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Belangrijkste bevindingen derde kwartaal 2015
Stabiele stemming
Sinds begin van dit jaar zijn er volgens onze kernmetingen nauwelijks
veranderingen van de publieke opinie. Na substantieel lagere niveaus
in 2012 en 2013 is men sinds vorig
jaar positief gestemd over de eigen
financiële situatie en de Nederlandse
economie. Sociaal vertrouwen is
vanaf de eerste meting begin 2008
betrekkelijk stabiel. Het vertrouwen
in de Tweede Kamer wijkt met 50%
ook niet af van de voorgaande twee
kwartalen, maar het is wel lager dan
eind 2014 (55%). 30% vindt dat het
met Nederland eerder de goede dan
verkeerde kant op gaat, net als in de
eerste helft van het jaar. Daarmee is
het maatschappelijk optimisme wel
lager dan begin 2014 (37%), maar
nog steeds hoger dan in 2008-2010
(gemiddeld 25%).

→ p. 5-8

Zorgen over internationale
kwesties
Als gevraagd wordt naar de grootste
maatschappelijke problemen verwijzen Nederlanders nu aanzienlijk
vaker naar internationale kwesties
dan in het vorige kwartaal. Vooral
de spanningen in het Midden-Oosten
en rond Rusland, de Griekse financiële crisis en de vluchtelingenproblematiek worden veel genoemd.
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Ook dit kwartaal is zorg na samenleven het meest genoemde maatschappelijke probleem. In vergelijking met begin dit jaar maakt de
zorg wel een kleiner deel uit van ons
nationaal probleembesef en wordt
ook vaker genoemd als een sterk
punt van Nederland.

→ p. 10-14
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Maatschappelijk optimisme
en politiek vertrouwen groot
in Nederland

pelijk optimisme en politiek vertrouwen volgens een Europese
meting groot in vergelijking met de
meeste andere Europese landen.

Burgers zijn ook dit kwartaal weer
bezorgd over de toekomst van
Nederland. Toch is ons maatschap-

→ p. 7-8
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Samenleven en normen
en waarden als grootste
probleem
Het pessimisme over normen en
waarden ligt al decennia op een

hoog niveau: sinds 1980 ziet rond
de 60% achteruitgang op dit vlak.
De ‘manier van samenleven en
normen en waarden’ voert ook dit
kwartaal weer de ranglijst van pro-

nationaal
probleembesef
15

blemen van ons land aan, maar is
ook de belangrijkste bron van trots.

→ p. 14-20
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Vertrouwen:
verschillen tussen mensen
Hoofdstuk 2 is gewijd aan sociaal,
maatschappelijk en politiek vertrouwen. Verschillen in vertrouwen
tussen opleidingsniveaus zijn soms
aanzienlijk, met name bij het vertrouwen in andere mensen, in de
rechtspraak en in de Tweede Kamer.
De verschillen zijn kleiner als het
gaat om vertrouwen in tv en vakbonden, en vooral in financiële
instellingen.

→ p. 30-35

Vertrouwen:
verschillen tussen landen

televisie
vakbonden
rechtspraak
handwerkers
de meeste mensen
Tweede Kamer
ambtenaren
financiële instellingen
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De mate waarin mensen vertrouwen
hebben is niet alleen afhankelijk van

hun situatie en persoonlijkheid,
maar ook van het object van vertrouwen. We vergelijken dit keer
het politiek vertrouwen in een aan-

Binnen Europa meer politiek vertrouwen
in landen met:

Binnen Europa meer politiek vertrouwen
in landen in tijden van:

1 onpartijdig openbaar bestuur
2 proportioneel kiesstelsel
3 (maar economie is niet van belang)

1 economische voorspoed
2 minder gepercipieerde corruptie
3 startende kabinetten

burgerper spec tieven 2015 | 3

15

6

12

tal landen. Verschillen in vertrouwen
hangen vooral samen met de kwaliteiten van het openbaar bestuur en
met economische ontwikkelingen.

→ p. 40-44
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Ten geleide
Dit is het 31e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betreft het derde kwartaal van 2015. In hoofdstuk 1
behandelen we ontwikkelingen in de publieke opinie en in hoofdstuk 2
gaan we dit keer uitgebreid in op vertrouwen: vertrouwen in andere
mensen, in maatschappelijke instituties en vooral in de politiek.
De enquêtegegevens van het eerste kwartaal zijn verzameld tussen
29 juni en 9 augustus 2015. Op 18 augustus zijn enkele tientallen telefonische interviews gehouden om door te praten over sociaal vertrouwen en over de vluchtelingenproblematiek en de financiële crisis van
Griekenland. Die laatste twee waren ook de belangrijkste onderwerpen
in het nieuws in de enquêteperiode.
Een van de auteurs van dit kwartaalbericht is Tom van der Meer.
Hij werkte eerder als scp’er mee aan dit onderzoek, maar levert nu een
vrijwillige bijdrage als hoofddocent politicologie aan de Universiteit
van Amsterdam. Het scp is hem daarvoor erkentelijk.
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Hoe gaat het met Nederland?

Kernpunten
→ De stemming in Nederland laat dit kwartaal geen grote veranderingen zien. Economische verwachtingen
en maatschappelijk en politiek vertrouwen zijn stabiel.
→ In vergelijking met andere Europeanen zijn Nederlanders positief gestemd over hoe het met het land gaat.
→ Ook dit kwartaal staat ‘gezondheids- en ouderenzorg’ onbetwist bovenaan op de politieke agenda van
het publiek.
→ De zorg verslechterde volgens Nederlanders de afgelopen jaren en zal komend jaar (verder) achteruit
gaan, maar tegelijkertijd is een ruime meerderheid (75%) tevreden over de voorzieningen. Ook lijkt er
sinds begin dit jaar een positieve kentering te hebben plaatsgevonden: woorden als ‘zorg’ en ‘ouderenzorg’ worden minder vaak als probleem opgeschreven.
→ Zorgen over de samenleving zijn constant groot. 72% vindt dat het met de normen en waarden in ons
land de verkeerde kant op gaat. Nederlanders maken zich ook dit kwartaal weer druk over gebrek aan
respect, horkerig gedrag, vernielzucht, korte lontjes en gebrek aan ‘normen en waarden’.
→ Vooral vanwege de crisis rond Griekenland leggen internationale kwesties dit kwartaal twee keer zoveel
beslag op ons ‘nationaal probleembesef'. De vluchtelingencrisis is ook een grote bron van zorg.

Stemming sinds vorig kwartaal onveranderd
Op korte termijn zijn er geen veranderingen in de stemming. De financiële en economische tevredenheid en verwachtingen voor de komende
twaalf maanden en de tevredenheid met de politiek wijken niet af van de
voorgaande kwartalen. In figuur 1.1 is te zien dat Nederlanders hun eigen
financiële situatie sinds 2008 geleidelijk wat somberder zijn gaan inschatten. Maar nog steeds is een overgrote meerderheid (79%) positief over de
eigen financiële situatie en in vergelijking met een paar jaar geleden is
men daarover nu ook wat optimistischer. Ook is een ruime meerderheid
tevreden over de Nederlandse economie nu (65%) en in de toekomst (77%).
Figuur 1.1 Positieve waarderingen en verwachtingena, bevolking van 18+, 2008-2015/3 (in procenten)
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De verwachtingen betreffen de komende twaalf maanden. De voldoendes zijn het percentage scores 6-10 op een schaal van 1-10 voor
tevredenheid. Zie kader 1.1 voor de opvatting welke kant het op gaat met Nederland.

Bron: cob 2008/1-2015/3
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Kader 1.1 Beoordeling van de ontwikkeling van Nederland
Elk kwartaal vragen we aan het eind van de enquête hoe mensen al met al vinden dat het gaat met Nederland.
Mogelijke antwoorden zijn: ‘duidelijk de verkeerde kant op’, ‘iets meer de verkeerde dan de goede kant op’, ‘iets
meer de goede dan de verkeerde kant op’, ‘duidelijk de goede kant op’ en ‘ik weet het niet’. Vervolgens kunnen
mensen hun antwoord toelichten. Uit die toelichtingen putten we in dit hoofdstuk.
Dit kwartaal (en tussen haakjes het laatste dieptepunt van het derde kwartaal in 2013) vindt 16% (22%) het duidelijk en 41% (47%) een beetje meer de verkeerde kant op gaan; 2% (1%) duidelijk en 28% (19%) een beetje meer
de goede kant op; en 12% (11%) weet het niet.
In de terugbelronde op 18 augustus vroegen we of men bij de beoordeling van de situatie in Nederland ook rekening hield met ontwikkelingen elders. Dat bleek nauwelijks het geval. Zo zei een respondent: ‘Ik kijk puur naar
Nederland.’ Een reactie als ‘met Nederland gaat het goed, kijk maar eens hoe moeilijk de Grieken het nu hebben’
kwamen we niet tegen.
Men vergelijkt dus de huidige toestand in Nederland met de situatie vroeger. Dat komt ook door de vraagstelling, die eerder een vergelijking in de tijd dan een vergelijking met andere landen impliceert. Een respondent
merkte op dat het in vergelijking met andere landen in Nederland goed is, maar dat dit niet per se betekent dat
het ook goed gaat. Of het wel of niet goed gaat kan, volgens haar, van het ene op het andere ogenblik veranderen
(ongeacht dus de situatie in andere landen).
Buitenlandse kwesties spelen uiteraard wel mee als ze de situatie in Nederland beïnvloeden. Dit kwartaal waren
dat vooral de financiële crisis in Griekenland en de crises in het Midden-Oosten, Afrika en Oekraïne en de grote
stroom vluchtelingen naar Europa. Over deze kwesties, zo bleek tijdens onze telefonische interviews, maken
Nederlanders zich behoorlijk veel zorgen.

In figuur 1.2 plaatsen we met een iets afwijkende indicator voor maatschappelijk optimisme 1 de stemming in een breder perspectief door te
kijken naar een langere periode en te vergelijken met andere landen.

1

2

Deze vraag uit de Eurobarometer lijkt
erg op de slotvraag in het cob waar
we vragen of het in het algemeen de
goede of de verkeerde kant op gaat
met Nederland. In het cob zijn dan
vrijwel alleen kwesties in Nederland
aan de orde geweest. De voorafgaande
vragen van de Eurobarometer gaan
meer over de eigen situatie en sporen
mensen waarschijnlijk meer aan die
te vergelijken met andere landen.
Dat kan de stemming over Nederland
positiever maken.
Met uitzondering van de grote ondernemingen en de rechtspraak is er bij
de instituties van figuur 1.3 een licht
dalende tendens (vgl. cob 2014|3: 6).
Bij de politieke instituties overheersen
de fluctuaties, maar trendmatig daalt
ook hier het aandeel voldoendes met
een procentpunt per jaar.

Allereerst valt op dat de afgelopen negen jaar de stemming in Duitsland,
Zweden en Nederland aanzienlijk optimistischer en ook stabieler is
dan in Spanje en Griekenland; Polen neemt een middenpositie in. Niet
verrassend is dat de maatschappelijke stemming in Griekenland (in de
tweede helft van 2006 nog het meest positief van deze zes landen!) sinds
2008 enorm is verslechterd. De stemming in Zweden is de afgelopen vijf
jaar ook behoorlijk bekoeld, terwijl die in Nederland juist een opgaande
lijn laat zien. In de laatste meting is het (netto-)optimisme in Nederland
het grootst.
Ook vertrouwen stabiel
Net als bij de waarderingen en verwachtingen (figuur 1.1) laten ook de
ontwikkelingen in vertrouwen op korte termijn geen grote veranderingen
zien (figuur 1.3). Over de langere termijn van de 31 kwartalen sinds begin
2008 is bij de meeste instituties wel een dalende trend te signaleren.2
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Figuur 1.2 Netto-optimisme over ontwikkelingen in het land, 2006-2015, bevolking van 15+ (in verschilscores)a
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Halfjaarlijkse cijfers (kwartaal 2 en 4): procentpunten verschil tussen het aandeel dat vindt dat het in het algemeen in het land de goede kant
op gaat en het aandeel dat vindt dat het in het algemeen de verkeerde kant op gaat. Een positieve score geeft dus aan dat meer mensen het
de goede dan de verkeerde kant op vinden gaan.

