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Achtergrond en doelstelling

Het Nationaal Groeifonds is een investeringsfonds van de Nederlandse overheid met als doel te investeren in projecten die zorgen voor economische groei op langere 

termijn. De komende vijf jaar wordt er € 20 miljard uitgetrokken voor investeringen die aan dit doel bijdragen.

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten op drie terreinen:

▪ Infrastructuur

▪ Kennisontwikkeling

▪ Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Het Nationaal Groeifonds (https://www.nationaalgroeifonds.nl/) heeft belang bij draagvlak. Ook is het relevant om te weten hoeveel mensen het fonds kennen. En zo ja, of 

zij ook vertrouwen hebben in de werking van het fonds en dat het fonds bij gaat dragen aan het doel waarvoor het is opgericht.

Met de uitkomsten van de flitspeiling willen jullie inzicht krijgen in de bekendheid met het Nationaal Groeifonds en de waardering voor dit initiatief.

De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit burgers (personen van 18 jaar en ouder).

Het veldwerk van deze peiling heeft gelopen in de periode van 2 t/m 6 december 2021.

Achtergrond en doel van het onderzoek
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Samenvatting

▪ Het Nationaal Groeifonds is bij één op de twintig Nederlanders bekend. De mensen die het kennen, kennen het voornamelijk uit kranten en 

tijdschriften (56%) en van televisie (51%).

▪ Geholpen, dus na een uitleg, kent ongeveer één op de tien Nederlanders het Nationaal Groeifonds. Hoger opgeleiden (20%) zijn vaker bekend 

met het Nationaal Groeifonds dan lager opgeleiden (4%).

▪ Meer dan driekwart van de Nederlanders vindt het over het algemeen een goed idee dat de Rijksoverheid investeert in de economie. Maar het 

zijn vooral middelbaar en hoger opgeleiden die dit vinden. 

▪ Een kwart van de Nederlanders heeft er veel tot zeer veel vertrouwen in dat het door het Nationaal Groeifonds geïnvesteerde geld tot 

economische groei zal leiden. Maar het zijn vooral hoger opgeleiden die hier vertrouwen in hebben. Lager opgeleiden hebben daar minder vaak 

vertrouwen in.

▪ Nederlanders zien over het algemeen de meeste kansen voor economische groei in onderzoek en innovatie, digitalisering en onderwijs en 

kennisontwikkeling.
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Het Nationaal Groeifonds is bij één op de twintig Nederlanders bekend

Bent u bekend met het Nationaal Groeifonds? Basis: n=1.031

Waar heeft u iets gezien, gehoord of gelezen over het Nationaal Groeifonds? (n=39)

4%

24%

73%

Ja, Ja, alleen van naam Nee

Bekend met het Nationaal Groeifonds Waar heeft men gehoord over het Nationaal Groeifonds

56%

51%

25%

14%

12%

11%

10%

2%

In kranten/tijdschriften

Op televisie

Via de Rijksoverheid

Op het internet

Op het werk

Op de radio

Via iemand die ik ken

Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram)

▪ De mensen die het Nationaal Groeifonds kennen, kennen het Nationaal Groeifonds voornamelijk uit kranten en tijdschriften (56%) en van televisie (51%).
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De meeste Nederlanders associëren ‘het Nationaal Groeifonds’ met economische 

investeringen vanuit de Rijksoverheid om het bedrijfsleven te laten innoveren en te laten 

groeien
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Waar denkt u aan bij het Nationaal Groeifonds? Basis: n=1.031

25% 
Van de Nederlanders geeft aan 

‘het niet te weten’ 

of ‘geen idee’ 

te hebben bij het 

Nationaal Groeifonds

“Een pot met geld om Nederland te laten groeien in kennis/kunde en economisch.”

“Een hoeveelheid geld wat ter beschikking gesteld is om innovatie aan te wakkeren, maar wat niet wordt uitgegeven omdat de 

criteria te strikt zijn wat echte innovatie tegenhoudt.” 

