
Variabelen overzicht ‘Tussen hoop en 
vrees: bescherming van de gemeenschap 
en de-globalisering in het jaar van 
de Ruslandschok’

Variabelen dreigingshiërarchie ontwikkelingen (schaal 0-10): 
Hoe bedreigend zijn volgens u onderstaande ontwikkelingen/
gebeurtenissen voor Nederland?

Hoge inflatie
• Hoge inflatie als gevolg van een internationale crisis

Cyberaanval
• Een cyberaanval

Energieafhankelijkheid
• Grote ongewenste energieafhankelijkheid van het buitenland

Desinformatiecampagnes
• Desinformatiecampagnes en het tegen elkaar opzetten van groepen door andere staten

Internationale spanningen democratieën vs. autocratieën
• Toenemende internationale spanningen door ideologische strijd tussen democratische en 

autocratische staten

Aantasting biodiversiteit
• Aantasting van de natuur en biodiversiteit als gevolg van klimaatverandering

Georganiseerde misdaad
• Ondermijning van de Nederlandse samenleving door internationale georganiseerde 

misdaad

Schade aan pensioenen
• Schade aan onze pensioenen als gevolg van een internationale crisis

Buitenlandse inmenging in migrantengemeenschappen in NL
• Ongewenste buitenlandse inmenging in migrantengemeenschappen in Nederland
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Schaarste grondstoffen
• Schaarste van natuurlijke hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen en mineralen

Oorlog op EU- of NAVO-grondgebied
• Betrokkenheid bij een oorlog door een territoriale aanval op een EU- of NAVO-bondgenoot 

of op Nederland zelf

Migratie als wapen
• Inzet van migratie als wapen door leiders rond de EU

Buitenlandse inmenging in NL verkiezingen
• Ongewenste buitenlandse inmenging in verkiezingen in Nederland

Bedrijfsspionage
• Bedrijfsspionage door andere staten

Irreguliere migratie vanwege economische omstandigheden
• Grootschalige irreguliere migratie als gevolg van gebrek aan economisch perspectief

Extreme weersomstandigheden
• Extreme weersomstandigheden en bosbranden als gevolg van klimaatverandering

Afbrokkeling internationale rechtsorde
• Afbrokkeling van de internationale rechtsorde (bijvoorbeeld door ineffectiviteit van de 

VN Veiligheidsraad

Oorlog aan de rand van EU- of NAVO-grondgebied
• Betrokkenheid bij een oorlog buiten EU- en NAVO-grondgebied (bijvoorbeeld Oekraïne 

of Taiwan)

Gebrek aan slagvaardigheid EU
• De EU is niet slagvaardig door interne verdeeldheid en tegenstellingen

Toename vluchtelingen vanwege oorlog en geweld
• Een groot aantal vluchtelingen als gevolg van een oorlog nabij de EU

Afname privacy burger
• Afname van de privacy van burgers

Enorme staatsschuld
• Enorme staatsschuld als gevolg van een internationale crisis

Neo-nazistische bewegingen
• De opkomst van neonazi en neofascistische bewegingen

Kernoorlog
• Betrokkenheid bij een kernwapenoorlog

Voedsel- en/of watertekorten
• Voedsel- en/of watertekorten

Toename irreguliere migratie als gevolg van klimaatverandering
• Grootschalige irreguliere migratie naar de EU als gevolg van klimaatverandering
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Gebrek aan slagvaardigheid NAVO
• De NAVO is niet slagvaardig door interne verdeeldheid en tegenstellingen

Toenemende werkloosheid
• Toenemende werkloosheid als gevolg van een internationale crisis

Islamitisch terrorisme
• Een islamitische terroristische aanslag in Nederland

Nieuwe pandemie
• Een nieuwe pandemie

Woke-bewegingen
• De opkomst van woke-bewegingen

Extreemrechts terrorisme
• Een extreemrechtse terroristische aanslag in Nederland

Omvolking van Nederland
• Omvolking van Nederland

Knokploegen
• Het ontstaan van knokploegen

Extreemlinks terrorisme
• Een extreem-linkse terroristische aanslag in Nederland

Misbruik pandemie om staatscontrole te vergroten
• Misbruik van de pandemie om controle over burgers te vergroten

Variabelen dreigingshiërarchie landen (schaal 0-10): Acht u de 
volgende landen bedreigend (0) of behulpzaam (10) voor Nederland?

