.2) 
voorkomen. Het is aannemelijk dat dit betekent dat de niet-genoemde publicaties geen 
aandacht in de gedrukte media hebben gekregen. Ten tweede valt op, dat de schrijvende 
pers vooral aandacht schenkt aan de studies in de Onderzoeksreeks. De Kennisdossiers van 
de Globaliseringsreeks ontbreken vrijwel geheel. De publicatie Nederlanders en Fair Trade 
trok in de schrijvende pers veruit het meest aandacht (37 vermeldingen).104 Het 
trendonderzoek met betrekking tot Nederlanders & Mondiaal Burgerschap (‘Nederlanders 
en de Wereld’) is met 32 vermeldingen een goede tweede.105 Ook trokken de 
Kinderbarometer (13 artikelen) en de publicatie over het budget voor 
Ontwikkelingssamenwerking (10 keer) relatief veel aandacht. 

103   Mediabereik is het totaal aantal personen dat bereikt wordt door een bepaald medium (netto bereik) of 
het aantal contacten dat verkregen wordt door een bepaald medium (bruto bereik). Het bereik kan 
worden uitgedrukt in duizendtallen of in percentages. In het laatste geval spreekt men van dekking of 
penetratie binnen een bepaalde bevolkingsgroep. Er bestaan meer formules om het mediabereik te 
bepalen (zie Centrum voor Informatie over de Media). Niet duidelijk is waar NCDO de 10%-formule op 
heeft gebaseerd.

104   Het Fair Trade onderzoek is het enige onderzoek dat zowel in 2012 als in 2013 aandacht weet te trekken. 
Nadat in 2012 van de landelijke dagbladen Trouw en de Volkskrant het onderzoek al hadden vermeld, 
verschijnen in 2013 naar aanleiding van dit onderzoek wederom artikelen in de Volkskrant (2 keer) en 
Trouw, terwijl ook opiniebladen als Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer en de damesbladen 
Libelle en Margriet erop ingaan.

105   Het grote aantal dagbladen dat aandacht aan het onderzoek Nederlanders & Mondiaal Burgerschap 
besteedt, wordt grotendeels verklaard doordat deze behoren tot het Wegener concern van regionale 
dagbladen. Deze regionale dagbladen hebben meerdere lokale edities, waardoor eenzelfde bericht in 
een veelvoud van periodieken verschijnt. Door het multiplier effect worden veel meer potentiële lezers 
bereikt dan via een enkel artikel in een landelijk dagblad. Overigens is Nederlanders & Mondiaal 
Burgerschap het enige onderzoek dat in het blad Vice Versa wordt vermeld.
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Tabel 5.1 Aandacht voor NCDO-onderzoek in de gedrukte media gedurende 2012 en 2013

Aantal 
artikelen

Oplage 
(dag)-
bladen 
(totaal)

10 % 
formule 
(potentieel 
bereik)

Aantal 
online 

berichten

Aandacht 
in OneWorld 

magazine

2012 2013 2012 2013 ja nee

Nederlanders & Fair 
Trade

16 22 2.437.425 243.743 32 66 x

Nederlanders & 
Mondiaal Burger-
schap (Nederlanders 
en de Wereld)

29 3 3.889.157 388.916 22 9 x

Kinderbarometer 
(Kinderen & Mondiaal 
Burgerschap)

10 3 724.868 74.287 6 - x

Overheidsbudget 
Ontwikkelingssamen-
werking

10 - 1.024.942 102.494 45 - x

Afval 9 - 1.446.963 144.696 24 - x

Voedselzekerheid 7 1 877.757 87.776 4 - x

Nederlanders & 
Internationaal 
Bestuur

- 3 703.064 70.306 - 12 x

Perspectieven van 
kinderen op 
duurzaamheid

- 4 94.144 9.414 - 7 x

Nederlanders & de 
deeleconomie 

- 3 398.006 39.801 - 3 x

De Occupy-beweging 1 - 106.440 10.644 2 - x

Leraren & Mondiaal 
Burgerschap

1 - 7.000 700 2 - x

Betrokkenheid van 
jongeren bij de wereld

- 1 241.752 24.175 - - x

Totaal (potentieel) 
lezersbereik

83 18 1.196.952 119.695 137 97 3 9

Bron: Bewerking op basis van data aangeleverd door NCDO.

