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1
Inleiding
Hoe staat het met de identiteit en het imago van Nederland? Wie
zijn wij eigenlijk en hoe zien wij ons land? Hoe trots zijn we op ons
eigen land?
Nederland is op zoek naar zichzelf. Wie is de Nederlander,
waar staat Nederland voor, wat maakt Nederland nu zo
uniek? En welke waarden willen wij als inwoner van Nederland
behouden? Deze vragen voeren nu al jaren de boventoon in
de politiek, de media en de wetenschap. En om de antwoorden te achterhalen laten we graag de Nederlander zelf aan
het woord.
Maar als je 16 miljoen Nederlanders vraagt de Nederlandse identiteit te beschrijven, krijg je 16 miljoen verschillende
antwoorden. Bestaat de Nederlandse identiteit wel? Volgens
velen niet. Dat was ook de uitspraak van Koningin Máxima in
2007 bij de publicatie van het WRR rapport ‘Identificatie met
Nederland’, die niet door iedereen in dank werd afgenomen,
maar waar ze wellicht wel gelijk in had. De vraag blijft actueel.
Zeker wanneer we de parallel trekken met de identiteit van
verschillende bedrijven en organisaties.
Uit onze ervaring met bedrijven en organisaties in de profit
en non-profit sfeer speelt de identiteit juist een grote rol in
de sturing van het gedrag van een organisatie. Een identiteit
vormt een organisatie en draagt bij aan haar reputatie. Hoe

sterker de medewerker zich identificeert met haar bedrijf hoe
gemotiveerder de medewerker is bij te dragen aan het resultaat. En wat geweldige bedrijven onderscheidt van middelmatige, is juist de instelling van haar werknemers! Ruim 20.000
medewerkers van uiteenlopende bedrijven en organisaties
hebben in de afgelopen jaren in onze onderzoeken aangegeven met welke waarden zij zich identificeren. Daaruit blijkt
welke waarden medewerkers individueel nastreven maar ook
welke waarden zij terug willen zien in het bedrijf om zich te
kunnen identificeren met hun bedrijf of organisatie. Het geeft
inzicht in de relevante waarden voor het individu en hoe deze
zich verhouden tot de beleefde en gewenste waarden in een
organisatie. Hiervoor gebruiken we een gevalideerde waarden
set bestaande uit 24 Positioneringswaarden.©

De samenstelling van de 24 waarden zijn gebaseerd op motivatie- waarden- en emotieonderzoek van onderzoekers zoals
Schwartz, Reiss, Rokeach, Oppenhuisen en Chiarelli. Deze set
van 24 menselijke drijfveren is tot stand gekomen middels een
omvangrijk onderzoeksproject in samenwerking met onderzoeksbureau MetrixLab onder 8000 Nederlanders (2007). Op
de volgende pagina ziet u een compleet overzicht van de 24
Positioneringswaarden.©