• Rusland
• China
• Verenigde Staten
• Frankrijk
• Duitsland
• Verenigd Koninkrijk
• Italië
• Polen
• Hongarije
• India
• Turkije
• Marokko
• Libië
• Iran
• Saoedi-Arabië
• Afghanistan
• Belarus
• Oekraïne
• Noord-Korea
• Venezuela
• Israël
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Variabelen dreigingshiërarchie internationaal opererende 
organisaties (schaal 0-10):

• De NAVO
• Europese Unie
• Internationaal Monetair Fonds (IMF)
• Wereldbank
• Verenigde Naties
• World Economic Forum (WEF)
• Open Society Foundation van George Soros
• Bill & Melinda Gates Foundation
• De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
• Westerse technologiegiganten (bijv: Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Apple)
• Grote multinationale ondernemingen

Variabelen kansenhiërarchie (schaal 0-10): Welke van de volgende 
trends vindt u hoopgevend, als het gaat om de veiligheid en brede 
welvaart in Nederland en Europa veilig te stellen of te verbeteren?

Betere verdediging cyberaanvallen
• Versterking van ons verdedigingssysteem tegen cyberaanvallen

Transparantie financiering politieke partijen
• Meer transparantie in de financiering van politieke partijen

Prijsplafond tegen gasprijs
• Er komt een prijsplafond om de stijging van de gasprijzen tegen te gaan

Meer producten lokaal produceren
• De producten die we gebruiken, worden weer dichter bij huis gemaakt

Controle buitenlandse financiering religieus onderwijs
• Strakkere overheidscontrole van buitenlandse financiering van religieus onderwijs en 

weekendscholen

Meer investeringen veiligheid Europa onafhankelijk van VS
• De landen van de Europese Unie investeren meer in de veiligheid van hun regio, zodat ze 

minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten

Samenwerking met oorspronglanden mhoo terugkeer uitgeprocedeerde 
asielzoekers
• Meer samenwerking met landen van herkomst om asielzoekers die in Nederland 

uitgeprocedeerd zijn terug te nemen

Strengere regels techbedrijven
• Techbedrijven worden aan strengere regels gebonden om de privacy van burgers beter 

te beschermen

Betere bestrijding van internationale drugscriminaliteit
• Betere internationale samenwerking ter bestrijding van internationale drugscriminaliteit
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Uitbreiding van de NAVO met Finland en Zweden
• Uitbreiding van de NAVO met Finland en Zweden

Aandacht op scholen complottheorieën herkennen
• Meer aandacht op scholen om nepnieuws en complottheorieën te leren herkennen

EU produceert noodzakelijke producten zelf
• De landen van de EU gaan een aantal noodzakelijke producten zoals mondkapjes en 

computerchips zelf produceren om minder afhankelijk te worden van andere landen in 
de wereld

Versterking van de moderne maak-industrie
• Versterking van de moderne maak-industrie in Nederland (zoals van elektronica en chip-

machines)

Innoveren met slimme, duurzame stedenbouw
• Innoveren met slimme, duurzame stedenbouw

Noodwetgeving om grens te sluiten bij inzet migratie als wapen
• Invoering van noodwetgeving die het mogelijk maakt om de grens te sluiten wanneer 

regimes buiten de EU – zoals Belarus in 2021 – vluchtelingen als pressiemiddel of wapen 
gebruiken

Investeringen tegen bedrijfsspionage
• Investeringen in weerbaarheid tegen bedrijfsspionage

Internationale samenwerking tegen belastingparadijzen
• Internationale samenwerking tegen belastingparadijzen

Technologische innovaties tegen klimaatverandering
• Technologische innovaties die helpen om klimaatverandering tegen te gaan

Aanpassen aan klimaatverandering
• We leren ons aan te passen aan klimaatverandering (bijvoorbeeld door dijkverzwaring, 

meer ruimte geven aan rivieren)

Maatregelen om desinformatie tegen te gaan
• Maatregelen tegen trollen op Twitter, Facebook en Instagram, in de hoop desinformatie 

tegen te gaan

Circulaire arbeidsmigratie
• Circulaire arbeidsmigratie, waarbij migranten na een periode van werk terugkeren naar 

hun land van herkomst

Grotere inspanningen om NAVO artikel-5 garantie na te komen
• NAVO-bondgenoten doen grotere inspanningen om de NAVO-garantie na te komen dat 

ze elkaar militair zullen steunen bij een aanval op het grondgebied van één van hen

De Europese landen investeren meer in defensie
• De Europese landen investeren meer in defensie

Versnelling van de groene energietransitie (bijvoorbeeld zon, wind, 
waterkracht)
• Versnelling van de groene energietransitie (bijvoorbeeld zon, wind, waterkracht)
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Geheime diensten krijgen meer bevoegdheden om terrorisme te 
bestrijden
• Geheime diensten krijgen meer bevoegdheden om terrorisme te bestrijden

