Overzicht van vragen Barometer-alert
‘Wel de telefoon, niet de netwerken’
Nederlandse houdingen ten opzichte
van Chinese technologie1
Hoofdvariabelen
Chinese technologie (schaal 1-5, Cronbach’s Alpha .757)2
•
•
•

Ik heb liever geen Chinese telefoon, omdat de Chinese overheid me op die manier kan
bespioneren
Om onafhankelijk te blijven van Chinese technologie moeten we alles doen om de
productie van cruciale technologie in Europa te houden of terug naar Europa te halen
Nederland moet geen apparatuur van Chinese bedrijven kopen voor onze
telefoonnetwerken, omdat het Chinese regime ons dan misschien kan bespioneren

Onafhankelijke variabelen
Dreiging China (schaal 1-5)
•

China is een bedreiging voor de veiligheid van Europa

China: schending privacy en mensenrechten (schaal 1-5)
•

Het Chinese regime is verwerpelijk omdat het regime de mensenrechten en de privacy van
zijn burgers op grote schaal schendt

China: biedt economische kansen (schaal 1-5)
•

China groeit snel en wil investeren in Nederland. Dat biedt grote kansen voor Nederland
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De variabelen zijn geordend aan de hand van de labels in de regressietabellen. Schaal 1-5 betekent dat er vijf
antwoordcategorieën zijn gemeten op een Likert-schaal, zoals ‘helemaal mee oneens’ t/m ‘helemaal eens’.
De middelste categorie 3 is op deze schaal altijd ‘neutraal’.
De Cronbach’s Alpha toont de sterkte van de schaal als een label uit meerdere vragen bestaat. Een waarde van
ongeveer .7 of hoger duidt erop dat de schaal van goede kwaliteit is.
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Clingendael Alert

Negatieve houding schending privacy (schaal 1-5, Cronbach’s Alpha .715)
•
•
•

Ik vind het geen probleem om mijn privacy deels op te geven als het de veiligheid van
Nederland ten goede komt
Ik vind het geen probleem om mijn privacy deels op te geven als ik daardoor gratis gebruik
kan maken van sociale media en internetdiensten (bijv. Facebook, Gmail, Twitter, TikTok)
Ik vind het geen probleem om mijn privacy deels op te geven als ik daardoor goedkopere
producten kan kopen

Negatieve houding inbreuk privacy door China/VS/Rusland (schaal 1-5,
Cronbach’s Alpha .813)
•

In hoeverre vindt u het problematisch als de regeringen van de volgende landen inbreuk
maken op uw privacy?
• Verenigde Staten
• China
• Rusland

Opgeven vrij en open internet in strijd tegen cyberspionage (schaal 1-5)
•

Nederland moet hard inzetten op de strijd tegen digitale spionage en cybercriminaliteit,
ook al gaat dat ten koste van het vrije en open internet

Dreiging Rusland (schaal 1-5)
•

Rusland is een bedreiging voor de veiligheid van Europa

Dreiging VS (schaal 1-5)
•

De Verenigde Staten zijn een bedreiging voor de veiligheid van Europa

Wenselijkheid Europese militaire zelfstandigheid (schaal 1-5)
•

Europa moet in staat zijn zelfstandig militair op te treden, zonder steun van de Verenigde
Staten

Stoppen buitenlandse financiering (schaal 1-5)
•

Nederland moet buitenlandse financiering van moskeeën, kerken en weekend-scholen
verbieden

Buitenlandse inmenging diaspora (schaal 1-5)
•

Nederland moet verhinderen dat buitenlandse regeringen mensen beïnvloeden die in
Nederland wonen, maar uit hun land afkomstig zijn

Politieke voorkeur3

Op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen
zouden zijn?
• VVD
• PVV
• CDA
• D66
• GroenLinks
• SP
• PvdA
• ChristenUnie
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In de regressietabel ligt deze vraag ook aan de basis van de dummy variabele PVV/FvD/CU/CDA/
PvDD/50Plus/SGP. De aanhang van CU/PVV/FvD/CDA/PvDD/50Plus/SGP krijgt de score ‘1’, de aanhang van
andere partijen 0.

Clingendael Alert
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partij voor de Dieren
50Plus
SGP
DENK
Forum voor Democratie
Een andere partij, namelijk…
Blanco
Weet ik nog niet
Ik mag nog niet stemmen
Ik zou niet stemmen

Sociaaleconomisch links (schaal 1-5, Cronbach’s Alpha .69)
•
•
•
•
•

De verschillen tussen rijk en arm zijn te groot in Nederland
De overheid neemt voldoende maatregelen om de ongelijkheid tussen burgers
te verkleinen
Mensen hebben meer werkzekerheid nodig. Het moet daarom moeilijker worden
om werknemers te ontslaan
Iedereen moet bij pech kunnen rekenen op bijstand waarvan men fatsoenlijk kan leven
Armoede is doorgaans iemands eigen schuld, en niet een verantwoordelijkheid
van anderen

Populisme (schaal 1-5, Cronbach’s Alpha .867)
•
•
•
•
•
•

De belangrijkste politieke beslissingen zouden genomen moeten worden door het volk en
niet door politici
Ik word liever vertegenwoordigd door een gewone burger dan door een beroepspoliticus
De mening van de gewone man en vrouw is veel meer waard dan die van experts
en politici
Kamerleden en ministers geven niet veel om wat mensen zoals ik denken
Politiek en bestuur zijn ook een vak. Niet elke burger is daarvoor geschikt
Ik voel me goed vertegenwoordigd in onze parlementaire democratie

Leeftijd
•

Wat is uw geboortejaar? (schaal 1-87. 1=2004 of jonger, 87=1918).

Opleiding 4

Wat is uw hoogst genoten opleiding?
• WO doctoraal of master
• HBO of WO bachelor of kandidaats
• HAVO en VWO bovenbouw/WO en HBO propedeuse
• MBO
• Eerste drie jaar HAVO en VWO/MAVO/VMBO (theoretische en gemengde leerweg)
• LBO/VBO (kader- en beroepgsgerichte leerweg)
• Geen onderwijs/basisonderwijs
• Weet niet/geen opgave

Geslacht (vrouw)
Wat is uw geslacht?
• Man
• Vrouw
• Anders
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In regressietabel gecodeerd als dummy. WO en HBO/WO bachelor of kandidaats (‘hoogopgeleid’) zijn afgezet
tegen de overige categorieën (‘laagopgeleid’).