Het trend- en opinieonderzoek weet dus veel media-aandacht te genereren. Dit is ook 
logisch gezien de aard van de publicaties en de strategie van de onderzoekers om aan te 
sluiten bij de actualiteit. Voor de publicaties in de Globaliseringsreeks ligt dit anders. Deze 
betreffen syntheses van bestaand onderzoek met weinig actuele nieuwswaarde. Tot slot 
wordt duidelijk dat OneWorld magazine relatief weinig aandacht besteedt aan het door 
NCDO uitgevoerde onderzoek. In 2012 en 2013 sprong het blad slechts drie keer in op 
publicaties van de Onderzoeksreeks. Gevraagd naar de reden voor dit gebrek aan aandacht, 
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wijzen medewerkers van het Kenniscluster op de onafhankelijke status die de redactie van 
OneWorld nastreeft: OneWorld is geen spreekbuis van NCDO.106

Bekendheid via het digitale kanaal van NCDO
De NCDO website vormt een belangrijk kanaal voor het verspreiden van kennis en informatie 
voor het verspreiden van de digitale versies van de publicaties uit beide reeksen. Tabel 5.2 
biedt een overzicht van het aantal reads en downloads in de tweede helft van 2013.107108

Tabel 5.2 Aandacht voor NCDO-onderzoek via de NCDO website in de tweede helft van 
2013

Onderzoeksreeks reads downloads

1 Nederlanders & Voedselzekerheid 47 5

2 Nederlanders & de Occupy-beweging 33 3

3 Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking 45 6

4 Nederlanders & Fair Trade 2011 87 7

5 Nederlanders & Afval 139 12

6 Leraren & Mondiaal Burgerschap 77 10

7 Kinderen & Mondiaal Burgerschap 52 5

8 Jongeren & Mondiaal Burgerschap 70 6

9 Nederlanders & Mondiaal Burgerschap 61 4

10 Nederlanders en Internationaal Bestuur 23 1

11 Nederlanders & Fair Trade 2012 221 29

12 Perspectieven van kinderen op duurzaamheid 24 1

13 Betrokkenheid van jongeren bij de wereld108 - -

14 Verankering van Wereldburgerschap op de Pabo’s 108 21

15 Nederlanders & de Wereld 2013 318 37

16 Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking 169 21

17 Jongeren & de Wereld 2013 206 29

18 Nederlanders over de nieuwe Internationale Agenda voor 
Armoedebestrijding

169 25

19 Kinderen & de vanzelfsprekendheid van water 115 10

20 Nederlanders & de deeleconomie 128 16

Totaal 2.092 248

106   Wel dient te worden vermeld dat OneWorld magazine en OneWorld.nl aandacht schonken aan drie 
studies uit de Globaliseringsreeks (Water, Post-MDG Agenda en Grondstoffen); de studies werden ook 
benut in OneWorld Live talkshows. 

107   Het is niet mogelijk om uitspraken te doen over het profiel van de bezoekers van de website. Het is 
daarom onduidelijk wie op deze wijze gebruik maken van de onderzoeksdocumenten.

108   Deze publicatie verscheen in januari 2014. 



| 89 |

Globaliseringsreeks reads downloads

1 De Groene Economie 11 26

2 Voedselzekerheid 226 33

3 Water 205 16

4 Duurzame Energie 27 7

5 Armoedebestrijding in de 21e eeuw: de Post-MDG Agenda 117 10

6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2.0 115 18

7 Grondstoffen 242 32

Totaal 943 142

Bron: cijfers NCDO (februari 2014).

In deze periode richtte de aandacht van de websitebezoekers zich vooral op de publicaties 
uit 2013. De publicaties van de longitudinale trendonderzoeken (Nederlanders & de Wereld; 
Jongeren & de Wereld) zijn daarbij veruit het meest populair. Ook de beide studies met 
betrekking tot de houding van Nederlanders ten aanzien van internationale samenwerking 
hebben de nodige interesse gegenereerd. Van de studies uit 2012 is vooral de publicatie 
Nederlanders & Fair Trade bijzonder gewild. Veel andere in 2012 in de Onderzoeksreeks 
verschenen publicaties trekken in de tweede helft van 2013 weinig aandacht. Dit kan 
verband houden met het feit dat degenen die in die periode naar de NCDO website surfen 
zich niet interesseren voor al wat oudere studies. Ook is mogelijk dat niet alle publicaties 
gemakkelijk op de website te vinden zijn. Van de Globaliseringsreeks trokken de dossiers 
over Voedselzekerheid, Grondstoffen en Water veel aandacht. 

In tegenstelling tot kennisverspreiding via het internet, verloopt die via gedrukte 
publicaties veel trager. Een bewijs daarvoor is te vinden in de relatief grote aantallen reads en 
downloads voor het Kennisdossier over Grondstoffen, dat als laatste in het jaar 2013 
beschikbaar kwam. Een novum bij deze publicatie is een ‘explanimation’ (= een animatie met 
tekst) dat op de NCDO website onder de categorie ‘Weten’ kort uitleg geeft over de 
grondstoffenthematiek. Dit heeft mogelijk bijgedragen aan de interesse om deze publicatie 
te bezien; NCDO overweegt om dit voor alle publicaties te doen. 