“Extra geld/subsidie voor innovatieve bedrijven om te kunnen (door)groeien. ” 

“Een investeringsfonds dat in die sectoren investeert waar we een onderscheidend verschil kunnen maken.” 

“Een fonds met bestuurders die ongetwijfeld  rijker gaan worden dan de mensen die er een fonds gaan aanvragen.” 

“Investeren in bedrijven die willen groeien maar ook de potentie hebben maar niet het geld.”  

“Subsidies voor activiteiten die (op termijn) zouden moeten bijdragen aan economische groei.” 

“Langdurige investeringen door de overheid om te zorgen voor meer economische groei de komende jaren.” 

“Het financieel ondersteunen van initiatieven die Nederland op termijn economisch verder helpen.” 

“Een geldfonds waar je subsidie van kan krijgen bij het uitvoeren of onderzoeken van groeimogelijkheden voor Nederland.”  

“Een organisatie die er voor zorgt dat Nederland Internationaal meegroeit met verschillende ontwikkelingen in diverse sectoren.”

“Aan een fonds die subsidies geeft aan bedrijven die duurzaam gaan werken en die goed zijn voor de groei van de economie.”   



Geholpen, dus na een uitleg, kent ongeveer één op de tien Nederlanders het Nationaal 

Groeifonds

Bent u bekend met het Nationaal Groeifonds? Basis: n=1.031

12%

88%

Ja Nee

Bekend met het Nationaal Groeifonds

Uitleg

Het Nationaal Groeifonds is een investeringsfonds van de Nederlandse overheid met als doel te investeren in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. De komende vijf jaar wordt er 20 miljard 

uitgetrokken voor investeringen die hieraan bijdragen. Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het 

kabinet. Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten op drie terreinen: infrastructuur, kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Was u voor dit onderzoek op de hoogte van het Nationaal 

Groeifonds?

4%

96%

7%

93%

20%

80%

Bekendheid naar opleidingsniveau

laag opgeleid middelbaar opgeleid hoog opgeleid

▪ Hoger opgeleiden (20%) zijn vaker bekend met het Nationaal Groeifonds dan lager opgeleiden (4%).
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Meer dan driekwart van de Nederlanders vindt het over het algemeen een goed idee dat de 

Rijksoverheid investeert in de economie

Geef aan of u het in het algemeen een goed of een slecht idee vindt dat de Rijksoverheid investeert in onze economie. Basis: n=1.031

▪ Maar het zijn vooral middelbaar en hoger opgeleiden die dit vinden. 

77%

13%

4%
6%

Tamelijk/ zeer goed Niet goed, niet slecht
Tamelijk/ zeer slecht Weet niet

Investeren in de economie

55%

81% 81%

Laag opgeleid Middelbaar opgeleid Hoog opgeleid

% tamelijk/ zeer goed
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Significant hoger of lager



Een kwart van de Nederlanders heeft er veel tot zeer veel vertrouwen in dat het door het 

Nationaal Groeifonds geïnvesteerde geld tot economische groei zal leiden

In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat het door het Nationaal Groeifonds geïnvesteerde geld ook leidt tot economische groei op lange termijn? Basis: n=1.031

27%

45%

13%

15%

Veel / zeer veel
vertrouwen

Niet veel vertrouwen,
niet weinig vertrouwen

Weinig / zeer weinig
vertrouwen

Weet niet

Mate van vertrouwen in groei op lange termijn

15%

25%

35%

Laag opgeleid Middelbaar opgeleid Hoog opgeleid

% veel / zeer veel vertrouwen

▪ Maar het zijn vooral hoger opgeleiden die hier vertrouwen in hebben. Lager opgeleiden hebben daar minder vaak vertrouwen in.
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Significant hoger of lager



Over het algemeen genomen vinden alle Nederlanders de onderwerpen belangrijk tot zeer 

belangrijk om in te investeren

Geef aan hoe belangrijk of onbelangrijk u de volgende thema’s vindt om in te investeren. Basis: n=1.031

85%

81%

78%

9%

11%

15%

2%

2%

3%

5%

6%

5%

Kennisontwikkeling (gaat over kansen die er liggen om te investeren in
onderwijs en het leren van vaardigheden want investeren in menselijk

kapitaal leidt tot economische groei. Bijvoorbeeld doordat mensen door het
opdoen van kennis betere diensten en prod

Infrastructuur (voorbeeld voor investeringen in infrastructuur kan zijn in
spoor, waterinfrastructuur, digitale infrastructuur en energie-infrastructuur.)