Bron: eb 65.1- 83.3

Figuur 1.3 Voldoende vertrouwen in zeven instituties a, bevolking van 18+, 2008-2015/3 (in procenten)
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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 2008/1-2015/3
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Figuur 1.4 Nettovertrouwen in het nationale parlement, 2000-2015, bevolking van 15+ (verschilscores) a
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Halfjaarlijkse cijfers (kwartaal 2 en 4): procentpunten verschil tussen het aandeel dat geneigd is [de belangrijkste kamer van] het nationale
parlement wel te vertrouwen en het aandeel dat geneigd is dat niet te vertrouwen. Een positieve score geeft dus aan dat er meer mensen
met dan zonder vertrouwen zijn.

Bron: eb 54.1- 83.3

Evenals in figuur 1.2 volgt in figuur 1.4 weer een Europese vergelijking
voor een langere termijn. We zien dat er, anders dan vaak gesuggereerd,
geen voortdurende daling van politiek vertrouwen is. De ontwikkelingen sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 verschillen.
In Griekenland en Spanje gaat het vertrouwen dan sterk omlaag, maar
in Zweden zien we eerder een stijging. Duitsland en Polen scoren begin
2015 hoger dan eind 2008. Nederland vertoont hier slechts fluctuaties.3
In hoofdstuk 2 brengen we de achtergronden en oorzaken van veranderingen in sociaal, maatschappelijk en politiek vertrouwen.

Publieksagenda’s

3

4

Over alle 29 (Polen 23) meetpunten
is er in Spanje en Griekenland een
dalende tendens; in Polen, Duitsland
en Zweden een stijgende.
Mensen kunnen in hun eigen woorden
maximaal vijf onderwerpen aangeven
als grootste problemen in ons land,
als sterke punten en als agendapunten voor de nationale politiek. De
antwoorden worden gewogen zodat
iedereen die minstens een onderwerp
noemt even zwaar meetelt. Zo ‘verdelen’ we een constante hoeveelheid
nationaal probleembesef, nationale
trots en Haagse agendaruimte eerlijk
over alle mensen die er gebruik van
willen maken. Hiermee voorkomen
we dat mensen die veel problemen
noemen de lijsten domineren.

Wat zijn volgens Nederlanders de belangrijkste thema’s van dit moment?
Waarover maken ze zich zorgen, wat zou er hoog op de agenda van de
regering moeten staan en wat gaat er goed? We vroegen mensen om in
hun eigen (tref)woorden de belangrijkste thema’s aan te geven. Tabel 1.1
biedt een overzicht van het nationale probleembesef, de nationale trots
en de nationale agenda in dit kwartaal en de jaren ervoor.4
Uit tabel 1.1 blijkt dat het ‘nationaal probleembesef’, de sterke punten
van ons land en de onderwerpen die hoog op de agenda van de regering
zouden moeten staan sinds vorig kwartaal grotendeels hetzelfde zijn
gebleven. Ook dit kwartaal maken Nederlanders zich het meeste zorgen
over ‘de samenleving en normen en waarden’. Hoewel dat thema 17%
van het nationaal probleembesef in beslag neemt, staat het laag op de
Haagse publieksagenda. Op de tweede plaats (14% van het nationaal probleembesef) staat de categorie ‘gezondheidszorg en ouderenzorg’. We
komen op deze twee onderwerpen nog terug.
Opvallend is dat de categorieën ‘inkomen en economie’ en ‘verkeer en
fysieke leefomgeving’ niet alleen dit kwartaal minder vaak als probleem
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zijn genoemd dan vorig kwartaal, maar de laatste paar jaar duidelijk een
afnemend onderdeel uitmaken van het ‘nationaal probleembesef’. De
categorie ‘internationaal’ is dit kwartaal twee keer zo groot. Dit heeft, zoals
we zullen zien, alles te maken met de Griekse crisis. De toename zou nog
groter zijn geweest als we de vluchtelingencrisis ook onder deze categorie
(in plaats van de categorie ‘immigratie en integratie’) zouden coderen.
De zorg is en blijft het onderwerp dat volgens Nederlanders het
hoogst op de Haagse agenda zou moeten staan, gevolgd door ‘economie
en inkomen’ en ‘immigratie en integratie’.
Naast veranderingen per kwartaal zijn natuurlijk ook veranderingen
op lange termijn interessant. Figuur 1.5 geeft een indruk van de woorden
die respondenten in 2008 en in 2015 gebruiken voor de belangrijkste
problemen in Nederland. Sommige onderwerpen die ooit het ‘nationaal
probleembesef’ domineerden, zijn een paar jaar later volledig verdwenen.
Begin 2008 werd de naam ‘Wilders’ verreweg het vaakst opgeschreven,
maar ook woorden zoals ‘politiek’, ‘geweld’, ‘criminaliteit’, ‘onderwijs’
en ‘discriminatie’ werden frequent genoemd. Dit kwartaal wordt ‘Wilders’
nauwelijks genoemd en steekt ‘zorg’ met kop en schouders boven alle
problemen uit. Onderwerpen als ‘criminaliteit’, ‘geweld’ en ‘onderwijs’
zijn in 2015 veel minder als probleem genoemd; ‘Griekenland’, ‘vluchtelingen’, ‘asielzoekers’, ‘bezuinigingen’ en ‘werkloosheid’ daarentegen
veel vaker. En er verschijnen in 2015 nieuwe woorden, zoals ‘graaicultuur’.
Met andere woorden, hoewel we de categorieën (uiteraard) constant
houden, veranderen de onderwerpen daarin van jaar tot jaar en soms
van kwartaal tot kwartaal.
Figuur 1.5 De meest gebruikte woorden om de grootste problemen in Nederland te benoemen,a begin 2008 en medio 2015

2008

aandacht

aanpak

agressie allochtonen armoede

belasting belastingen beleid

buitenlanders bureaucratie

criminaliteit discriminatie

economie
egoisme elkaar files film gebrek gedrag geert geld
drugs

geweld gezondheidszorg

grote

hoge

integratie intolerantie islam jeugd

2015

armoede asielbeleid
asielzoekers banken belasting belastingen beleid
bezuinigingen buitenland buitenlanders
criminaliteit discriminatie economie egoisme eigen
elkaar euro europa financiele gebrek gedrag geld geweld
afbraak

agressie

land landen maatschappij

ouderenzorg

overheid

politiek

verkeer

a

veiligheid
vervoer vrijheid

waarden weinig werken

wilders

zinloos

zorg

arm

gezondheidszorg graaicultuur griekenland

jongeren kinderen media meningsuiting mensen
milieu moslims nederland normen onderwijs
onveiligheid onverdraagzaamheid openbaar opvoeding ouderen

probleem
overheid politici politie
problemen regels regering respect samenleving
slecht slechte straat straffen teveel tolerantie
vandalisme
verdraagzaamheid verharding

allochtonen

hoge hoog hulp integratie intolerantie jeugd jongeren kosten

normen
mensen milieu
opvang
onderwijs
ouderen ouderenzorg
minder nederland

politie politiek problemen
racisme regering respect rijk samenleving slechte
pensioen pensioenen

teveel tolerantie veiligheid vluchtelingen
waarden weinig werk werkeloosheid werken

sociale

werkgelegenheid

werkloosheid

zorg

In de linker figuur staan, alfabetisch geordend, de woorden die begin 2008 het vaakst werden opgeschreven als grootste problemen in
Nederland (zie de vraag onderin tabel 1.1). Hoe groter het woord hoe vaker het is opgeschreven. In de rechter figuur zien we hetzelfde
voor dit kwartaal.

Bron: cob 2008/1 en 2015/3
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Tabel 1.1

Grootste problemen, sterkste punten en politieke prioriteiten,a bevolking van 18+, 2008-2015/3 (in procenten)
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2015/2 2015/3 top vijfe
21

21

19

17

16
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1

7
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15

14

2

immigratie en integratie		

10

10

7

11

13

13

3

inkomen en economie		

15

12

17

14

15

12

4 –

politiek en bestuur		

13

13

12

9

9

9

werkgelegenheid		

3

3

6

7

7

7		

internationaal / Nederland in de wereld

1

3

4

4

3

6		 +

criminaliteit en veiligheid
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2
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2		
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5
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4

2

3
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3

2

1

2

2

1		
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4

3

2

2

1

1		

vrijheden		

1

1

0

1

0
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4
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3,0

3,0

3,1

3,0		

gezondheids- en ouderenzorg

totaal 		

a

b
c

5

Voor elk van deze drie vragen konden respondenten maximaal vijf onderwerpen noemen. Achteraf zijn de onderwerpen ingedeeld in vijftien
categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee: het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen. De volgorde van de categorieën is die van de grootste problemen in het derde kwartaal van 2015.
‘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?’
‘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?’

Gezondheids- en ouderenzorg

5

Zie Bijlage A (te vinden op www.scp.nl
bij deze publicatie) J. den Ridder,
P. Dekker en P. van Houwelingen,
Zorgen over de zorg: bevindingen in recent
onderzoek naar de publieke opinie over de
gezondheidszorg.

Onrust over bezuinigingen en kosten
Ook dit kwartaal wordt ‘de zorg’ vaak genoemd als probleem. Het onderwerp staat stipt op de eerste plaats als Nederlanders wordt gevraagd waar
de regering aandacht aan zou moeten besteden (tabel 1.1). We hebben
hier in eerdere kwartaalberichten al regelmatig op gewezen (cob 2015|1: 9).
Precies een jaar geleden identificeerden we de gezondheidszorg al als
‘het thema van dit moment’ (cob 2014|3: 13). Dit kwartaal noemt 34% van
de respondenten een of meer problemen die met de gezondheids- of
ouderenzorg te maken hebben. Sinds 2014 is de ongerustheid over de
gezondheidszorg in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder
toegenomen. Mensen maken zich vooral zorgen over hoge kosten,
bezuinigingen en veranderingen zoals de decentralisatie.5 Ook dit
kwartaal zien we dat.

burgerper spec tieven 2015 | 3

10

		

Hoe gaat het met Nederland?

nationale
		
trotsc
2008		
2010- 2012- 2014-			
+ / - en
2009
		
2011 2013 2015/1 2015/2 2015/3 top vijfe

6

5

4

3

4

14

17

16

20

22

20

1

3		

10

9

6

7

10

10

3

9

8

5

14

13

18

15

14

15

2

5

6

4		

9

7

7

7

5

6		

1

1

1

1		

3

4

7

9

7

9

2

2

2

2

2		

2

4

5

5

6

7		

2

2

2

2

3

3		

12

12

8

7

9

6		
–

10

10

9

8

8

8		

3

4

5

5

4

5		

6

6

7

8

6

8

4

8

8

8

8

8

7

4

5

7

7

7

6		

7

6

5

4

2

2		

5

5

4

3

5

4		

5

5

4

3

3

4		

1

1

0

0

0

0		

4

3

2

2

2

1		

16

12

12

11

13

13

1

1

1

1

1

0		

9

11

12

11

12

10		

3

4

3

3

3

4		

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

63

65

62

62

60

58		

78

79

80

81

79

78		

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,4		

d
e

14

16

18

20

18

20

1

9

11

10

9

7

10

3 +

4

3

3

3

3

8

8

7

8

6

6

5

2

1

4

de Haagse publieksagendad
2008- 2010- 2012- 2014-			
+ / - en
2009 2011 2013 2015/1 2015/2 2015/3 top vijfe

2

100		

3		
–

4

5

100		

‘Wat zou u hoog op de agenda van de Nederlandse regering willen hebben? Het kan gaan om onderwerpen die veel meer aandacht moeten
krijgen of heel anders aangepakt moeten worden.’
Voor het derde kwartaal van 2015 zijn de top vijf vermeld en significante (p < 0,05) veranderingen ten opzichte van het tweede kwartaal
(bij de Haagse publieksagenda het eerste kwartaal).