Bekendheid met de publicaties bij de abonnees van de NCDO Onderzoeksnieuwsbrief
Met enige regelmaat verricht NCDO online peilingen onder de abonnees van de NCDO 
Onderzoeksnieuwsbrief.109 De meest recente peiling dateert van november 2013 en 
aangezien de uitkomsten daarvan niet noemenswaardig verschillen met die van de peiling 
uit 2012, wordt afgezien van een vergelijking tussen beide lezersonderzoeken. De peilingen 
zijn interessant omdat zij inzicht geven in de werkelijke kennis van de 
onderzoekspublicaties onder de abonnees. Wat niet kan bij de analyse van de data met 
betrekking tot de in de media verschijnende informatie, is met deze survey wel mogelijk. De 
nieuwsbrief vermeldt altijd nieuwe onderzoekspublicaties, waardoor in principe alle 

109   Het abonneebestand bevat veel professionals uit de OS-sector.
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abonnees hiervan op de hoogte kunnen zijn.110 Echter, NCDO heeft geconstateerd dat slechts 
een derde van de ruim 700 abonnees de nieuwsbrief daadwerkelijk opent. Dit verklaart 
mogelijk ook de lage respons (73 personen, 9 procent) op de online enquête.111

Het spreekt voor zich dat het abonneebestand van de nieuwsbrief geen representatieve 
groep van burgers of professionals is en dat de respondenten dat ook niet zijn. Echter, de 
respons geeft enige indicatie over de bekendheid met en het gebruik van de 
onderzoeksdocumenten. Dat is van belang gezien de aanname dat veel van de 
geabonneerden zich in hun werk bezig houden met mondiale vraagstukken. In de 
evaluatierapportage waarin de gegevens uit de survey worden gepresenteerd, worden de 
respondenten dan ook consequent als ‘professionals’ aangeduid.112 De uitkomsten uit de 
enquête lijken dat ook te bevestigen.113 Box 5.1 biedt een inkijk in de resultaten van het 
onderzoek.114

Box 5.1 Bekendheid van Onderzoeksnieuwsbrief abonnees met de onderzoekspublicaties

In de enquête is gevraagd naar de bekendheid met twee in de Onderzoeksreeks 
verschenen studies114, alle tot aan november 2013 in de Globaliseringsreeks 
verschenen Kennisdossiers (nr. 1 t/m 6) en vier fact sheets in de serie ‘de feiten op een 
rij’. De resultaten bieden een gedifferentieerd beeld. 

Bepaalde studies uit de Globaliseringsreeks (water, voedselzekerheid) scoren qua 
bekendheid en gebruik duidelijk boven gemiddeld. Dit geldt ook voor de Fair Trade 
studie uit de Onderzoeksreeks. De meerderheid van de respondenten blijkt echter 
weinig geïnteresseerd in het merendeel van de studies of kent ze niet. Deze 
bevindingen gaan ook op voor de fact sheets ‘De feiten op een rij’. Dit is opmerkelijk, 
want de korte fact sheets vatten op toegankelijke wijze een thema samen. 

110   Dat is ook waarschijnlijk omdat het hier een categorie bovenmatig betrokken burgers en professionals 
betreft. Verondersteld mag worden dat de abonnees gealerteerd willen worden op nieuwe 
onderzoekspublicaties.

111   Dieleman, R., 2013a, Evaluatierapportage onderzoekproducten NCDO 2013: professionals, p. 2., intern 
document, NCDO, 2013. De enquêteresultaten maken een onderscheid tussen abonnees die ondanks 
hun betrokkenheid toch niet op de hoogte zijn met het bestaan van de publicaties en degenen die dat 
wel zijn. Verder zijn er categorieën abonnees die de studies kennen, maar niet hebben gelezen; degenen 
die ze alleen hebben ingekeken; en zij die de publicaties (geheel dan wel gedeeltelijk) hebben gelezen. 

112   Dieleman, R., 2013a.
113   Van de respondenten is 38 procent werkzaam bij een maatschappelijke organisatie gericht op 

ontwikkelingslanden; 29 procent bij een maatschappelijke organisatie gericht op Nederland; 21 procent 
is werkzaam in de sectoren wetenschap en/of onderwijs; en 10 procent werkt in de private sector. In 
doorsnee zijn de respondenten hoog opgeleid (92 procent) en van middelbare leeftijd (gemiddeld 45 
jaar). 

114   Met een eerdere enquête werd onder het abonneebestand al de bekendheid met eerder verschenen 
publicaties in de Onderzoeksreeks gepeild. Om niet duidelijke redenen zijn in de rapportage van NCDO 
twee andere documenten (die veeleer als ‘fact sheets’ zouden kunnen worden gekenschetst) onder het 
hoofdje ‘Onderzoeksreeks’ beland. Dit zijn de publicaties ‘Green Jobs and fair careers’ en ‘Nederlanders en de 
kledingindustrie in Bangladesh’.
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Het is denkbaar dat professionals de publicaties niet nuttig of van toegevoegde 
waarde achten voor de eigen werkzaamheden. Toch benut ruim de helft van hen de 
onderzoeksproducten als inspiratiebron of achtergrondinformatie. Ruim een kwart 
benut de publicaties in het eigen werk.115 Op het eerste gezicht lijken deze 
antwoorden moeilijk te rijmen met de lage scores op vraag of men de (= alle) 
publicaties heeft gelezen. Een verklaring kan zijn dat respondenten waarschijnlijk 
gebruik maken van bepaalde publicaties op het moment dat zij daaraan behoefte 
hebben. 