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (onder andere wetenschappelijk
onderzoek, doorontwikkeling van nieuwe technologieën of ideeën. Denk

aan bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie,
nieuwe energiebronnen en digitalisering.)

(zeer) belangrijk niet belangrijk, niet onbelangrijk (zeer) onbelangrijk weet niet

Belang onderwerpen

*gegeven percentages zijn percentages van uitsplitsingen, terug te vinden in tabellen
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Nederlanders zien de meeste kansen voor economische groei in onderzoek en innovatie, 

digitalisering en onderwijs en kennisontwikkeling, de doelstellingen van het Nationaal 

Groeifonds

Als u Nederland vergelijkt met 50 jaar geleden dan verdienen nu veel mensen hun inkomen in beroepen en sectoren die toen nog niet bestonden. Waar liggen volgens u kansen voor economische groei voor Nederland? Basis: n=1.031

56%

52%

49%

35%

27%

24%

6%

11%

Onderzoek en
innovatie

Digitalisering

Onderwijs en
kennisontwikkeling

Gezondheidszorg

Infrastructuur

Internationaal

Anders, namelijk

Weet niet

Kansen economische groei voor Nederland

▪ Lager opgeleiden geven vaker aan niet te weten waar zij kansen zien voor economische groei in Nederland.

36%

30% 31%

13%

25%

50%
53%

48%

24%

12%

71%

58% 57%

30%

5%

Onderzoek en
innovatie

Digitalisering Onderwijs en
kennisontwikkeling

Internationaal Weet niet

Laag opgeleid

Middelbaar opgeleid

Hoog opgeleid
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Significant hoger of lager

Alle items met significante verschillen zijn 

geselecteerd in deze grafiek



Men geeft aan vooral via de media op de hoogte gehouden te willen worden over de voortgang 

van het Nationaal Groeifonds

Op welke manier zou u op de hoogte gehouden willen worden over het Nationaal Groeifonds en over de voortgang van de projecten die via het Nationaal Groeifonds geld ontvangen? Basis: n=1.031

50%

22%

8%

1%

5%

32%

In de media

Op de website Nationaal Groeifonds

In een jaarverslag

Anders namelijk

Weet niet

Geen behoefte om op de hoogte gehouden
te worden

Op de hoogte gehouden willen worden

54% 
van de laag opgeleiden heeft er geen 

behoefte aan om op de hoogte 

gehouden te worden

33% middelbaar opgeleiden

22% hoog opgeleiden

▪ Een derde van de Nederlanders geeft aan niet op de hoogte gehouden te willen worden (32%). Dit aandeel ligt onder laag opgeleiden een stuk hoger, namelijk op 

meer dan de helft (54%).
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Onderzoeksverantwoording



Onderzoeksspecificaties 

Doelgroep

Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders van 18 jaar en ouder. De steekproef is representatief 

samengesteld op de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio. 

Steekproefbron

NIPObase consumentenpanel.

Respons

Er zijn 2.042 respondenten uitgenodigd. In totaal hebben 1.031 personen deelgenomen. Dat is een respons van 51%.

Online methode

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst (CAWI: computer assisted web interviewing). Respondenten ontvingen een e-mail 

vanuit Kantar Nederland met daarin informatie over het onderzoek en een link naar de online vragenlijst.

Vragenlijst

De vragenlijst is in samenspraak met het ministerie van EZK opgesteld. De invulduur was gemiddeld 5 minuten.

Veldwerkperiode

Het veldwerk heeft gelopen van 2 december tot en met 6 december 2021.
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