Bron: cob 2008/1-2015/3

“De zorg holt achteruit. Mensen durven nauwelijks naar de dokter of
specialist door de hoge eigen bijdrage.” (vrouw, 42 jaar, middelbaar
opgeleid)
“De zorg voor ouderen en gehandicapten wordt duurder en bijna
onbetaalbaar. Voor mantelzorg is a. geen geld en b. geen tijd omdat
er zelf moet worden gewerkt.” (man, 75 jaar, hogeropgeleid)
“Verder de zorgkosten, premie wordt niet meer te betalen plus nog
eens de eigen bijdrage. Onze directeuren in de zorg verdienen kapitalen. Dat is pas ziekelijk.” (vrouw, 55 jaar, lageropgeleid)

Niet alleen in de toelichtingen bij de vraag waarom het met Nederland
de goede of de verkeerde kant op gaat wordt de betaalbaarheid van de
zorg regelmatig te berde gebracht, ook in de vraag naar trefwoorden.
Dit kwartaal is ‘bezuinigingen’ 32 keer als een probleemtrefwoord in de
categorie ‘gezondheids- en ouderenzorg’ opgeschreven; vorig kwartaal
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was dat 23 keer. Niet alleen geld, maar ook tijd lijkt voor veel mensen
steeds meer een probleem te zijn.
“Zorg en het persoonsgebonden budget sinds 2015. Moet veel vrij
nemen voor mantelzorg en dit levert veel stress op. Werken wordt
hierdoor soms zelfs onmogelijk. Moest laatst anderhalve week in het
ziekenhuis overnachten omdat mijn pa was geopereerd. Omdat er niet
genoeg verpleegsters waren voor de nacht moest ik dit maar doen. De
nachtverpleegsters moesten hard werken. Ikzelf heb ook geen oog
dicht gedaan en kon het ook overdag op mijn eigen werk niet meer
volhouden. Heeft mij een hoop vakantiedagen gekost.”
(man, 48 jaar, middelbaar opgeleid)

Ook door het arbeidsparticipatiebeleid van de overheid, zeggen sommigen, hebben mensen minder tijd om voor anderen te zorgen.
“We zijn niet meer bereid voor elkaar te zorgen door toegenomen egoïsme en het beleid van de overheid dat iedereen moet deelnemen aan
het arbeidsproces waardoor er veelal ook geen tijd meer is om voor
een ander te zorgen.” (man, 53 jaar, hogeropgeleid)

Waar zijn Nederlanders dan precies ontevreden of ongerust over als
het om de zorg gaat? Sommige onderwerpen keren steeds terug. Veel
Nederlander vinden dat het geld niet efficiënt wordt besteed. Ze wijzen
op te dure medicijnen, of te hoge salarissen van bestuurders, of de tijd
die verloren gaat aan bureaucratie en ‘papierwerk’.
“Zoals de zorg nu gefinancierd wordt is voor mij een groot probleem
en zal voor de komende decennia het grootste probleem worden van
onze samenleving. Het lijkt erop dat de farmacie hier de grootste rol
in speelt. Zij vragen abnormaal hoge prijzen voor hun medicijnen.
Ik snap dat daar vele jaren van onderzoek in zitten en honderden
miljoenen aan onderzoeken, maar als daardoor iedereen zich blauw
gaat betalen aan verzekeringen, ook mensen die het eigenlijk niet
meer kunnen betalen, dan zeg ik ‘terug naar het ziekenfonds voor
deze categorie mensen’. Tevens vind ik het gesjoemel van zorgaanbieders − vandaag staat in de krant ongeveer 16 miljoen euro over 2014 −
echt schandalig. Deze mensen moeten voor jaren achter de tralies.”
(vrouw, 35 jaar, middelbaar opgeleid)
“Alle belangrijke hulpdiensten worden naar de sodemieter bezuinigd.
Nog even en je krijgt via 112 verteld hoe je zelf je keukenbrand moet
blussen. Hetzelfde bij de ambulancediensten. Bestuursleden van zorginstellingen die het geld, bestemd voor bewoners, stelen om er een
asociaal luxe leventje van te leiden: kruisigen die gasten.”
(man, 44 jaar, hogeropgeleid)
“Ik werk zelf in de gezondheidszorg. Dit gaat de verkeerde kant op.
Zowel extramuraal als intramuraal. Mensen krijgen niet de juiste zorg.
De mensen in de zorg moeten meer tijd in ‘papierwerk’ steken. Het
is beter die tijd aan de patiënt te besteden. Tevens vind ik dat Nederlandse bewoners geholpen moeten worden als er gekeken wordt naar
armoede. Eerst het eigen land helpen, dan buiten Nederland.”
(vrouw, 40 jaar, middelbaar opgeleid)
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Figuur 1.6 Oordelen over gezondheidszorg, bevolking van 15+, 2009-2015 (in procenten)
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Bron: Eurobarometer 70.1-83.3

Maar al met al zijn Nederlanders nog steeds best tevreden
Ondanks alle zorgen zijn verreweg de meeste Nederlanders wel tevreden
over de gezondheidszorg. In vergelijking met andere Europese landen
noemen Nederlanders de gezondheidszorg weliswaar het meest als een
belangrijk probleem, maar tegelijkertijd zijn er maar vier Europese landen waar meer tevredenheid over de zorg is.6 Nederlanders zijn dus het
meest bezorgd over de zorg maar ook best tevreden.
Figuur 1.6 toont sinds 2013 een aanzienlijke stijging van het percentage
Nederlanders dat ‘gezondheidszorg en sociale zekerheid’ noemt als een
van de belangrijkste zaken die in Nederland spelen of waar men zelf mee
te maken heeft. De tevredenheid met de zorg is over dezelfde periode
behoorlijk afgenomen maar al met al nog steeds prima: in 2013 beoordeelde 93% van de Nederlanders de zorgvoorzieningen als goed en was
slechts 7 % ontevreden. Deze ‘nettotevredenheid’ van (93% - 7% =) 86%
in 2013 (weergegeven in figuur 1.6) is weliswaar gedaald maar was nog
steeds 75% in 2014.
Dat Nederlanders, ondanks deze tevredenheid, toch erg bezorgd en
steeds bezorgder zijn, blijkt duidelijk uit de twee onderste lijnen in
figuur 1.6. Aanzienlijk meer mensen vinden dat de zorgvoorzieningen
de afgelopen vijf jaar slechter in plaats van beter zijn geworden en ook
de verwachtingen voor de komende twaalf maanden zijn somber. Kort
samengevat kunnen we dus zeggen dat Nederlanders van mening zijn
dat de zorg in Nederland de afgelopen jaren achteruit is gegaan en het
komend jaar bovendien nog verder zal verslechteren maar niettemin
toch goed was en is (en vermoedelijk ook zal zijn).
Bovendien zijn de zorgen over de zorg dit jaar wat afgenomen
Er zijn ook lichtpuntjes. Sinds begin dit jaar lijkt er een kentering te
komen in het aantal Nederlanders dat de zorg als een nationaal probleem noemt. Trefwoorden als ‘zorg’, ‘gezondheidszorg’, ‘ouderenzorg’
en ‘zorgkosten’ worden allemaal sinds begin dit jaar minder vaak opgeschreven (figuur 1.7), maar nog steeds wel veel vaker dan een paar jaar
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Figuur 1.7 Vijf meest genoemde problemen in de categorie ‘gezondheids- en ouderenzorg’, bevolking van 18+, 2008-2015
(in procenten) a
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Van de mensen die spontaan een probleem noemen in de categorie ‘gezondheids- en ouderenzorg’ (zie tabel 1.1) is hier weergegeven wat ze
precies noemen.

Bron: cob 2008/1-2015/3

geleden. Een ander lichtpunt is dat sinds vorig kwartaal de zorg vaker
als een punt van trots wordt genoemd (tabel 1.1): dit kwartaal wordt het
woord ‘gezondheidszorg’ 42 keer als een punt van trots genoteerd, bijna
drie keer zo veel als vorig kwartaal (17 keer).

Samenleven en normen en waarden
We hebben in recente kwartaalberichten (cob 2014|2: 20-23; 2014|3: 16-17)
wel stilgestaan bij de zorgen over de manier van samenleven, maar duidelijk minder dan gerechtvaardigd is gezien het grote belang dat mensen
aan deze onderwerpen hechten. Ook dit kwartaal zien Nederlanders
het samenleven en normen en waarden weer als het grootste probleem,
maar ook als iets waar we als Nederland het meest trots op kunnen zijn.
Voortdurend grote zorgen over de manier van samenleven
Welke trefwoorden noemt men veel? Net als vorig kwartaal zijn die bij
de grootste problemen vooral ‘gebrek aan respect’, ‘discriminatie’ en
‘samenleving’. Mensen maken zich zorgen over ‘verruwing’, ‘onverdraagzaamheid’, ‘gebrek aan normen en waarden’, ‘agressie’, ‘hufterigheid’ en
‘individualisme’. Zowel dit als vorig kwartaal worden ‘saamhorigheid’,
‘tolerantie’ en ‘hulpvaardigheid’ het vaakst opgeschreven als sterke punten.
Zijn de zorgen over samenleven veranderd sinds zeven jaar geleden
toen de financiële crisis nog maar net was uitgebroken? Nee. Ook toen
werden woorden als ‘respect’, ‘discriminatie’, ‘normen en waarden’ of
‘agressie’ het vaakst opgeschreven. De zorgen zijn dus consistent groot en
onveranderlijk (figuur 1.8). Hetzelfde geldt voor de sterke punten. Door
de jaren heen wordt steeds onze saamhorigheid en hulpvaardigheid het
meest geprezen gevolgd door onze tolerantie en verdraagzaamheid. 4%
roemt elk kwartaal de Nederlandse mentaliteit als punt van trots.
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Figuur 1.8 Drie meest genoemde problemen en sterke punten in de categorie ‘samenleving, normen en waarden’, bevolking
van 18+, 2008-2015 (in procenten)a
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Een doorgetrokken lijn vertegenwoordigt een probleem, een gestippelde lijn een sterk punt.