De identiteit & het imago van NL, maart 2014

3

Bezit
Bezit
Verzamelen
Verzamelen

Warm
Warm
Zorgzaam
Zorgzaam

Waardering
Waardering
Erkenning
Erkenning

Ontspannen
Ontspannen
Zorgeloos
Zorgeloos

Speels
Speels
Plezier
Plezier

Ongebonden
Ongebonden
Onafhankelijk
Onafhankelijk

Verbonden
Verbonden
Samen
Samen

Veilig
Veilig
Beschermd
Beschermd

Vaardig
Vaardig
Talent
Talent

Ontdekken
Ontdekken
Nieuwsgierig
Nieuwsgierig

Uitdaging
Uitdaging
Winnen
Winnen

Trots
Trots
Zelfverzekerd
Zelfverzekerd

Sexy
Sexy
Passie
Passie

Prestatie
Prestatie
Vooruitgang
Vooruitgang

Orde
Orde
Structuur
Structuur

Mooi
Mooi
Schoonheid
Schoonheid

Idealisme
Idealisme
Betere
Wereld
Betere wereld

Gezondheid
Gezondheid
Voeding
Voeding

Luxe
Luxe
Prestige
Prestige

Loyaal
Loyaal
Moreel
Moreel

Invloed
Invloed
Leiderschap
Leiderschap

Individueel
Individueel
Uniek
Uniek

Fit
Fit
Sportief
Sportief

Creatief
Creatief
Fantasie
Fantasie

De identiteit & het imago van NL, maart 2014

4

Samenspel identiteit & imago
Wie ben ik en hoe word ik gezien?
Sterke merken vinden aansluiting met de binnen- en buitenwereld. Belangrijk bij het positioneren van een merk is een
goed begrip van de markt, van de klant en de organisatie. Een
merkpositionering moet extern kloppen, maar vooral ook
van binnenuit komen. Een merk is als een jas die past bij de
organisatie. Om een succesvol merk op de markt te brengen,
is het dus net zo belangrijk om goed te begrijpen wat de organisatie drijft, als wat de doelgroep belangrijk vindt. Door deze
bril kijken we naar de identiteit en het imago van Nederland.
Gevoed door antwoorden op vragen zoals: welke associaties
roept Nederland bij u op? Hoe typeert de Nederlander zichzelf? Wat is de kracht van Nederland? Wat maakt Nederland
uniek? De wijze waarop we kijken naar Nederland en naar
onszelf heeft verstrekkende consequenties op de wijze waarop een land zich ontwikkelt, gedraagt en functioneert. Vergelijkbaar met hoe een identiteit van organisaties een belangrijk
fundament is voor het bouwen van reputaties, het creëren
van waarde en hun eigen veranderkracht.
Drie vragen stonden centraal in dit onderzoek:
• Wat is het zelfbeeld van de Nederlander? Wat is de individuele kracht van de Nederlander?
• In welke mate identificeert de Nederlander zich met haar
land?
• Waar ligt de kracht van Nederland?  Wat maakt ons land
uniek?

collectieve gevoel van veiligheid en verwantschap.
We horen graag bij iets dat groter is dan wij zelf zijn. We identificeren ons graag met zaken die we waarderen of waar we
respect voor hebben. Aan de hand van 5 stellingen is de mate
van identificatie met Nederland in kaart gebracht. Hoofdstuk
3 geeft hier een nadere toelichting. Ter inspiratie deden we
een beroep op de creativiteit van de Nederlander. In hoeverre
de Nederlander trots is op haar land vinden we terug in de
creatieve slogans die meer dan 1.000 respondenten op hun
T-shirt plaatsten.
Hoofdstuk 4 laat zien hoe wij naar het land NL kijken. Wat
is het huidige imago van Nederland? Samen duiden we wat
Nederland typisch Nederland maakt. Hier valt de gap op
tussen de identiteit van de Nederlander en het imago van NL.
Belangrijke kracht voor ons land is innovatie & vooruitgang.
Echter de Nederlander ziet zichzelf helemaal niet als innovatief, blijkt uit het persoonlijk profiel in hoofdstuk 1. Andere
opvallende verschillen tussen o.a. jong en oud worden hier
besproken.
Overall zijn de Nederlanders vrij positief over hun land. Maar
als concreet wordt gevraagd of je Nederland zou aanbevelen
aan vrienden of familie als land om te wonen, werken of te
leven, is het antwoord door een derde van de Nederlanders
nee. De tevredenheid van de Nederlander uit zich in de mate
waarin zij ons land aanbeveelt aan vrienden, collega’s en
familie. Deze zgn. tevredenheidsscore (NPS) wordt toegelicht
in hoofdstuk 5.

De kracht van de Nederlander zelf wordt beschreven in
hoofdstuk 2. Hoe typeert de Nederlander zichzelf. Identificatie
speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van een identiteit. Een sterke betrokkenheid en identificatie stimuleert het

De identiteit & het imago van NL, maart 2014

5

Management samenvatting
Nederlander verkoopt ons land slecht
Het merendeel van de Nederlanders voelt zich sterk verbonden met Nederland (69%). Tegelijkertijd zouden we vrienden
en familie niet aanraden om hier te gaan wonen, werken en
leven. Met een negatieve Net Promoter Score (NPS) van -14
verkopen we ons land slecht aan anderen. Dit blijkt uit recent
onderzoek van strategisch merkadviesbureau Positioneringsgroep in samenwerking met het marktonderzoeksbureau DirectResearch. Maar liefst dertig procent van de Nederlanders
geeft ons land een aanbevelingscijfer van een 6 of lager.
Hoger opgeleiden zijn met een NPS van 3 de beste promotors
van ons land. Deze score moeten we echter wel in perspectief
plaatsen. Nederlanders  zijn nuchter en niet zo uitgesproken:
de ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’-mentaliteit.
Negens en tienen zullen we dan ook niet zo snel geven. Maar
het feit dat een derde van de Nederlanders ons land niet
hoger kwalificeert dan een 6, is op zijn minst verontrustend te
noemen.
De representatieve steekproef onder 1000 Nederlanders
toont een groot verschil tussen wie de Nederlander is als persoon en hoe we tegen ons land aankijken.