115

Bekendheid bij professionals 
Om beter zicht te krijgen op het daadwerkelijk gebruik en nut van de studies van het 
Kenniscluster, werden diverse buitenstaanders benaderd waarvan redelijkerwijs kon worden 
verwacht dat zij één of meerdere publicaties uit beide reeksen zouden kennen en mogelijk 
ook gebruiken. Dit betrof drie uitgevers en twee auteurs van lesmethoden voor de  
HAVO/VWO examenvakken maatschappijleer en aardrijkskunde, elf sectorspecialisten bij 
Medefinancieringsorganisaties (MFO’s) en vijf beleidsmedewerkers van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Het resultaat viel tegen. Velen gaven aan dat zij de NCDO-publicaties 
niet kenden, waarna werd afgezien van een interview. 

Het onderwijsveld
De benaderde auteurs van schoolboeken geografie en de lerarenopleiders kenden de titels 
van de NCDO-uitgaven niet. Toch wordt er in de aardrijkskundeopleidingen aandacht 
besteed aan de kernthema’s waar het Kenniscluster onderzoek op pleegt: mondiale 
publieke goederen en wereldburgerschap. Een docent aan een lerarenopleiding, tevens 
auteur van schoolboeken maatschappijleer, nuanceert de hoeveelheid leerstof en de 
diepgang waarmee deze in de beperkt beschikbare lesuren kan worden behandeld. Ook, zo 
stelt hij, raadplegen auteurs van lesmethoden veelal de primaire bronnen en zullen daarom 
geen of weinig gebruik maken van de NCDO studies. Dat de studies uit de Onderzoeksreeks 
primaire informatiebronnen zijn, is hem kennelijk niet bekend. 

Medewerkers van Museon, een instelling die zich richt op kinderen en jongeren in het 
basis- en voortgezet onderwijs, hebben een andere mening. Tijdens een bijeenkomst met 
zeven medewerkers met verschillende disciplines, werden hen enkele publicaties van NCDO 
getoond. Niemand kende deze uitgaven, maar men was wel van mening dat zij zeker nut 
kunnen hebben bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten door Museon. Het lijkt er op 
dat Museon en NCDO elkaar voor jeugdige doelgroepen kunnen aanvullen, iets dat beide 
partijen zouden kunnen onderzoeken. 

115   Twintig procent (15 personen) van de respondenten blijkt naar eigen zeggen in 2013 te verwijzen in 
eigen beleidsstukken of op sociale media naar studies uit de beide NCDO reeksen. Voor het Barometer-
onderzoek ligt dit percentage op 30. Het onderzoek geeft geen informatie over de kenmerken van 
degenen die wél of niet verwijzen naar het NCDO-onderzoek in hun eigen werk. Zie: Dieleman, R., 
2013a, p. 9, tabel 9.
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Medefinancieringsorganisaties
Bij diverse MFO’s werd getracht om sectordeskundigen te vinden die een mening over de 
NCDO-kennisproducten zouden kunnen hebben. Bij Hivos, Cordaid, ICCO, Oxfam Novib en 
Plan Nederland werden – voor zover van toepassing – specialisten benaderd op het gebied 
van voedselzekerheid, grondstoffen, de Post-2015 agenda, en mondiaal burgerschap. De 
oogst was teleurstellend: de elf benaderde deskundigen kenden NCDO als organisatie, maar 
niet in haar huidige rol als kenniscentrum. Negen kenden de over de genoemde thema’s 
verschenen publicaties niet of onvoldoende om er zich een oordeel over te kunnen vormen.
 
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werden, naast de dossierhouder voor NCDO, vier 
themadeskundigen bevraagd over de onderzoeken van NCDO. Twee van hen werken op het 
thema Voedselzekerheid, een is specialist op het thema Grondstoffen en de laatste richt zich 
op de Post-2015 agenda. De respondenten variëren in hun kennis van en oordeel over het 
NCDO-onderzoek. Sommigen kennen het op hun thema betrekking hebbende onderzoek 
niet; anderen zijn hier deels of goed over geïnformeerd. Deze laatsten blijken overwegend 
positief over het onderzoek. Box 5.2 laat deze medewerkers aan het woord.