Bron: cob 2008/1-2015/3

Nederlanders zijn dus zeker niet alleen negatief over de Nederlandse
normen en waarden en ons vermogen solidair te zijn:
“Nederlanders zijn een veerkrachtig volk en maken in de regel altijd
wel weer iets positiefs van iets negatiefs. Veel gemopper, maar al met
al toch solidair.” (man, 67 jaar, hogeropgeleid)
“Door de internationale spanningen wordt het saamhorigheidsgevoel
en het besef van de Nederlandse normen en waarden ook iets groter.
'We hebben het zo slecht nog niet'.” (vrouw, 56 jaar, hogeropgeleid)

Minder moreel pessimisme in de jaren zeventig
Voor we naar de ontwikkelingen op korte termijn kijken, gaan we in
figuur 1.9 eerst terug in de tijd tot 1970.
In 1970 en de jaren daarna is gevraagd wat men vond van de ontwikkelingen van ‘de opvattingen over gedrag en zeden’ en later ‘normen en
waarden’.7 In 1970 vond nog geen 40% dat ze achteruit gingen en meer
dan 20% dat ze vooruit gingen. Die relatief positieve stemming was vijf
jaar later al een stuk minder en nam verder af tot 1980. Sindsdien zien we
fluctuaties, maar geen trends.
Met uitzondering van 1970 is de meest populaire opvatting voortdurend dat het met de normen en waarden minder wordt. De steun voor
die opvatting is in figuur 1.10 voor drie tweedelingen van de bevolking
gepresenteerd. Over de hele periode zijn vrouwen pessimistischer dan
mannen, ouderen pessimistischer dan jongeren en lageropgeleiden pessimistischer dan hogeropgeleiden, maar de verschillen zijn wel kleiner
geworden.8
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De eerste formulering werd tot het
onderzoek van 2010/’11 gebruikt.
Daarna werd aan de helft van de
respondenten de oude formulering
voorgelegd en aan de andere helft de
nieuwe formulering. De verschillen
in verdeling van de antwoorden van
beide helften bleek verwaarloosbaar
en daarom houden we geen rekening
met de herformulering en gebruiken
we alleen de nieuwe.
Analyseren we de effecten van de
kenmerken in combinatie, dan blijven
de genoemde verschillen bestaan (het
leeftijdseffect is niet slechts een gevolg
van de hogere gemiddelde opleiding
van jongeren). De interactie-effecten
van de kenmerken en het al of niet na
2000 ondervraagd zijn, zijn significant:
in de huidige eeuw zijn de verschillen
kleiner dan in de vorige.
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Figuur 1.9 Opvattingen over de ontwikkeling van de normen en waardena, bevolking van 18-74 jaar, 1970-2015 (in procenten)
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Sommige mensen zijn van mening dat de opvattingen over gedrag en zeden / normen en waarden in ons land steeds meer achteruit gaan,
anderen vinden juist dat het er beter op wordt. Wat is uw mening hierover. Is dat: gaat vooruit; gedeeltelijk vooruit / gedeeltelijk achteruit;
blijft ongeveer gelijk, of gaat achteruit?’ Ongeveer gelijk, wisselend en geen mening zijn in de middengroep ‘gelijk’ gevoegd.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970, Culturele veranderingen in Nederland 1975-2014/’5

Tabel 1.2

Ontwikkeling van normen en waarden in Nederland, bevolking van 18+, 2008-2015 (in procenten)a
2008

2009

2010

2015/3

duidelijk de verkeerde kant op

32

30

32

34

iets meer de verkeerde dan goede kant op

41

45

44

38

blijven ongeveer gelijk

18

17

17

18

iets meer de goede dan verkeerde kant op

5

4

4

2

duidelijk de goede kant op

1

0

1

1

ik weet het niet

3

4

3

7

a ‘Vindt u dat over het algemeen de normen en waarden in Nederland de verkeerde kant of de goede kant op gaan?’
Bron: cob 2008/1-2015/3

9

P. Schyns, Nederland door een normenen-waardenbril, p. 155-170, in P. Dekker,
T. van der Meer, E. Steenvoorden en
P. Schyns, Crisis in aantocht, Den Haag:
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.

Normen en waarden maken plaats voor ‘korte lontjes’
Hetzelfde patroon van constante bezorgdheid zien we terug als we
Nederlanders vragen of ze denken dat in het algemeen de normen en
waarden in Nederland de goede of de verkeerde kant op gaan. Net als in
figuur 1.9 is in tabel 1.2 voortdurend tussen de 70% en 80% van mening
dat het de verkeerde kant op gaat en zo’n 5% dat het de goede kant op
gaat. Eerder hebben we in een verdiepingsstudie aandacht besteed aan
deze vraag.9 Ook in 2008, het begin van onze metingen, vond een ruime
meerderheid van driekwart van de bevolking dat het met de normen en
waarden de verkeerde kant op ging, ruim 20% zag geen ontwikkeling
of wist het niet en slechts een paar procent vond het duidelijk de goede
kant op gaan.
Dit kwartaal hebben we mensen ook gevraagd hun mening toe te
lichten. De wat langere toelichtingen versterken het beeld dat ook uit
de trefwoordvraag blijkt: Nederlanders maken zich vooral zorgen over
gebrek aan respect, verruwing, ik-cultuur, intolerantie en discriminatie.
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Figuur 1.10 Steun voor de opvatting dat de normen en waarden achteruit gaan, naar geslacht, leeftijd en opleiding,
bevolking van 16-74 jaar, 1970-2015 (in procenten)
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

1970

1975

vrouw

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

man

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

1970

1975

18-44 jaar

45-75 jaar
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

1970

1975

laagst opgeleide 50%

hoogst opgeleide 50%

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970, Culturele veranderingen in Nederland 1975-2014/’15

Mensen hebben tegenwoordig ‘korte lontjes’:
“Wij lijken inmiddels in een samenleving te verkeren waarin het als
normaal wordt beschouwd dat de politie niets mag, hulpverleners met
geweld geconfronteerd worden tijdens hun werkzaamheden, treinconducteurs bij controle worden afgeranseld en ga zo maar door. Volledig
onafhankelijk van de achtergrond van de daders. Dit is een ontwikkeling
die moet worden gestopt.” (vrouw, 40 jaar, middelbaar opgeleid)
“We leven in en asociale samenleving. Vooral in de steden. Als je tegen
iemand hoi zegt op straat, moet je bang zijn dat je een klap op je gezicht
krijgt. Daarnaast is er bij de jeugd geen respect. Hangen ’s nachts op
straat, slopen van alles en stelen.” (man, 27 jaar, middelbaar opgeleid)
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En men heeft geen respect meer voor elkaar en denkt alleen maar aan
zichzelf:
“Het gaat tegenwoordig steeds meer om (vermeende) rechten en
steeds minder om verantwoordelijkheid. Wanneer er maar hard
genoeg wordt geschreeuwd, wordt er ook nog gehoor gegeven aan
onterechte eisen.” (man, 44 jaar, middelbaar opgeleid)
“Nederland is te individualistisch geworden. Veel mensen roepen ‘je
moet respect (voor mij) hebben’, maar tonen echter zelf totaal geen
respect voor hun medemens, omgeving, of gewoontes van een ander.”
(vrouw, 59 jaar, lageropgeleid)

Geen respect wordt ook weer gezien als een oorzaak voor onbeleefdheid,
de ‘korte lontjes’ en agressief gedrag:
“Mensen hebben steeds minder respect voor elkaar. Er wordt voor
het minste en geringste gevochten en gemoord.” (man, 39 jaar,
hogeropgeleid)
“Er wordt niet meer gepraat. Meteen de beuk erin. Normale beleefdheid en beleefdheidsvormen komen steeds meer in verval. We zijn
druk bezig van Nederland een Ik-land te maken en dat heeft consequenties voor hoe we als maatschappij met elkaar zouden moeten
omgaan. Grote bek opzetten wint het van verstandig handelen.”
(man, 77 jaar, middelbaar opgeleid)

Interessant is dat zowel het ‘van alles kunnen schreeuwen’ als ‘politieke
correctheid’ worden gezien als voorbeelden van moreel verval:
“Onder het mom van vrijheid van meningsuiting roept en schreeuwt
men van alles zonder rekening te houden met de ander. Fatsoen is
vaak helemaal zoek.” (man, 59 jaar, hogeropgeleid)
“Nederlanders mogen geen mening geven over andere culturen, wordt
bestempeld als discriminatie.” (man, 51 jaar, hogeropgeleid)

Sommige mensen zijn kritisch over ouders; die voeden hun kinderen
tegenwoordig niet meer goed op.
“Ouders gaan verhaal halen op de lagere school met een honkbalknuppel. Pubers gaan met een wapen naar school. We pesten elkaar de
tent uit, en als je het lef hebt om er iets van te zeggen, dan kan je een
dreun verwachten. Mensen kunnen geen kritiek/feedback meer van
elkaar verdragen, en dat geldt voor alle lagen en kleuren van de bevolking. Er mag wel weer wat fatsoen terug in Nederland, en dat dient te
beginnen bij de opvoeding.” (vrouw, 42 jaar, hogeropgeleid)
“Ik werk in de hulpverlening en zie en beleef hoe de normen achteruit
hollen. Er is geen respect voor elkaar. Er wordt gevloekt bij het leven
en uitgescholden met woorden zoals kanker en tering. Kinderen hebben geen respect voor ouders en ouders die zelf ook op een manier
met hun kinderen omgaan welke geen respect verdient. Een overheid
die de mond vol heeft van waarden en normen en die dit zelf overtreedt met beleid wat ze maken. Politiemensen die hun macht misbruiken en er meestal mee wegkomen. Dit is een greep uit de dingen
die ik zie en ervaar.” (vrouw, 55 jaar, hogeropgeleid)

burgerper spec tieven 2015 | 3

18

Hoe gaat het met Nederland?

Anderen wijzen de komst van immigranten aan als oorzaak van de
vervaging en verslechtering van onze normen en waarden.
“Nederland had zijn eigen cultuur, normen en waarden. Immigranten
vestigen zich hier en willen hun eigen normen en waarden en hun
eigen cultuur hier toepassen. Daardoor vervagen ‘onze’ normen
en waarden. Hierdoor ontstaan ook de conflicten.” (vrouw, 39 jaar,
hogeropgeleid)
“De allochtonen krijgen te veel invloed in onze samenleving.”
(man, 56 jaar, lageropgeleid)

Diegenen, ten slotte, die van mening zijn dat de normen en waarden
niet verslechteren vinden vaak dat ze slechts veranderen of op zijn minst
stabiel blijven.
“De laatste jaren is het achteruit gegaan, maar nu is het redelijk stabiel.”
(man, 52 jaar, middelbaar opgeleid)
“De normen en waarden veranderen, ze worden niet zozeer beter of
slechter, alleen anders.” (man, 18 jaar, middelbaar opgeleid)
“De normen en waarden passen zich aan aan de tijd. Elk tijdperk heeft
zijn norm en waarde.” (man, 56 jaar, lageropgeleid)

Normen en waarden als pars pro toto
Veel mensen die het de verkeerde kant op vinden gaan met Nederland,
noemen in hun toelichting spontaan de ‘normen en waarden’. Het gaat
slecht met Nederland omdat we egoïstischer worden en ruwer en onverdraagzamer zijn ten opzichte van elkaar.
“Het ‘ikke, ikke’ is een treffend voorbeeld. Maar weinig mensen zijn
bereid om iets voor een ander te doen.” (man, 32 jaar, middelbaar
opgeleid, vindt dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat)
“Mensen kunnen niks meer accepteren van elkaar. Regels zijn er niet
voor niks.” (vrouw, 36 jaar, middelbaar opgeleid, vindt dat het met
Nederland de verkeerde kant op gaat)