als ‘orde & structuur’ (39%), ‘prestatie & vooruitgang’ (37%) en
‘veilig & beschermd’ (32%). We zien Nederland als een land
waar alles goed geregeld en veilig is, een soort cocon van sociale voorzieningen. En ook als innovatief en vooruitstrevend.
Daarnaast prijzen we onze kenniseconomie en handelsgeest.
Nederlanders vinden Nederland uniek in haar tolerantie,
kleine omvang, vrijheid, diversiteit/culturen en haar sociale
voorzieningen. Hoogste prioriteit om veranderingen binnen
Nederland te realiseren liggen op het gebied van werkeloosheid, zorg, criminaliteit en belastingen.
Het beeld dat we van Nederland als land hebben wijkt op
het punt van ‘innovatie en vooruitgang’ af van de individuele
identiteit van de Nederlander. Als we zelf als persoon niet die
innovatiekracht hebben, hoe verwachten we dan dat ons land
vooruit komt?

Identiteit Nederlander: zacht en behoudend
De Nederlander karakteriseert zichzelf vooral als ‘warm &
zorgzaam’ ( 43%) en ‘loyaal & moreel’ ( 40%). Gevolgd door
‘verbonden & samen’ (32%), ‘orde & structuur’ (30%) en ‘ontdekken & nieuwsgierig’ (29%). Waarden als ‘luxe’, ‘schoonheid’,
‘leiderschap’ en ‘sexy’ worden het minst passend ervaren.
Imago Nederland: goed georganiseerd en vooruitstrevend
De kracht van Nederland dichten we vooral toe aan waarden
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2
Identiteit Nederlander: zacht en behoudend
Op de vraag met ‘welke waarden typeert u zichzelf?’ Of nog
concreter ‘wat is uw persoonlijke kracht?’ ontstaat een veilig
en behoudend beeld. De Nederlander kiest voor waarden zoals zorgzaam, loyaal, ordelijk en verbonden. Nieuwsgierigheid
en gezondheid typeren het Nederlandse karakter. Een warm,
gestructureerd en betrouwbaar volk dus. Aangevuld met de
waarde ‘ontdekken en nieuwsgierig’, dat duidt op een onderzoekend karakter.
Waarden als luxe, schoonheid, leiderschap, passie worden
minder passend ervaren bij het nuchtere Nederlandse volk.
Opvallend is dat met name de harde en ambitieuze waarden
als prestatie & vooruitgang, uitdaging & winnen, invloed &
leiderschap nauwelijks zijn gekozen. Dit duidt op een behoudende tendens, die meer het introverte karakter (‘doe nu
maar normaal’) benadrukt van de NL-er. De identiteit van de
Nederlander laat een zacht en behoudend beeld zien.

Warm
Warm
Zorgzaam
Zorgzaam

Loyaal
Loyaal
Moreel
Moreel

Verbonden
Verbonden
Samen
Samen

Orde
Orde
Structuur
Structuur

Ontdekken
Ontdekken
Nieuwsgierig
Nieuwsgierig

Gezondheid
Gezondheid
Voeding
Voeding

Opvallende verschillen
Maar regionaal gezien ontstaat er een ander beeld: Met name
in regio Noord-oost Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe) draait het meer om individuele behoeften zoals bezit &
verzamelen, prestatie & vooruitgang. Zij staan onafhankelijker
en ongebonden in het leven en zien zichzelf meer als warm &
zorgzaam. In het Zuiden (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)
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zien de mensen zich minder als vooruitstrevend en prestatiegericht. En zien zij bescherming en veiligheid meer als hun
relevante kracht. In de grote steden in het westen (Nielsen 1
regio) scoort de waarde uitdagen & winnen significant lager
ten opzichte van de rest van Nederland.
Landelijk gezien zien jongeren (18-24 jaar) zichzelf meer als
daadkrachtig en ambitieus dan ouderen zichzelf zien. Eén derde van de jongeren (t/m 24 jaar) kent zichzelf deze waarden
toe tegenover 7% van ouderen (> 55 jr).
Verschillen tussen mannen en vrouwen in Nederland zijn er
ook. Vrouwen in Nederland  omschrijven zichzelf eerder als
creatief, warm en zorgzaam. Mannen zien zichzelf eerder als
daadkrachtig, vooruitstrevend en leidend ten opzichte van
vrouwen.
Bestaat de typische Nederlander? Wat achten wij kenmerkend
in het gedrag van onze medelanders, wat kleurt hun persoonlijkheid? Wat betekenen het gekozen waardenpatroon nu in
het dagelijks reilen en zeilen van de Nederlander?  Kunnen we
met elkaar een typische Nederlander omschrijven?
Nee we zijn niet op zoek naar de persoonsbeschrijving van
Henk en Ingrid, dat simplificeert de Nederlander, die zich
bovendien niet in een hokje laat duwen. We kijken naar een
bloemlezing, waar respondenten het beeld van de typische
Nederlander kort en bondig weergeven.