Box 5.2 Visie van themadeskundigen van het ministerie van Buitenlandse Zaken op het NCDO-onderzoek

De themadeskundigen Voedselzekerheid hebben geen direct contact met NCDO 
gehad en kennen de betreffende publicaties niet. Zij merken op dat er wellicht 
onbedoeld sprake is van dubbel werk op dit thema. Ook het ministerie produceert nu 
en dan publicaties over succesvolle voedselzekerheidprogramma’s. Beide 
medewerkers kennen NCDO veeleer in haar voormalige rol als OS-draagvlak 
versterkende organisatie en niet als instelling waar kennis en expertise met 
betrekking tot internationale samenwerking wordt opgebouwd en uitgedragen. 

De onbekendheid met de nieuwe rol van de NCDO gold aanvankelijk ook voor de 
deskundige op het thema Grondstoffen. Dit veranderde toen hij medio 2013 door de 
auteur van het Kennisdossier Grondstoffen werd verzocht om het manuscript te 
becommentariëren. Desgevraagd stelde deze respondent dat de overige thema’s in 
de Onderzoeksreeks goed aansluiten bij het werk van de nieuw te vormen directie 
Internationale Publieke Goederen. Ook oordeelt hij positief over de huidige taken 
van NCDO, omdat deze relevanter zijn dan voorheen. 

De vierde beleidsmedewerker, die werd geïnterviewd vanwege zijn rol als 
coördinator van de Post-2015 agenda, kent de publicaties van NCDO. Hij is positief 
over het Kennisdossier gericht op de Post-2015 ontwikkelingsagenda, maar stelt 
tevens dat dit voor hem minder relevant is door het ontbreken van aanbevelingen 
voor beleidsmakers. Dit geldt volgens hem ook voor de andere NCDO-publicaties. Hij 
heeft er begrip voor dat NCDO géén beleidsbeïnvloeding nastreeft en meent ook dat 
de Nederlandse markt voor de publicaties van NCDO erg beperkt is. 
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Andere ‘gebruikers’
Er vond ook een 7-tal interviews plaats met personen van wie bekend is dat zij kennis 
hebben van het onderzoek van NCDO. Dit betreft informanten werkzaam bij Unicef, 
Stichting Utopa, ID Leaks, Amnesty International, Edukans, The Hague Centre for Strategic 
Studies en de Vrije Universiteit. Drie van hen waren in verschillende hoedanigheden 
betrokken bij het opzetten of uitvoeren van een onderzoek. De overige hebben geen directe 
relatie met het Kenniscluster. Vrijwel alle informanten oordelen overwegend positief over 
de publicatie(s) die zij kennen en sommigen bevorderen het gebruik daarvan in de eigen 
organisatie (box 5.3). Zij plaatsen wel enige kanttekeningen. Een daarvan is dat de studies 
vrij beschrijvend zijn en ‘niet erg diep graven’. De geïnterviewde deskundigen zeggen stuk 
voor stuk dat zij ‘het zelf eigenlijk allemaal wel weten’, waarmee zij bedoelen dat de studies 
niet bijdragen aan de eigen kennis, maar deze wel goed bruikbaar zijn als informatiebron 
voor anderen.

Box 5.3 Gebruik van NCDO-publicaties in enkele organisaties

ID-Leaks platform beijvert zich om de Nederlandse burger zo goed mogelijk te 
informeren over ontwikkelingssamenwerking. Deze organisatie gebruikt de 
informatie uit NCDO-onderzoek bij het voorbereiden van seminars, presentaties en 
publicaties. De oprichter van ID-Leaks zegt veel baat te hebben bij de studies van 
NCDO, omdat deze zich ‘mooi tussen de superlijvige rapporten en de hapklare 
brokken bevinden’. Maar, zo vervolgt zij: ‘wij zijn aanvullend aan NCDO. Wij volgen 
elkaar op in de schakel. Wij staan dichter bij de mensen. Vooral jonge mensen. Die 
bereiken wij onder andere op festivals. Wij gaan meer de Bühne op’. 

Aan het andere uiterste van het spectrum bevindt zich Edukans. De woordvoerder 
van deze ngo was indertijd als adviseur betrokken bij het opzetten van NCDO-
onderzoek. Er is ooit sprake geweest van mogelijke directe samenwerking tussen 
Edukans en NCDO vooral ten aanzien van aan wereldburgerschap en onderwijs 
gerelateerd onderzoek. Dit ging uiteindelijk niet door. De informant van Edukans 
benadrukt dat meer synergie tussen beide organisaties mogelijk is.

