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De economische stemming 
blijft verbeteren
De verbetering van de economische 
stemming zet dit kwartaal verder 
door. Men is nu positiever over de 
economie (62%) en de economische 
toekomst (78%) dan in de periode 
2012-2013. Niet iedereen is even 
positief over de economie: hoger-
opgeleiden verwachten veel vaker 
een verbetering dan lageropgelei-
den. De laatste twee kwartalen is 
men ook positiever over de kant 
die het opgaat met Nederland: dit 
kwartaal vindt 35% dat Nederland 
eerder de goede dan de verkeerde 
kant op gaat, eind 2013 was dat nog 
29%. De herstellende economie 
is de meest genoemde reden om 
positief te zijn over de toekomst 
van Nederland. 

→ p. 5

Belangrijkste bevindingen tweede kwartaal 2014
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Vertrouwen in de politiek 
over dieptepunt eind 2013 
heen
49% heeft voldoende vertrouwen in 
de Tweede Kamer, 44% in de rege-
ring. Die percentages zijn vergelijk-
baar met vorig kwartaal. Daarmee 
is het vertrouwen in de politiek nu 
duidelijk over het dieptepunt van 
het derde en vierde kwartaal van 
2013 heen; toen had 45% vertrou-
wen in de Tweede Kamer en 39% 
in de regering. 56% heeft onvol-
doende vertrouwen in de regering. 
De belangrijkste klacht is dat het 
kabinet niet luistert en te weinig 
daadkrachtig is

→ p. 14 

Vaker bezorgd over de 
gezondheids- en ouderen-
zorg
Gezondheids- en ouderenzorg 
wordt dit kwartaal vaker genoemd 
als belangrijkste maatschappelijk 
probleem. Als men de zorg noemt 
als belangrijk probleem gaat het 
over kosten en bezuinigingen. Zeker 

de bezorgdheid over de ouderen-
zorg is de afgelopen kwartalen 
sterk gestegen, vooral onder oude-
ren en lageropgeleiden. De steun 
om meer geld uit te geven aan ver-
betering van de gezondheidszorg 
neemt toe. 

→ p. 8 en 28

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/2

55

60

65

70

50

45

40

35

30

voldoende vertrouwen in de regering
voldoende vertrouwen in de Tweede Kamer



burgerperspec tieven 2014 |  2

Burgers willen meer geld 
voor werk, zorg, onderwijs 
en armoedebestrijding

minder uitgaven zoals nu meer uitgaven

vergroten van de werkgelegenheid

verbeteren van de (gezondheids)zorg

verbeteren van het onderwijs

bestrijden van armoede in Nederland

stimuleren van kunst en cultuur

bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen

bijdragen aan internationale
militaire missies en con�ictbeheersing

85% vindt dat de regering (veel) 
meer geld moet uitgeven aan 
werkgelegenheid. 77% wil meer 
geld voor de zorg, 73% wil meer uit-
gaven aan onderwijs en 71% aan het 

bestrijden van armoede. Men wil 
bezuinigen op integratie, kunst en 
cultuur, de ontwikkeling van arme 
landen en internationale missies.

→ p. 11

Gezondheid, werk en crimi-
naliteit beleefd als grootste 
risico’s
Als we mensen vragen over welke 
risico’s ze zich in het dagelijks leven 
het meeste zorgen maken, noemen 
zij het vaakst het risico op ziekte 
en risico’s als gevolg van slechtere 
gezondheidszorg, werkgelegenheid 
en criminaliteit. Over het algemeen 
ziet men een grote rol voor de 
overheid in het verkleinen van deze 
risico’s. Mensen zijn zelf verant-
woordelijk voor een gezonde leef-
stijl en opletten in het verkeer, maar 
ook dan kan de overheid onder-
steunen met voorlichting. Bovenal 
wil men dat de overheid zorgt voor 
goede basisvoorzieningen en stren-
ger toeziet op naleving van regels. 

→ p. 33

Burgers zijn risicorealist: 
pech hoort bij het leven
In tegenstelling tot sociale veilig-
heidsrisico’s als geweld en inbraak, 
staan burgers vrij gelaten tegenover 
fysieke veiligheidsrisico’s. Een over-
grote meerderheid van 91% vindt 
dat risico’s bij het leven horen en 
nooit helemaal zijn uit te sluiten. De 
verdeeldheid neemt toe wanneer 
mensen moeten kiezen tussen het 
accepteren van pech en meer over-
heidspreventie van incidenten. Dan 
vindt nog 41% dat mensen meer 
moeten accepteren dat pech bij 
het leven hoort, terwijl 22% vindt 
dat de overheid meer maatregelen 
moet nemen om schade te voor-
komen. 

→ p. 34

Maar burgers zijn ook 
regelrealist
Een meerderheid van 63% vindt dat 
er in Nederland te veel regels zijn. 
Toch ziet men het nut van regels om 
risico’s in te dammen wel in. Als het 
gaat om regels die burgers tegen 
risico’s beschermen, vindt een min-
derheid van 36% dat er geen nieuwe 
regels mogen komen. Als de regels 
burgers beschermen tegen risicovol 
gedrag van anderen, vindt nog 21% 
dat de overheid geen regels mag 
opleggen die de individuele vrijheid 
beperken. Men is kritischer wan-
neer politici om regels roepen dan 
wanneer de overheid regels maakt: 
55% resp. 41% vindt dat men 
dat na een incident te snel doet. 

→ p. 36

0% 10% 20% 30% 40% 50%

gezondheid en zorg

werk en inkomen

criminaliteit en asociaal gedrag

verkeersongelukken



           burgerperspec tieven 2014 |  2

Inhoud

 Ten geleide 4
1  Hoe gaat het met Nederland? 5
2  Achter de problemen over samenleven, economie en zorg 19
3  Risico’s en de regelreflex: ook nuchtere burgers 
 verwachten regels 31
 Verantwoording 50

Ten geleide

Dit 26ste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 
(cob) betreft het tweede kwartaal van 2014. In hoofdstuk 1 bekijken we de 
stemming in Nederland, de opvattingen over de economische situatie, de 
belangrijkste zorgen van burgers en (politiek) vertrouwen. In hoofdstuk 2 
belichten we de drie meest genoemde maatschappelijke problemen: het 
samenleven, de gezondheids- en ouderenzorg en de economie. We gaan 
na voor welke groepen deze thema’s het belangrijkst zijn en welke pro-
blemen men precies noemt. In het derde hoofdstuk staan (fysieke) risico’s 
en verantwoordelijkheden centraal. We bekijken over welke risico’s men 
zich in het dagelijks leven zorgen maakt en welke rol de overheid heeft bij 
het omgaan met deze risico’s. 
 De gegevens in dit kwartaalbericht zijn gebaseerd op een grootschalige 
enquête en vier groepsgesprekken. De enquêtegegevens zijn verzameld 
tussen 1 april en 2 mei 2014 (zie ook de Verantwoording achterin). Daar-
naast zijn er op 23 en 24 april groepsgesprekken gehouden in Rotterdam 
en Almere. April was de maand waarin een juweliersvrouw in Deurne 
twee overvallers dood schoot, met veel onrust tot gevolg. Het was ook de 
maand waarin pvv-leider Wilders zijn publiek liet scanderen dat er minder 
Marokkanen in Nederland moeten zijn. En de crisis in Oekraïne was dage-
lijks nieuws.
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Verbetering van de economische stemming zet door

De verbetering van de economische stemming, die in het laatste kwartaal 
van 2013 inzette, zet dit kwartaal verder door (figuur 1.1). 78% verwacht 
dat de economische situatie de komende twaalf maanden niet verder ver-
slechtert.1 22% verwacht wel een verslechtering, terwijl dat vorig jaar nog 
54% was. Ook het aandeel dat voldoende tevreden is met de Nederlandse 
economie neemt verder toe: van 58% vorig kwartaal naar 62% dit kwar-
taal. Daarmee zijn we echter nog niet terug op het niveau van 2008-2010, 
toen tussen de 67% en 81% voldoende tevreden met de economie was.

Hoe gaat het met Nederland? 1

1 42% verwacht dat de economische 
situatie hetzelfde blijft, 36% verwacht 
een verbetering (42% + 36% = 78%).
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Figuur 1.1 Positieve economische waarderingen en verwachtingena, bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten)

a  De verwachtingen betreffen de komende twaalf maanden, de voldoendes zijn  
het percentage scores 6-10 op een schaal van 1-10 voor tevredenheid. 

Bron: cob 2008/1-2014/2

Kernpunten 
→ De verbetering van de economische stemming zet dit kwartaal verder door. Men is nu positiever over de 

economie en de economische toekomst dan in de periode 2012-2013. Hogeropgeleiden verwachten veel 
vaker een verbetering van de economie dan lageropgeleiden.

→ 35% vindt dat Nederland al met al de goede kant opgaat. Dat aandeel ligt hoger dan in de voorbije jaren 
(gemiddeld 26%). Net als vorig kwartaal zijn de positieve berichten over de economie de belangrijkste 
reden waarom men het goed vindt gaan.

→ De bezorgdheid over de gezondheids- en ouderenzorg is gestegen; economie en inkomen worden min-
der vaak genoemd als belangrijk probleem. De manier van samenleven staat weer op de eerste plaats in 
het nationale probleembesef.

→ 49% heeft voldoende vertrouwen in de Tweede Kamer, 44% in de regering. Het vertrouwen in de rege-
ring lijkt daarmee over het dieptepunt van najaar 2013 heen. Een grote groep blijft echter negatief over 
het kabinet.
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De waardering van de eigen financiën verandert dit kwartaal niet. 81% 
verwacht de komende twaalf maanden een gelijke of betere financiële 
situatie in het eigen huishouden; 80% geeft zijn eigen financiële situatie 
een voldoende. 

Hogeropgeleiden veel vaker positief over de economische toekomst
In de vorige kwartaalberichten bleek dat vooral mensen met een hoger 
inkomen en een hogere opleiding positiever zijn geworden over de 
economische toekomst. Onder lageropgeleiden en mensen met een laag 
inkomen steeg het optimisme ook, maar veel minder. Ook dit kwartaal 
blijft het verschil tussen deze groepen groot. Van de mensen met een 
benedenmodaal gezinsinkomen verwacht 23% een verbetering van de 
economische toekomst, van de mensen met een bovenmodaal gezins-
inkomen is dat 53% (het bevolkingsgemiddelde is 36%, ziet noot 1). Van 
de lageropgeleiden verwacht 20% dat de economie zal verbeteren, van 
de hogeropgeleiden 52%. In figuur 1.2 zien we dat het verschil tussen de 
opleidingsniveaus toeneemt naarmate het optimisme over de toekomst 
groter is, en afneemt als dat optimisme kleiner is. Begin 2014 is het 
verschil tussen deze groepen groot, net als toen de economie zich leek 
te herstellen in 2010. Dit verschil, zo zagen we vorig kwartaal, hangt vaak 
samen met de persoonlijke situatie: mensen met wie het goed gaat zijn 
voorzichtig hoopvol over economisch herstel, mensen die dit herstel in 
hun eigen leven of omgeving nog helemaal niet zien, verwachten een 
gelijke of slechtere economie (zie cob 2014|1: 6-8).

Economie stemt sommigen ook positiever over Nederland
Vorig kwartaal werd de algemene stemming over Nederland positiever: 
37% vond toen dat Nederland eerder de goede dan de verkeerde kant 
op gaat, tegen 29% eind 2013. Dit kwartaal is het aandeel dat vindt dat 
Nederland de goede kant opgaat met 35% vergelijkbaar (de daling van 

Hoe gaat het met Nederland? 
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Figuur 1.2 Verwacht een betere economie, naar opleidingsniveau, bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten)

Bron: cob 2008/1-2014/2
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Hoe gaat het met Nederland? Hoe gaat het met Nederland? 

37% naar 35% is statistisch niet significant, figuur 1.1). De herstellende 
economie is de meest genoemde reden om positief te zijn over de toe-
komst van Nederland: 54% van de mensen die vinden dat het de goede 
kant op gaat en hun antwoord toelichten, noemt (spontaan) dit herstel. 
Het sleutelwoord is, net als vorig kwartaal, ‘langzaam’: 

“Financieel langzaam beter…” (vrouw, 42 jaar, hogeropgeleid)
“We kruipen economisch langzaam uit het dal. Dan zal de werkloos-
heid ook wel weer gaan dalen, dus komt er meer geld onder de men-
sen en bij de overheid.” (man, 78 jaar, middelbaar opgeleid)

“Economie trekt aan, met name huizenmarkt.” (man, 27 jaar, lager-
opgeleid)

“Als ik de nieuwsprogramma’s mag geloven gaat het de goede kant op, 
maar in mijn portemonnee merk ik er nog bitter weinig van.” (vrouw, 
52 jaar, lageropgeleid)

Diegenen die positief zijn over de economie en de richting van Neder-
land, zijn niet over alle aspecten van Nederland even positief. Vooral de 
omgangsvormen worden genoemd als iets dat niet goed gaat:

“Economie wordt beter, mensen gaan wel slechter met elkaar om.” 
(vrouw, 67 jaar, hogeropgeleid)

Het grootste gedeelte van de Nederlanders blijft echter negatief: 53% 
vindt dat Nederland zich al met al in de verkeerde richting ontwikkelt. 
Men wijst dan op de economie, precies het onderwerp dat voor anderen 
juist reden is om te vinden dat het eerder de goede kant op gaat. Er is 
kortom een groep die hoopvol is over de economie, maar ook een groep 
die dat niet is. Sommigen zeggen er weinig van te merken dat het econo-
misch beter gaat. Vooral de werkloosheid is een punt van zorg.

“Het beleid van de overheid zorgt ervoor dat de mensen steeds minder 
te besteden hebben. Hierdoor staat de economie onder druk. Je zult 
moeten zorgen dat de economie weer opleeft en daar heeft de over-
heid duidelijk te weinig aan gedaan. Ze waren alleen bezig om het 
begrotingstekort binnen de regels van de eu te houden, terwijl het 
belang van Nederland voorop dient te staan.” (man, 62 jaar, hoger-
opgeleid)

“De crisis is nog niet voorbij en de gevolgen zullen nog iets groter wor-
den voordat de Nederlandse economie weer opkrabbelt. Met grotere 
werkloosheid als gevolg en financiële problemen/onzekerheid voor 
veel mensen.” (vrouw, 43 jaar, middelbaar opgeleid)

De toelichtingen van mensen die het de verkeerde kant op vinden 
gaan, hebben naast economie en werk betrekking op een heel scala van 
onderwerpen. Men heeft het over de bezuinigingen in de gezondheids- 
en ouderenzorg, maakt zich zorgen over individualisering en verharding, 
ziet problemen met integratie of criminaliteit, of is ontevreden over de 
toegenomen macht van de Europese Unie of de opstelling van de poli-
tiek. Vaak worden in een adem meerdere onderwerpen genoemd. 
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Hoe gaat het met Nederland? 

Belangrijkste problemen en sterke punten van Nederland

Elk kwartaal vragen we mensen om in maximaal vijf trefwoorden op te 
schrijven wat ze de belangrijkste maatschappelijke problemen vinden en 
waarop ze trots zijn als het om de Nederlandse samenleving gaat. Deze 
spontaan genoemde trefwoorden verdelen we onder in zestien catego-
rieën. De antwoorden worden gewogen zodat iedereen die minstens 
één onderwerp noemt even zwaar meetelt. Dit om te voorkomen dat 
mensen die veel problemen noemen de lijstjes domineren. Zo ontstaan 
het ‘nationale probleembesef’ en ‘de nationale trots’.

Economie minder vaak genoemd, gezondheidszorg vaker 
Dat mensen positiever worden over de economische situatie, zien we 
ook terug in de top drie van het nationale probleembesef (figuur 1.3). 
Zorgen over economie en inkomen worden dit kwartaal minder vaak 
genoemd. Ze maken 13% van het nationale probleembesef uit; vorig 
kwartaal nog 18%. 
 Zorgen over de manier waarop we samenleven staan op de eerste 
plaats: ze maken 18% van het nationale probleembesef uit. Bezorgd-
heid over de gezondheids- en ouderenzorg maakt 14% uit van het 
probleembesef. De gezondheidszorg wordt dit kwartaal vaker genoemd 
als belangrijk probleem. In onderzoek van de Eurobarometer wordt de 
gezondheidszorg in het voorjaar van 2014 ook vaker genoemd als belang-
rijkste probleem in Nederland.2 In hoofdstuk 2 zullen we uitgebreid 
ingaan op deze top drie van maatschappelijke problemen en nagaan wie 
welke zorgen noemt en waar men het dan precies over heeft.

2 De Eurobarometer bevat een gesloten 
vraag waarbij men uit een lijst met 
problemen (waarin het samenleven 
ontbreekt) twee problemen mag 
aankruisen. In het voorjaar van 2014 
noemt 47% de gezondheidszorg als 
belangrijkste probleem in Nederland, 
in het najaar van 2013 was dat nog 
31%. De gezondheidszorg wordt door 
Nederlanders veel vaker als probleem 
genoemd dan elders in Europa, zie 
Special Eurobarometer 415, T16, http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_415_data_en.pdf. 
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Figuur 1.3 Ontwikkelingen in het nationale probleembesef,a de drie grootste categorieën onderwerpen van het tweede 
 kwartaal van 2014, bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten van het nationale probleembesef)

a ‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar schaamt u zich voor als het om de 
Nederlandse samenleving gaat?’ Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen, die vervolgens zijn ingedeeld in zestien cate-
gorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen).

Bron: cob 2008/1-2014/2
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Hoe gaat het met Nederland? 