Onverschilligheid, brutaliteit, horkerigheid, vernielzucht, fraude,
gouden handdrukken, bonussen, kloof tussen arm en rijk: velen zien
de morele staat van ons land somber in. Overigens is het percentage respondenten dat dit kwartaal de ‘graaicultuur’ als probleem noemt bijna
gehalveerd sinds vorig kwartaal. Dit komt waarschijnlijk (zie cob 2015|2: 11)
vooral doordat de media er minder over bericht hebben.
Voor veel pessimistisch gestemde Nederlanders is de achteruitgang
in normen en waarden de kernoorzaak van de maatschappelijke neergang. Zoals iemand vanuit christelijk perspectief toelicht:
“We hebben in Nederland van oudsher een christelijke wortel liggen.
Daar is Nederland mee opgebouwd en daar zijn we goed mee geweest
door alle tijden heen. Deze wortel laten we steeds meer verdwijnen en
het ‘ik vind en wil’ is daarvoor in de plaats gekomen. Waarden en normen worden aan de kant gezet, gezag is er niet meer (ouderlijk, school,
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maar ook onze overheden). Zolang we Gods woord (lees: bijbel) als
richtsnoer houden zal het goed gaan. Laten we dat los, en dat is al
van voor de Tweede Wereldoorlog, dan gaat het bergafwaarts. En dan
geldt ook dat welvaart niet altijd een zegening is. In alle goede jaren
die voor 2008 liggen zijn we totaal los van God geworden en kunnen
we alles zelf.” (man, 53 jaar, middelbaar opgeleid)

Immigratie en integratie
De categorie ‘immigratie en integratie’ wordt net als vorig kwartaal
gedomineerd door de trefwoorden ‘asielzoekers’, ‘vluchtelingen’
en ‘buitenlanders’. Sinds eind vorig jaar staat deze categorie weer prominent op de publieke agenda (cob 2014|4: 9). Nederlanders maken zich
zorgen over de grote toestroom van vluchtelingen vanuit Zuid-Europa
en de overvolle asielzoekerscentra. Overigens verschillen de meningen
over de aard van het probleem. Naast mensen die schrijven dat er te veel
‘vluchtelingen in Nederland worden opgevangen’ zijn er ook enkelen
die vinden dat het er juist te weinig zijn.
Tabel 1.3

Opvattingen a over multiculturele samenleving, bevolking van 18+, 2009-2015 (in procenten)
2009/4

2015/1

2015/2

2015/3

‘Nederland zou een prettiger land zijn als er minder
immigranten zouden wonen.’				
(zeer) oneens

33

32

31

29

(zeer) eens

39

37

42

42

‘De aanwezigheid van verschillende culturen is winst
voor onze samenleving.’				
(zeer) oneens

26

24

26

26

(zeer) eens

41

44

46

40

‘Allochtonen moeten hun eigen cultuur en gewoonten
meer dan nu loslaten.’				
(zeer) oneens

18

.

.

15

(zeer) eens

56

.

.

54

‘De meeste allochtonen doen hun best om te integreren
in Nederland.’				
(zeer) oneens

35

.

.

31

(zeer) eens

34

.

.

34

(zeer) oneens

21

.

.

21

(zeer) eens

46

.

.

45

‘Er wordt in Nederland over het algemeen te negatief
gesproken en geschreven over allochtonen.’

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’.
Bron: cob 2009/4-2015/3
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Naast ‘vluchtelingen’ en ‘asielzoekers’ worden net als in eerdere kwartalen ‘integratie’, ‘islamisering’ en ‘racisme’ vaak als problemen genoemd.
Net zoals begin dit jaar (cob 2015|1: 14) worden moslims of de islam vaak
specifiek genoemd en zijn Nederlanders bezorgd over de (te) grote aantallen immigranten. Sinds vorig jaar zijn, waarschijnlijk door de vluchtelingencrisis, immigratie- en integratiekwesties zo’n 30% meer ruimte
gaan innemen in het nationaal probleembesef en de Haagse publieksagenda (tabel 1.1).
Dit kwartaal hebben we respondenten gevraagd hun antwoord bij
de eerste twee stellingen in tabel 1.3 toe te lichten. We zagen enkele
patronen. Ook putten we uit de antwoorden op de slotvraag over hoe het
met Nederland gaat, omdat daarin ook vaak immigratie en integratie ter
sprake komen.
Negatief over immigratie
Er zijn een paar soorten argumenten om negatief te zijn over de aanwezigheid van immigranten en de multiculturele samenleving.
Voorzieningen staan onder druk ten koste van de autochtone bevolking
Sommigen merken op dat immigranten onze collectieve voorzieningen
belasten. De prioriteit van de regering zou bij de eigen bevolking moeten liggen in plaats van bij voorzieningen voor immigranten.
“We moeten eerst maar eens zorgen dat de huidige Nederlandse
burgers het weer goed hebben voordat we mensen van buitenaf een
kans geven hier gelukkig te worden. Zolang kinderen met honger naar
school gaan en de voedselbanken moeten bestaan, vind ik dat de
grenzen dicht moeten en we eerst de mensen die nu hier leven weer
en goed leven moeten bieden.” (vrouw, 91 jaar, hogeropgeleid)
“Te veel mensen die komen die onderhouden moeten worden terwijl er
ouderen zijn die geen zorg krijgen.” (vrouw, 41 jaar, hogeropgeleid)
“Ze laten te veel immigranten en vluchtelingen binnen. Daardoor
komen wij (de Nederlanders ) op de tweede plek te staan en zij komen
eerst. Ik vind, we moeten de poorten sluiten.” (man, 20 jaar, middelbaar
opgeleid)

Minder werkgelegenheid en woningen
Immigranten maken het moeilijker voor autochtone Nederlanders om
(goed betaald) werk en een betaalbare woning te vinden.
“Er is woningruimte te kort, er zijn lange wachtlijsten. Maar mensen
die hier zijn en niets doen gaan voor hardwerkende mensen die wel
van een klein salaris moeten zien rond te komen.” (vrouw, 67 jaar,
middelbaar opgeleid)
“Nederland is te vol geworden. De banen die voor de Nederlanders
zijn worden weggegeven aan de immigranten.” (vrouw, 36 jaar,
middelbaar opgeleid)
“Minder immigranten betekent meer werk.” (man, 20 jaar, middelbaar
opgeleid)
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Culturele spanningen
Ook is een behoorlijk aantal respondenten bezorgd over spanningen die
ontstaan als immigranten met een andere cultuur, taal, gewoonten en
opvattingen in Nederland komen wonen.
“Zolang deze immigranten zich niet hoeven/willen aanpassen aan de
gebruiken en gewoontes van dit land is het contact zo moeizaam dat
het eigenlijk een beetje hopeloos wordt. Zeker als ze de taal niet
spreken.” (vrouw, 70 jaar, middelbaar opgeleid)
“Geef maar gewoon toe dat de multiculturele samenleving mislukt is.
Als we de moslims niet aanpakken, dan kun je wachten op een burgeroorlog van binnenuit. De tijd tikt!” (man, 43 jaar, middelbaar opgeleid)
“Het probleem met immigranten is niet zozeer dát ze er zijn, maar
meer dat er te weinig moeite gedaan wordt om te integreren. Er is
sprake van een 'hokjescultuur'; iedereen wordt in een bepaald hoekje
geduwd, waardoor de integratie bemoeilijkt wordt, wat leidt tot de
cultuurconflicten.” (vrouw, 43 jaar, middelbaar opgeleid)

Nederland is Nederland niet meer
Sommigen zijn bang dat Nederland door de komst van immigranten
dusdanig verandert dat we onze eigen cultuur langzaam maar zeker
verliezen.
“Nederland is zo veel bezig met het plezieren van immigranten en
rekening houden met de gevoelens van die mensen, dat we onze
eigen cultuur vergeten. We houden meer rekening met hoe mensen
naar ons kijken dan dat we voor ons zelf opkomen. We mogen best
vaker zeggen dat wij als Nederlanders iets niet accepteren en onze
poot stijf houden, in plaats van naar een kleine groep mensen luisteren en er veel meer van maken dan het eigenlijk is. We zijn onze eigen
cultuur aan het verliezen en vinden anderen belangrijker. Op zich een
mooie Nederlandse eigenschap. Maar we moeten oppassen dat we
onszelf niet vergeten.” (vrouw, 44 jaar, lageropgeleid)
“Je voelt je in je eigen land net alsof je in het buitenland bent. Dit vind
ik een zeer slechte ontwikkeling. Als je er een opmerking over maakt
lachen ze je uit of ze verstaan je niet eens. Ook de invloed van de
immigranten op het gebied van de islam vind ik geen fijn idee. Doordat deze bevolkingsgroep niet integreert is het voor ons moeilijk daar
grip op te krijgen. Zij voelen zich in de hoek gezet en worden daardoor
steeds extremer.” (man, 59 jaar, hogeropgeleid)

Criminaliteit
Anderen wijzen erop dat immigranten oververtegenwoordigd zijn in de
misdaadstatistieken. Soms verwijzen ze hierbij ook naar het profiel van
verdachten in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.
“Omdat een aantal groepen zich hier in Nederland blijkbaar niet aan
kan passen en het verziekt voor anderen. Kijk bijvoorbeeld maar eens
naar een aflevering van Opsporing Verzocht. Weinig Nederlanders die
ze daar zoeken. Ze hebben allemaal een kleurtje en maken het er zelf
naar dat mensen zo gaan denken over hen.” (vrouw, 42 jaar, middelbaar
opgeleid)
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“Er komen steeds meer buitenlanders bij die zich niet aanpassen en
zich op het criminele pad bevinden en totaal geen respect voor wie
dan ook hebben.” (man, 43 jaar, hogeropgeleid)
“Nederland zou prettiger zijn als er minder criminele immigranten zouden wonen. Dit geld overigens ook voor de 'normale' Nederlanders.”
(vrouw, 29 jaar, middelbaar opgeleid)

Positief over immigratie
Er zijn ook veel Nederlanders die het prima vinden dat er immigranten
in ons land wonen. Wat zeggen zij? Ook hier zien we een paar soorten
argumenten.
Kleurrijk, diversiteit is goed
De komst van immigranten, merken aardig wat mensen op, is een verrijking voor onze cultuur.
“Ze zijn verrijking van cultuur.” (vrouw, 37 jaar, middelbaar opgeleid)
“Ze geven kleur aan ons land, waar we in vrijheid mogen leven.”
(vrouw, 42 jaar, middelbaar opgeleid)
“Ons land is een rijk land als verschillende culturen naast elkaar kunnen
bestaan.” (man, 46 jaar, hogeropgeleid)
“Juist met immigranten samen leven kan een enorme verrijking zijn.
Dingen leren van elkaars cultuur, open staan voor elkaar, respect naar
de ander toe.” (vrouw, 55 jaar, middelbaar opgeleid).
“Immigranten zijn juist een verrijking! Je krijgt onbedoeld een spiegel
voorgehouden. Respect voor elkaar; over en weer.” (vrouw, 44 jaar,
hogeropgeleid)

Sommigen vinden weliswaar andere culturen een verrijking, maar
erkennen tegelijkertijd dat ze een bron van spanningen kunnen zijn.
“Op sommige punten (kunst, muziek e.d.) kunnen verschillende culturen een aanwinst zijn. Daarentegen zijn verschillende culturen ook
een rode lap voor veel mensen, waardoor wrijving of zelfs agressie
ontstaat. Deze tegengestelde zaken deden mij ‘neutraal’ aanklikken.”
(vrouw, 35 jaar, middelbaar opgeleid)