“Burgerlijk. 9-5 baan, modaal inkomen, twee auto’s, twee kinderen....caravan.”
“De Nederlander als mens is direct, helder, houdt van sociaal contact, is ruimdenkend, en heeft het vermogen zich aan te passen.”
“De typische Nederlander bestaat niet…”
“Veel werken, veel verdienen, zo groot mogelijk huis, ze veel mogelijk zelfontplooiing en altijd maar zeggen ik heb het te druk.”
“Een man die zich redelijk nonchalant kleed, ontwikkeld is, zelfverzekerd is, met een blik op de wereld en kritisch. Hij is journalist.
Sport graag (hardlopen en tennissen), reist graag, niet alleen voor
z’n beroep, spreekt z’n talen en is uitgesproken maar toch geliefd
als mens (vanwege z’n warme inborst).”
“De man werkt hele dagen de hele week, de vrouw in deeltijd en
doet het meeste in het huishouden, ze sporten beide en gaan
graag met vrienden uit en omdat ze beide alles willen lopen ze
vaak tegen een burn-out aan!”
“Iedere Nederlander is uniek: er zijn geen twee Nederlanders gelijk.
Dus voor mij is er geen typische inwoner van Nederland.”

“Man die meestal een fulltime baan heeft, familieman. Burgerlijk
in een eengezinswoning woont. Na acht uur niet meer opendoet
en de telefoon niet opneemt. Meestal rond 18.00 uur eet. Kijkt
graag voetbal en socialiseert met collega’s en vrienden.”
“Beetje kleurloos typ, vriendelijk, degelijk, doe maar normaal dan
doe je al gek genoeg.”
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Sterke identificatie met Nederland
Nederlanders voelen zich sterk verbonden met Nederland. Dat
uit zich in een goed gevoel als Nederland goed presteert. Maar
minder als het gaat om het met trots uitdragen dat men Nederlander is. Ook hier een bevestiging van eerder vastgestelde
behoudende, veilige en introverte karakter van de Nederlander.
De sterke identificatie met Nederland vinden we ook terug in
de stelling dat wij het belangrijk vinden ons te gedragen volgens de geldende normen en waarden in ons land. Slechts één
op de tien ondervraagden geeft aan dat ze niet goed passen
bij de Nederlandse cultuur.
Deze score op verbondenheid is kenmerkend voor alle verschillende clusters. Zowel mannen als vrouwen, jong en oud,
hoog en laag opgeleid en in alle provincies voelt men zich sterk
verbonden met ons land.
We vroegen respondenten een T-shirt met een slogan te
bedenken die laat zien hoe trots men op Nederland is. Uit de
meer dan 1000 ontvangen suggesties kunnen we over het
algemeen stellen dat de Nederlander erg positief gestemd is.
De meeste slogans die de Nederlanders verzinnen hebben te
maken met ons kleine land, grootse daden, trots en vrijheid.
Een enkeling daargelaten: “Als ik gedwongen zou worden dit
t-shirt te dragen zou het onder een trui zitten”. Enkele creatieve voorstellen ziet u op de volgende pagina.
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Imago van Nederland: goed georganiseerd en
vooruitstrevend
Er is lang gezocht naar wat Nederland typisch Nederland
maakt. Het imago van Nederland; de manier waarop wij bekend staan in de wereld. Vaak worden genoemd: vrijheid van
meningsuiting en levensovertuiging, individuele zelfbeschikking, solidariteit, actief burgerschap en respect voor wetten
en democratie. Maar is dit uniek voor Nederland, of geldt het
ook voor veel andere landen?