Iets vaker bezorgd over integratie en criminaliteit
Na de top drie zijn er vier onderwerpen waarvoor ongeveer evenveel aan-
dacht is. De eerste is politiek en bestuur (figuur 1.4). Dit kwartaal is de 
pvv het meest genoemde probleem in deze categorie. Men heeft het dan 
over ‘Wilders’, ‘pvv’ of ‘uitspraken van Wilders’. Ook genoemd worden 
‘bemoeizucht’ (van de regering), ‘betutteling’ en ‘regelgeving’ (of sim-
pelweg ‘bureaucratie’). De overige trefwoorden zijn voornamelijk gerela-
teerd aan het (falend) functioneren van de politiek: het kabinet verspilt 
geld, doet loze beloftes en weigert te luisteren naar de samenleving.
 Dit kwartaal worden er wat meer zorgen genoemd die betrekking 
hebben op immigratie en integratie, en criminaliteit en veiligheid. In de 
categorie ‘immigratie en integratie’ gaat het vaak over ‘buitenlanders’, 
‘immigranten’ of ‘allochtonen’ die niet integreren, overlast veroorzaken, 
crimineel zijn of ‘ons werk innemen’. Maar ook tegenovergestelde zorgen 
komen voor: er is een groep die het (opkomend) racisme en de negatieve 
houding tegenover allochtonen als problematisch bestempelt. Daar-
naast wordt het integratiebeleid zelf relatief vaak genoemd als probleem. 
 In de categorie ‘criminaliteit en veiligheid’ wordt het trefwoord 
criminaliteit het meest genoemd, of gaat het om termen die hieraan 
verwant zijn zoals misdaad, geweld en diefstal. Het woord veiligheid 
komt veel minder vaak voor. In mindere mate wordt de rechtsspraak of 
het rechtssysteem als een probleem aangemerkt, evenals de lage straf-
fen. In de focusgroepen, dit kwartaal gehouden in Almere en Rotterdam, 
zijn verharding, onveiligheid en criminaliteit ook spontaan genoemde 
thema’s. Men heeft het over geweld op straat en over inbraken. In 
Almere wordt het gevoel van onveiligheid door de gespreksdeelnemers 
gekoppeld aan de multiculturele samenleving:3

A:  “Twee jaar geleden was ik hier uit met vrienden. Uit het niets gaf
  iemand mij een klap. Ik dacht: wat is dit? Waarom sla je mij? Toen  
 ging hij in zijn eigen taal lopen schreeuwen en wilde weer uithalen!  
 Ik merk dat ik me niet veilig voel bij uitgaan hier in Almere […].”
B:  “Sinds de invloeden van buitenaf komt de criminaliteit wel op een  
 ander level.”
C: “[…] een vriendin haar zoon is bedreigd door een jongen van Marok-
  kaanse afkomst […].”
D:  “Bij ons is een jochie van 11 in elkaar geslagen door meerdere 
  multiculti-jongens van 8 tot 12 jaar. De politie kan daar niets mee. 
  Ze zijn te jong om ze naar Bureau Halt te sturen en die ouders 
  zeggen: tsja, het zijn kinderen.” 

Zorgen over werkgelegenheid en werkloosheid worden ongeveer 
even vaak genoemd als zorgen over integratie en criminaliteit. De 
werkgelegenheid wordt het laatste jaar aanzienlijk vaker genoemd als 
maatschappelijke probleem dan vóór 2013.4 In de eerder genoemde 
Eurobarometer wordt de werkgelegenheid in het voorjaar van 2014 door 
48% genoemd als belangrijkste probleem voor Nederland. Samen met 
de gezondheidszorg is dit het meest genoemde probleem in de Euro-
barometer (zie noot 2).

3 Dit is overigens niet uitzonderlijk. 
Ook in de open antwoorden van 
de enquête worden criminaliteit en 
integratie vaak in elkaars verlengde 
genoemd. 

4 Het thema ‘werk’ maakt 7% uit van het 
nationale probleembesef dat optelt tot 
100%. In totaal wordt werkgelegen-
heid door 21% spontaan genoemd als 
maatschappelijke probleem.
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Hoe gaat het met Nederland? 
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Figuur 1.4 Ontwikkelingen in het nationale probleembesef,a top 4 tot en met 7 van het tweede kwartaal van 2014, 
 bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten van het nationale probleembesef)

Figuur 1.5 Ontwikkelingen in de nationale trots,a de vijf belangrijkste categorieën onderwerpen van het tweede kwartaal
 van 2014, bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten van de nationale trots)

a ‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar schaamt u zich voor als het om de 
Nederlandse samenleving gaat?’ Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen, die vervolgens zijn ingedeeld in zestien cate-
gorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen).

Bron: cob 2008/1-2014/2

a  'En wat vindt u juist goed in ons land? Waar bent u zeer positief of blij over of trots op als het om de Nederlandse samenleving gaat?’  
Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen, die vervolgens zijn ingedeeld in zestien categorieën.  
Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen).

Bron: cob 2008/1-2014/2
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Sterke punten: samenleven, vrijheden, verkeer
De manier waarop we samenleven is niet alleen het grootste maatschap-
pelijke probleem, het is ook het meest genoemde sterke punt van Neder-
land (figuur 1.5). De manier van samenleven wordt dit kwartaal echter 
wel minder vaak genoemd dan vorig kwartaal en beslaat daardoor een 
kleiner aandeel van de ‘nationale trots’. Andere sterke punten van Neder-
land zijn de vrijheden, verkeer en fysieke leefomgeving, onderwijs en 
gezondheidszorg. Dit kwartaal wordt de zorg iets minder vaak genoemd 
als sterk punt dan eind 2013. Wat de afgelopen kwartalen vaker wordt 
genoemd dan in de periode 2008-2011 is ‘verkeer en fysieke leefomge-
ving’. Verreweg de meest genoemde trefwoorden hebben betrekking 
op de infrastructuur (‘verkeer’, ‘goede infrastructuur’, ‘wegennet’). Het 
openbaar vervoer wordt ook genoemd als sterk punt, maar minder vaak. 
Een klein gedeelte van de trefwoorden heeft betrekking op de woon-
omgeving. 

Begrotingsvoorkeuren en bezuinigingen

We brengen de onderwerpen die Nederlanders belangrijk vinden ook in 
kaart door hun te vragen waar de regering meer of juist minder geld aan 
zou moeten uitgeven. Dat doen we voor zeventien beleidsdoelen (figuur 
1.6). Na de vermindering van de staatsschuld zijn de doelen geordend 
naar afnemende populariteit. Over het algemeen willen mensen dat de 
regering aan deze posten eerder meer dan minder uitgeeft. Als we het 
verminderen van de staatsschuld buiten beschouwing laten, wil men 
gemiddeld 41% meer uitgeven en 18% minder uitgeven aan de overige 
doelen. 

Meer uitgeven aan werk, zorg, onderwijs en armoede
85% vindt dat de regering (veel) meer geld moet uitgeven aan het ver-
groten van de werkgelegenheid. 77% wil meer geld voor gezondheids-
zorg, 73% voor onderwijs en 71% voor armoedebestrijding. Ook aan de 
veiligheid op straat (62%) en het stimuleren van onderzoek (51%) wil een 
meerderheid dat de regering meer uitgeeft. 
 De uitgaven aan mobiliteit, bescherming tegen water, terrorisme-
bestrijding en stadsvernieuwing moeten volgens een meerderheid 
blijven zoals ze nu zijn. 
 Integratie, kunst en cultuur, ontwikkelingshulp en internationale 
missies hebben een negatief saldo: het aandeel dat vindt dat de regering 
er minder aan moet uitgeven is groter dan het aandeel dat er meer aan 
wil uitgeven. 50% vindt dat de regering (veel) minder moet uitgeven aan 
de ontwikkeling van arme landen, 56% wil minder geld uitgeven aan 
internationale missies.
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Steun voor uitgaven aan gezondheidszorg stijgt
Om de ontwikkelingen in de loop van de tijd te bekijken, rekenen we de 
gemiddelde voorkeuren voor de zeventien beleidsdoelen uit. Enigszins 
arbitrair 5 stellen we ‘veel minder’ op -100, ‘minder’ op -50, ‘zoals nu’ op 
0, ‘meer’ op +50 en ‘veel meer’ op +100. De gemiddelden bieden dan een 
benadering van wat de bevolking per saldo wil. Een positief saldo bete-
kent dat men meer wil uitgeven, een negatief saldo minder (tabel 1.1). 
 Aan vermindering van de staatsschuld wil men dit kwartaal iets 
meer uitgeven dan in 2013, maar minder dan eind 2012. De gemiddelde 
gewenste uitgavenverandering (waarbij het verminderen van de staats-
schuld buiten beschouwing is gelaten) is dit kwartaal +16, een stijging 
ten opzichte van vorig kwartaal.
 Bij de gezondheidszorg zien we de grootste verschuiving ten opzichte 
van vorig kwartaal. De wens om hieraan meer geld uit te geven is 
gegroeid (van +40 vorig kwartaal naar +50 nu). Net als bij het nationale 
probleembesef (figuur 1.3) zien we ook hier dat de gezondheidszorg dit 

Hoe gaat het met Nederland? 

5 We gaan er vanuit dat de afstand tus-
sen ‘zoals nu’ en ‘minder’ gelijk is aan 
die tussen ‘minder’ en ‘veel minder’ 
(hetzelfde bij ‘meer’). Dat hoeft 
natuurlijk niet het geval te zijn, maar 
het maakt voor de uitkomsten niet 
veel uit. 

bijdragen aan internationale
militaire missies en con�ictbeheersing

gemiddeld over de bovenstaande 16 doeleinden
(zonder ‘verminderen van de staatschuld’)

bijdragen aan de ontwikkeling
van arme landen

stimuleren van kunst en cultuur

verbeteren van de integratie van minderheden

verbeteren van het dierenwelzijn

verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing

bijdragen aan de aanpak van internationale
milieuproblemen en klimaatverandering

bestrijden van armoede in Nederland

verbeteren van de veiligheid op straat (geweld en overlast tegengaan)

verbeteren van het onderwijs

verbeteren van de (gezondheids)zorg

vergroten van de werkgelegenheid

verminderen van de staatschuld

voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland

verbeteren van bescherming tegen het water (zee en rivieren)

verbeteren van mobiliteit (openbaar vervoer en wegen)

stimuleren van onderzoek en technologie

minderveel minder zoals nu meer veel meer

weet
niet

Figuur 1.6 Gewenste veranderingen in overheidsuitgaven,a bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten)

a ‘In de politiek moet worden gekozen. Meer geld uitgeven aan bepaalde doeleinden betekent dat er minder geld is voor andere. Wilt u dat de lan-
delijke politiek aan de volgende doeleinden meer of minder geld gaat besteden? Wilt u uw antwoorden in de hokjes aankruisen?’ Na ‘verminderen 
van de staatsschuld’ geordend op afnemende wens om (veel) meer geld te besteden.

Bron: cob 2008/1-2014/2



 burgerperspec tieven 2014 |  2 13

Hoe gaat het met Nederland? 

kwartaal urgenter wordt. In vergelijking met vorig kwartaal is er ook 
een lichte stijging van de steun voor armoedebestrijding en veiligheid, 
onderzoek en stadsvernieuwing. De steun voor bezuinigingen op inte-
gratie en op internationale missies neemt iets af. 

Minder steun voor bezuinigen op overheidsuitgaven
Over het algemeen willen mensen dus eerder meer dan minder geld 
uitgeven aan de beleidsdoelen uit tabel 1.1. We hebben ook iets directer 
gevraagd naar bezuinigingen, namelijk met de stelling ‘er moet worden 
bezuinigd op de overheidsuitgaven in Nederland’. Dit kwartaal zegt 50% 
het met die stelling eens te zijn, 12% is het oneens en 38% is neutraal 
of weet het niet. Vorig kwartaal zijn we dieper ingegaan op de vraag 
waaraan men denkt bij de term ‘overheidsuitgaven’. Het blijkt vooral te 
gaan om uitgaven aan de overheid zelf en aan geld dat naar het buiten-
land gaat. Instemming met de stelling dat er bezuinigd moet worden 

Tabel 1.1 Ontwikkeling van de uitgavenwensen voor divers overheidsbeleid,a bevolking van 18+, 2008-2014/2 
 (in gemiddelde waarden)
 2008-
 2009 10/4 11/4 12/4 13/2 13/4 14/2

verminderen van de staatsschuld -2 8 3 6 -5 -3 2

vergroten van de werkgelegenheid 41 46 48 49 60 59 58

verbeteren van de (gezondheids)zorg 55 47 47 39 45 40 50

verbeteren van het onderwijs 56 50 50 47 50 51 50

bestrijden van armoede in Nederland 42 34 38 35 40 40 44

verbeteren van de veiligheid op straat
(geweld en overlast tegengaan) 45 44 39 34 37 34 40

stimuleren onderzoek en technologie 27 26 26 24 30 31 29

verbeteren bescherming tegen het water (zee en rivieren) 27 16 15 14 16 19 20

verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en wegen) 43 26 23 19 16 18 18

voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland 18 16 13 12 14 14 13

verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing 15 7 8 3 4 4 8

verbeteren van het dierenwelzijn -1 -3 -6 -8 -6 -7 0

bijdragen aan de aanpak van internationale milieu-
problemen en klimaatverandering 5 -7 -7 -8 -10 -7 0

verbeteren van de integratie van minderheden -6 -20 -16 -16 -21 -19 -11

stimuleren van kunst en cultuur -20 -25 -17 -23 -19 -18 -17

bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen -15 -27 -27 -30 -31 -30 -26

bijdragen aan internationale militaire missies en 
conflictbeheersing -39 -42 -46 -37 -39 -40 -32

gemiddelde gewenste uitgavenverandering over 
16 posten (zonder staatsschuld) +18 +12 +12 +10 +12 +12 +16

a Zie voor vraag en antwoorden figuur 1.6; de antwoorden zijn als volgt gewaardeerd: veel minder = -100, minder = -50, zoals nu = 0, meer = 50 en 
veel meer = 100. De uitgavencategorieën zijn gerangschikt naar afnemend belang in het laatste kwartaal. De oranje doeleinden in de laatste kolom 
zijn statistisch significant (p < 0.05) populairder of impopulairder dan eind 2013.

Bron: cob 2008/1-4, 2009/4, 2010/4, 2011/4, 2012/4, 2013/2, 2013/4, 2014/2
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Tabel 1.2 Instemming met stellingen over bezuiningen,a bevolking van 18+, 2010-2014/2 (in procenten) 

 2010- 2012- 
 2011 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 

‘Er moet worden bezuinigd op de overheidsuitgaven in Nederland.’b 63 62 59 53 50

maakt zich persoonlijk (tamelijk) veel zorgen over bezuinigingen 31 30 33 28 31

a De cijfers zijn niet altijd op alle kwartalen gebaseerd. Significante (p < 0,05) veranderingen van het voorlaatste naar het laatste kwartaal 
zijn in oranje weergegeven.

b De stelling is voorgelegd met vijf antwoordmogelijkheden van ‘zeer mee oneens’ via ‘oneens’, ‘neutraal’ en ‘eens’ tot ‘zeer mee eens’ en 
‘ik weet het niet’

Bron: cob 2010-2014/2

betekent niet dat men op álle overheidsuitgaven wil bezuinigen. Zorg 
en onderwijs willen mensen vaak buiten schot laten (cob 2014|1: 19). De 
steun voor minder overheidsuitgaven daalt de laatste twee kwartalen: 
eind 2013 stemde 59% met de stelling in, vorig kwartaal was dat 53% en 
nu dus nog 50% (tabel 1.2).
 Desgevraagd zegt 31% zich persoonlijk zorgen te maken over de 
gevolgen van de geplande bezuinigingen; 15% maakt zich geen zorgen, 
50% ‘een beetje’. Het aandeel dat zich zorgen maakt is niet significant 
veranderd sinds vorig kwartaal. Sinds 2011, toen we deze vraag voor het 
eerst stelden, maakt steeds ongeveer 30% zich zorgen. 

Hoe gaat het met Nederland? 

Dieptepunt politiek vertrouwen van eind 2013 voorbij

Het aandeel dat voldoende vertrouwen heeft in grote ondernemingen 
daalt dit kwartaal van 67% naar 61%. Het vertrouwen in de rechtspraak, 
kranten, televisie en vakbonden ligt tussen de 64% en 66% en verandert 
dit kwartaal niet of nauwelijks (figuur 1.7). Ten opzichte van eind 2013 is 
wel het vertrouwen in de televisie gedaald (65% nu, 70% in 2013|4).
 Het vertrouwen in politieke instituties ligt een stuk lager: 49% heeft 
voldoende vertrouwen in de Tweede Kamer, 44% in de regering. Die 
percentages zijn vergelijkbaar met vorig kwartaal. Daarmee is het ver-
trouwen in de politiek nu duidelijk over het dieptepunt van het derde en 
vierde kwartaal van 2013 heen, toen 45% vertrouwen in de Tweede Kamer 
en 39% in de regering had. In vergelijking met voorgaande jaren is het 
vertrouwen in de regering overigens relatief laag. Aanhangers van vvd 
(74%), d66/gl (63%), PvdA (59%) en cda (55%) hebben vaker voldoende 
vertrouwen in de regering dan aanhangers van sp (22%), pvv (12%) of 
niet-stemmers (21%).

In de open antwoorden lezen we dit kwartaal enkele positieve opmer-
kingen over de regering en de politiek in het algemeen. 

“Door het samengaan in de regering van rechts en links krijgen beide 
richtingen een deel van de koek, wat uiteindelijk de samenleving ten 
goede zal komen.” (vrouw, 67 jaar, lageropgeleid, vindt dat Nederland 
de goede kant op gaat)
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De meeste opmerkingen over de regering en politiek zijn echter negatief 
en ook in de groepsgesprekken heeft men weinig positiefs te melden 
over het kabinet. Woorden die vallen zijn ‘veel beloftes en weinig daden’, 
‘geharrewar’ en ‘compromissen’. Concreet noemt men de bezuinigingen 
(in de zorg), de akkoorden en de Europese Unie als zaken die het kabinet 
niet goed aanpakt. 

Maatschappelijke en politieke kwesties

Hieronder bespreken we opvattingen over drie actuele maatschappelijke 
en politieke kwesties: de vrijheid van meningsuiting, immigratie en de 
Europese Unie.

Vrijheid van meningsuiting en de multiculturele samenleving
We hebben mensen twee stellingen voorgelegd over de vrijheid van 
meningsuiting. De eerste is ‘de vrijheid van meningsuiting moet krach-
tiger worden beschermd in ons land’. Het aandeel dat hiermee instemt 
is dit kwartaal iets lager dan vorig kwartaal (tabel 1.3). 47% is het met die 
stelling eens, 13% oneens en 40% neutraal of weet niet. In de groeps- 
gesprekken blijkt dat de ‘neutrale’ groep vindt dat de vrijheid van 
meningsuiting al genoeg beschermd is. In het groepsgesprek in Almere 
zegt iemand: ‘De vrijheid van meningsuiting is al goed beschermd. Wil-
ders mag roepen wat hij wil.’ In het gesprek in Rotterdam zegt iemand: 
‘Ik vind dat nu al heel veel mag, je zou alles kunnen zeggen, want dat is 
gewoon vrijheid van meningsuiting.’ Iemand anders wijst dan direct op 
de moord op de politicus Pim Fortuyn in 2002 en dat die vrijheid dus 
helemaal niet zo evident is. Ook anderen vinden dat je niet altijd kunt 
zeggen wat je denkt, omdat mensen dat niet altijd accepteren.
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75

de vakbonden

de rechtspraak de televisie de grote ondernemingen

de Tweede Kamerde kranten

de regering

35
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/2

Figuur 1.7 Voldoende vertrouwen in zeven instituties,a bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten)

a Vermeld zijn percentages scores 6-10 op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) tot 10 (alle vertrouwen) in 
antwoord op de vraag ‘Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’ 

Bron: cob 2008/1-2014/2
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Net als vorig kwartaal is 61% het eens met de stelling dat de vrijheid van 
meningsuiting niet zo ver mag gaan dat mensen worden gekwetst in hun 
religieuze gevoelens. 16% is het met die stelling oneens, 23% is neutraal. 
Vorig kwartaal zagen we dat mensen die het met deze stelling eens 
zijn, vinden dat de vrijheid van meningsuiting belangrijk is maar geen 
vrijbrief mag zijn om mensen te kwetsen (cob 2014|1: 17). In de groeps-
gesprekken is bijna iedereen het eens met de stelling dat de vrijheid van 
meningsuiting niet zo ver mag gaan dat mensen worden gekwetst. En 
dat laatste gebeurt steeds vaker, vindt men. Tegelijkertijd vindt men het 
lastig om te bepalen waar de grens ligt. 