Nederland immigratieland
Een paar mensen merken op dat Nederland van oudsher een immigratieland is en dat immigratie op zich een goede zaak is. Met andere woorden,
voor hen is immigratie juist een wezenlijk kenmerk van ons land in
plaats van een ontwikkeling die ervoor zorgt dat ‘Nederland straks niet
langer Nederland is’.
“Een cultuur bloeit op door een veelheid van invloeden, waaronder
immigranten. In de Gouden Eeuw waren het de immigranten die ons
culturele en geestelijke diversiteit brachten. In de naoorlogse periode
waren het eerst de Italianen en de Hongaren. Open grenzen en een
open raam zijn noodzakelijk voor een tolerante en rijk geschakeerde
samenleving!” (man, 32 jaar, opleiding onbekend)
“Nederland is van oudsher een land met veel immigranten. Het is een
verrijking. Wonen in een zeer gemêleerde stad bevalt me goed. De
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meesten willen net als wij wonen en werken.” (vrouw, 69 jaar, lageropgeleid)
“Nederland is mede gebouwd door immigranten. Het is van het grootste belang dat wij open blijven voor immigranten die kunnen helpen
ons land verder op te bouwen en dat we ruimte bieden voor immigranten die minder kansen hebben in hun eigen land.” (man, 56 jaar,
lageropgeleid)

Valt wel mee, altijd wat, komt wel goed
Anderen zien geen probleem en zeggen dat expliciet. Voor zover er een
immigrantenprobleem is, nuanceren en relativeren ze dit, bijvoorbeeld
door erop te wijzen dat ook niet-immigranten problemen veroorzaken:
“Zonder buitenlanders zijn het de buren die ellende veroorzaken.”
(man, 67 jaar, hogeropgeleid)
“We zijn er door de eeuwen heen niet slechter van geworden. Portugese joden, hugenoten, Spaanse gastarbeiders. Wie heeft er nog last
van?” (man, 64 jaar, middelbaar opgeleid)
“Alsof de immigranten de reden van alle problemen zijn. Kul! Natuurlijk
moeten ze integreren en gewoon meedraaien en zich aan de regeltjes
houden, net als wij. En ook natuurlijk zitten er slechte mensen/profiteurs en noem maar op tussen, net als bij niet-immigranten. Laten
we maar gaan werken aan meer begrip en kennis van en over elkaar.”
(vrouw, 56 jaar, hogeropgeleid)

Al met al vatten de volgende drie citaten de publieke opinie goed samen.
Eerst een citaat van iemand die kritisch is over de komst van immigranten, gevolgd door een citaat dat model staat voor een aanzienlijke groep
die in principe niets tegen immigranten heeft maar wel vindt dat ze zich
moeten aanpassen en tot slot een citaat waarin de komst van immigranten als een verrijking wordt gezien.
“Te grote cultuurverschillen waardoor inbraak, overvallen groter worden. Vaak zijn het toch echt de buitenlandse mensen die in het nieuws
verschijnen bij gewapende overvallen, et cetera. Ook hoeven we dan
misschien iets minder belasting te betalen om al die mensen van een
uitkering te voorzien. Heb het gevoel dat ik voor hun aan het werk
ben. Ze komen in een opgemaakt huisje. Ik kan geen andere auto
kopen en ik zie hun vaak in bmw en Audi rijden? Dan vraag ik me vaak
af wat doe ik fout?” (man, 43 jaar, hogeropgeleid)
“Ik vind het niet erg als mensen naar Nederland immigreren, maar ze
moeten zich dan wel actief aanpassen aan de Nederlandse maatschappij.” (man, 20 jaar, middelbaar opgeleid)
“Ik vind het een verrijking dat er immigranten (dus andere culturen) in
Nederland wonen. Al moet ik hier wel bij zeggen dat ik zelf in Zeeland woon en ik me kan voorstellen dat mensen in grote steden, in
bepaalde wijken waar erg veel immigranten wonen, zich daar minder
prettig bij voelen. Maar... iedereen is van de wereld en de wereld is
van iedereen!” (vrouw, 44 jaar, middelbaar opgeleid)
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Internationaal
Dit kwartaal is de omvang van de categorie ‘internationaal’ in ons nationaal probleembesef verdubbeld, zij het nog altijd op een laag niveau: van
3% naar 6% (tabel 1.1). Omdat we ‘vluchtelingen’ en verwante woorden
niet in deze categorie onderbrengen, vallen verwijzingen naar de huidige Europese vluchtelingencrisis niet onder internationaal probleem.
Zouden we dat wel doen, dan zou de categorie ‘internationaal’ uiteraard
sterker zijn gegroeid. De meest frequente trefwoorden in de categorie
Tabel 1.4

Zorgen over de internationale politieke situatie, bevolking van 18+,
2015/1 en 2015/3 (in procenten)
2015/1

2015/3

6

7

een beetje zorgen

44

46

tamelijk veel zorgen

30

27

heel veel zorgen

10

12

ik weet het niet

9

9

helemaal geen zorgen

Bron: cob 2015/1 en 2015/3

‘internationaal’ zijn dit kwartaal ‘Griekenland’, ‘geld’, ‘buitenland’,
‘Europese’, ‘eu’ en ‘Europa’. De groei van de probleemcategorie komt
door de Griekse crisis, waarover later meer. Minder frequent genoemde
problemen zijn de crisis in Oekraïne, terrorisme en Islamitische Staat
(is). Slechts een paar procent is trots op iets ‘internationaals’; het meest
genoemd is de hulp die Nederland aan andere landen biedt.
Hoewel in het nationaal probleembesef de categorie ‘internationaal’
dus verdubbelde, zijn Nederlanders dit kwartaal niet bezorgder over de
internationale politieke situatie dan vorig kwartaal (tabel 1.4).
In de toelichtingen over waarom men zich wel of geen zorgen maakt
over de internationale politieke situatie wordt Griekenland vaak als
probleem en zorg genoemd. Daarnaast maken Nederlanders zich zorgen
over Rusland, de vluchtelingencrisis, terrorisme en internationale spanningen:
“Onze vrede wordt enigszins bedreigd door de Russische invloed aan
zijn grenzen. Er hoeft maar dát te gebeuren of de wereld staat weer in
brand.” (man, 38 jaar, hogeropgeleid)
“De situatie in Rusland en het gedrag van meneer Poetin, de moderne
Hitler.” (man, 41 jaar, hogeropgeleid)
“Veel brandhaarden, Russische agressie, chaos Midden-Oosten.”
(vrouw, 43 jaar, lageropgeleid)
“is/terrorisme is een groot en moeilijk te bestrijden probleem.” (man,
59 jaar, hogeropgeleid)
“Er zijn een aantal brandhaarden in de wereld die niet op te lossen zijn.
Het zijn bijna allemaal geloofskwesties. Bijvoorbeeld Israël, Iran, Irak,
Midden-Afrika.” (vrouw, 55 jaar, lageropgeleid)
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“60 miljoen mensen op de vlucht, hoe kan dat in een zogenaamde
beschaafde wereld. We zitten in een derde wereldoorlog, er is niets
geleerd van de geschiedenis.” (vrouw, 77 jaar, lageropgeleid)

Het feit dat Nederlanders zich ergens zorgen over maken betekent niet
automatisch dat de Nederlandse regering daar volgens hen iets aan
moet doen. Zo bleek vorig kwartaal dat Nederlanders het vaakst willen
bezuinigingen op ‘bijdragen aan internationale militaire missies en
conflictbeheersing’ na ‘bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen’.
Tegelijkertijd wil men wel dat de regering meer geld uitgeeft aan het
voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland (cob 2015|2: 21).
Mensen die zich geen zorgen maken, motiveren dat vaak met een gebrek
aan betrokkenheid en informatie of met het inzicht dat het geen zin
heeft je zorgen te maken. Met andere woorden, het is niet per se zo dat
mensen die zich geen zorgen maken de internationale politieke situatie
positief inschatten.
“Je kunt er toch niets tegen inbrengen.” (man, 56 jaar, lageropgeleid)
“Je kan je wel zorgen maken maar ze doen toch hun eigen zin.” (man,
47 jaar, lageropgeleid)
“Houd me daar niet mee bezig.” (man, 29 jaar, middelbaar opgeleid)
“Geen interesse. Volg het niet.” (vrouw, 65 jaar, lageropgeleid)

Kader 1.2 Vluchtelingen of Griekenland?
Om meer te weten te komen over de internationale zorgen, hebben we in onze terugbelronde aan zeventien
mensen gevraagd of ze zich zorgen maken over de vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten en over de
Griekse crisis. En zo ja, waarover het meest. Over beide problemen maken Nederlanders zich behoorlijk veel
zorgen en op dit moment over het vluchtelingenprobleem het meest. Men zou graag zien dat economische
vluchtelingen consequent worden teruggestuurd en dat er meer wordt geïnvesteerd, zowel door Nederland als
de Europese Unie, in opvang in de eigen regio. Men vraagt zich af of Europa de grote aantallen vluchtelingen
überhaupt goed en humaan kan opvangen. In ieder geval moeten de vluchtelingen eerlijk en naar draagkracht
over Europa verspreid worden. Daar ligt ook een taak voor de Europese Unie.
Ook over de Griekse financiële crisis is men ongerust. Over de mogelijke gevolgen voor de Europese Unie in het
algemeen en Nederland in het bijzonder. Men verwacht niet dat Griekenland de leningen van Nederland terugbetaalt en vraagt zich af of de huidige deal tussen de eu en Griekenland duurzaam is. Enerzijds zou het goed zijn
als Nederland zich wat harder opstelt. De regering geeft te makkelijk ‘andermans geld’ (van de belastingbetaler)
uit. Anderzijds ziet men het als onvermijdelijk en ook terecht dat de Griekse schuld deels wordt kwijtgescholden,
want alleen dan is de euro te redden.
Beide crises worden gezien als een bedreiging voor de Europese eenheid, waarbij men zich dus op dit moment
wat grotere zorgen maakt over de vluchtelingencrisis. Zo merkte een respondent op dat de vluchtelingencrisis
een grotere bedreiging is voor Europa omdat de vluchtelingen alles verloren hebben, terwijl de Grieken slechts
hun zaakjes niet goed op orde hebben omdat ze zich niet aan de afspraken willen houden.
Een paar personen, ten slotte, gaven te kennen dat ze zich over beide vraagstukken geen zorgen maken. Dat
heeft immers toch geen zin en ‘er zijn al genoeg dingen om me zorgen over te maken, persoonlijk, dus ik ga me
niet ook nog bezig houden met de crises in de wereld’.
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Al met al zijn mensen dus bezorgd. Deze twee citaten vatten de verschillende internationale politieke problemen goed samen:
“Situatie Griekenland, situatie met Rusland, Midden-Oosten, IS, bootvluchtelingen uit Afrika.” (man, 59 jaar, hogeropgeleid)
“Oorlogsdreiging, vluchtelingenprobleem. Oost-Westverhouding.
Problemen binnen de eu.” (vrouw, 70 jaar, hogeropgeleid)