Vraag de Nederlander vandaag de dag welke associaties
Nederland voor hem oproept dan zijn dat veelal positieve
beelden. Meer dan de helft van de eerste en open associaties
met Nederland zijn positief (53%): vrijheid, gezellig, sociaal en
veilig. Ongeveer één derde zijn negatieve associaties, denk
aan druk, regels, vlak, vol.

Negatief

30%

Neutraal
Postitef

53%
18%
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De kracht van Nederland is onze ordelijkheid, innovatiedrang en
geborgenheid.
De Nederlander heeft in het begin van het onderzoek aan de
hand van de 24 waarden zichzelf in beeld gebracht. Nu zijn
dezelfde 24 waarden voorgelegd om de kracht van het land
Nederland te duiden. Bijna 40% koos de waarde orde & structuur
als best scorende waarde. Nederland is het land waar alles goed
geregeld en georganiseerd is.
Opvallend is dat de waarde prestatie & vooruitgang ook zeer
vaak is gekozen (37%). We zien Nederland als een innovatief,
vooruitstrevend land, sterk op prestaties (vooruitgang) gericht.
Een mogelijke vertaling van alom geprezen Nederlandse sterke
handelsgeest. En we prijzen onze kenniseconomie. Opvallend
omdat deze waarde prestatie & vooruitgang laag scoort bij het
persoonlijke profiel van de Nederlander. Als we zelfs als persoon
niet die innovatiekracht hebben, hoe verwachten we dan dat ons
land vooruitkomt?

Top 6 en bijbehorende argumentatie
39%
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“Waarom heeft u specifiek voor deze waarden voor Nederland gekozen? Onderbouw in steekwoorden uw keuze.” | Alle respondenten n=1030

We zien Nederland als een veilig land (32%). Het wordt wel een
soort cocon van sociale voorzieningen genoemd waarin we veilig
kunnen leven. Nederland beschermt haar inwoners door wetten,
regels, politie op straat en onze dijken.
Tegelijkertijd zien we dat men Nederland koppelt aan verder ontwikkeld materialisme. De waarden bezit & verzamelen zijn kenmerkend voor Nederland, vindt een op de vier ondervraagden.
We zijn trots op ons kleine landje (25%). Zelfverzekerd, trots op
wat we hebben bereikt in binnen- en buitenland.
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En tot slot vinden we dat Nederland haar kracht ook inzet in
andere landen. We zijn betrokken bij het milieu en armoede
in de wereld: idealisme & betere wereld past bij Nederland
zegt 24% van de respondenten. We hebben het beeld dat we
klaar staan voor anderen, veel aan ontwikkelingshulp doen en
streven naar een beter milieu voor volgende generaties.
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Weinig schwung in het profiel van Nederland
De waarden die het minst zijn gekozen als de kracht van
Nederland, zijn sexy & passie, ontspannen & zorgeloos, speels
& plezier en mooi & schoonheid. We zijn een nuchter, hardwerkend volk. Het lijkt erop dat het calvinistische verleden
nog steeds een stempel drukt op de huidige beleving van het
leven in Nederland.
Jongeren zien ambitie en daadkracht veel meer als kracht van
Nederland
Prestatie & vooruitgang vormt een belangrijke waarde voor
Nederland. Onder jongeren (18-24 jr) ziet bijna de helft dit als
de kracht van Nederland. Ook uitdaging & winnen zien jongeren veel meer als een kracht voor ons land dan andere leeftijdsgroepen. Deze waarden schrijven jongeren ook meer aan

zichzelf toe dan de rest van de bevolking. Onze jongeren zijn
meer gedreven en daadkrachtig. Overall is vooruitgang nastreven een belangrijke waarde voor Nederland. Een waarde die
de individuele Nederlander dus niet als haar eigen kracht ziet
maar hier wel de kracht voor het land ziet liggen.
Tolerantie en vrijheid worden als meest uniek gezien aan Nederland
Op de vraag wat Nederland het meest uniek maakt, wordt
het woord ‘klein’ het vaakst genoemd. Klein in de zin van ‘dat
maken ze toch wel waar op ruim 37.000 km²’. Een klein land
dat goed presteert in de wereld. Sport, dance, handel, export,
water, infrastructuur, kaas: waarin een klein land groot kan zijn.
Nederland wordt uniek bevonden door haar tolerantie en vrijheid. De diversiteit in ons land aan culturen, mensen, ideeën,
geloof wordt gezien als een uniek kenmerk van Nederland.