De discussie over de vrijheid van meningsuiting wordt de laatste jaren 
vaak in de context van de multiculturele samenleving gevoerd. Dit kwar-
taal was er bijvoorbeeld veel aandacht voor de uitspraak van pvv-leider 
Geert Wilders dat hij ‘minder Marokkanen’ in Nederland wil. In de open 
antwoorden in de enquête verwijzen sommigen spontaan naar deze 
uitspraken. Sommigen doen dat omdat ze vinden dat Wilders te ver gaat 
en geven er blijk van het inhoudelijk niet met hem eens te zijn. Anderen 
delen juist zijn mening. Ter illustratie twee voorbeelden van toelichtin-
gen van mensen die vinden dat Nederland de verkeerde kant op gaat:

“Het zou fijn zijn als Wilders nadenkt voordat hij iets zegt. Ik ben het 
grotendeels wel met hem eens. De Oostblokkers stelen het werk in de 
transport en veroorzaken de meeste ongelukken en gevaarlijke situ-
aties, die vervolgens niet bestraft worden omdat ze toch niet betalen. 
Als wij met de belastingaangifte een fout maken, weten ze ons met-
een weer te vinden, maar de buitenlanders leven als god in Frankrijk in 
hun eigen land maar wel van ONS geld.” (vrouw, 30 jaar)

“Het financiële plaatje van veel mensen is bedroevend dankzij de rege-
ring. Dat mensen als Geert Wilders van alles kunnen roepen is diep 
triest, het onfatsoen ten top en vaak gaat het er niet om wat hij zegt, 
maar hoe hij het zegt. De maatschappij is aan het verruwen." (vrouw, 
64 jaar)

We leggen elk kwartaal twee stellingen voor over de multiculturele 
samenleving (zie tabel 1.3). 37% is het eens met de stelling dat Nederland 
een prettiger land zou zijn als er minder immigranten zouden wonen; 
34% is het ermee oneens. 47% vindt de aanwezigheid van verschillende 
culturen winst voor onze samenleving; 24% is het hiermee oneens. 
Deze stellingen en ook open antwoorden geven aan dat er enerzijds een 
groep is die een veelheid aan culturen een aanwinst vindt en zich zorgen 
maakt over de groeiende intolerantie tussen bevolkingsgroepen. Aan de 
andere kant is er een groep die zich zorgen maakt over integratie en de 
komst van migranten.

Hoe gaat het met Nederland? 
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Tabel 1.3 Opvattingen over de vrijheid van meningsuiting en de multiculturele samenleving,a bevolking van 18+,
 2008-2014/2 (in procenten)

 2008- 2010- 2012-
 2009 2011 2013/1-3 2013/4 2014/1 2014/2

‘De vrijheid van meningsuiting moet krachtiger 
worden beschermd in ons land.’      

• (zeer) oneens 11 13 8 . 12 13

• (zeer) eens 54 54 58 . 53 47

‘De vrijheid van meningsuiting mag niet zo ver gaan dat 
mensen worden gekwetst in hun religieuze gevoelens.’       

• (zeer) oneens 21 21 . . 16 16

• (zeer) eens 59 59 . . 61 61

‘Nederland zou een prettiger land zijn als er minder 
immigranten zouden wonen.’      

• (zeer) oneens 32 32 35 28 30 34

• (zeer) eens 40 40 36 40 39 37

‘De aanwezigheid van verschillende culturen is winst 
voor onze samenleving.’      

• (zeer) oneens 27 28 24 24 23 24

• (zeer) eens 40 41 43 44 42 47

a De stellingen worden voorgelegd met vijf antwoordmogelijkheden van ‘zeer mee oneens’ via ‘oneens’, ‘neutraal’ en ‘eens’ tot ‘zeer mee 
eens’ en ‘ik weet het niet’. De cijfers zijn niet altijd op alle kwartalen gebaseerd. Significante (p < 0,05) veranderingen van de voorlaatste 
naar de laatste kwartaalmeting zijn in oranje weergegeven. 

Bron: cob 2008/1-2014/2

Opvattingen over de eu, een maand voor de Europese verkiezingen
Het veldwerk voor ons onderzoek vond ruim een maand voor de Euro-
pese verkiezingen plaats, toen er in het nieuws nog niet echt veel 
aandacht voor was. Hoe was de publieke opinie aan de vooravond van de 
Europese parlementsverkiezingen?

Nog steeds is de grootste groep (40%) van mening dat het Nederlandse 
lidmaatschap van de eu een goede zaak is. Dat aandeel ligt even hoog 
als vorig kwartaal. 24% is het met deze stelling oneens, 36% is neutraal. 
Het beeld van Nederlanders over de eu is niet onverdeeld positief: 40% is 
voldoende tevreden met de politiek in Europa (gemiddelde rapportcijfer 
4,7). Tussen 2008 en het najaar van 2013 daalde de tevredenheid met de 
Europese politiek, maar in 2014 stijgt zij weer iets. 53% stemt in met de 
stelling dat de politiek in Den Haag te veel macht heeft overgedragen 
aan de eu. Dat was begin dit jaar 57% en in oktober 2013 59% en ligt nu 
dus iets lager. Over de euro is meer verdeeldheid: 39% stemt in met de 
stelling dat het een slechte zaak is dat de gulden is vervangen door de 
euro, 28% is neutraal/weet niet en 33% is het met deze stelling oneens.
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Tabel 1.4 Instemming met stellingen over Europa en de euro,a bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten)

 2008- 2010- 2012-
 2009 2011 2013/1-3 2013/4 2014/1 2014/2

voldoende tevreden met de politiek in Europa 46 45 38 33 37 40

‘Het Nederlands lidmaatschap van de EU is een goede zaak.’      

• (zeer) oneens 16 18 22 26 24 24

• (zeer) eens 47 46 44 40 40 40

‘Het is een slechte zaak dat de gulden is vervangen door de euro.'      

• (zeer) oneens 17 19 22 . 36 33

• (zeer) eens 35 31 36 . 40 39

‘De politiek in Den Haag heeft te veel macht overgedragen 
aan Europa.’      

• (zeer) oneens . . 18 . 17 17

• (zeer) eens . . 50 . 57 53

‘Mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen van het verdwijnen
 van de grenzen en het meer open worden van onze economie.’      

• (zeer) oneens 42 42 42 37 35 38

• (zeer) eens 17 19 22 25 28 24

a De stellingen worden voorgelegd met vijf antwoordmogelijkheden van ‘zeer mee oneens’ via ‘oneens’, ‘neutraal’ en ‘eens’ tot ‘zeer mee 
eens’ en ‘ik weet het niet’. De cijfers zijn niet altijd op alle kwartalen gebaseerd. Significante (p < 0,05) veranderingen van de voorlaatste 
naar de laatste kwartaalmeting zijn in oranje weergegeven. 

Bron: cob 2008/1-2014/2
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Elk kwartaal vragen we mensen om in hun eigen woorden op te schrij-
ven wat ze de belangrijkste maatschappelijke problemen van Nederland 
vinden. Deze trefwoorden brengen we onder in zestien hoofdcatego-
rieën. In hoofdstuk 1 zagen we hoe deze zorgen zich sinds 2008 hebben 
ontwikkeld. Dit kwartaal maken Nederlanders zich het meeste zorgen 
over ‘samenleven, normen en waarden’ (door 37% genoemd), ‘inkomen 
en economie’ (33%) en ‘gezondheidszorg en ouderenzorg’ (eveneens 
33%).1 We bekijken deze drie categorieën in meer detail. 

Dat doen we door te kijken wie zich hierover zorgen maken. Ook gaan 
we van de hoofdcategorieën terug naar de oorspronkelijke trefwoorden 
om te zien welke onderwerpen mensen noemen. Mensen zijn volledig 
vrij in de trefwoorden die zij noemen. Het is dan interessant om te zien 
welke woorden spontaan door meerdere mensen worden genoemd; 
zelfs als dat om relatief kleine aantallen gaat. Een gedetailleerde weer-
gave van trefwoorden is verder interessant omdat die toont wat er schuil-
gaat achter de soms brede probleemcategorieën. Voor de trefwoorden 
die vaker worden genoemd analyseren we wie ze noemt en of zich de 
afgelopen jaren veranderingen hebben voorgedaan in de genoemde 
trefwoorden.

Om misverstanden te vermijden nog een opmerking vooraf. Anders dan 
bij gesloten vragen waar mensen kiezen tussen enkele antwoorden, is 
bij open vragen het aantal antwoordmogelijkheden zo groot als het 
aantal respondenten. Mensen mogen alles noemen wat hun te binnen 
schiet. Dat leidt tot een groot aantal verschillende antwoorden, die wij 
dus niet zoals in hoofdstuk 1 tot grotere categorieën hebben samenge-
voegd, maar laten wat ze zijn (met uitzondering van taalcorrecties en 
samenvoegingen van verschillende vervoegingen van een woord). In dit 
hoofdstuk staan daarom veel kleinere percentages dan in hoofdstuk 1. 
Een klein percentage betekent echter niet dat het gaat om verwaarloos-
bare aantallen of futiliteiten: als 6% van de mensen spontaan en zonder 
sturing ‘bonussen’ noemt als probleem, dan is dat veel.2

Achter de problemen over samenleven, 
economie en zorg2

1 Anders dan in hoofdstuk 1 kijken we 
hier naar het percentage dat een of 
meer problemen in deze categorie 
noemt en niet naar het ‘nationale pro-
bleembesef’ (de herberekening van dat 
percentage om te corrigeren voor het 
feit dat niet iedereen spontaan even-
veel problemen noemt). Hogeropge-
leiden noemen bijvoorbeeld veel meer 
trefwoorden dan lageropgeleiden. De 
hier genoemde percentages verschillen 
dus van die in hoofdstuk 1.

2 Ter vergelijking: als we in een gesloten 
vraag de stelling voorleggen dat bonus-
sen een slechte zaak zijn, zegt 71% het 
hiermee eens te zijn (cob 2012|2: 34). 
Een wijdverbreid ongenoegen kan dus 
gepaard gaan met een gepassioneerde 
minderheid die de kwestie spontaan 
aandraagt.

Kernpunten 
→ Zorgen over de manier van samenleven hebben meestal betrekking op intolerantie, asociaal gedrag en 

de ik-cultuur. Hogeropgeleiden maken zich vaker zorgen over de manier van samenleven, maar noemen 
het thema ook vaker als sterk punt.

→ Zorgen over economie en inkomen gaan vaak over de economische situatie, de crisis, armoede, inko-
mensverschillen en bonussen. Mannen maken zich vaker dan vrouwen zorgen over economie en inko-
men. Zorgen over de verschillen tussen arm en rijk nemen geleidelijk toe.

→ Als men de zorg noemt als belangrijk probleem doelt men op kosten en bezuinigingen. De bezorgdheid 
over de ouderenzorg is de afgelopen kwartalen sterk gestegen. Ouderen en lageropgeleiden maken zich 
hierover vaker zorgen.
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Achter de problemen over samenleven, economie en zorg 

Zorgen over de manier van samenleven

De manier waarop we samenleven is dit kwartaal het meest genoemde 
maatschappelijke probleem (zie figuur 1.3). Maar dat niet alleen: het 
thema blijkt eveneens het meest genoemd als sterke kant van Nederland 
(zie figuur 1.5). Daarbij moeten we wel aantekenen dat het aandeel dat 
het als probleem ziet (37%) groter is dan het aandeel dat het als sterk 
punt ziet (20%).3 Omdat samenleven als sterkste en zwakste punt van 
Nederland wordt genoemd, bekijken we hieronder beide elementen 
gedetailleerder.

Hogeropgeleiden vaker trots en vaker bezorgd over samenleven
Figuur 2.1 toont dat mensen met een bovenmodaal inkomen en hoger-
opgeleiden samenleven vaker als probleem noemen (resp. 47% en 49%). 
Deze groepen noemen samenleven echter eveneens het meest in posi-
tieve zin (resp. 28% en 29%).

Zorgen over intolerantie, asociaal gedrag en de ik-cultuur
Waarover gaan de zorgen over de manier van samenleven precies? De 
drie problemen die het vaakst in de categorie ‘samenleven’ worden 
genoemd zijn ‘intolerantie en discriminatie’ (door 13%), ‘asociaal gedrag 
en verruwing’ (10%) en de ‘ik-cultuur’ (7%) (tabel 2.1). In de categorie 

‘intolerantie en discriminatie’ vallen ook zorgen over onverdraagzaam-
heid en onbegrip. De categorie ‘asociaal gedrag en verruwing’ omvat 
ook slechte omgangsvormen, verharding, verhuftering, verloedering en 

‘korte lontjes’. Binnen de categorie ‘ik-cultuur’ zijn ook antwoorden over 
individualisme geschaard. De categorie ‘samenleven’ bestaat verder uit 
antwoorden over ‘gebrek aan respect’ (5%), ‘verlies van normen en waar-
den’ (4%), ‘mentaliteitsproblemen’ (4%), ‘agressie’ (4%) en een ‘gebrek 
aan samenhang’ (3%).4 Zorgen over de manier van samenleven zien we 
ook regelmatig terug in andere open vragen in de enquête.

“Mensen zijn minder behulpzaam, hebben weinig geduld, en hebben 
weinig respect voor elkaar.” (vrouw, 68 jaar, middelbaar opgeleid)

“De maatschappij verloedert, respect voor een ander is soms ver te 
zoeken.” (vrouw, 33 jaar, middelbaar opgeleid)

3 Meestal gaat het ook om verschillende 
groepen: 28% noemt het thema alleen 
als probleem, 9% noemt het alleen als 
sterk punt. Maar dat is niet altijd het 
geval: 11% noemt het samenleven als 
sterk punt én als probleem.

4 Zorgen over de manier van samen-
leven lopen dus van zorgen over 
de mentaliteit en ik-cultuur, via 
intolerantie en een gebrek aan respect 
naar asociaal gedrag en agressie. Als 
het één stap erger wordt (geweld), 
dan coderen we een trefwoord niet 
meer bij de categorie ‘samenleven’, 
maar bij de categorie ‘criminaliteit en 
veiligheid’. Als het gaat om discrimi-
natie is er enige verwantschap met de 
categorie ‘immigratie en integratie’. 
Discriminatie zonder enige toevoeging 
coderen we bij de categorie ‘samen-
leven’, discriminatie van etnische min-
derheden bij de categorie ‘immigratie 
en integratie’.  
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Mensen die trots zijn op de manier van samenleven, zijn dat met name 
vanwege de ‘saamhorigheid en hulpvaardigheid’ (door 8% genoemd), 

‘tolerantie’ (6%) en ‘mentaliteit’ (4%) (tabel 2.2). Bij saamhorigheid gaat 
het niet alleen om de sociale verbondenheid, maar ook om de grote 
inzet van vrijwilligers en de bereidheid om anderen te helpen, bijvoor-
beeld door geld te geven aan een goed doel. Onder tolerantie scharen 
we eveneens openheid en verdraagzaamheid. Mentaliteit is de meest 
diverse categorie: er worden veel verschillende aspecten van de Neder-
landse mentaliteit genoemd waar men trots op is. De punten die het 
vaakst terugkomen zijn ondernemingszin, nuchterheid en gezelligheid. 
In de enquête tekenen we zo’n positieve uitspraak over de manier van 
samenleven op: 

“Er is nog steeds bereidheid bij mensen elkaar te helpen en daar wordt 
ook weer aan geappelleerd.” (man, 44 jaar, hogeropgeleid)

Zorgen en sterke punten van samenleven gaan niet altijd over hetzelfde
Gaat het nu bij de genoemde problemen en sterke punten om dezelfde 
onderwerpen of zijn er op het gebied van samenleven dingen die wel 
goed gaan en dingen die niet goed gaan? Eigenlijk allebei. Tolerantie 
en intolerantie komen bijvoorbeeld voor als sterk punt en als probleem. 
Deels wordt dit probleem door andere mensen genoemd (dus: de een 
noemt de groeiende intolerantie als probleem, terwijl de ander de 
tolerantie als sterk punt ziet). Een andere mogelijkheid is dat mensen 
Nederland op zich wel zien als een tolerant land en dat een sterk punt 
vinden (bijvoorbeeld in vergelijking met andere landen), maar dat zij 
tegelijkertijd het gevoel hebben dat de tolerantie onder druk staat.
 In de andere gevallen zit er een groter inhoudelijk verschil tussen 
de trefwoorden die worden genoemd als probleem of sterk punt. 
Spreekt men in negatieve zin over saamhorigheid, dan heeft men het 
bijvoorbeeld over onverschilligheid en de manier waarop verschillende 
bevolkingsgroepen met elkaar omgaan. Is men positief over de saam-
horigheid, dan noemt men vaker het vrijwilligerswerk, de vrijgevigheid 
en de hulpvaardigheid. Dat geldt ook voor de Nederlandse mentaliteit. Is 
men daar trots op, dan noemt men vaak de handelsgeest of nuchterheid. 
Ziet men de mentaliteit als probleem, dan verwijst men juist naar klaag-
gedrag en materialisme. 