Griekenland en de Europese Unie
Zoals gezegd heeft de probleemcategorie ‘internationaal’ haar groei
vooral te danken aan de Griekse crisis, die dit kwartaal een hoogtepunt
bereikte en voortdurend in het nieuws was. Het woord ‘Griekenland’
werd dit kwartaal maar liefst 70 keer opgeschreven, terwijl dit aantal
vorig kwartaal nog op de vingers van één hand te tellen was. Toen
scoorden ‘terrorisme’ en ‘is’ hoog. Toch was ook toen al bijna de helft
(49%) het eens met de stelling dat het beter zou zijn als Griekenland de
Europese Unie zou verlaten, terwijl slechts 15% het hiermee niet eens
was (cob 2015|2: 44). Een greep uit de toelichtingen van dit kwartaal bij
de vraag waarom mensen zich wel of niet zorgen maken over de internationale situatie.
“Situatie met Griekenland en de eu zorgt voor een zekere mate van
onzekerheid. Daarnaast is de vraag of ook andere landen wel krachtig genoeg blijken om in de eu te blijven.” (man, 18 jaar, middelbaar
opgeleid)
“Nederland wil altijd het braafste jongetje van de klas zijn, luistert te
veel naar Brussel. We mogen veel meer tegengas geven. Beslissingen
vanuit Brussel komen te veel op het bordje van de Nederlandse
belastingbetalers terecht.” (vrouw, 49 jaar, middelbaar opgeleid)
“De steun aan de Grieken (en ander landen) is te hoog en onbeperkt.
Men had voor de invoering van de euro beter moeten luisteren naar
financiële experts en niet aan struisvogelpolitiek moeten doen. Nu
betaalt elke burger in de andere landen hiervoor en wij in Nederland moeten werken tot 67 jaar en in Griekenland is 55 jaar al een
probleem. Ik vind het onbegrijpelijk dat dit in heel Europa niet gelijk
getrokken wordt. Zeker nu Griekenland nog steeds niet langer werkt
dan tot 55 jaar.” (vrouw, 51 jaar, lageropgeleid)

Ook in de toelichtingen waarom het met Nederland meer de goede of
verkeerde kant op gaat komt dit kwartaal Griekenland spontaan aan bod.
“De grootste fout is de euro. Die heeft ons al bakken met geld gekost.
De buitenlanders doen maar wat ze zelf willen. De zorg voor ons en de
ouderen is zeer slecht en een regering die van alles belooft maar het
liefst een vriendje is van Brussel.” (man, 54 jaar, lageropgeleid, vindt
Nederland de verkeerde kant op gaan)
“Als Griekenland in de eurozone blijft, dan gaat het beter met en bij
de beurzen. Dus gaat het beter met iedereen en dan zit niet iedereen
te piekeren, want dit gaat iedereen aan.” (man, 40 jaar, middelbaar
opgeleid, vindt Nederland de goede kant op gaan)
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Tabel 1.5

Opvatting over de eu en andere bestuurslagen, bevolking van 18+, 2014-2015 (in procenten)
2014/3

2014/4

2015/1

2015/2

2015/3

(zeer) eens met ‘Het Nederlands lidmaatschap van de eu
is een goede zaak’

41

47

41

42

42

is 'voldoende tevreden met de Europese politiek'

40

43

40

40

37

is 'voldoende tevreden met de politiek in Den Haag'

51

54

47

44

46

is 'voldoende tevreden met het bestuur van gemeente'

71

72

75

71

72

Bron: cob 2014/3-2015/3

In het vorige kwartaalbericht is uitvoerig aandacht besteed aan de
Europese Unie (cob 2015|2: 32-50). Afgezien van de opmerkingen over
Griekenland is er dit kwartaal geen verandering van opvattingen. Eind
2014 was de steun voor het eu-lidmaatschap en de tevredenheid met de
Europese politiek wel groter dan nu.
Ter afsluiting biedt figuur 1.11 voor alle eu-lidstaten een vergelijking
van de stemming over de Europese Unie in mei 2015 met het jaar ervoor
en met 2008. In vrijwel de hele eu is in alle drie jaren die stemming per
saldo positief. Na de daling tussen voorjaar 2008 en juni 2014 zijn de
meeste landen in 2015 weer positiever, maar zelden terug op het niveau
van 2008. Per saldo negatief zijn Cyprus, Griekenland en Oostenrijk; het
meest positief zijn Roemenië, Litouwen en Polen. Nederland zit dicht bij
het Europese gemiddelde.
Figuur 1.11

Imago van de eu, bevolking van 15+, 2008-2015 (in saldi van positief en negatief beeld)a
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‘Welk beeld roept de Europese Unie in het algemeen bij u op: een zeer positief beeld, een tamelijk positief beeld, een neutraal beeld, een
tamelijk negatief beeld, of een zeer negatief beeld?’ Gepresenteerd is het percentage zeer/tamelijk positief min het percentage zeer/tamelijk
negatief. De landen zijn geordend naar een toenemend positief beeld in 2015.

Bron: Eurobarometer 69.2, 81.4 en 83.1
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Opmerkelijk is wel dat figuur 1.11 voor het afgelopen jaar een verbetering
van het Europese humeur in Nederland suggereert, terwijl we in tabel 1.5
uitkomen op een gelijke stemming. We zijn gewend dat de Eurobarometer (veel) positievere opvattingen over de eu registreert dan ander
opinieonderzoek, maar de richting van veranderingen pleegt tussen de
onderzoeken wel overeen te komen. Dat dat nu niet zo is, kan liggen aan
veranderingen in de enquêtes, maar ook aan de toegenomen turbulentie
in de eu en daardoor veranderlijker publieke opinie. Mogelijk zijn steun,
tevredenheid en zeker ‘beeld’ vluchtiger geworden en zijn ze nu meer
een kwestie van maandkoersen dan van kwartaal- en halfjaarcijfers.
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Kernpunten
→ Het vertrouwen in financiële instellingen daalde tussen 2008 en 2010 en heeft zich sindsdien niet hersteld. Dit
kwartaal zegt 23% deze instellingen te vertrouwen en 40% ze te wantrouwen.
→ Diffuus vertrouwen in andere mensen (sociaal vertrouwen) gaat samen met vertrouwen in maatschappelijke
instellingen en met vertrouwen in de politiek, niet alleen in Nederland, maar ook in 27 andere Europese landen.
→ Er is overal meer vertrouwen in politie en justitie dan in het parlement en meer in het parlement dan in politieke partijen en politici.
→ Wereldwijd is het vertrouwen in de politiek laag. In de meeste landen zegt minder dan 50% van de inwoners
(veel) vertrouwen te hebben in regering en parlement. In ondemocratische landen wordt vaak veel vertrouwen
gerapporteerd.
→ In vergelijking met andere Europese landen is het vertrouwen in de politiek in Nederland relatief hoog. Dat is
vooral te danken aan een onpartijdige en weinig corrupte overheid. Een representatief kiesstelsel helpt ook.
→ Economische veranderingen verklaren het meest van de fluctuaties in politiek vertrouwen. Nederlanders baseren hun vertrouwen eerder op een vergelijking met het verleden dan met de situatie in omringende landen.
Vooral lageropgeleiden laten hun oordeel afhangen van economische prestaties.

1

Zie Nederlandstalig o.a. A. Korsten
en P. de Goede (red.), Bouwen aan
vertrouwen in het openbaar bestuur,
Den Haag: Elsevier, 2006; S. Knepper
en J. Kortenray, De vertrouwenscrisis,
Amsterdam: Meulenhoff, 2008;
J.J. van Dijk (red.), It’s trust stupid,
Kampen: Kok, 2009; H. van Gunsteren,
Vertrouwen in de democratie, Van Gennep,
2013; en de wrr-rapporten Vertrouwen
in de buurt en Vertrouwen in burgers,
Amsterdam: Amsterdam University
Press / Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid, 2007 en 2012.
Ook de aan partijen gelieerde wetenschappelijke bureaus besteden er aandacht aan, van d66 (special van Idee,
nr. 2 van jaargang 33 (2014) tot sgp
(J.A. Schippers, Bouwen aan vertrouwen,
Houten: 't Gulden Boek, 2014). Beginpunt voor een niet aflatende internationale stroom aan (wetenschappelijke)
publicaties waren Robert D. Putnam,
Making democracy work. Princeton:
Princeton University Press, 1993 en
vooral Francis Fukuyama, Trust, New
York: The Free Press, 1995. Zie voor
een samenvatting en verwijzingen P.
Dekker, C. Maas-de Waal en T. van
der Meer, Vertrouwen in de rechtspraak,
Den Haag: scp, 2004, 17-26. Daaruit
putten we ook voor deze inleiding.

Vertrouwen krijgt al geruime tijd veel aandacht in politiek en samenleving en in de sociaalwetenschappelijke literatuur. Daarbij gaat het
om zeer uiteenlopende kwesties, van problemen met integriteit in
het bedrijfsleven en openbaar bestuur tot afnemend vertrouwen van
burgers in elkaar, in de politiek en in maatschappelijke instituties.
De vrees is dat die uiteenlopende kwesties wat met elkaar te maken
hebben en dat de samenleving wordt bedreigd door een veelomvattende
‘vertrouwenscrisis’.1 In dit hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op
het wederzijds vertrouwen van mensen, het vertrouwen in maatschappelijke instellingen (institutioneel vertrouwen) en het vertrouwen in
de politiek.
Vertrouwen heeft in het dagelijkse spraakgebruik heel verschillende
betekenissen: voorspelbaarheid (erop vertrouwen dat de zon op gaat),
veronderstelde betrouwbaarheid (erop vertrouwen dat een apparaat
goed gemaakt is of dat een collega zich aan een afspraak houdt), geloof
in de capaciteiten en goede bedoelingen van een ander (je vertrouwen in
iemand stellen). Uit het feit dat je erop kunt vertrouwen dat iemand iets
slechts gaat doen of dat je juist geen idee hebt wat die gaat doen maar
erop kunt vertrouwen dat die competent en met de beste bedoelingen
wat gaat doen, laat zien dat de betekenissen van vertrouwen zeer divers
zijn. Dat geldt niet alleen in het dagelijkse leven maar ook in de sociaalwetenschappelijke literatuur. Vertrouwen kan een rationele verwachting
zijn, een neiging om risico’s aan te gaan waar informatie ontbreekt, of
een diffuse overtuiging dat het wel goed komt en dat mensen en organisaties grosso modo wel het goede doen of goede bedoelingen hebben.
Veelgebruikte begrippen in onderzoeksliteratuur zijn sociaal vertrouwen en institutioneel vertrouwen. Bij sociaal vertrouwen gaat het om
intermenselijk vertrouwen, in het bijzonder het vertrouwen waarmee
onbekenden elkaar tegemoet treden in een maatschappij. Om te benadrukken dat het gaat om vertrouwen in mensen buiten de eigen kleine
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kring of groep waartoe men behoort wordt ook wel gesproken van ‘gegeneraliseerd’ sociaal vertrouwen (‘generalized trust’ ter onderscheiding van
‘particularized trust’ in familieleden, dorps- of geloofsgenoten enz.). Zonder verdere toevoeging wordt hier in het vervolg met sociaal vertrouwen
de gegeneraliseerde variant bedoeld. Bij institutioneel vertrouwen gaat
het om vertrouwen in de sociale, culturele, economische en politieke
instituties: organisaties, maar ook procedures en gebruiken. Institutioneel vertrouwen kan worden gezien als een verdere veralgemenisering
van vertrouwen in mensen: van specifiek sociaal vertrouwen in de eigen
groep via gegeneraliseerd vertrouwen in onbekende medeburgers naar
vertrouwen in hun anonieme verbanden en creaties. Men zou echter
ook kunnen stellen dat veel instituties voortkomen uit een gebrek aan
sociaal vertrouwen. Er zijn instituties nodig om onbetrouwbare mensen te corrigeren en om bij ontbrekend vertrouwen samenwerking af
te dwingen. We maken in dit hoofdstuk een onderscheid tussen maatschappelijke en politieke instituties en zullen het verder hebben over
maatschappelijk en politiek vertrouwen.