De identiteit & het imago van NL, maart 2014

14

5
Nederland beveelt Nederland niet massaal aan
In onze dagelijkse praktijk gebruiken we een tevredenheidsmeting: de Net Promoter Score (NPS): een eenvoudig maar
krachtig instrument dat met één enkele vraag klantentevredenheid meet en een indicatie geeft van het groeipotentieel
van het bedrijf of product. In het bedrijfsleven is het een
algemeen meetinstrument om een eenduidige en gemakkelijk
interpreteerbare klantentevredenheidsscore te bepalen die
door de tijd of tussen verschillende sectoren vergeleken kan
worden.
De NPS peilt bij de respondent in welke mate hij/zij een bepaald bedrijf, product of dienst aan anderen (vrienden, collega’s, familie) zou aanbevelen. De achterliggende gedachte
is simpel: als u graag een bepaald product gebruikt of zaken
doet met een bepaald bedrijf, wilt u dit maar al te graag delen
met anderen. Naargelang de score die gegeven wordt op de
Net Promoter vraag onderscheidt men 3 categorieën van
mensen:

Ook deze vraag hebben wij voorgelegd aan de Nederlander.
Overall zijn de Nederlanders vrij positief over hun land. Maar
als concreet wordt gevraagd of je Nederland zou aanbevelen
aan vrienden of familie als land om te wonen, werken of te
leven, is het antwoord nee. Een negatieve NPS van -14 geeft
men aan Nederland. Dit betekent dat wij meer mensen hebben in Nederland die het land een cijfer van 6 of lager geeft
dan mensen die een 9 of 10 geven.

100%

16%
16%

80%

60%

54%
54%

Promotors
Passives
Distractors
Promoters
Passives

•

Promotors: respondenten die een 9 of 10 gegeven hebben.

40%

•

Passief Tevredenen (Passives): respondenten die een 7 of
8 gegeven hebben.

20%

•

Detractors: respondenten die een 0 tot 6 gegeven hebben.

Detractors

29%
30%

-14

0%
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Om dat in de dagelijkse context te plaatsen: NPS scores voor
organisaties blijven gemiddeld steken op -8. De overheid krijgt
zelfs een NPS van -24. Minus 30,  is de gemiddelde NPS-score
van verzekeraars. De bankensector scoort iets beter, maar
ook nog steeds in de min (circa min 20).
Maar hoe moeten we de scores inschalen? Het antwoord op
deze vraag blijkt cultuurgebonden. Amerikanen bijvoorbeeld
blijken eerder geneigd om hoge cijfers te geven wanneer ze
tevreden zijn. Als gevolg hiervan zijn de Net Promoter Scores
in Nederland al heel snel negatief, omdat het aantal promotors (respondenten die een 9 of 10 geven) simpelweg kleiner
is. Onze ambassadeurs typeren zichzelf als ongebonden, trots
en ontspannen persoonlijkheden. Degene die Nederland een
onvoldoende geeft zijn meer op zichzelf, creatief en fantasierijk en idealistisch.

Persoonlijke waarden binnen NPS groepen

Mensen die Nederland graag promoten doen dit vanwege
de mogelijkheden, kansen en voorzieningen in ons land, de
vrijheid, veiligheid en het feit dat alles goed geregeld is. De
groep mensen die Nederland eerder afraden baseren zich
op de drukte in ons land, de lage werkgelegenheid en teveel
individualiteit in de samenleving.  
Hoger opgeleiden geven Nederland de hoogste NPS, namelijk
een positieven NPS van +3. Lager opgeleiden zouden Nederland het minst aanbevelen, zij komen uit op een negatieve
NPS van -20.

Opleidingen binnen NPS groepen
Promoters zijn vaker hoger opgeleid, terwijl detractors juist vaker lager opgeleid zijn. De NPS van hoger
opgeleiden wijkt significant af van de andere opleidingsgroepen.
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Kijken we naar de aanbeveling door vrouwen versus mannen,
dan scoren mannen een significant hogere NPS dan vrouwen.