Achter de problemen over samenleven, economie en zorg 

Bron: cob 2008/1-2014/2

Figuur 2.1
Genoemde problemen en positieve 
punten over samenleven, naar 
bevolkingsgroepen, bevolking van 18+, 
2008-2014/2 (in procenten genoemd)
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Tabel 2.1 Genoemde problemen over samenleven, bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten) a 

  % genoemd

intolerantie en discriminatie 13

 intolerantie (ook: gebrek aan tolerantie, tolerantieniveau) 6

 discriminatie 4

 onverdraagzaamheid (ook: te weinig verdraagzaamheid) 3

 onbegrip (ook: te weinig begrip)  1

 overig (homoseksualiteit/haat, vooroordelen, polarisatie, tweedeling) 1

asociaal gedrag en verruwing 10

 asociaal gedrag (ook: asociaal, asogedrag, asociale jongeren/ouderen) 3

 slechte omgangsvormen (ook: brutaal, grof, ongemanierd, onfatsoenlijk, onbeleefd, onbeschaafd, onbeschoft, beledigen) 2

 verharding (ook: hardheid) 1

 verhuftering (ook: hufterigheid, hufters, hufterig gedrag) 1

 verruwing 1

 verloedering (ook: verpaupering, rotzooi op straat) 1

 kort lontje 1

 verruwing in het verkeer (ook: asorijden, bumperkleven, gedrag fietsers/auto’s in het verkeer) 1

ik-cultuur 7

 ik-cultuur (ook: egoïsme, eigen belang eerst, ieder voor zich, ‘ikke, ikke ikke’, mensen denken alleen aan zichzelf) 5

 individualisme (ook: individualisering) 2

gebrek aan respect 5

verlies van normen en waarden 4

 normen en waarden (ook: normbesef, normoverschrijding, normvervaging, normloos, waardenbesef, 
 waardenverlies, moraal) 3

 religie (ook: zondagsrust, secularisering, christelijk) 1

mentaliteitsproblemen 4

 klagen (ook: zeuren, klaagcultuur, negativiteit, negativisme, ontevredenheid, klagerigheid) 2

 mentaliteit 1

 materialisme (ook: consumentisme, hedonisme, hebzucht) 1

agressie 4

 agressie (ook: agressiviteit) 3

 agressie tegen hulpverleners (ook: ambulance, politie) 1

gebrek aan samenhang 3

 onverschilligheid 1

 weinig saamhorigheid (ook: cohesie, slechte omgang bevolkingsgroepen) 1

 gebrek aan solidariteit 1

a Voor hoofd- en subcategorieën is apart gekeken hoe vaak deze zijn genoemd door respondenten. Het is mogelijk dat respondenten twee 
 subcategorieën noemen. Hierdoor is de som van de percentages van de subcategorieën groter dan het percentage van de hoofdcategorie. 

Bron: cob 2008/1-2014/2  

Achter de problemen over samenleven, economie en zorg 
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Tabel 2.2 Genoemde positieve punten over samenleven, bevolking van 18+,  2008-2014/2 (in procenten) a

  % genoemd

saamhorigheid en hulpvaardigheid 8

 saamhorigheid (ook: betrokken(heid) eensgezind(heid), cohesie, samenhang, nabuurschap) 3

 vrijwilligers (ook: vrijwilligerswerk/organisaties, verenigingen, initiatieven) 2

 hulpvaardigheid (ook: behulpzaam, hulpacties) 2

 vrijgevigheid (ook: donaties, collectes, geld, inzamelingsacties) 2

 sociaal 1

 solidariteit 1

tolerantie 6

 tolerantie (ook: andersdenkenden, respecteren van anderen, homoseksualiteit, acceptatie) 3

 openheid (ook: ruimhartigheid) 2

 verdraagzaamheid  1

 overig (gelijkheid, diversiteit, emancipatie) 1

mentaliteit 4

 handelsgeest (ook: ondernemerschap, ondernemingszin) 1

 nuchterheid 1

 gezelligheid (ook: gemoedelijkheid) 1

 overig (flexibiliteit, doorzettingsvermogen, vriendelijkheid, humor, directheid, veerkracht, aanpassingsvermogen, sport) 2

a Voor hoofd- en subcategorieën is apart gekeken hoe vaak deze zijn genoemd door respondenten. Het is mogelijk dat respondenten twee 
subcategorieën noemen. Hierdoor is de som van de percentages van de subcategorieën groter dan het percentage van de hoofdcategorie.

Bron: cob 2008/1-2014/2  

Opleidingsverschillen bij zorgen over tolerantie groot; bij gebrek aan 
respect kleiner
Uit figuur 2.1 blijkt dat hogeropgeleiden de manier waarop we samen-
leven niet alleen relatief vaak als probleem zien, maar ook als punt 
van trots. Hoe zit dat voor de subproblemen? En specifieke punten van 
trots? Oftewel, waarin zit het verschil tussen hoger- en lageropgeleiden 
precies?
 Figuur 2.2 toont dat hogeropgeleiden met name vaker wijzen op 
intolerantie (18%), asociaal gedrag (13%) en de ik-cultuur (11%) dan lager-
opgeleiden (van hen noemt respectievelijk 9%, 7% en 4% deze proble-
men). Daarentegen worden gebrek aan respect, het verlies van normen 
en waarden en agressie vrijwel even vaak genoemd door mensen met 
verschillende opleidingsniveaus.5 Asociaal gedrag en verruwing worden 
vaker door 55-plussers genoemd (niet in figuur). 
 Wat betreft de punten van trots noemen hogeropgeleiden vooral 
tolerantie (10% noemt dit) en mentaliteit (6%) vaker dan lageropgeleiden 
(figuur 2.3). Slecht 2% van de lageropgeleiden noemt deze punten. Als 
lageropgeleiden trots zijn op de manier waarop wij samenleven, dan 
doelen zij vooral op de saamhorigheid en hulpvaardigheid (7% noemt dit).

5 Bedenk dat hogeropgeleiden gemid-
deld meer trefwoorden noemen 
dan lageropgeleiden, dus vrijwel 
alle subcategorieën vaker noemen. 
Intolerantie en asociaal gedrag zijn 
ook onder lageropgeleiden de meest 
genoemde subcategorieën. Lageropge-
leiden noemen het gebrek aan respect 
net zo vaak als de ik-cultuur, terwijl 
hogeropgeleiden de ik-cultuur veel 
vaker noemen.

Achter de problemen over samenleven, economie en zorg 
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Figuur 2.2
Genoemde problemen over samen-
leven, naar opleidingsniveau,  
bevolking van 18+, 2008-2014/2  
(in procenten genoemd)

Figuur 2.3 Genoemde positieve punten over samenleven, naar opleidingsniveau, 
 bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten genoemd)

Bron: cob 2008/1-2014/2

Bron: cob 2008/1-2014/2
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Intolerantie en discriminatie in 2014 vaker genoemd
De onderwerpen waarover mensen zich zorgen maken kunnen dyna-
misch zijn: soms is het ene probleem belangrijk, dan weer een ander. 
Hoe dit zit voor specifieke problemen geeft figuur 2.4 weer. 
 Wat opvalt is de ontwikkeling van intolerantie. Zorgen over into-
lerantie en discriminatie werden tussen 2010 en 2013 steeds minder 
vaak genoemd, maar stijgen sinds het eerste kwartaal van 2014 weer. 
We zien dat de zorgen over asociaal gedrag en verruwing tussen 2008 
en 2010 steeds vaker voorkwamen, maar sindsdien minder vaak. Ook 
het verlies van normen en waarden wordt begin 2014 minder vaak 
genoemd dan in 2008.
 Kijken we naar de zaken waar men trots op is, dan blijken saam-
horigheid en hulpvaardigheid sinds 2008 steeds belangrijkere redenen 
(niet in figuur).

2

4

6

8

10

12

14

16

gebrek aan respect

intolerantie en discriminatie ik-cultuur agressie

verlies normen en waardenasociaal gedrag

0
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/2

Figuur 2.4 De zes meest veranderlijke zorgen over het samenleven, bevolking van 
 18+, 2008-2014/2 (in procenten genoemd, ontwikkelingen per jaar)

Bron: cob 2008/1-2014/2
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Achter de problemen over samenleven, economie en zorg 
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Figuur 2.5
Genoemde problemen over inkomen 
en economie, naar bevolkings- 
groepen, bevolking van 18+,  
2008-2014/2 (in procenten)

Bron: cob 2008/1-2014/2

Zorgen over inkomen en economie

Zorgen over inkomen en economie stonden de afgelopen crisisjaren 
hoog op de publieksagenda. Tussen 2008 en 2014 werd dit thema door 
36% genoemd spontaan genoemd als belangrijkste probleem en in 
najaar 2013 stond het zelfs op de eerste plaats in het nationale probleem-
besef (zie figuur 1.3). Wie ervaren dit probleem? En welke zorgen gaan 
hier achter schuil? En hoe hebben deze zorgen zich ontwikkeld? 6

Mannen noemen de economie vaker als probleem dan vrouwen
Mensen met een bovenmodaal inkomen noemen vaker problemen over 
inkomen en economie (39%) (figuur 2.5). Hogeropgeleiden en mensen in 
de middengroep noemen inkomen en economie even vaak als probleem 
(37%); lageropgeleiden minder vaak (33%). Verder noemen mannen 
(38%) dit soort problemen vaker dan vrouwen (34%). Van de leeftijds-
groepen maken de 35-54-jarigen zich het meeste zorgen over inkomen 
en economie (38%).

Zorgen over economie, armoede en bonussen
In tabel 2.3 staat welke zorgen men heeft over inkomen en economie.  
Het vaakst maakt men zich zorgen over de economische situatie 
(genoemd door 12%). Onder deze categorie vallen ook de economische 
crisis, financiën en de recessie. Twee andere problemen die regelmatig 
worden genoemd (beide door 6%), zijn het verschil tussen arm en rijk en 
de te hoge bonussen. De categorie ‘arm/rijk’ omvat niet alleen de zorgen 
over verschillen tussen arm en rijk, maar ook de zorgen over armoede en 
noodzaak van voedselbanken. Andere problemen in de categorie ‘econo-
mie en inkomen’ die wat minder vaak genoemd worden, zijn de kosten 
van levensonderhoud (‘duur’), bezuinigingen, belastingen, banken, 
geld, beleid, euro en het bedrijfsleven. Enkele wat langere citaten uit de 
enquête illustreren deze zorgen: 

“De overheid wil koste wat het kost de staatsschuld kleiner maken, 
terwijl steeds meer mensen bijna op de armoedegrens leven. De 
uitkeringen gaan al jaren niet omhoog maar alles is wel veel duurder 
geworden. Ik kan haast niet meer rondkomen, maar krijg alleen maar 
minder geld en steeds hogere rekeningen.” (vrouw, 48 jaar, lager-
opgeleid)

“De inkomensverdeling is in Nederland behoorlijk aan het scheef-
groeien, waardoor met name de armen in de knel komen. In een 
welvarende natie als Nederland hoeft armoede niet voor te komen.” 
(man, 61 jaar, hogeropgeleid)

“Het gaat slecht met de economie, met alle gevolgen van dien.” (vrouw, 
43 jaar, middelbaar opgeleid)

6 Zorgen over werkgelegenheid worden 
niet ondergebracht bij de categorie 
‘inkomen en economie’, maar heeft 
een aparte categorie; zie hoofdstuk 1.
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Tabel 2.3 Problemen genoemd in de categorie inkomen en economie, bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten) a 

  % genoemd

economische situatie 12

 economie (ook: economisch, welvaart) 7

 crisis (ook: bankencrisis, kredietcrisis, beurscrisis, economische crisis, financiële crisis) 3

 financiële situatie (ook: financiële onzekerheid, financiële problemen, financiële toestand) 2

 recessie 1

arm/rijk 6

 armoede (ook: armoedegrens, armoedebeleid, daklozen, minima) 3

 inkomensverschillen (ook: kloof tussen arm en rijk, inkomensongelijkheid, rijken worden rijker, verschil tussen arm rijk, 
 tweedeling, oneerlijke verdeling) 3

 voedselbanken 1

bonussen 6

 graaicultuur (ook: geldgraaierij, gouden handdruk, oprotpremies, vertrekpremies, graaiers, graaigedrag) 3

 bonussen (ook: beloningen, bonuscultuur) 2

 hoge heren (ook: topfiguren, bestuurders, managers, functionarissen, directies) 1

 topsalarissen (ook: grootverdieners) 1

 zakkenvullers (ook: zelfverrijking) 1

kosten en prijzen 4

 kosten (ook: betaalbaarheid, levensonderhoud) 2

 prijzen (ook: accijnzen, benzine, autobelasting, boodschappen, brandstof, energie, gas, levensmiddelen, prijsstijging, 
 verzekeringen) 2

 lasten (ook: lastendruk, lastenverdeling) 1

bezuinigingen algemeen b 3

belastingen (ook: belastingaftrek, belastingheffingen, belastingklimaat, belastingschandaal, belastingtarief, 
belastingtoeslag, belastingverhoging, belastingvoordeel, gemeentebelasting) 3

banken (ook: bankiers, abn, bankencrisis, dsb, bankproblematiek, Icesave) 2

geld (ook: geldgebrek, hebzucht, geldzucht, gelduitgaven, leningen, schulden) 2

overheidsbeleid en staatsschuld (ook: financieel beleid, aanpak, overheidsuitgaven, begrotingstekort) 1

euro (ook: gulden) 1

bedrijfsleven (ook: boeren, failliet, industrie, bedrijven, landbouw, mkb) 1

overig (commercialisering, kapitalisme) 1

a Voor hoofd- en subcategorieën is apart gekeken hoe vaak deze zijn genoemd door respondenten. Het is mogelijk dat respondenten twee
 subcategorieën noemen. Hierdoor is de som van de percentages van de subcategorieën groter dan het percentage van de hoofdcategorie.
b Bezuinigingen betreft hier de term ‘bezuinigingen’ zonder verdere toelichting of specificatie. ‘Bezuinigingen op onderwijs’ is bijvoorbeeld in 

de categorie onderwijs gecodeerd, ‘bezuinigingen op zorg’ onder zorg.

Bron: cob 2008/1-2014/2

Achter de problemen over samenleven, economie en zorg 
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Tabel 2.4 Vier meest genoemde problemen over economie en inkomen, 
 naar achtergrondkenmerken, bevolking van 18+, 2008-2014/2 
 (in procenten)

 economie arm/rijk bonussen kosten

man 13 5 7 4

vrouw 11 8 5 4

< 35 jaar 16 5 2 4

35-54 jaar 13 7 6 5

≥ 55 jaar 9 7 8 3

lageropgeleid 9 6 6 5

middengroep 13 7 6 5

hogeropgeleid 14 7 6 3

benedenmodaal inkomen 11 7 6 4

ongeveer modaal inkomen 12 6 6 4

bovenmodaal inkomen 15 7 7 3

Bron: cob 2008/1-2014/2

Jongeren en mensen met hoger inkomen noemen economische  
situatie vaker
Over welke subproblemen maken verschillende bevolkingsgroepen zich 
zorgen? De categorie economie wordt door alle bevolkingsgroepen het 
vaakst genoemd (tabel 2.4). Het meest door mensen onder de 35 jaar 
(16%) en mensen met een bovenmodaal inkomen (15%). Bonussen wor-
den door vrijwel alle groepen even vaak genoemd; alleen mensen onder 
de 35 jaar noemen dit probleem minder vaak (2%). De categorie ‘arm/rijk’ 
wordt vaker genoemd door vrouwen (8%).

Ontwikkeling in zorgen over de economie
Behalve tussen groepen kunnen de zorgen over economie en inkomen 
ook over de tijd heen variëren. Figuur 2.6 laat zien dat dit inderdaad zo 
is. De zorgen over de economische situatie namen tussen 2008 en 2009 
sterk toe. Dat heeft te maken met de aanvang van de economische crisis. 
Tussen 2009 en 2011 namen de zorgen over de economische situatie iets 
af. Tussen 2011 en 2013 leefden ze weer wat op, maar in 2014 dalen zij 
weer, waarschijnlijk door de positievere economische vooruitzichten 
(zie hoofdstuk 1). Zorgen over arm/rijk nemen gedurende de gehele peri-
ode (2008-2014/2) geleidelijk toe. In 2014 werden deze zorgen zelfs vaker 
genoemd dan zorgen over economie.

Achter de problemen over samenleven, economie en zorg 



 burgerperspec tieven 2014 |  2 28

Zorgen over gezondheidszorg en ouderenzorg

Uit figuur 1.3 blijkt dat de zorg dit kwartaal op de tweede plaat staat in 
het nationale probleembesef. Gedurende de gehele onderzoeksperiode 
(2008-2014/2) gaf gemiddeld 23% aan dat de zorg een probleem vormt; 
dit kwartaal is dat zelfs 33%. Deze toename maakt de zorg een interes-
sante categorie om onder de loep te nemen: wie maakt zich druk om 
welke aspecten van de zorg en hoe ontwikkelt dit zich? 

Vrouwen vaker bezorgd over de zorg
Waar we net zagen dat mannen economie en inkomen vaker als pro-
bleem noemen dan vrouwen, zien we nu dat vrouwen (28%) zorg vaker 
noemen dan mannen (17%) (figuur 2.7). Ook mensen met een beneden-
modaal inkomen, lageropgeleiden en 55-plussers wijzen vaker op de 
zorg als probleem. Juist mensen met lagere inkomens en opleidings-
niveaus noemen gemiddeld minder problemen. Dat zij de zorg vaker 
als probleem noemen, betekent dat dit probleem duidelijk onder deze 
groepen leeft.

Zorgen over kosten en bezuinigingen in gezondheids- en ouderenzorg
Tabel 2.5 geeft weer welke problemen allemaal binnen de categorie zorg 
vallen en hoe vaak zij worden genoemd. Het vaakst noemt men zorg of 
gezondheid zonder verder uit te wijden (zorg ongespecificeerd, door 13% 
genoemd). Is men specifieker, dan gaat het relatief vaak om ouderenzorg 
(6% genoemd) en de kosten in de zorg (4%). Kosten omvat eveneens 
ziektekosten, dat zorg duur is, opmerkingen over het eigen risico, geld 
en betaalbaarheid. Andere problemen die worden genoemd hebben te 
maken met de bezuinigingen op de zorg, het zorgstelsel (eveneens zorg-
verzekeringen, ziekenfonds), zieken en gehandicapten, de zorgkwaliteit 
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Figuur 2.6 Vier meest genoemde problemen over inkomen en economie, 
 bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten, ontwikkelingen per jaar)

Bron: cob 2008/1-2014/2
Figuur 2.7
Genoemde problemen over de zorg, 
naar bevolkingsgroepen, bevolking 
van 18+, 2008-2014/2 (in procenten)

Bron: cob 2008/1-2014/2
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(waaronder wachtlijsten), instellingen (verschillende typen en personeel)  
en vergrijzing. De concrete zorgen blijken ook uit deze citaten uit de 
enquête: 

“Met name in de gezondheidszorg zal het minder worden. Ik vraag mij 
af of de politiek op de hoogte is van wat er allemaal daadwerkelijk 
in de zorg gebeurt en dat sommige mensen echt zorg nodig hebben!” 
(man, 34 jaar, middelbaar opgeleid)

“In de zorg gaat het gewoon waardeloos. Hebben de ouderen dat 
verdiend? Ze kunnen niet meer genieten van hun oude dag want er is 
altijd wel weer wat. Kunnen straks niet meer naar een verzorgingshuis, 
wordt verwacht dat ze hun eigen hardwerkende centjes opmaken..., 
pfff waar gaat dit heen?” (vrouw, 36 jaar, middelbaar opgeleid)

“Ik vind de problemen rond het zorgbeleid zorgelijk. We moeten 
ouderen en kwetsbaren in onze samenleving blijven ondersteunen!” 
(vrouw, 60 jaar, hogeropgeleid)

“De bezuinigingen zijn vooral op sociaal gebied. Mensen aan de onder-
kant van de samenleving kunnen vaak niet meer zelf doen, zoals de 
regering wil. Vooral de zwakkeren zullen hierdoor geen toegang meer 
hebben tot goede zorg. Ook de bezuinigingen op de ouderenzorg, 
thuiszorg en verzorgingstehuis beide, gaan tot vele schrijnende geval-
len leiden met eenzame ouderen die nergens terecht kunnen en geen 
mantelzorgers hebben.” (vrouw, 32 jaar, hogeropgeleid)

Tabel 2.5 Genoemde problemen over de zorg, bevolking van 18+, 2008-2014/2 (in procenten)a 

  % genoemd

zorg in het algemeen (ook: gezondheid, gezondheidszorg, volksgezondheid, welzijn) 13

ouderenzorg (ook: bejaarden, bejaardenzorg, ouderen, ouderenhulp, zorg voor ouderen, ouderenverzorging, 
ouderenproblematiek) 6

kosten (ook: ziektekosten, zorgpremie, kostenstijging, duur, eigen risico, geldverspilling, betaalbaarheid) 4

bezuinigingen (ook: beknibbelen, bekorten, beknotten, korten) 3

zorgstelsel (ook: zorgverzekering, zorgstelsel, ziekenfonds, marktwerking) 2

zieken/gehandicapten (ook: chronisch zieken, psychische stoornissen, invalide) 2

zorgkwaliteit (ook: wachtlijsten, achteruitgang, verslechtering, afkalving, gebrek, teruggang, teloorgang kwaliteit, uitkleden zorg) 1

instellingen (ook: bejaardentehuis, ziekenhuis, verpleeghuis, thuiszorg, personeel) 1

vergrijzing  1

a  Voor hoofd- en subcategorieën is apart gekeken hoe vaak deze zijn genoemd door respondenten. Het is mogelijk dat respondenten twee
 subcategorieën noemen. Hierdoor is de som van de percentages van de subcategorieën groter dan het percentage van de hoofdcategorie. 