Vliegen wordt duurder
• Vliegen wordt duurder

Democratisch verzet tegen internationale organisaties zoals het World 
Economic Forum
• Democratisch verzet tegen de grote invloed van internationale organisaties zoals het 

World Economic Forum

Meer eenheid NAVO
• Meer eenheid in de NAVO door het besef dat we gemeenschappelijke vijanden en 

problemen hebben

Intensivering van kernenergie
• Intensivering van het gebruik van kernenergie

Meer productie van vaccins overal ter wereld, en wereldwijde vaccinatie 
tegen virusziekten
• Meer productie van vaccins overal ter wereld, en wereldwijde vaccinatie tegen 

virusziekten

Begrenzing overheid om tijdens een crisis burgerrechten in te perken
• De overheid wordt meer begrensd zodat zij tijdens een crisis minder gemakkelijk 

burgerrechten kan inperken

Nucleaire wapenbeheersing
• Nucleaire wapenbeheersing, bijvoorbeeld om te voorkomen dat Iran kernwapens 

ontwikkelt

Overbevolking tegengaan
• Meer initiatieven en programma’s om de overbevolking in de wereld tegen te gaan

Verplaatsing asielprocedure naar een land buiten EU
• Verplaatsing van de afhandeling van asielaanvragen van Nederland naar een land buiten 

Europa

Landen bemoeien zich minder met elkaars binnenlandse 
aangelegenheden
• Landen bemoeien zich minder met elkaars binnenlandse aangelegenheden

Hervorming van zwakkere economieën in de eurozone
• Hervorming van zwakkere economieën in de eurozone (bijvoorbeeld door verhoging van 

de pensioenleeftijd en aanpak van belastingontwijking)

Nederlanders gaan meer werken waardoor minder immigratie nodig is
• Nederlanders gaan meer werken waardoor minder immigratie nodig is

De technologische vernieuwing naar 5G, 6G en verder
• De technologische vernieuwing naar 5G, 6G en verder
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Terugkeer werk naar Nederland door deglobalisering
• Er komt werk terug naar Nederland door het uiteenvallen van de wereld in economische 

blokken

Meer aandacht van politieke partijen voor, en debat over, 
buitenlandkwesties
• Meer aandacht van politieke partijen voor, en debat over, buitenlandkwesties

Aantal EU-landen kan het voortouw nemen bij veiligheidstaken
• De mogelijkheid dat een aantal EU-landen het voortouw neemt bij veiligheidstaken 

namens de hele EU (na een unaniem besluit van alle EU-landen)

Europese samenwerking om een belasting op internationale financiële 
transacties in te voeren
• Europese samenwerking om een belasting op internationale financiële transacties in te 

voeren

Het Amerikaanse initiatief om een verbond van democratische landen 
te vormen
• Het Amerikaanse initiatief om een verbond van democratische landen te vormen

Nederland investeert meer in samenwerking met landen rond Europa
• Nederland investeert meer in samenwerking met landen rond Europa, zoals Marokko, 

Tunesië en Egypte

Meer investeren in ontwikkelingssamenwerking
• Meer investeren in ontwikkelingssamenwerking

Arbeidsmigratie om in tekorten op de arbeidsmarkt te voorzien
• Arbeidsmigratie om in tekorten op de arbeidsmarkt te voorzien

Arbeidsmigratie om de gevolgen van vergrijzing op te vangen
• Arbeidsmigratie om de gevolgen van vergrijzing op te vangen

Het perspectief dat Oekraïne en Moldavië lid kunnen worden van de 
Europese Unie (EU)
• Het perspectief dat Oekraïne en Moldavië lid kunnen worden van de Europese Unie (EU)

Samenwerking met Rusland met het oog op stabiliteit rond Europa
• Investeren in meer stabiliteit aan de rand van EU of NAVO-grondgebied door 

samenwerking met Rusland

Kolonisering van de ruimte
• Kolonisering van de ruimte

Achtergrondvariabelen

Politieke voorkeur
Op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen zouden 
zijn?
• VVD
• PVV
• CDA
• D66



8

Clingendael Alert

• GroenLinks
• SP
• PvdA
• ChristenUnie
• 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

Opleiding1

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

Leeftijd
• Wat is uw geboortejaar? (schaal 1918-2005).

1 In de analyse is de opleidingsvariabele opgedeeld in drie categoriën. Hoog-opgeleid betekent dat de hoogste 
genoten opleiding minstens HBO is. Lager-opgeleid betekent dat de hoogst genoten opleiding maximaal eerste 
drie jaar HAVO/VWO is. Middel-opgeleid betreft de overige categoriëen ertussen in.