NPS naar geslacht
Mannen hebben een significant hogere NPS dan vrouwen
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Indien de Nederlander in de huid zou kruipen van minister
president Mark Rutte dan geniet de aanpak van de werkloosheid de hoogste prioriteit. “Het moet aantrekkelijker zijn om
te werken dan om thuis te zitten en te leven van een uitkering.” Werkgelegenheid creëren, met name onder de jeugd.
Tweede punt op de agenda is ons zorgstelsel. Betere zorg
voor de zwakkeren en hulpbehoevende medemens. Geen
bezuinigingen op de zorg; een zorgstaat blijven. Criminaliteit
bestrijden, harder aanpakken staat ook in de top 3. Tot slot
wil men investeren in het onderwijs. Een duidelijk signaal voor
het landelijke bestuur.
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6
Onderzoeksverantwoording
Doelgroep
De doelgroep van het onderzoek zijn Nederlanders. De resultaten zijn gewogen om de samenstelling van de Nederlandse
bevolking zo goed mogelijk te benaderen. Het veldwerk is
uitgevoerd door marktonderzoekbureau DirectResearch.
Methode
Kwantitatief online onderzoek: de respondenten zijn uitgenodigd via e-mail. Hiervoor zijn elementen uit de Insider (identiteitmonitor) en Outsider (imagomonitor) ingezet. De Insider
geeft inzicht in de huidige identiteit en toekomstige ambities.
De Outsider meet de perceptie in de buitenwereld.
Statistieken
Het veldwerk van het onderzoek liep tussen 9 en 16 december  2013. In totaal werden 2924 Nederlanders benaderd; het
responspercentage was 37% (n=1030). De gemiddelde invulduur bedroeg 12 minuten.
DirectResearch
DirectResearch is een online marktonderzoeksbureau dat
gespecialiseerd is in het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige en representatieve onderzoeken. DirectResearch hanteert
hierbij verschillende online onderzoeksmethoden: grootschalig onderzoek onder de Nederlandse (beroeps)bevolking via

het EUpanel, via de DirectCommunity in een gesloten forum
waar gesproken wordt over specifieke onderwerpen, producten, diensten of campagnes, onderzoek onder een bestaand
e-mailbestand of kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder
een eigen ‘close-user-group’. Onderzoeken variëren van een
uitgebreid imago- of tevredenheidsonderzoek, tot het testen
van een specifieke uiting of product.
EUpanel
Het onderzoek werd uitgevoerd onder een steekproef uit
het consumentenpanel van DirectResearch, het EUpanel. Dit
consumentenpanel bevat ruim 33.000 leden en is representatief voor Nederland. In het panel kunnen selecties gemaakt
worden op basis van een aantal achtergrondkenmerken,
zoals geslacht, leeftijd, regio en werksituatie.
Privacy
DirectResearch is aangesloten bij de MOA. Leden van deze
MarktOnderzoekAssociatie houden zich bij het uitvoeren van
een marktonderzoek aan de internationale code voor het
marktonderzoek, die is opgesteld door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek ESOMAR in samenwerking met
de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en aan de
gedragscode inzake de bescherming van de privacy. Daarnaast is het bureau lid van de Research Keurmerkgroep, een
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groep van marktonderzoeksbureaus die zich onderwerpen
aan ISO-eisen.
De internationale code voor het marktonderzoek regelt de
ethische en zakelijke basisprincipes van de uitvoering van
markt- en opinieonderzoek zoals de rechten van de respondent, de waarborg van de anonimiteit van de respondent en
de beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker.
Het panelbeheer wordt door DirectResearch gedaan worden
met inachtneming van de geldende privacy-normen volgens
de WbP.
ISO-certificering: ISO 20252, ISO 26362 en ISO 27001
DirectResearch is sinds oktober 2010 gecertificeerd door
Stichting Toetsingsbureau KCC voor wat betreft drie ISO-certificaten: ISO 20252 (uitvoeren van marktonderzoek), ISO 26362
(beheer access panels) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

De identiteit & het imago van NL, maart 2014

19

Bijlagen
Vragenlijst: De identiteit & het imago van Nederland
Q1: Wat is uw persoonlijke kracht?
We willen graag weten met welke waarden u uzelf typeert. We tonen u op de volgende pagina 24 waarden. Scroll of tik op de waarden voor
een extra toelichting.
Bekijk ze goed en kies maximaal 5 waarden die passen bij u als persoon. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Maak een keuze op basis van uw eerste indruk. Als u een
waarde kiest, dan verschijnt hier een groen kader omheen. Wil u uw keuze ongedaan maken, dan kunt u dat doen door nog een keer op het eerder gekozen plaatje met
groen kader te klikken.