Bron: cob 2008/1-2014/2
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Lageropgeleiden en ouderen vaker bezorgd over ouderenzorg
Wie noemen welke problemen? Vrouwen maken zich over alle subpro-
blemen op zorggebied vaker zorgen dan mannen. 55-plussers maken 
zich (zoals verwacht) vaker zorgen over ouderenzorg (figuur 2.8). Wat 
echter opvalt is dat zij zorg in het algemeen niet veel vaker noemen dan 
de jongere leeftijdsgroepen. Hieruit blijkt dat de zorg niet alleen als 
probleem wordt ervaren door mensen die daar het vaakst mee te maken 
hebben (de ouderen). De verschillen in de zorgen van personen met uit-
eenlopende inkomens- en opleidingsniveaus zijn niet zo groot. Eerder 
zagen we dat dit bij zorgen over samenleven en inkomen en economie 
anders was. Bij de zorg zijn dus andere onderscheiden (leeftijd, geslacht) 
relevant dan bij samenleven en economie en inkomen.

Toenemende bezorgdheid, vooral over de ouderenzorg
Figuur 2.9 laat zien hoe vaak verschillende problemen over de zorg tus-
sen 2008 en nu zijn genoemd. Zoals ook al uit figuur 1.3 bleek, zijn de 
problemen die men ervaart met de zorg sinds 2008 duidelijk toegeno-
men. Vooral de bezorgdheid over de ouderenzorg is sinds 2012 sterk toe-
genomen. De kosten zijn tussen 2008 en 2012 steeds vaker als probleem 
genoemd. De laatste jaren neemt dit weer af. Zorgen over bezuinigingen 
laten een lichte stijging zien. Zorgen over zieken/gehandicapten en het 
zorgstelsel zijn stabiel gebleven.

Figuur 2.8
Bezorgdheid over zorg in het 
algemeen en ouderenzorg, naar 
leeftijd, bevolking van 18+, 2008-
2014/2 (in procenten)

Bron: cob 2008/1-2014/2
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Figuur 2.9 Zes meest genoemde problemen over de zorg, bevolking van 18+, 2008-2014/2 a (in procenten)

a We bekijken hier de ontwikkeling per jaar (en niet per kwartaal).

Bron: cob 2008/1-2014/2
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Loskomen uit de risicosamenleving

We lopen dagelijks tal van veiligheidsrisico’s, soms nietsvermoedend, 
soms willens en wetens. We kunnen op weg naar school of werk worden 
aangereden. Er kan brand uitbreken in huis, of in een chemische fabriek 
bij een woonwijk. We kunnen ziek worden van besmet voedsel, of 
besmet raken door bloedtransfusies. Mensen worden dodelijk getroffen 
door omvallende bomen in een zware storm. Velen van ons bewonen 
huizen onder zeeniveau. Dit is slechts een handjevol voorbeelden van 
risico’s die we proberen in te dammen, met gezond verstand, met voor-
schriften en met verboden. Vaak gaat het goed, maar soms gaat er iets 
mis.

Het idee bestaat dat mensen in moderne westerse samenlevingen niet 
meer kunnen omgaan met risico’s; ze zouden risico-intolerant zijn. Dit 
zou komen doordat het hoge niveau van wetenschap en techniek in 
deze ‘risicosamenleving’1 gevaren met zich meebrengt die voor burgers 
niet meer te overzien zijn, maar waarvan zij zich door toegenomen 
kennis wel bewust zijn.2 Omdat burgers tegenwoordig meer te verliezen 
hebben, neemt hun verlangen toe om deze levensstandaard ten minste 
vast te houden, en zo ook hun roep om veiligheid. Volgens sommigen 
werkt de huidige risicomijdende leefstijl verlammend. Mensen raken 
het geloof kwijt dat ze hun lot in eigen handen kunnen nemen en kijken 
naar de overheid. Bestuurders en politici, zowel ter linkerzijde als ter 
rechterzijde, zouden hieraan bijdragen door in een reflex gevaren onder 
de aandacht te brengen om die vervolgens te kunnen bestrijden, ook wel 
angstpolitiek genoemd.3

Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) 
constateert een automatisme bij bestuurders om veiligheidsrisico’s 
met steeds uitgebreidere preventieve regelgeving te lijf te gaan.4 Een 
bekende overdrijving is dat leraren en verpleegkundigen vaker papier-
werk aan het sorteren zijn dan voor de klas en aan het bed staan. Het 
gaat dan niet alleen over de zorg voor leerling en patiënt, maar bijvoor-
beeld ook over naleving van Arbowetgeving, legionella- en brandvoor-
schriften. De overheid zou zich tot al deze voorschriften genoodzaakt 
voelen door de toenemende veiligheidseisen van burgers. Het ministerie 
vraagt zich af of burgers wel zo veeleisend zijn en of de vele preventieve 
regels dus wel op het veronderstelde maatschappelijk draagvlak kunnen 

Risico's en de regelreflex: ook nuchtere burgers 
verwachten regels3

1 U. Beck, Risk society: Towards a new 
modernity, Londen: Sage, 1992.

2 N. Luhmann, Risk: A sociological theory, 
New York: Walter de Gruyter, 1993; 
A. Giddens, Risk, trust, reflexivity, in 
U. Beck, A. Giddens en S. Lash (red.), 
Reflexive modernisation: Politics, tradi-
tion and aesthetics in the modern social 
order, Cambridge: Polity Press, 1994, 
p. 184-197.

3 F. Furedi, Politics of fear: Beyond left and 
right, Londen: Continuum Press, 2005.

4 Onderliggende documenten beschik-
baar via www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-
overheidsinstanties/verantwoord-
omgaan-met-risicos.

Kernpunten 
→ Als we Nederlanders vragen over welke risico’s ze zich in het dagelijks leven het meest zorgen maken, 

noemen ze vooral gezondheidsrisico’s, financiële en sociale risico’s (criminaliteit).
→ Risico’s worden door 91% geaccepteerd als onderdeel van het leven.
→ Individuele vrijheden mogen van 43% worden beperkt door regels die burgers tegen risicovol gedrag van 

medeburgers beschermen.
→ Burgers denken genuanceerd over risico’s, maar ook over preventieve regels.
→ Er is vertrouwen dat de veiligheid in Nederland doorgaans al goed geregeld is.



 burgerperspec tieven 2014 |  2 32

5 E. Bemer, S. Mulder en D. Verhue, 
Burgers over risico’s en verantwoordelijk-
heden. Overallrapportage van verschillende 
onderzoeken onder burgers over de risico-
regelreflex, Amsterdam: tns Nipo, 2012.
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risico’s accepteren en waarom bestuur-
ders dat niet zien, in: bzk, Nieuwe 
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Ministerie van bzk, 2012, p. 95-132.

rekenen; of is er eerder sprake van een ongewenste ‘risicoregelreflex’ bij 
politici en bestuurders uit angst voor overschatte publieke sentimenten? 

Studies van tns Nipo, Veldkamp en Crisislab, uitgevoerd in opdracht van 
het ministerie van bzk, laten zien dat burgers een overwegend nuchtere 
houding hebben tegenover fysieke risico’s en de verantwoordelijkheden 
van de overheid: burgers zijn risicorealisten.5 Wanneer risico’s als 
persoonlijk relevant worden ervaren is hun primaire reactie om meer 
veiligheid te wensen; maar beter geïnformeerd staan zij open voor 
een kosten-batenafweging. Ook blijkt de omvang van het risico niet altijd 
doorslaggevend voor risico-acceptatie, maar wegen morele waarden 
als vrijheid, rechtvaardigheid of het algemeen belang soms zwaarder.6 
Deze bevindingen van nuchtere burgers met hun eigen motieven leveren 
argumenten om de risicoregelreflex te doorbreken.
 Dit hoofdstuk wil een bijdrage leveren aan bovengenoemd opinie-
onderzoek. Waar in deze studies al veel is gezegd over de risicopercep-
tie van burgers, verleggen we hier de nadruk naar de ‘regelperceptie’. 
Ten eerste gaan we na hoezeer burgers bezig zijn met fysieke veilig-
heid. We laten burgers zelf aan het woord over de fysieke risico’s die 
zij persoonlijk ervaren en de mate waarin zij hiertegen preventieve 
maatregelen van de overheid verwachten. Om een beeld te krijgen van 
de persoonlijke urgentie van fysieke risico’s, waaronder we het risico 
op materiële of lichamelijke schade verstaan dat niet opzettelijk door 
anderen wordt toegebracht (het gaat hier dus niet om criminaliteit), 
geven we mensen de gelegenheid uiting te geven aan alle mogelijke 
risico’s die hen bezighouden.
 Daarnaast brengen we in kaart wat burgers vinden van regels als 
instrument om fysieke veiligheidsrisico’s te bedwingen; worden over-
heidsregels inderdaad beleefd als gevolgen van een ongewenste risico-
regelreflex? Met zowel focusgroepsgesprekken als open en gesloten 
enquêtevragen schetsen we de worsteling van burgers om zich een 
mening te vormen over een abstract thema als risicobeheersing en de 
overwegingen die ze daarbij gebruiken.

Welke risico’s zijn ons een zorg?

We beschrijven de risico’s die burgers uit zichzelf hebben aangegeven 
in reactie op de vraag ‘Als u denkt aan de risico’s die u en uw dierbaren 
lopen, over welke risico’s maakt u zich dan zorgen?’. Om mensen in de 
richting van fysieke veiligheid te sturen, werden risico’s toegelicht als 
risico’s op materiële of lichamelijke schade, waarbij werd opgemerkt dat 
een ongeluk of ramp in een klein hoekje zit. 
 Een redelijk aantal mensen lijkt onbekommerd door het leven te 
gaan: 27% benoemt helemaal geen risico (op materiële of lichamelijke 
schade) voor henzelf of hun dierbaren waarover zij zich zorgen maken. 
Mogelijk komt dit doordat zij moeite hebben met het benoemen van 
risico’s, maar ook dat wijst op gelatenheid of nuchterheid. Echte zorgen 
zouden naar verwachting wel spontaan door het hoofd schieten. 

Risico's en de regelreflex: ook nuchtere burgers 
verwachten regels
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Anderen weten wel risico’s voor hun welzijn en dat van hun dierbaren te 
noemen die hen bezighouden. Wellicht gestuurd door onze introductie 
van risico’s op materiële en lichamelijke schade, zijn dit met name gezond-
heidsproblemen. De kans dat zij of geliefden ernstig ziek zullen worden, 
wordt – door 50% van de respondenten ‒ het vaakst genoemd. Daarbij 
vraagt men zich geregeld af of de zorg in de toekomst nog van voldoende 
kwaliteit en betaalbaar zal zijn, in het bijzonder de zorg voor ouderen. 
 De zorgen die als eerste in mensen opkomen, zijn lang niet altijd 
fysieke risico’s. Na het risico op ziekte maakt men zich vooral zorgen 
om werk en inkomen (27%) en criminaliteit en sociale omgangsvormen 
(26%). Men ziet het verlies van werk als een zorgwekkend risico van deze 
economisch zware tijden. Ook zijn mensen onzeker over de pensioe-
nen. Bij criminaliteit gaat het vooral om het risico op inbraak, geweld, 
overvallen en diefstal. Meer algemeen is men bezorgd over de normen 
en waarden, intolerantie en discriminatie in de huidige samenleving. 

De daaropvolgende zorgen hebben wel weer een fysiek karakter. Over 
verkeersongelukken is 17% bezorgd. Ongevallen in het algemeen zijn 
goed voor een kleine 13%. Bij rampen, 9%, denkt men aan aardbevingen, 
overstromingen en ander natuurgeweld, kern- en chemische rampen 
en vliegtuigrampen. Zo’n 6% ziet niet de natuur als risico voor de mens, 
maar noemt juist de schade die de mens de natuur toebrengt: de kwali-
teit van natuur en milieu, klimaatverandering en energie. Daarbovenop 
maakt nog eens 2% zich zorgen om de voedselindustrie, landbouw, 
veeteelt, visserij en het dierenwelzijn. Als laatste noemen we het risico 
op brand, door 5% aangegeven. Er werden nog talloze onderwerpen 
aangedragen door kleinere aantallen respondenten, zowel fysieke als 
sociale risico’s. Deze lopen uiteen van alles wat de (klein-)kinderen 
kan overkomen, oorlog en terrorisme, de kwaliteit van huisvesting en 
onderwijs, tot de gevaren van internet en alcohol- en drugsgebruik.
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Figuur 3.1 Risico’s waarover men zich zorgen maakt, bevolking van 18+, 2014/2 (in procenten)a

a  ‘Het leven gaat gepaard met allerlei risico’s op materiële schade (bijvoorbeeld aan huis of auto) of lichamelijke schade (bijvoorbeeld gezond-
heidsklachten). Een ongeluk of ramp zit in een klein hoekje. Als u denkt aan de risico’s die u en uw dierbaren lopen, over welke risico’s maakt 
u zich dan zorgen?’ Omdat mensen meer dan een trefwoord kunnen noemen, tellen de percentages op tot meer dan 100%.

Bron: cob 2014/2
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Dat maatschappelijke risico’s zo vaak zijn genoemd, is des te veel- 
zeggender, omdat de toevoeging aan de vraagstelling ‘een ongeluk of 
ramp zit in een klein hoekje’ respondenten in de richting van fysieke 
zorgen stuurde. Verkeersongelukken, rampen en klimaatproblema-
tiek zouden zonder sturing wellicht nog minder zijn genoemd. Kortom, 
mensen lijken in hun dagelijkse leven meer bezig met de vraag of ze hun 
hypotheek nog wel kunnen betalen en of de kinderen ’s nachts veilig 
thuiskomen dan met de chemische fabriek in de wijk of de ligging van 
hun huis ten opzichte van de zeespiegel.

Risico’s horen bij het leven

In hoeverre houden mensen zelf rekening met de fysieke risico’s die ze 
in het dagelijks leven lopen? Zeer beperkt, zo blijkt uit onze focusgroe-
pen, althans niet erg bewust. Behalve maatregelen die men als vanzelf-
sprekend of routinematig beschouwt, zoals een brandalarm hebben, 
een autogordel dragen of nu niet in het Groningse aardbevingsgebied 
gaan wonen, zijn er maar weinig mensen die iets extra’s doen of laten 
om risico’s te beperken. Wel geven mensen aan bewust te letten op de 
kwaliteit van voedsel, als het niet voor henzelf is dan wel voor hun kin-
deren. Toch is de algemene houding:

“Ik ben soms best met risico’s bezig, maar niet dat het mijn leven beïn-
vloedt.” (man, 50 jaar, lageropgeleid)

“Het zijn ingecalculeerde risico’s die ik neem, maar ik neem ze wel.” 
(man, 43 jaar, lageropgeleid)

Anders dan tegenover sociale veiligheidsrisico’s als geweld en inbraak 
staan burgers vrij nuchter tegenover fysieke veiligheidsrisico’s. Volgens 
onze enquête vindt een overgrote meerderheid van 91% dat risico’s bij 
het leven horen en nooit helemaal zijn uit te sluiten. Slechts 1,5% is het 
hiermee oneens. 
In de focusgroepen werd deze gelatenheid herhaaldelijk bevestigd:

“Soms moet je een gokje wagen, je moet het leefbaar houden voor 
jezelf.” (vrouw, 56 jaar, hogeropgeleid)

“Ik kan mij helemaal knettergek maken, maar daar ben ik nou net te 
oud voor.” (vrouw, 66 jaar, hogeropgeleid)

“Als je er geen invloed op hebt, maak ik me ook geen zorgen. […] Als ik 
morgen dood ga, moet ik dan anders leven?” (vrouw, 23 jaar, lager-
opgeleid) 

“Als je over alles na gaat denken, heb je geen leven.” (man, 66 jaar, 
lageropgeleid)

Hoewel het besef van risico’s als fact of life niet hoeft uit te sluiten dat toch 
het nodige gedaan wordt om risico’s te verkleinen, tonen veel mensen 
zich volhardend in hun nuchterheid. Gesteld voor het dilemma of men-
sen meer moeten accepteren dat pech bij het leven hoort enerzijds of 
dat de overheid meer preventieve maatregelen moet nemen anderzijds, 
verkiest alsnog twee vijfde meer acceptatie boven meer overheidsmaatre-
gelen. Slechts een vijfde geeft de voorkeur aan meer overheidspreventie. 

Risico's en de regelreflex: ook nuchtere burgers 
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Deze groep wordt kleiner bij een kleine kans op een incident; dan geeft 
nog 16% de voorkeur aan meer overheidspreventie, terwijl 45% het reste-
rende risico accepteert en meer ziet in compensatie van de slachtoffers. 