Dit ligt weer anders voor geïnterviewde vertegenwoordigers van twee 
onderzoeksinstituten. Zo adviseerde de plaatsvervangend directeur van The Hague 
Centre for Strategic Studies de auteur van het Grondstoffen-dossier. Hij vindt het een 
‘uitstekend document dat behoorlijk compleet is binnen het format van 50 pagina’s. 
Het biedt een gebalanceerd overzicht en is goed geschreven. Daardoor is het geschikt 
voor degenen die zich snel op het thema willen inlezen’. Hij voegt daaraan toe: ‘de 
auteur heeft veel van onze studies als bron gebruikt. Het niveau van de NCDO-
publicatie is waarschijnlijk te hoog voor de gemiddelde krantenlezer, maar het is 
geschikt voor de geïnteresseerde burger’. 
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De leider van een langlopend onderzoeksprogramma van de Vrije Universiteit naar 
‘geefgedrag’ van Nederlanders onderhoudt sinds 1995 contacten met NCDO. 
Gevraagd naar zijn visie op het trend- en opinieonderzoek, ziet hij hier geen 
wezenlijke verandering in sinds 2011. Hij kent de studies van de Globaliseringsreeks 
niet. Hij noemt de samenwerking tussen zijn onderzoeksgroep en het ‘Team NL/IS’ 
organisch: beide maken in hun trendonderzoek gebruik van dezelfde databestanden. 
Volgens hem is het unieke van de in het longitudinale onderzoek door NCDO 
gevolgde methodologie dat een vaste groep mensen (panel) benaderd wordt om 
veranderingen met betrekking tot mondiaal burgerschap in kaart te brengen. Dat een 
tweetal onderzoekers van het Team NL/IS voorheen tot zijn onderzoeksgroep 
behoorden kan nauwelijks toevallig worden genoemd. De hoogleraar roemt hun 
wetenschappelijke kwaliteit en die van hun collega’s in het Kenniscluster. Zijn relaas 
onderstreept de nauwe persoonlijke banden die hij met het Team NL/IS onderhoudt 
en hij zou het toejuichen indien dit ook in een steviger institutionele samenwerking 
zou resulteren.

Ten aanzien van de nogal povere bekendheid met deze studies onder de in deze evaluatie 
geraadpleegde professionals, stelt het Kenniscluster dat deze niet behoren tot de primaire 
doelgroepen van de publicatiereeksen. Zo publiceert het Kenniscluster niet voor 
themaspecialisten bij ontwikkelingsorganisaties of bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, maar juist voor een minder ingevoerd publiek als (gemeente)ambtenaren, 
journalisten, politici, werkzamen in het bedrijfsleven en studenten. Het gaat om 
professionals met interesse in, maar met beperkte affiniteit met IS thema’s, evenals om de 
geïnteresseerde burger. Deze groepen zijn in het kader van de IOB-evaluatie niet bevraagd. 
Het verdient daarom aanbeveling dat NCDO een gebruikersonderzoek uitvoert om helder te 
krijgen welke groepen in de Nederlandse samenleving worden bereikt met de 
onderzoekspublicaties.

5.6 Kennisverspreiding door middel van ‘hertaling’ van 
onderzoeksresultaten

Behalve door fysieke en digitale verspreiding van de publicaties bewandelt het Kenniscluster 
andere wegen om haar expertise uit te dragen. De onderzoekers ‘hertalen’ hun 
onderzoeksbevindingen in algemene zin en voor specifieke groepen via blogs en publicaties 
in vaktijdschriften. Ook geven zij lezingen, presentaties, gastcolleges, trainingen en nemen 
actief deel aan evenementen, nationale en internationale conferenties en seminars. Veelal 
vinden presentaties op uitnodiging plaats wat een bewijs is voor de erkenning en 
waardering van de expertise van de NCDO-onderzoekers in het brede veld van onderzoek, 
beleid en praktijk. 

In dit verband kan gewezen worden op de internationale belangstelling voor de door het 
Kenniscluster ontwikkelde definitie van de mondiale dimensie van burgerschap. De 
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afgelopen jaren was sprake van diverse presentaties en gastcolleges over deze thematiek in 
binnen- en buitenland (zie box 5.4). Deze belangstelling heeft ook te maken met het feit dat 
het thema Global Citizenship één van de speerpunten van UNESCO is geworden. De 
belangstelling in Europa bestaat onder meer bij ‘Development Education Platforms’, ngo’s 
en overheidsinstellingen. 

Box 5.4 Deelname van NCDO aan Europese conferenties over mondiaal burgerschap

In 2013 en 2014 namen meerdere stafleden van NCDO, waaronder medewerkers van 
het Kenniscluster, deel aan twee internationale conferenties, die in Brussel 
plaatsvonden. Dit betroffen de op 20 en 21 november 2013 gehouden conferentie 
‘Global Justice Through Global Citizenship: the Role of Global Education and Public 
Awareness’116 en de conferentie ‘Citizen Initiatives for Global Solidarity’, die op 30 en 
31 januari 2014 plaatsvond.117 

De eerste conferentie was georganiseerd in het kader van het ‘Development 
Awareness Raising and Education Forum’ van de ngo CONCORD. Dit Forum beoogt 
de capaciteit van Europese ngo’s te versterken op het gebied van bewustmaking van 
het Europese publiek over armoedebestrijding en sociale cohesie. Ruim 200 
wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk namen deel. Diverse 
medewerkers van NCDO faciliteerden workshops en presenteerden hun werk; de 
interim-directeur van NCDO sprak het slotwoord uit. De tweede conferentie had tot 
doel kennis en ervaring rond mondiaal burgerschap en vooral (particuliere) 
burgerinitiatieven in Europees verband uit te wisselen. In plenaire sessies en 
workshops werden de ervaringen in 12 verschillende Europese landen met dit thema 
besproken. Ook hier was sprake van actieve participatie door NCDO-medewerkers.