Q2: Wat komt er in u op als u aan Nederland denkt?
U kunt hieronder vijf kernwoorden/statements opschrijven. Er zijn geen goede of foute antwoorden, alles is mogelijk.
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Q3
Geef per kernwoord aan of het een negatieve, neutrale of positieve associatie betreft.

Q4: In hoeverre zijn de volgende stellingen van toepassing?
Ik vertel met trots dat ik Nederlands(e) ben
Als Nederland goed presteert, geeft me dat een goed gevoel.
Ik pas niet goed bij de Nederlandse cultuur
Ik vind het belangrijk om mij te gedragen volgens de normen en waarden van Nederland
Ik voel me erg verbonden met Nederland
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Q5: Waar ligt de kracht van Nederland?
We hebben u eerder al gevraagd naar uw persoonlijk profiel. Nu vragen we u maximaal 5 van onderstaande waarden te selecteren, waarvan u denkt dat ze het best de kracht van Nederland vertegenwoordigen.
Als u een waarde kiest, dan verschijnt hier een groen kader omheen. Wil u uw keuze ongedaan maken, dan kunt u dat doen door nog een keer op het eerder gekozen plaatje
met groen kader te klikken.

Q6: Waarom heeft u specifiek voor deze waarden gekozen?
Onderbouw in steekwoorden uw keuze.
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Q7: Wat maakt Nederland uniek in vergelijking met andere landen?

Q8: Hoe waarschijnlijk is het dat u Nederland zou aanbevelen aan vrienden of familie als een land om te wonen/werken/leven?
Geef uw antwoord aan door middel van een cijfer van 0 tot 10, waarbij een ‘10’ betekent dat u Nederland zeker zou aanbevelen en een ‘0’ dat u Nederland zeker niet zou
aanbevelen

Q9: Kunt u aangeven waarom u Nederland wel of niet zou aanbevelen aan een vriend(in), familielid of collega?
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Q10: Hoe ziet in uw ogen een inwoner van Nederland eruit?
Omschrijf deze persoon. Is het een man of een vrouw? Wat doet hij/zij, hoe ziet hij/zij eruit? Wat vindt deze persoon belangrijk? Wat doet
hij/zij in zijn/haar vrije tijd, interesses?

Q11: Stel je voor dat je twee weken de premier mag zijn van Nederland. Wat zou u als eerste aanpakken?

Q12: Stelt u zich voor dat u een persoonlijk t-shirt van Nederland mag bedenken. Wat zou u op dit t-shirt schrijven? Vrienden, familie en
collega’s zouden het zien en u moet het met trots dragen.
Wat maakt  Nederland bijzonder voor jou?
Er zijn geen goede of foute antwoorden. Gebruik je creativiteit!
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Dit was de laatste vraag. Als u nog op- of aanmerkingen hebt, kunt u deze hier kwijt.
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Totaaloverzicht waarden

Overzicht Postioneringswaarden Nederland
Orde, Structuur
Prestatie, Vooruitgang
Veilig, Beschermd
Bezit, Verzamelen
Trots, Zelfverzekerd
Idealisme, Beterewereld
Verbonden, Samen
Vaardig, Talent
Invloed, Leiderschap
Individueel, Uniek
Loyaal, Moreel
Gezondheid, Voeding
Ongebonden, Onafhankelijk
Uitdaging, Winnen
Ontdekken, Nieuwsgierig
Waardering, Erkenning
Warm, Zorgzaam
Fit, Sportief
Creatief, Fantasie
Luxe, Prestige
Mooi, Schoonheid
Speels, Plezier
Ontspannen, Zorgeloos
Sexy, Passie
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Overzicht persoonlijke waarden
Warm, Zorgzaam
Loyaal, Moreel
Verbonden, Samen
Orde, Structuur
Ontdekken, Nieuwsgierig
Gezondheid, Voeding
Veilig, Beschermd
Creatief, Fantasie
Ongebonden, Onafhankelijk
Idealisme, Beterewereld
Individueel, Uniek
Fit, Sportief
Vaardig, Talent
Trots, Zelfverzekerd
Speels, Plezier
Ontspannen, Zorgeloos
Waardering, Erkenning
Prestatie, Vooruitgang
Bezit, Verzamelen
Uitdaging, Winnen
Sexy, Passie
Invloed, Leiderschap
Mooi, Schoonheid
Luxe, Prestige
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