Hier speelt mogelijk mee dat mensen ervan uitgaan dat de overheid – 
ondanks al haar beperkingen en tekortkomingen ‒ echte risico’s niet 
aan het toeval overlaat en heus wel voorzorgsmaatregelen neemt en 
veiligheidsvoorschriften oplegt om een redelijk niveau van veiligheid te 
garanderen. Men vertrouwt erop dat dit in Nederland over het algemeen 
goed geregeld is, zo blijkt uit de groepsgesprekken in Almere en Rotter-
dam in een reactie op de vraag hoe de overheid in het algemeen omgaat 
met grote risico’s als dijkdoorbraken of aanslagen:

A: “Ze gaan er te makkelijk mee om.” (man, 50 jaar, lageropgeleid)
B: “Dat denken wij; we weten niet wat er achter de schermen gebeurt.” 
  (man, 66 jaar, lageropgeleid)

“Ik ga er vanuit dat, zolang ik leef gaat het daar [Pernis] goed, dus ik 
hou hoop dat het net zo lang goed gaat dat ik er niet meer ben, en de 
rest er niet meer is, zeg maar. Ja, wat moeten ze [de overheid] daaraan 
doen? Ik denk dat het wel onder controle staat, daar ga ik wel vanuit.” 
(vrouw, 37 jaar, lageropgeleid)

“Net als bij Pernis, er zit al jarenlange ervaring, dat dijken en water bij 
wijze van spreken vrienden zijn. Er wordt eens in de zoveel tijd wat 
gecontroleerd. Voorkomen is beter dan genezen is een algemeen 
begrip, denk ik, voor Nederland en in elke cultuur wel, denk ik.” 
(vrouw, 26 jaar, lageropgeleid)

Bij de keuze tussen acceptatie van pech of preventieve maatregelen is de 
vraag dan ook niet zozeer of de overheid preventieve maatregelen moet 
nemen, maar of de overheid nog meer in preventie moet investeren. Of, 
zoals een respondent uit de enquête zegt:

“De bestaande regels die door het bevoegde gezag weloverwogen zijn 
vastgesteld, zullen voldoende zijn om de burgers tegen risico's in het 
algemeen te beschermen.” (vrouw, 73 jaar, lageropgeleid)

Tabel 3.1 Voorkeuren bij dilemma’s tussen het accepteren van pech en meer overheidspreventie, bevolking van 18+, 
 2014/2 (in procenten)
 voorkeur voor neutraal/ voorkeur voor
  weet niet 

‘In Nederland moeten mensen meer    'De overheid moet meer maatregelen 
accepteren dat pech bij het leven hoort.' 41 37 22 nemen om de kans op materiële of
    lichamelijke schade te verkleinen.’

‘Als de kans op een incident klein is,     ‘Ook als de kans op een incident klein is, 
kan de overheid beter schade vergoeden  45 39 16 moet de overheid zich zoveel mogelijk
aan slachtoffers dan geld uitgeven aan     inspannen om het risico nog verder te
het verder verkleinen van het risico.’    beperken.’
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Hoe verschilt de risicoperceptie tussen groepen? 7

De algemene stelling dat risico’s bij het leven horen en nooit helemaal 
zijn uit te sluiten wordt vooral door mensen met een hogere opleiding, 
mensen met een hoger inkomen en vvd-stemmers bevestigd. Sekse en 
leeftijd zijn hierop niet van invloed.
 Als mensen gesteld worden voor de keuze tussen meer accepteren 
van pech en meer overheidspreventie (tabel 3.1), zijn het nog altijd 
mensen met een hogere opleiding, mensen met een hoger inkomen en 
vvd-stemmers die vaker vinden dat pech geaccepteerd moet worden. 
Nu vinden ook jongeren en d66- of gl-stemmers dit. Lageropgeleiden, 
pvv-stemmers en niet-stemmers kiezen juist vaker voor meer overheids-
preventie.
 Maken we het accepteren van risico’s, ditmaal in de vorm van schade-
vergoeding in plaats van verdere overheidspreventie, makkelijker door te 
stellen dat het risico klein is, dan onderscheiden nog alleen de mensen 
met een hogere opleiding, met een hoger inkomen en vvd-stemmers 
zich door een extra mate van risico-acceptatie.

Regels, toch een noodzakelijk kwaad

De nuchtere houding tegenover fysieke risico’s verklaart mogelijk mede 
waarom veel burgers vinden dat er in Nederland te veel regels zijn. Een 
meerderheid van 63% is het hiermee eens, terwijl slechts 12% het oneens 
is. Veelgenoemde bezwaren zijn dat regels het gezonde verstand van 
mensen uitschakelen en betuttelend zijn, hun doel vaak voorbij schieten, 
met elkaar conflicteren of toch niet gehandhaafd (kunnen) worden: 

“Ben zo bang dat we inmiddels zoveel regels hebben dat nog meer 
nieuwe regels juist weer andere risico's gaan versterken. Opeens is 
daar een nieuwe regel, alle wetgevers blij als een biggetje in de mod-
der, en dan opeens blijkt die nieuwe regel juist weer nieuwe of extra 
risico's met zich mee te brengen. Dat laatste als gevolg van blikver-
nauwing en tunnelvisie bij die wetgevers. Die dames en heren zouden 
allemaal verplicht de roman van Franz Kafka moeten lezen en jaarlijks 
verplicht moeten herlezen.” (man, 55 jaar, hogeropgeleid) 

“Het handhaven ook, je moet die regels niet alleen maken. Als wij 
met kerst 40 kerstbomen neerzetten, moeten die allemaal geïm-
pregneerd zijn. Dat zijn ze niet, hoor! We krijgen wel een keer per 
jaar controle, maar niet met kerst.” (vrouw, 26 jaar, hogeropgeleid, 
groepsgesprek Almere)

“Als ik denk aan mijn werk als machinist, dan heb je zoveel regels dat 
ik denk ‘mogen wij ook nog denken?’. Als menselijke factor willen 
ze je helemaal uitschakelen.” (man, 50 jaar, lageropgeleid, groeps-
gesprek Almere)

“Bij te veel regels word je minder waakzaam.” (man, 46 jaar, lager-
opgeleid)

7 Verschillen genoemd in dit hoofdstuk 
zijn ten minste significant bij p < 0.05. 

Figuur 3.2 
Voorkeuren bij dilemma’s tussen 
het accepteren van pech en meer 
overheidspreventie, naar opleidings-
niveau, bevolking van 18+, 2014/2 
(in procenten)
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Minder kritisch over regels als de overheid ze maakt dan als 
politici erom roepen 
Regels kunnen op van alles betrekking hebben: belastingen, verkeer, 
administratieve last in de zorg, bureaucratie, noem maar op. Daarom 
gaan we apart na hoe mensen tegen regels aankijken die specifiek 
bedoeld zijn om fysieke risico’s voor burgers te verkleinen. We legden de 
stelling voor dat politici te snel om regels roepen als zich een incident 
met fysieke of materiële schade heeft voorgedaan (stelling A in tabel 
3.2). Nog altijd is een meerderheid ‒ maar wel een kleinere ‒ van 55% het 
hiermee eens. Slechts 5% is het ermee oneens. 
 Meer mensen hebben dus begrip voor regels als deze bedoeld zijn om 
de fysieke veiligheid te verhogen, maar nog altijd staat men overwegend 
negatief tegenover regels als de oplossing voor maatschappelijke proble-
men. Dit argument wordt door critici dan ook wel ingebracht tegen de 
risicoregelreflex: bij incidenten zoeken politici en bestuurders redding in 
nieuwe regels tegen hoge kosten en hoge regeldruk, terwijl onderzoek aan-
geeft dat burgers hier helemaal geen behoefte aan zouden hebben. Bij deze 
kritiek zijn op basis van ons materiaal twee kanttekeningen te plaatsen. 
 De eerste kanttekening is dat in bovengenoemde stelling wordt 
gesproken van politici die roepen om regels. Dit associëren respondenten 
mogelijk met ongeduldige Kamerleden met hun eigen politieke agenda, 
wat afbreuk kan doen aan ervaren nut en noodzaak van nieuwe regels. 
Toelichtingen in de enquête en in de focusgroepen ondersteunen de 
suggestie dat de scepsis niet altijd de regels betreft, maar eerder de poli-
tieke waan van de dag. 

“Tja, politici moeten scoren en aandacht van de media krijgen. Best, 
maar dat is wat anders dan beleid of staatsmanschap.” (man, 48 jaar, 
hogeropgeleid)

“Politici moeten zich niet overal mee bemoeien. Meestal zijn het men-
sen met een narcistische inslag en willen ze graag iets roepen om in de 
belangstelling te komen.” (vrouw, 54 jaar, lageropgeleid)

“Ook is het vaak zo dat een politicus tegenwoordig zich al snel gedwon-
gen voelt om te zeggen wat de mensen willen horen. De media zitten 
overal bovenop en elk incident ligt onder een vergrootglas, waardoor 
we te veel in de waan van de dag leven en te weinig vooruit kijken.” 
(man, 27 jaar, hogeropgeleid)

“Het is ook vaak de oppositie die het erg leuk vindt om tegen de regering 
aan te trappen.” (man, 55 jaar, hogeropgeleid, groepsgesprek Rotterdam)

Tabel 3.2 Mening over stellingen over regels, bevolking van 18+, 2014/2 (in procenten)

 (zeer) eens neutraal/weet niet (zeer) oneens

‘In Nederland zijn er te veel regels.’ 63 25 12

A  ‘Politici roepen te snel om regels als zich een incident 
 met lichamelijke of materiële schade heeft voorgedaan.’ 55 41 5

B  ‘De overheid maakt te snel regels als zich een incident met 
 lichamelijke of materiële schade heeft voorgedaan.’ 41 49 10

‘Om burgers tegen risico’s te beschermen, mogen er best meer regels komen.’ 21 43 36
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Om de associatie met opportunistische politici te vermijden, boden we 
als alternatief de neutralere formulering ‘de overheid maakt te snel nieuwe 
regels…’ (stelling B in tabel 3.2). Dit kan met 41% steun niet op een meer-
derheid rekenen, anders dan de 55% die instemde met de vorige stelling. 
De toelichtingen bij deze stelling gaan nu vaker inhoudelijk in op de  
(on)wenselijkheid van regels dan op de opportunistische motieven van 
politici. Het aantal mensen dat het oneens is, verdubbelt van 5% naar 10%.  
De grootste groep is onuitgesproken.
 Sterker nog, sommige mensen verwijten de overheid juist te laat met 
maatregelen te komen, als het kalf al verdronken is. Ze roepen wel snel, 
maar als er ergens iets mis blijkt te zijn, moet men door een eindeloze 
bureaucratische molen voordat ingegrepen kan worden, zo is het gevoel.

“Ze komen te snel met de roep om nieuwe regels, maar dan lopen ze 
inderdaad tegen die lamp aan [bureaucratische procedures], en dan 
krijg je weer een bord griesmeelpap. Ze voeren misschien niet te snel 
door, maar roepen het wel te snel.” (man, 64 jaar, hogeropgeleid, 
groepsgesprek Almere)

Minder kritisch over regels als ze bescherming bieden
Niet alleen de vraag in hoeverre een besluit tot nieuwe regels als impul-
sief of opportunistisch wordt ervaren is bepalend voor het draagvlak, 
maar ook de vraag of regels wel bescherming bieden. Dit is de tweede 
kanttekening waarmee we kritiek op de risicoregelreflex nuanceren. 
In de eerdere stellingen werden regels gepresenteerd als een nog wat 
ongerichte reactie op een incident waarvan de heilzaamheid onduidelijk 
is. Wordt de beschermende functie van regels wel centraal gesteld (tabel 
3.2), dan mogen er volgens 21% van de burgers best meer regels komen. 
Ruim de helft van deze mensen vindt tegelijk dat er nu al te veel regels 
zijn in Nederland (niet in tabel). De opvatting dat er al te veel regels zijn, 
sluit begrip voor nieuwe beschermende regels dus niet uit. 

Tabel 3.3 Voorkeuren bij dilemma’s tussen overheidsregels en individuele vrijheid, bevolking van 18+, 2014/2 (in procenten)

 voorkeur voor neutraal/ voorkeur voor
  weet niet 

‘Om mensen tegen eigen risicovol gedrag    'De overheid mag geen regels opleggen 
te beschermen, mag de overheid regels 33 40 27 die de individuele vrijheid beperken, ook 
opleggen die de individuele vrijheid van     als deze regels het risico op lichamelijke 
burgers beperken.’    en materiële schade door eigen risicovol
    gedrag zouden verkleinen.'

‘Om mensen tegen risicovol gedrag van    'De overheid mag geen regels opleggen 
anderen te beschermen, mag de overheid 43 37 21 die de individuele vrijheid beperken, ook 
regels opleggen die de individuele vrijheid     als deze regels het risico op lichamelijke 
van burgers beperken.’    en materiële schade zouden verkleinen.'
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Regels worden soms dus als noodzakelijk kwaad geaccepteerd om een 
groter kwaad – veiligheidsrisico’s – tegen te gaan. Dit blijkt ook uit het 
feit dat een aanzienlijke groep mensen de vrijheidsbeperkingen die 
aan regels kleven voor lief neemt (tabel 3.3). Als het gedrag van mensen 
een gevaar vormt voor anderen, is de groep mensen die beschermende 
regels verkiest dubbel zo groot als de groep die het behoud van indivi-
duele vrijheid verkiest. De grootste groep is onbeslist. Zelfs als mensen 
alleen een gevaar zijn voor zichzelf ‒ en men de logica ‘eigen schuld 
dikke bult’ zou kunnen volgen ‒ hebben beschermende regels nog altijd 
enige voorkeur boven het behoud van individuele vrijheid. Het zou als 
betutteling kunnen worden gezien dat de overheid de individuele keu-
zevrijheid van burgers voor hun eigen bestwil aan banden legt. Hoewel 
betutteling als een van de belangrijkste bezwaren tegen regels wordt 
aangedragen, weegt het tegengaan van risico’s voor velen kennelijk 
zwaarder. 
 De stellingen in tabel 3.2 en 3.3 laten zien dat de nuchtere houding 
die Nederlanders aan de dag leggen als gevraagd wordt of pech bij het 
leven hoort (tabel 3.1), toch barstjes vertoont als de aanleiding voor de 
nieuwe regels net even anders gepresenteerd wordt. Zelfs een groot 
goed als individuele keuzevrijheid kan dan ondergeschikt raken aan de 
behoefte aan bescherming.

Hoe verschilt de regelperceptie tussen groepen?
Mannen vinden vaker dan vrouwen dat er in Nederland te veel regels zijn. 
Dit verschil tussen man en vrouw is hardnekkig. Mannen vinden vaker 
dat politici te snel om regels roepen en dat de overheid te snel regels 
maakt. Ook zijn zij kritischer over een toename van regels om burgers 
te beschermen. Zij verkiezen individuele vrijheid boven regels voor 
eigen bestwil. Alleen wanneer regels bedoeld zijn om mensen tegen het 
gedrag van medeburgers te beschermen, zijn zij niet noemenswaardig 
kritischer dan vrouwen. 
 In het algemeen lijken ook ouderen kritischer over regels dan jonge-
ren. 55-plussers vinden vaker dat er te veel regels zijn in Nederland. Zij 
vinden ook dat de overheid te snel regels maakt na een incident, terwijl 
jongeren minder vaak vinden dat politici te snel om regels roepen. Wel 
vinden jongeren dat individuele vrijheden niet beperkt mogen worden 
door regels voor eigen bestwil. Het zijn juist mensen in de leeftijd van 35 
tot 55 jaar die vaker de voorkeur geven aan regels boven individuele vrij-
heid, ongeacht wie het risicovolle gedrag vertoont.
 Lageropgeleiden vinden vaker dat er in Nederland te veel regels zijn 
(figuur 3.3). Tegelijk vinden hogeropgeleiden vaker dat de overheid niet 
te snel regels maakt na een incident. Hoewel hogeropgeleiden vaker 
vinden dat de overheid individuele vrijheden mag beperken om mensen 
tegen het gedrag van anderen te beschermen, zijn zij het tegelijk vaker 
oneens met de stelling dat er best meer beschermende regels mogen 
komen (figuur 3.4). Hogeropgeleiden lijken dan ook niet zozeer kriti-
scher over regels op zich als wel over de vraag of er meer regels nodig zijn.

Figuur 3.3 
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Figuur 3.4 
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Iets soortgelijks geldt voor mensen met een hoger inkomen. Mensen 
die bovenmodaal verdienen, vinden vaker dat er in Nederland niet te veel 
regels zijn. Ook vinden zij dat individuele vrijheden beperkt mogen wor-
den door regels die beschermen tegen eigen gedrag of dat van anderen. 
Wel zijn zij vaker tegen meer beschermende regels. 
 Regelacceptatie varieert ook met politieke kleur. Mensen die zeggen 
cda of sp te stemmen als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer 
zouden zijn, en mensen die niet zouden stemmen, vinden vaker dat er 
in Nederland te veel regels zijn. d66 of gl-stemmers en PvdA-stemmers 
vinden juist vaker van niet. Ook vinden PvdA-stemmers minder vaak dan 
anderen dat politici te snel om regels roepen en zijn zij vaker van mening 
dat er best meer regels ter bescherming van burgers mogen komen. 
vvd-stemmers zijn het hier dan weer relatief vaak mee oneens. Ten slotte 
verzetten d66/gl-stemmers zich vaker tegen het inperken van individu-
ele vrijheid om mensen tegen eigen risicovol gedrag te beschermen. 

Wat verwachten burgers van de overheid? 

Ondanks de bezwaren tegen regels blijkt een grote groep mensen toch 
behoefte aan bescherming te hebben. Deze behoefte zou in het bijzon-
der kunnen leven bij de eerder beschreven risico’s waarover men zich 
persoonlijk zorgen maakt. We beschrijven in hoeverre mensen van de 
overheid verwachten dat ze deze risico’s verkleint. We tekenen bij onder-
staande impressie aan dat deze gebaseerd is op het deel van de respon-
denten dat de ruimte nam dit antwoord toe te lichten. 

Overheid verantwoordelijk voor zorg, niet voor leefstijl
Bij het veelgenoemde risico op gezondheidsproblemen hebben mensen 
hun antwoord het meest uitgebreid toegelicht. Twee heel verschillende 
visies op gezondheidsrisico’s voeren de boventoon: risico’s door inade-
quate zorg en risico’s door een slechte leefstijl. Voor de gezondheidszorg 
houdt men de overheid verantwoordelijk en ten aanzien van hun leefstijl 
zouden mensen zelf bewustere keuzes moeten maken.8 Mensen die zich 
zorgen maken om de zorg, bekritiseren vooral de bezuinigingen door de 
overheid. Die gaan ten koste van de kwaliteit en betaalbaarheid van de 
zorg. Door te grote invloed van verzekeraars weegt de prijs zwaarder dan 
kwaliteit, vindt men. Ook zorgt het grote beroep op vrijwilligers voor 
gebrek aan deskundigheid. Doordat burgers steeds meer zelf moeten 
betalen, is men bang dat goede zorg straks alleen nog is weggelegd voor 
mensen met geld. 
 Aan de andere kant vinden we mensen die benadrukken dat het vol-
ledig de eigen verantwoordelijkheid van mensen is om gezond te leven. 
Je kunt altijd pech hebben, maar ondertussen moet je er wel alles aan 
doen om de kans op ziekte te verkleinen. De overheid heeft hierop geen 
invloed, of doet er al genoeg aan. 