Een lid van het IOB-evaluatieteam nam als ‘observer’ deel aan beide conferenties. Op 
grond van zijn observaties kan gesteld worden dat NCDO een belangrijke 
inhoudelijke bijdrage heeft kunnen leveren. Ook bleek uit de presentaties en reacties 
van andere deelnemers dat de ontwikkeling van mondiaal burgerschap (theorie en 
praktijk) in Nederland verder is gevorderd in vergelijking met de meeste andere 
lidstaten van de Europese Unie. 

116117

Ook is sprake van intern NCDO-gebruik van de onderzoeksdocumenten en expertise van het 
Kenniscluster. Dit betreft veelal input voor trainingen aan derden. Voor het op kinderen 

116   Deze conferentie was een initiatief van de Nederlandse en Belgische onderzoeksinstituten (Centre for 
International Development Issues – CIDIN), Radboud Universiteit Nijmegen en HIVA, Research Institute 
of Work and Society, Katholieke Universiteit Leuven), kennisinstellingen (NCDO, 4de pijlersteunpunt,  
PI Wijzer), Wilde Ganzen en de Vlaamse regering. 

117   De conferentie werd georganiseerd door HIVA, Research Institute of Work and Society, Katholieke 
Universiteit Leuven, DEEEP/CONCORD, Centre for International Development Issues – CIDIN, Radboud 
Universiteit Nijmegen, European Association of Development Research and Training Institutes en NCDO.
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gericht onderzoek, is de redactie van Samsam de natuurlijke partner. Ook voorzien de 
opinieonderzoeken in de informatiebehoefte van de overige afdelingen. Tot slot vindt 
samenwerking plaats tussen het Kenniscluster en de redactie van OneWorld, bijvoorbeeld 
bij het vervaardigen van speciale themanummers. Ondanks de potentiele synergie, bleven 
deze contacten beperkt. In 2013 zijn stappen genomen om te komen tot structurele 
samenwerking.118

Deze voorbeelden geven aan dat het onderzoek van NCDO toegevoegde waarde heeft voor 
andere afdelingen van NCDO en voor de externe partners van NCDO. Hoewel een en ander 
zich niet laat kwantificeren, is het duidelijk dat veel van de door het Kenniscluster 
gegenereerde kennis haar weg vindt naar derden. 

5.7 Conclusie

Relevantie
Het Kenniscluster heeft veel energie gestoken in het opzetten, uitvoeren en publiceren van 
onderzoek. Dit onderzoek is relevant doordat het aansIuit bij de voor en door NCDO 
geformuleerde taken. Bij het trend- en opinieonderzoek (naar duurzaam gedrag en de 
principes die daaraan ten grondslag liggen) gaat het niet alleen om het in kaart brengen van 
(veranderend) gedrag, maar tevens om het verkrijgen van inzicht in en het duiden van 
(veranderingen in) gedrag. Het gaat om kennisverzameling en kennisopbouw. Het 
onderzoek naar kennis, en gedrag met betrekking tot internationale kwesties is een 
voortzetting van wat eerder OS-draagvlakonderzoek heette. NCDO heeft dus een lange 
traditie met het uitvoeren van ‘barometer-onderzoek’, maar de thans daarbij gehanteerde 
concepten zijn fundamenteel anders en gericht op het begrip mondiaal burgerschap. Dit 
begrip werd door het Kenniscluster gemunt en is nu ingedaald in de gehele organisatie. 

De studies van de Globaliseringsreeks brengen voornamelijk bestaande kennis en bestaand 
beleid bij elkaar ten einde deze elders opgebouwde maar verspreid beschikbare kennis te 
ontsluiten voor een breder publiek. NCDO realiseert zich terdege dat het niets kan 
toevoegen aan de vakspecialistische kennis die voorhanden is en wordt gegenereerd door 
academische instellingen, kennisplatforms en bij grote internationale en nationale 
organisaties. De toegevoegde waarde van de Kennisdossiers van NCDO ligt dan ook vooral 
in de vertaling van deze kennis naar betrokken burgers en professionals inclusief het daarbij 
aanreiken van mogelijke handelingsperspectieven. 