“Er wordt al genoeg gedaan aan voorlichting over gezondheid. Uitein-
delijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid.” (man, 34 jaar, hoger-
opgeleid)8 Dat bleek eerder ook in opinieonder-

zoek over eigen verantwoordelijkheid, 
zie cob 2011|3: 29.
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Een enkeling gaat verder en benadrukt niet alleen het individuele voor-
deel van een verantwoorde leefstijl, maar ook de collectieve winst voor 
de gezondheidszorg. 

“Over gezondheid, heb ik het niet over mijn eigen gezondheid, maar 
over de gezondheid van anderen in mijn omgeving. Ik vind dat zij zelf 
meer verantwoordelijkheid moeten nemen om op een goed gewicht 
te komen. Hierdoor zullen ze zich beter voelen/betere conditie en 
niet zo vaak ziek zijn en naar huisartsen hoeven. Dit zou heel veel aan 
zorgkosten schelen.” (man, 29 jaar, hogeropgeleid)

Sommigen vinden dat de overheid burgers met voorlichting wel zou 
kunnen helpen bij het maken van gezonde keuzes, ‘omdat veel mensen 
totaal geen idee hebben wat de slechte levensstijl van vandaag voor 
invloed heeft op de toekomst’ (man, 25 jaar, hogeropgeleid). Anderen 
vinden het belangrijk dat de overheid investeert in preventief onderzoek 
naar ernstige ziekten. Men benadrukt dat goede preventie op de langere 
termijn goedkoper uitpakt dan genezing. 
 Ten slotte is er een groep die roept om beter toezicht door de over-
heid. Men vindt dat de overheid er onvoldoende in slaagt om veilig voed-
sel en medicijnen te garanderen. Men is kritisch op de farmaceutische 
industrie, die vooral draait om winstbejag, maar ook op de overheid die 
niet transparant zou zijn om grote bedrijven en lobbyisten te bescher-
men. De sleutel ligt bij betere controles en handhaving. 

“Er moet goede controle zijn op voedsel. Beginnen met de kweek, het 
besproeien van gewassen. Ook op keuringen met vlees, zoals recent 
in het nieuws. Deze controles moeten niet afgedaan worden met 
het verhaal ‘er is te weinig personeel’. We barsten van de regels in 
deze, maar de naleving hiervan is even zo belangrijk.” (vrouw, 59 jaar, 
hogeropgeleid)

Overheid moet investeren in werkgelegenheid en criminelen hard 
aanpakken
Over de verantwoordelijkheid voor risicobeheersing op het gebied van 
werk en inkomen en criminaliteit zullen we korter zijn, enerzijds omdat 
we ons in dit hoofdstuk richten op fysieke risico’s, anderzijds omdat 
mensen hierover eenduidiger zijn. In beide domeinen kijkt men primair 
naar de overheid om risico’s te verkleinen. De werkgelegenheid heeft 
te lijden onder de overheidsbezuinigingen, is de teneur. De overheid 
moet de economie een extra impuls geven, maar ook voor een degelijk 
vangnet blijven zorgen, vooral voor oudere werkzoekenden (zie ook 
hoofdstuk 1). 
 Voor de risico’s op slachtofferschap van criminaliteit ziet men een 
aantal oplossingen. Ten eerste moet de overheid zwaardere straffen 
uitdelen en criminelen minder pamperen. Ten tweede wil een aantal 
de grenzen sluiten om criminelen uit Oost-Europa te weren. Ten derde 
wordt gepleit voor het recht op zelfverdediging als de overheid niet 
in staat is haar burgers te beschermen. Een aantal mensen benadert 
criminaliteit en omgangsvormen meer als gezamenlijk maatschappelijk 
probleem en vindt dat mensen ook zelf de sleutel in handen hebben tot 
een prettiger samenleving.
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Overheid zorgt voor infrastructuur en boetes, burger moet zelf opletten
Voor het verkleinen van de risico’s die mensen in het verkeer lopen, kijkt 
men naar de overheid voor hele praktische maatregelen: lagere maxi-
mumsnelheid, bredere rijstroken, slecht wegdek vervangen, gevaarlijke 
knelpunten wegnemen, investeren in openbaar vervoer. Daarnaast vindt 
men vooral dat de overheid bestaande regels strenger zou moeten con-
troleren en overtredingen zwaarder bestraffen. 

“Nederland is te druk om de veiligheid louter aan de automobilisten 
zelf over te laten. Verkeersbeperkingen zijn noodzakelijk om veiligheid 
voor met name voetgangers en fietsers te garanderen. Goed toezicht 
op naleving van verkeersregels kan niet gemist worden.” (man, 61 jaar, 
hogeropgeleid)

“Er moet meer worden gecontroleerd op hardrijders en deze zeer zwaar 
bestraffen. Voor mijn huis wordt soms wel 100 km per uur plankgas 
gegeven waar maar 50 is toegestaan. Aanpakken die hufters.” (man, 
53 jaar, hogeropgeleid)

Een minderheid vindt dat de overheid niet meer hoeft te doen om 
verkeersrisico’s te verkleinen. Deze groep is van mening dat ongelukken 
niet zijn uit te sluiten en verkeersdeelnemers zelf beter moeten opletten. 
Dan nog zou de overheid een rol kunnen spelen bij de bewustwording 
van mensen dat ‘verkeer geen kinderspel is’.

“De overheid doet al genoeg om auto-ongelukken te voorkomen. Het 
wordt tijd dat mensen meer verantwoordelijk nemen en beter oplet-
ten tijdens het autorijden.” (vrouw, 23 jaar, hogeropgeleid)

De gewenste rol van de overheid bij de overige risico’s rampen, milieu-
schade en brand werd veel minder vaak toegelicht. Deed men dit wel, dan 
vraagt men vrijwel altijd meer overheidsmaatregelen tegen aardbevin-
gen, vliegrampen, ongelukken met chemische stoffen, lucht- en andere 
milieuverontreiniging en terroristische aanslagen, maar niet tegen brand. 
 Nogmaals, niet iedereen gaf aan of en waarom de overheid meer 
zou moeten doen om het risico waarover men zich zorgen maakt, te 
verkleinen. De burgers die dat wel deden, geven overwegend aan 
behoefte te hebben aan een actieve(re) overheid. Zeker, de overheid 
kan niet voorkomen dat burgers ziek worden of een ongeluk krijgen. 
Wel kan ze voorlichting geven over de voorzorgsmaatregelen die men-
sen zelf kunnen nemen, en bovenal moet ze strenger toezicht houden 
op de naleving van regels. Hoewel dit voor de preventie van incidenten 
slechts indirect relevant is (om erger te voorkomen), verwacht men ook 
dat de overheid een vangnet biedt, in de vorm van kwalitatieve zorg 
of financiële tegemoetkomingen voor mensen die getroffen zijn door 
tegenspoed. Men vreest dat dit vangnet momenteel (te) veel te lijden 
heeft van bezuinigingen.

De overheid als voorlichter bij vrijwillige risico’s
Uit de vorige paragraaf sprak een behoefte aan stevig overheidsingrij-
pen op persoonlijk relevante terreinen. Tegelijk toonde een zeer grote 
meerderheid zich gelaten wanneer naar risico’s in het algemeen werd 
gevraagd: volgens 91% hoort pech bij het leven. Dit verschil tussen spe-
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cifieke en algemene risico’s komt overeen met de bevinding van eerder 
onderzoek 9 dat de risico-acceptatie afneemt wanneer mensen zich een 
concreter beeld van een risico of incident vormen. Zonder een concrete 
voorstelling lijken risico’s niet persoonlijk relevant, een ver-van-mijn-
bedshow. Dat onderzoek liet ook zien dat de risico-acceptatie weer toe-
neemt als mensen beter geïnformeerd zijn over de kosten en baten van 
extra preventie. Bij een kleine veiligheidswinst zien zij de kosten liever 
elders geïnvesteerd, iets dat wordt ondersteund door onze bevinding dat 
veel mensen liever geld uitgeven aan compensatie van slachtoffers dan 
aan verdere preventie als de kans op een incident klein is (tabel 3.1). Dit 
moet overigens niet de suggestie wekken dat meer informatie altijd leidt 
tot een lagere behoefte aan preventie. Meer informatie leidt vooral tot 
een meer evenwichtige afweging van handelingsmogelijkheden. 
 De behoefte aan informatie om een afgewogen keuze te kunnen 
maken, wordt ook door burgers zelf sterk benadrukt. Het gaat dan om 
risico’s waarbij burgers een keuze hebben: vrijwillige risico’s. Zowel in 
onze enquête als in de focusgroepen geven mensen vaak aan voorlich-
ting een belangrijkere taak van de overheid te vinden. Voorlichting moet 
mensen bewust maken van risico’s en informeren over mogelijke voor-
zorgsmaatregelen. Voor veel mensen staat de eigen verantwoordelijk-
heid voorop. Mensen zijn heel goed in staat hun eigen keuzes te maken 
en daar dan ook de consequenties van te dragen:

“Ik vind dat de overheid kan voorlichten over risico's die je kunt lopen, 
maar dat iedereen uiteindelijk voor zichzelf verantwoordelijk is.” 
(vrouw, 25 jaar, lageropgeleid)

“Men moet zich bewust zijn van de keuzes die men maakt en niet bij de 
overheid aankloppen als ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Die 
zijn gat verbrand moet op de blaren zitten.” (man, 47 jaar, lageropgeleid)

“Laat meer verantwoordelijkheid over aan de burger zelf. Over het alge-
meen zijn de burgers in Nederland zo dom nog niet en mans genoeg.” 
(man, 77 jaar, hogeropgeleid)

Maar een voorwaarde is wel dat men op de hoogte is van de gevaren. 
Er is dus sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid: de overheid 
informeert, de burger is verantwoordelijk voor de keuzes die hij uitein-
delijk maakt. Enerzijds hoeft de overheid deze verantwoordelijkheid niet 
over te nemen; dat zou betutteling zijn. Anderzijds kunnen burgers niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor keuzes waarvan zij de gevolgen 
niet konden overzien; dan is schadevergoeding soms op zijn plaats. Deze 
gedeelde verantwoordelijkheid werd als volgt door gespreksdeelnemers 
in Almere benadrukt toen de aardbevingen in Groningen ter sprake 
kwamen:

A:  “Als je nu stopt [met gasboringen], zijn de aardbevingen niet weg, 
  daarom moeten mensen duidelijkheid krijgen, ook over de dijken.” 
  (man, 50 jaar, lageropgeleid)
Gespreksleider: “Dus als je kan: voorkomen, en er moet minstens 
  schadevergoeding zijn?”
B: “Deels wel, denk ik, als jij daar 30 jaar geleden een huis hebt 
  gekocht moet er toch een oplossing gezocht worden.” (vrouw, 
  50 jaar, lageropgeleid)

9 I. Helsloot, A. Scholtens, J. Groenendaal 
en A. Stapels, De Nederlandse burger 
nader verkend: nuchter mits geïnfor-
meerd, in: bzk, Nieuwe perspectieven bij het 
omgaan met risico’s en verantwoordelijkhe-
den, Den Haag: Ministerie van bzk, 2012, 
p. 141-166.
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  […]
A:  “Toen wisten we niet dat die productie zo achterlijk hoog zou zijn.”
B:  “Goede voorlichting is wel erg belangrijk.”
C:  “Dan kunnen mensen nog steeds hun eigen keuze maken.” (vrouw, 
  23 jaar, lageropgeleid)

We legden respondenten enkele concrete casussen voor die de behoefte 
aan voorlichting illustreren. Twee casussen schetsen het risico op 
lichamelijk letsel door de elektrische fiets die steeds meer door ouderen 
wordt gebruikt. De eerste benadrukt de kans op letsel voor de ouderen 
zelf, de tweede benadrukt de kans dat ze anderen letsel toebrengen.

Tabel 3.4 Voorkeuren voor aanpak van risico's door de elektrische fiets, bevolking van 18+, 2014/2 (in procenten) a

  letsel aan jezelf letsel aan anderen

‘Mensen die op een elektrische fiets rijden, zijn zelf verantwoordelijk voor schade bij een 
eventueel ongeluk.’ 43 39

‘De overheid moet mensen met een elektrische fiets voorlichten over de risico’s en hen 
wijzen op de mogelijkheid zich te verzekeren tegen schade (aan anderen).’ 20 23

‘De overheid moet mensen met een elektrische fiets verplichten om zich te verzekeren 
tegen schade (aan anderen).’ 11 15

‘De overheid moet regels opstellen waaraan mensen met een elektrische fiets moeten 
voldoen, zoals een verplichte verzekering en een verplichte gezondheidskeuring van 
mensen boven de 70 jaar.’ 14 12

geen voorkeur / ik weet het niet 12 12

a De casussen werden als volgt geïntroduceerd: ‘Elektrische fietsen zijn in opkomst. Vooral voor ouderen zijn ze een uitkomst. 
 Maar de hogere snelheid van de elektrische fiets is juist voor ouderen ook een risico: daardoor hebben ze een grotere kans op een ongeluk 

waarbij zij ook eerder ernstig letsel oplopen / daardoor hebben ze een grotere kans om een ongeluk te veroorzaken waarbij ze andere men-
sen ernstig letsel kunnen toebrengen. Als u denkt aan dit risico van elektrische fietsen, welke van de volgende vier mogelijkheden komt dan 
het meest in de buurt van uw mening?’

Bron: cob 2014|2

De eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers is voor de meeste men-
sen (twee vijfde) het uitgangspunt, maar nog eens een vijfde (in beide 
casussen) ziet deze bij voorkeur ondersteund met voorlichting. Ongeveer 
een kwart pleit wel voor overheidsregels die fietsers meer of minder beper-
kingen oplegt. Wanneer het alleen om schade voor de fietsers zelf gaat, 
lijkt men het risico nog iets sterker hun ‘eigen pakkie an’ te vinden, zonder 
enige rol voor de overheid, dan wanneer anderen het slachtoffer worden.
 In deze casussen vindt een meerderheid dat de overheid geen of hoog-
uit een voorlichtende rol heeft. Nu is het gebruik van een elektrische fiets 
een vrij alledaags risico waarvan mensen de gevaren meestal wel kun-
nen inschatten of vermijden. En dat laatste lijkt doorslaggevend voor het 
toewijzen van eigen verantwoordelijkheid. Dit bleek ook uit een casus 
over de creditcard, waarvan het gebruik wel vrijwillig is, maar het voor 
consumenten lastig is te weten welke transacties precies riskant zijn. Nog 
maar 8% vond dit vrijwillige risico geheel de eigen verantwoordelijkheid 
van de gebruiker, terwijl de steun voor voorlichting steeg naar 31%. 
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Tabel 3.5 Voorkeuren voor aanpak van risico’s van het gebruik van DigiD, bevolking van 18+, 2014/2 (in procenten) a

  

‘Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid bij het gebruik van DigiD, bijvoorbeeld door hun computer goed 
te beveiligen, en moeten de gevolgen van eventueel misbruik zelf dragen.’ 9

‘De overheid moet mensen voorlichten over de risico’s van DigiD en de manier waarop DigiD veilig gebruikt kan worden, 
maar mensen zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade.’ 30

‘De overheid moet mensen die DigiD gebruiken, verplichten om antivirussoftware op hun computer te installeren en 
zich te verzekeren tegen schade.’ 5

‘De overheid is eindverantwoordelijk voor het gebruik van DigiD en moet de veiligheid garanderen. Als er misbruik van 
wordt gemaakt, is de overheid verantwoordelijk voor eventuele schade.’ 43

geen voorkeur/ik weet het niet 14

a De introductie van de casus was: ‘DigiD is een digitale code uitgegeven door de overheid, waarmee burgers zich op internet kunnen 
legitimeren. De overheid vraagt om uw DigiD als u bijvoorbeeld een afspraak wilt maken met het gemeentehuis of uw belastingaangifte 
indient. Net als bij paspoorten kan het gebeuren dat iemand misbruik maakt van uw DigiD. Dan is er sprake van identiteitsfraude en kunt u 
slachtoffer worden van criminaliteit of zelf worden verdacht. Als u denkt aan de veiligheid en risico’s van het gebruik van DigiD, welke van de 
volgende vier mogelijkheden komt dan het meest in de buurt van uw mening?’

Bron: cob 2014|2

De overheid als onpartijdige waakhond bij onvrijwillige risico’s
Soms hebben burgers niet de keuze om een risico uit de weg te gaan. 
Voorlichting is dan weinig doeltreffend om burgers tegen risico’s te 
beschermen. In sommige gevallen kan het mensen wel informatie geven 
over voorzorgsmaatregelen die de kans op of impact van een incident 
verkleinen. Mensen kunnen bijvoorbeeld niet voorkomen dat ze besmet 
voedsel in de supermarkt kopen, maar als voedingsproducten zoals vlees 
zorgvuldig worden bereid, is de kans op ziekte wel kleiner. 
 Een soortgelijke casus legden wij onze respondenten voor: het 
gebruik van DigiD. Hoewel het strikt genomen mogelijk is om het 
gebruik van DigiD te vermijden, wordt dit bij sommige overheidsdien-
sten erg moeilijk gemaakt. De grote verantwoordelijkheid die bij het 
vrijwillige gebruik van de elektrische fiets nog bij de gebruiker zelf werd 
neergelegd, is bij het onvrijwillig DigiD-gebruik verschoven naar de 
overheid. Ook in de groepsgesprekken waarin deze casus werd voorge-
legd, bestond er geen twijfel over dat de overheid een veilig gebruik van 
DigiD moet garanderen als zij burgers praktisch dwingt om DigiD te 
gebruiken. Lukt dat niet, dan moet de overheid ook opdraaien voor de 
schade die burgers lijden. 

“De overheid blijft verantwoordelijk, bedrijf van DigiD bleek zo lek als 
een mandje, moet je ons dan de schuld geven?” (man, 50 jaar, lager-
opgeleid, groepsgesprek Almere)

“Het wordt vanuit het bestuur opgedrongen, dan moeten zij daar de 
verantwoordelijkheid voor nemen.” (man, 55 jaar, hogeropgeleid, 
groepsgesprek Rotterdam)

Toch gaat de verantwoordelijkheid van de overheid voor preventie en 
schadevergoeding niet ten koste van haar voorlichtende rol. Die wordt 
met 30% steun alleen maar belangrijker gevonden. 
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Dan zijn er nog onvrijwillige risico’s waaraan mensen volledig zijn 
overgeleverd. Denk aan de vuurwerkramp in Enschede, de mogelijke ‒ 
maar onbevestigde ‒ opslag van kernwapens in Volkel of het risico op 
infectie bij een medische operatie. Ook individuele voorzorgsmaatrege-
len helpen er niet tegen of zijn irreëel (zoals verhuizen, ernstige ziekten 
niet laten behandelen). Publieksvoorlichting zou in dergelijke gevallen 
gericht kunnen zijn op transparantie en verantwoording, maar niet op 
preventie.
 De reacties van mensen in de enquête en focusgroepen op dit soort 
opgelegde risico’s zijn kenmerkend voor het bezwaar dat mensen tegen 
regeldrukte in het algemeen hebben: het probleem is niet een gebrek 
aan regelgeving, maar een gebrek aan handhaving van bestaande regels. 
Preventieve regels hebben totaal geen zin als deze niet worden nage-
leefd. Voor naleving is toezicht nodig, want veel mensen en bedrijven 
zullen proberen zich eraan te onttrekken.

“Wettelijke regels zijn er genoeg. Alleen, ze ter harte nemen is voor 
velen een probleem.” (vrouw, 86 jaar, lageropgeleid)

“Er zijn regels genoeg. Het handhaven ervan is belangrijk. Als (bijna) 
iedereen zich aan de regels houdt dan is het goed leven in Nederland.” 
(man, 54 jaar, lageropgeleid) 

“Het probleem is niet de regels maar de naleving c.q. de handhaving 
van die regels. Daar vallen de brokken.” (man, 59 jaar, lageropgeleid)

Handhaving is dus minstens zo’n belangrijke verantwoordelijkheid van 
de overheid en het gevoel bestaat dat het daaraan nogal eens schort. Een 
probleem dat volgens sommigen wordt versterkt door bezuinigingen op 
het overheidsapparaat:

“Voorkomen is beter dan genezen. We willen het overheidsapparaat 
terugdringen, en er wordt niet gekeken of die ambtenaren herver-
deeld kunnen worden. Er zijn gewoon geen inspecteurs om dingen te 
controleren.” (man, 51, hogeropgeleid, groepsgesprek Almere)

“Meer regels maakt het uitvoeren lastiger. Overheid heeft nu al mensen 
tekort.” (man, 35 jaar, lageropgeleid)

Anderen vinden juist dat de overheid veel te veel capaciteit heeft om 
toezicht te houden, maar hebben twijfels over de effectiviteit van al deze 
toezichthouders.

“Er zijn zoveel instanties waar je over leest in de krant. En er wordt een 
partij mensen aan het werk gehouden, maar ik zie door de bomen het 
bos niet meer.” (man, 64 jaar, hogeropgeleid, groepsgesprek Almere)

Een probleem dat door een aantal mensen vrij stellig wordt verwoord, 
is dat de overheid zich te veel laat beïnvloeden door machtige markt-
partijen. Ook hebben mensen er moeite mee dat de overheid financiële 
overwegingen soms voorrang lijkt te geven boven kwaliteit. Dit doet 
afbreuk aan het vertrouwen dat mensen hebben in de objectiviteit van 
regelgeving en toezicht door de overheid.

A: “De overheid laat zich volledig beïnvloeden door al die lobbyprak-
  tijken.” (vrouw, 35 jaar, hogeropgeleid, groepsgesprek Rotterdam)
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B:  “Omdat ze bepaalde dingen vaststellen, wordt er gelobbyd om 
  het op hun manier vast te stellen, terwijl, als de overheid nu niks 
  zou willen vaststellen, krijg je ook geen gelobby.” (man, 66 jaar, 
  hogeropgeleid, groepsgesprek Rotterdam)

“De overheid past soms regels toe ten gunste van hun portemonnee en 
dus niet gemaakt voor burger. Afschuifsysteem. […] Bescherming lijkt 
niet van toepassing op de eerlijke hardwerkende personen, onderne-
mers, maar op de overtreders, fraudeurs, ondeskundige inhalige bank- 
en verzekeringswezen, directeuren die hun portemonnees gevuld 
hebben met geld eigenlijk bestemd voor onderhoud van huurwonin-
gen…” (man, 60 jaar, lageropgeleid)

“De overheid is niet eerlijk over voeding en vervuiling omdat de invloed 
van geld en van grote bedrijven en lobbyisten groot is.” (vrouw, 
47 jaar, lageropgeleid)

Volgens velen zou de boodschap moeten zijn dat bij incidenten eerst 
naar de oorzaak gezocht wordt, voordat overhaast naar regels gegrepen 
wordt. Vaak zal blijken dat handhaving het probleem is, maar als er echt 
een lacune in de regelgeving aan ten grondslag ligt, dan mag uiteraard 
naar aanvullende regels gekeken worden. Onze lageropgeleide gespreks-
partners in Almere geven het volgende advies:

Gespreksleider: “Je bent iets hoogs bij de gemeente hier, en er gebeurt 
  iets in een fabriek. Hoe zouden jullie het aanpakken?”
A:  “Eerst onderzoeken.” (vrouw, 23 jaar)
B:  “Het handhaven ook, je moet die regels niet alleen maken …” 
  (vrouw, 50 jaar)
C:  “Eerst naar de mensen kijken, ze zijn te afstandelijk.” (vrouw, 
  33 jaar)
D:  “De oorzaak uitzoeken, wat er gebeurd is.” (man, 66 jaar)
E:  “Je kijkt ook naar de regels, maar schieten die ook het doel niet 
  voorbij?” (man, 50 jaar)

De overheid als vangnet bij onvrijwillige risico’s
Een laatste overheidstaak die we hier bespreken is de nazorg als een 
incident niet kon worden voorkomen. In bovenstaand advies van onze 
gesprekspartners uit Almere bleek al dat medeleven hier een onderdeel 
van zou moeten zijn. Dat werd door anderen in deze groep bevestigd:

Gesprekleider: “Wat moet de houding van de overheid zijn? Moeten ze 
  elk risico uitbannen?”
A:  “Kan niet.” (man, 50 jaar)
B:  “Maar wel het gevoel geven dat ze er zijn voor je, dat verwacht ik 
  als burger, dat de afhandeling ook dusdanig is dat de mensen weer 
  verder kunnen.” (vrouw, 50 jaar)
Gespreksleider: “Wat vinden anderen?”
C:  “Menselijkheid moeten ze laten zien. Je kunt niet alle vliegtuigen 
  in de lucht houden, maar help dan mensen waar nodig is.” (vrouw, 
  33 jaar)
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Maar medeleven is soms niet genoeg, zeker niet wanneer de overheid 
verantwoordelijk is voor het incident. Dan moet de overheid boter bij 
de vis leveren en mensen schadeloos stellen. Dat zagen we al in de casus 
over DigiD en in de discussie onder Almeerders over mensen die dertig 
jaar geleden een huis kochten in Groningen en nu met aardbevingen 
geconfronteerd worden. Ook anderen ondersteunen de eindverantwoor-
delijkheid van de overheid voor geleden schade:

“Maar je mag wel verwachten dat de overheid de mensen schade-
loos stelt. Neem die chloortrein. De overheid is ook akkoord dat 
die treinen er rijden. De veiligheid, als die er door overmacht niet 
is, dan moet de overheid vooraan staan bij het oplossen.” (vrouw, 
50 jaar, lageropgeleid, groepsgesprek Almere)

Ten slotte is er nog een categorie risico’s waar burger noch overheid 
invloed op heeft. Het gaat dan om overmacht. Mensen houden de over-
heid dan niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het incident. Toch 
ontslaat dit de overheid niet van haar taak om mensen bij te staan, ook 
financieel:

“Ik zit me af te vragen, wie is die overheid. Wie is de belastingbetaler? 
Dat zijn wij. Wij betalen die schadevergoeding met z’n allen. Zijn wij 
daartoe bereid? […] Je kunt niet zeggen dat de overheid niet heeft 
beschermd, want incidenten zijn niet te voorkomen. Maar enige  
schadevergoeding voor de slachtoffers is wel op zijn plaats.” (vrouw, 
66 jaar, hogeropgeleid, groepsgesprek Rotterdam)

“Je kunt er niks aan doen als een vliegtuig neerstort, maar geen schade- 
vergoeding gaat erg ver.” (vrouw, 33 jaar, lageropgeleid, groeps-
gesprek Almere)

Ook in de tweede stelling van tabel 3.1 vinden we een aanwijzing dat 
mensen schadevergoeding soms gepast vinden als verdere preventie 
onrendabel zou zijn. Wanneer de kans op een incident klein is, is er 
draagvlak voor schadevergoeding als alternatief voor verdere preventie. 
Maar in het algemeen geldt dat men liever voorkomt dan geneest.

Wie zich beschermd voelt, kan zich nuchterheid 
veroorloven
Burgers zijn in het eigen leven niet erg bezig met alle fysieke risico’s die 
ze lopen. De eigen gezondheid en die van naasten is een zorg, maar vaak 
is dit meer een uiting van ongenoegen over bezuinigingen op de zorg 
dan van de angst om echt ziek te worden. In het dagelijks leven worden 
mensen ook in beslag genomen door zorgen over hun financiële situatie 
als gevolg van werkloosheid, lagere uitkeringen en lagere pensioenen. 
Daarnaast is men bezorgd over de mate van criminaliteit en het gebrek 
aan respect in de samenleving. Fysieke risico’s zijn voor de meesten dan 
ook geen aanleiding om extra voorzorgsmaatregelen te nemen, wellicht 
op het checken van etiketten in de supermarkt na. Pech valt niet uit te 
sluiten en hoort bij leven. Maar aan dit motto lijkt wel een vertrouwen 
ten grondslag te liggen dat de noodzakelijke preventie in Nederland 
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doorgaans toch wel goed geregeld is. Een burger die zich voldoende 
beschermd voelt, kan zich ook enige nuchterheid veroorloven.
 Een meerderheid staat in algemene zin afwijzend tegenover de regel-
drukte in Nederland, maar als de regels er zijn om mensen tegen veilig-
heidsrisico’s te beschermen, dan valt deze meerderheid uiteen. Burgers 
zien nieuwe regelgeving dus niet per definitie als hinderlijk gevolg van 
een onwenselijke risicoregelreflex. Ten minste een derde is zelfs bereid 
enige vrijheid voor regels in te ruilen als dit de bescherming ten goede 
komt. De scepsis tegenover regels lijkt af te hangen van hun effectiviteit 
en geloofwaardigheid. Terwijl een meerderheid vindt dat politici te snel 
om regels roepen na een fysiek veiligheidsincident, vindt een minderheid 
dat de overheid te snel regels maakt. Soms vindt men de overheid te traag, 
maar dan nog is slechts 10% uitgesproken voorstander van nieuwe regel-
geving. Regels lijken daarmee vooral een noodzakelijk kwaad, waarmee 
men spaarzaam moet zijn. Burgers blijken niet alleen risicorealisten, 
maar ook regelrealisten.
 Al met al lijkt het erop dat burgers de risicoregelreflex niet altijd als 
even ongewenst ervaren, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding 
is en de regels het gevolg zijn van een – naar we aannemen – welover-
wogen en tijdig besluit van de overheid. Het hangt erg af van de manier 
waarop de komst van nieuwe regels wordt geframed of burgers er de 
meerwaarde van inzien. Zet men preventieve maatregelen tegenover het 
moeten accepteren van pech ‒ wat zo redelijk klinkt als een tegeltjes-
wijsheid ‒ dan geven we de maatregelen mogelijk een gevoel mee van 
een weinig effectieve overreactie. Stellen we regels tegenover risico-
vol gedrag van individuele burgers, dan overheerst de beschermende 
functie van overheidspreventie. Dezelfde regels krijgen zo een andere 
gevoelswaarde. De manier waarop het belang van (nieuwe) regels wordt 
verwoord, kan dus risico-acceptatie dan wel regelacceptatie in de hand 
werken. 
 Voorkeuren lijken niet alleen sterk te wisselen met de gekozen 
invalshoek. Ook zien we, zowel in de focusgroepen als in de enquête, 
dat mensen moeite hebben om hun standpunt over risico’s en regels te 
bepalen. Alle stellingen in tabellen 3.1 tot en met 3.3 samen genomen, 
kiest gemiddeld 39% van de respondenten een neutrale positie of weet 
het niet. Twee vijfde van de burgers ziet dus zowel voor- als nadelen van 
(extra) regelgeving of heeft er geen zicht op. De overige drie vijfde is 
bovendien relatief verdeeld in hun voorkeuren. Risicobeheersing is dus 
een complex onderwerp voor burgers. Voor de meeste mensen worden 
risico’s pas tastbaar als het al te laat is.  
 Op hoofdlijnen weten mensen wel kenbaar te maken wat zij verwach-
ten van de overheid: voorlichting, handhaving, onderzoek, medeleven 
en een vangnet. Dit biedt echter geen routekaart om aan de risicore-
gelreflex te ontsnappen. Bij een ernstig incident gaat men op zoek naar 
de oorzaak. Dat kan overmacht zijn, een gebrek aan handhaving van 
bestaande regelgeving of een gebrek aan regelgeving. In het laatste 
geval zullen burgers vaak toch naar de overheid kijken en zich afvragen 
waarom niet eerder is ingegrepen; ook risicorealisten en ook critici van 
regeldrukte.

Risico's en de regelreflex: ook nuchtere burgers 
verwachten regels
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Achtergrond
Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) wordt gedaan door het 
Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van de Voorlichtingsraad (VoRa) en 
heeft de volgende doelstellingen:
• Het kabinet voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in opvat-

tingen in de bevolking over maatschappelijke en politieke problemen en 
doeleinden, inclusief gegevens over algemene tevredenheid en onbehagen 
en zo mogelijk signaleringen van groepen die ‘negatief’ opvallen.

• Het informeren van politiek en publiek met uitvoeriger analyses van deze 
onderwerpen om Nederland in de tijd en internationaal te kunnen plaatsen 
en verscheidenheid binnen de Nederlandse samenleving in kaart te bren-
gen en te duiden.

• Een bijdrage leveren aan de publieke discussie over maatschappelijke en 
politieke problemen en doeleinden door relativering en uitdieping van 
enquêtegegevens over de publieke opinie met behulp van vergelijkende 
analyses en kwalitatief onderzoek.

Het onderzoek resulteert in kwartaalrapporten en in studies. De volgende 
achtergrondstudie en twee verdiepingsstudies zijn verschenen en beschikbaar 
op www.scp.nl/publicaties:
• Paul Dekker (red.). Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek 

Burgerperspectieven. Den Haag: scp, 2009.
• Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eefje Steenvoorden.  

Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008.  
Den Haag: scp, 2009.

• Paul Dekker en Josje den Ridder (red.). Stemming onbestemd. Tweede verdie-
pingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Den Haag: scp, 2011.

Onderzoek in het tweede kwartaal van 2014
Er is een kwartaalenquête gehouden en een aantal geënquêteerden is telefo-
nisch later benaderd met enkele aanvullende vragen. Het enquêteonderzoek is 
uitgevoerd door MarketResponse Nederland op een steekproef van personen 
van 18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De Onderzoek Groep’. Dit onderzoeks-
panel is samengesteld op basis van telefonische werving en maakt geen 
gebruik van zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen in principe geen 
vergoeding. Ook voor deelname aan de cob-enquête is niet betaald. Uit het 
panel zijn 1620 respondenten van 18 jaar en ouder telefonisch geselecteerd, 
van wie er 1107 tussen 1 april en 2 mei 2014 de vragenlijst volledig hebben 
ingevuld (916 via internet en 191 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van de 
online vragenlijst was 23 minuten. Tenzij anders vermeld zijn in dit rapport de 
resultaten gewogen op sekse, leeftijd, opleiding en internetgebruik. De weeg-
factor varieert van 0,5 tot 2,2 en de weegefficiëntie is 90,1%, resulterend in 
een effectieve steekproef van 1005. Zie verder de onderzoeksverantwoording, 
beschikbaar op www.scp.nl/publicaties.
 Het focusgroeponderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus 
Ruigrok|Netpanel en Veldkamp. Beide bureaus deden gesprekken met een 
groep lageropgeleiden en een groep hogeropgeleiden; Ruigrok|Netpanel in 
Rotterdam op 23 april en Veldkamp in Almere op 24 april. De gesprekken 
bestonden uit een algemene ronde over hoe het gaat met Nederland, het 
bespreken van stellingen over de vrijheid van meningsuiting en een uitgebrei-
dere discussie over (fysieke) risico’s en verantwoordelijkheden. De gesprekken 
duurden ongeveer twee uur. Wat in het voorliggende rapport is vermeld over 
de focusgroepen is ontleend aan de onderstaande rapportages van de onder-
zoeksbureaus en eigen waarneming van de scp-onderzoekers.

Verantwoording
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Verantwoording

Rapporten, beschikbaar op www.scp.nl/publicaties: 
• Co van Rooijen en Petra van Laar, Onderzoekstechnische verantwoording  

Burgerperspectieven 2014, 2e kwartaal. Leusden: MarketResponse,  
mei 2014 (projectnummer 19313).

• Evelien Besseling en Marit Klooster, cob-focusgroepen tweede kwartaal  
2014: Rotterdam. Amsterdam: Ruigrok|Netpanel, mei 2014.

• Yolanda Schothorst, cob-focusgroepen tweede kwartaal 2014: Almere.  
Amsterdam: Veldkamp, mei 2014 (projectnummer 5993).

Onderwerpen in voorgaande kwartaalberichten
2008|1:  mediagebruikers, institutioneel vertrouwen, machteloosheid 
  en Europa; 
2008|2:  levensinstellingen, informatie voor de regering en maatschappelijke 
  participatie; 
2008|3:  werkenden, economische en persoonlijke toekomstverwachtingen;
2008|4:  basismotivaties, overheidsuitgaven, de crisis en publieke omgangs-
  vormen; 
2009|1:  vrijheid van meningsuiting en Europa;
2009|2:  opvoeding en gezin en de media over de crisis;
2009|3:  de economische crisis voor mbo’ers en mkb’ers en politieke onvrede;
2009|4:  politiek (on-)tevredenen en de multiculturele samenleving; 
2010|1:  maatschappelijke tegenstellingen en de relaties tussen jong en oud;
2010|2:  bezuinigingen en vertrouwen in informatie over klimaat en vaccinatie;
2010|3:  gevoelens van onveiligheid en internationalisering;
2010|4:  grip op het leven en de publieke gevolgen van gejaagdheid; 
2011|1:   eurocrisis en vergelijking Denemarken – Nederland; 
2011|2:  Nederland in het buitenland, buitenlands beleid en burgertypen;
2011|3:  eigen verantwoordelijkheid en groepen mediagebruikers; 
2011|4:  de inrichting van Nederland en sterke punten van Nederland;
2012|1:  hoogtepunten en ontwikkelingen in de publieke opinie tussen 
  2008-2011;
2012|2: economische crisis en toekomst, Europa en opleidingsniveaus;
2012|3: houdbaarheid van de medische zorg en aow en wensen voor de 
  formatie;
2012|4: vrijwilligerswerk, maatschappelijke tegenstellingen, buitenland, 
  niet-stemmers; 
2013|1: protestgeneigdheid en vertrouwen in informatiebronnen; 
2013|2: crisisperspectieven en -ervaringen en hexaco-persoonlijkheids-
  dimensies; 
2013|3: persoonlijke toekomstzorgen, inkomensongelijkheid en Europa; 
2013|4: opvattingen over Oost-Europese arbeidsmigranten; en
2014|1: stemming over Europa en de Haagse politiek.

Verantwoording 
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