118   Afspraken zijn gemaakt om op de homepage van OneWorld een onderzoeksportal in te richten waar 
het Kenniscluster berichten zal plaatsen over nieuw onderzoek inclusief dat van derden. Er zijn plannen 
om interviews met externe onderzoekers op te nemen, nieuwsberichten over onderzoek van 
promovendi te plaatsen, en een ‘promovendi-wisselcolumn’ in te richten. Een tweede initiatief richt 
zich op samenwerking tussen het Kenniscluster en OneWorld op de huidige drie speerpunten van 
NCDO. Tot slot neemt men voor om gezamenlijk onderzoeksjournalistiek te bedrijven, waarbij duo’s uit 
het Kenniscluster en de OneWorld-redactie een thema uitdiepen.
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Door te concentreren op de thema’s voedselzekerheid, water, en seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, haakt het Kenniscluster aan bij accenten in het internationale 
beleid van de Nederlandse overheid. Ook is de focus op mondiale publieke goederen 
hiermee in lijn. Het is van belang om rekening te houden met de kennisbehoefte van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken bij de ontwikkeling van de onderzoeksagenda.

Effectiviteit
De publicaties die in het kader van de Globaliseringsreeks worden uitgegeven zijn over het 
algemeen van goede kwaliteit. Wat de studies van deze reeks met elkaar verbindt is dat zij 
zich vrijwel allemaal op één van de mondiale publieke goederen richten. De thematiek 
wordt op basis van actuele secundaire bronnen uitgewerkt, zodat de lezer in kort bestek en 
vanuit verschillende perspectieven een goed overzicht krijgt van het debat, de belangrijkste 
knelpunten en de kansen voor verschillende actoren. De uitgaven functioneren uitstekend 
als inleiding in de betreffende thematiek. Een aandachtspunt voor nog op stapel staande 
kennisdossiers is om meer academische publicaties als bron te gebruiken. Ook kunnen de 
lezers suggesties voor verdiepingsstof worden aangeboden. 

De Onderzoeksreeks biedt een gevarieerd beeld qua aard en focus van de behandelde 
thematieken en wijze waarop de resultaten worden ingekaderd en aangeboden. Bij een 
aantal studies is weinig sprake van theoretische inbedding; zij zijn vooral beschrijvend van 
aard. Daar staat tegenover dat de reeks ook op diepgaand onderzoek gebaseerde publicaties 
kent. Deze heterogeniteit komt deels voort uit de keuzes die gemaakt zijn bij de 
samenstelling van de reeks: een combinatie van grondig longitudinaal trendonderzoek om 
met gefundeerde analyses ontwikkelingen in kennis, houding en gedrag van burgers te 
begrijpen en verklaren, en incidenteel opinieonderzoek op bepaalde thema’s zonder 
longitudinaal karakter. Dit laatste type onderzoek beoogt vooral het bredere publiek te 
bereiken; toegankelijkheid en leesbaarheid staan daarom centraal. Het longitudinale 
onderzoek is geschikt voor algemeen gebruik, maar beoogt ook wetenschappers te 
bereiken. Deze heterogeniteit van onderzoeken in een zelfde Onderzoeksreeks is voor 
buitenstaanders lastig te begrijpen. NCDO zou kunnen overwegen om de Onderzoeksreeks 
te splitsen in een reeks met analytisch (academisch) longitudinaal onderzoek en een reeks 
met onderzoeksrapporten van meer beschrijvende aard. Beide reeksen kunnen 
verschillende doelen nastreven en onderscheidende doelgroepen bedienen. 

Over het werkelijk bereik en gebruik van de onderzoekspublicaties zijn geen stellige 
uitspraken mogelijk. Enerzijds genereren vooral de publicaties uit de Onderzoeksreeks 
aanzienlijke publiciteit via vermelding in landelijke en regionale bladen. Anderzijds tonen 
de cijfers over het online gebruik een vrij bescheiden bereik van de publicaties met een 
gering daadwerkelijk gebruik. Dit geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor op de NCDO 
Onderzoeksnieuwsbrief geabonneerde professionals. Bij professionals die niet 
geabonneerd zijn op deze nieuwsbrief blijken de publicaties slecht bekend. Deze groep gaat 
er bovendien van uit dat deze ook niet voor hen bedoeld zijn en maken doorgaans gebruik 
van meer gespecialiseerde c.q. primaire informatiebronnen. Het tegenvallend gebruik van 
de publicaties was overigens een punt van zorg bij NCDO. Om die reden werd in 2013 
besloten bij de opzet van de onderzoeken expliciet aandacht te geven aan een 
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communicatiestrategie om de beoogde doelgroepen beter te kunnen bedienen. Een snelle 
en meer flexibele verspreiding van publicaties via de website, het toevoegen van 
‘explanimations’, het aansluiten bij actuele gebeurtenissen en het presenteren van 
onderzoeksresultaten in verschillende fora zijn elementen van deze nieuwe 
communicatiestrategie. 

Er is weinig samengewerkt tussen het Kenniscluster en de redactie van OneWorld. De 
meeste onderzoekspublicaties kwamen in OneWorld niet aan bod. Er is een intensievere 
samenwerking tussen het Kenniscluster en de redactie van Samsam en met medewerkers 
die trainingen verzorgen.
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