Sociaal vertrouwen
We meten in het cob de algemene houding tegenover onbekende medeburgers en dat doen we met twee stellingen: ‘In het algemeen zijn de
meeste mensen wel te vertrouwen’ en ‘Je kunt niet voorzichtig genoeg
zijn in je omgang met andere mensen’. De beide stellingen worden als
keuzealternatieven gebruikt in de wereldwijd meest gebruikte vertrouwensvraag (zie kader 2.1).
Meer sociaal vertrouwen bij hogeropgeleiden en welgestelden
Rekening houdend met alle vermelde kenmerken, hebben volgens de
reacties op beide stellingen jongeren minder vertrouwen dan mensen
van middelbare leeftijd, lageropgeleiden minder dan anderen en zo ook
mensen die ontevreden zij met hun gezondheid of weinig grip op hun
leven menen te hebben. Meer vertrouwen is er volgens beide metingen
bij mensen met veel opleiding, uit welgesteldere huishoudens en met
een hoger niveau van integriteit (oprechtheid, bescheidenheid) als
persoonlijkheidskenmerk. Meer verdraagzaamheid en openheid voor
ervaringen gaat ook gepaard met meer sociaal vertrouwen volgens
beide metingen.
Beide metingen vormen echter niet steeds een tegengesteld sociaal
en persoonlijkheidsprofiel en de samenhang op individueel niveau is ook
niet bijzonder sterk (de schaalbaarheidscoëfficiënt bedraagt 0,63; zie ook
de kruising van reactie op beide stellingen in kader 2.1). Voor het vervolg
van dit hoofdstuk nemen we beide metingen toch samen en maken we
een tweedeling in algemeen sociaal vertrouwen met 54% mensen met
weinig sociaal vertrouwen en 46% met veel sociaal vertrouwen.

burgerper spec tieven 2015 | 3

31

Sociaal, maatschappelijk en politiek vertrouwen

Tabel 2.1

Verschillen in sociaal vertrouwen, bevolking van 18+, 2014-2015 (in procenten en afwijkingen)a
mensen zijn te vertrouwenb
%

afwijking

voorzichtigheid gebodenc
%

afwijking

allen

58		

43

man

59

40

r

vrouw

57		

46

+

18-34 jaar

53

––

46

+

35-54 jaar

60

r

41

r

≥ 55 jaar

60

+

44

lageropgeleid

47

–

54

+

middelbaar opgeleid

55

r

46

r

hogeropgeleid

73

++

31

––

benedenmodaal huishoudensinkomen

48		

52

modaal

54

r

46

r

bovenmodaal

71

++

33

–

is ontevreden met de gezondheid (24%)

46

–

52

+

is niet (zeer) gelukkig (23%)

41

––

53

+

voelt weinig grip op de toekomst d (38%)

50

–

55

++

r

persoonlijkheidskenmerken hexaco e:				
hoge integriteit (50%)

65

hoge emotionaliteit (47%)

55		

46

hoge extraversie (52%)

64

+

41

hoge verdraagzaamheid (40%)

64

+

40

–

hoge zorgvuldigheid (42%)

61		

45

+

hoge openheid (51%)

64

38

–

a

b
c
d
e

++

+

40

–

Voor de sociaaldemografische kenmerken zijn alle categorieën vermeld. Voor de overige tweedelingen steeds een categorie met tussen haakjes
het aandeel van de bevolking. De afwijkingstekens zijn ontleend aan multivariate regressieanalyses waarin alle genoemde kenmerken zijn
meegenomen. In vergelijking met de referentiecategorie r is er significant (p < 0,05) meer (+ of ++ bij odds ratio > 1,5) of minder (– of –– bij odds
ratio < 0,67) vertrouwen in de meeste mensen of voorzichtigheid.
(Zeer) eens met de stelling ‘Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen’.
(Zeer) eens met de stelling ‘Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen’.
(Zeer) eens met de stelling ‘Ik heb het gevoel dat ik weinig grip heb op mijn eigen toekomst’.
Zie voor een uitleg van de hexaco-persoonlijkheidskenmerken cob 2013|2: 36-43.

Bron: cob 2014/4-2015/3
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Kader 2.1 Vertrouwen versus kwetsbaarheid: de klassieke vraag
De beide stellingen in tabel 2.1 zijn oorspronkelijk de alternatieven waartussen gekozen moet worden in de
wereldwijd meest gebruikte vraag om sociaal vertrouwen te meten: ‘Vindt u dat over het algemeen de meeste
mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?’.
Deze vraag was in de jaren vijftig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten deel van een meting van misantropie en vond via longitudinaal en landenvergelijkende onderzoeken een grote verspreiding. Die gaat ondanks
kritiek op de vraag door, omdat bij herhaling in nieuw onderzoek de antwoorden over steeds meer jaren en met
steeds meer andere landen te vergelijken zijn. De kritiek is onder andere dat de vraag anders wordt opgevat in
verschillende culturen en dat mensen verschillende associaties hebben bij ‘de meeste mensen’ (in de straat?
landgenoten?).a Een punt is ook dat er eigenlijk niet van een tegenstelling sprake is. Men kan heel goed de meeste
mensen vertrouwen én van mening zijn dat je vanwege de minderheid van onbetrouwbaren toch maar beter
voorzichtig kunt zijn. Of men bij deze combinatie van inzichten kiest voor vertrouwen of voor voorzichtigheid
heeft mogelijk meer met de eigen kwetsbaarheid dan met de sterkte van geloof in de betrouwbaarheid van de
meeste mensen te maken.b
Met de cob-stellingen is over dat laatste iets meer te zeggen. Tabel 2.2 toont de combinatie van reacties op de
stellingen. We zien de verwachte negatieve samenhang (wie het eens is met de ene stelling zal het relatief vaak
oneens zijn met de andere), maar er is een substantiële groep van 16% die het met beide stellingen eens is. Een
selectie van deze mensen in dit kwartaal hebben we bij de telefonische nabelronde gevraagd hun keuze toe te
lichten. Al of niet met enige verwondering over ons verzoek lichtten de meesten toe dat men inderdaad de meeste mensen wel kan of zou moeten of willen vertrouwen, maar dat helaas niet iedereen betrouwbaar is en dat men
daarom ook maar beter voorzichtig kan zijn.c
Tabel 2.2 Combinaties van opvattingen over de betrouwbaarheid van anderen, bevolking van 18+, 2014-15 (in procenten van allen)
‘Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn
in de omgang met mensen.’
			
			
‘Over het algemeen zijn
de meeste mensen wel
te vertrouwen.’
		

(zeer) oneens
neutraal of geen mening
(zeer) eens
totaal

(zeer)
oneens
1
2
19
21

neutraal of
geen mening
1
12
23
36

(zeer)
eens
11
16
16
43

totaal
12
30
58
100

Bron: cob 15/4-14/3 (getallen zijn per cel afgerond en daarom lijken niet alle optellingen te kloppen)

Nu zou men kunnen verwachten dat juist meer kwetsbare groepen (ruwweg: vrouwen, ouderen, mensen met een
lagere opleiding, minder inkomen of een slechte gezondheid) het vaker eens zijn met de stelling dat men voorzichtig moet zijn, óók als ze vinden dat de meeste mensen te vertrouwen zijn. In die groep met vertrouwen blijken een laag opleidingsniveau en geringe tevredenheid met de gezondheid inderdaad bij te dragen tot de keuze
voor voorzichtigheid, maar dat is niet zo voor vrouw zijn of minder inkomen hebben en al helemaal niet voor een
hogere leeftijd: een jonge leeftijd leidt juist meer tot de keuze voor voorzichtigheid (evenals in tabel 2.1 ongecorrigeerd voor vertrouwen in de meeste mensen).
a
b
c

T. Yamagishi en M. Yamagishi, Trust and commitment in the United States and Japan, Motivation and Emotion 18 (1994): 129-166;
P. Nannestad, What have we learned about generalized trust, if anything?, Annual Review of Political Science 11 (2008): 413–36.
A.S. Miller en T. Mitamura. Are surveys on trust trustworthy?, Social Psychology Quarterly 66 (2003): 62-70.
De argumenten verschillen qua aard. Vertrouwen wordt vaak beargumenteerd als persoonskenmerk (‘ik ben een optimist’) of als
moreel principe (‘je moet anderen benaderen zoals je zelf benaderd wilt worden’) en hoogst zelden als ervaringsfeit. Gebrek aan
vertrouwen wordt juist vaak toegelicht met slechte persoonlijke ervaringen en zelden met algemene beschouwingen over de slechtheid van de mens. Dat is ook bekend uit eerder onderzoek. Zie bv. R. Wuthnow, The role of trust in civic renewal, in: R.K. Fullinwider
(red.), Civil society, democracy, and civic renewal, Lanham: Rowman & Littlefield, 1999: 215-221; en J. de Hart en P. Dekker, A tale of two
cities: local patterns of social capital, in: M. Hooghe en D. Stolle (red.), Generating social capital. New York: Palgrave, 2003: 164-165.
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Geen vertrouwensherstel voor financiële instellingen
Bij dit algemene sociale vertrouwen blijft onduidelijk om welk aspect
van vertrouwen het gaat (integriteit, competentie, goede bedoelingen?).
In eerdere cob-enquêtes stelden we ook een vraag die nadrukkelijk over
integriteit ging, namelijk of ‘mensen zoals u’ eerlijk worden behandeld
door handwerkers, financiële instellingen en ambtenaren. We hebben
die vraag dit kwartaal weer eens voorgelegd. Tabel 2.3 laat zien dat men
in handwerkers duidelijk meer vertrouwen heeft dan in financiële instellingen en ambtenaren. Die laatste twee hebben in 2008 het vertrouwen
van een derde van de bevolking. Bij de ambtenaren blijft dat gelijk, maar
bij de financiële instellingen daalt het aandeel tussen 2008 en 2010,
waarschijnlijk door de crisis en schandalen (woekerpolissen, bonussen).
De sector herstelt zich daarna niet. Ook dit kwartaal zijn er meer mensen
die de financiële instellingen wantrouwen (40%) dan vertrouwen (23%).
Tabel 2.3

Vertrouwen in een eerlijke behandeling door drie groepen,a bevolking van 18+, 2008-2015/3 (in procenten)

		

2008/1-2 2010/1

2012/2

2015/3

loodgieters, aannemers, automonteurs en andere reparateurs					
(sterk) wantrouwen		

14

13

9

9

(sterk) vertrouwen		

50

55

61

57

financiële instellingen zoals banken of verzekeraars					
(sterk) wantrouwen		

31

40

39

40

(sterk) vertrouwen		

31

25

26

23

ambtenaren					

a

(sterk) wantrouwen		

22

24

26

24

(sterk) vertrouwen		

31

32

34

32

‘In welke mate heeft u er vertrouwen in dat mensen zoals u eerlijk worden behandeld door ...?’ De gepresenteerde antwoordmogelijkheden
tellen met ‘geen vertrouwen, geen wantrouwen’ en ‘ik weet het niet’ op tot 100%.

Bron: cob 2008/1-2, 2010/1, 2012/2 en 2015/3

Weinig verrassend blijken mensen met veel algemeen sociaal vertrouwen ook vaker van de eerlijke behandeling door de drie groepen
overtuigd dan mensen met weinig algemeen sociaal vertrouwen.2 Nu
specifieker naar vertrouwen wordt gevraagd, zien we echter ook verschillen in achtergronden ontstaan. Zo zijn hogeropgeleiden wel meer dan
lageropgeleiden geneigd om ambtenaren te vertrouwen (44% resp, 28%),
maar niet om financiële instellingen te vertrouwen (24% resp. 25%).
2

In het derde kwartaal heeft volgens
de combinatie van reacties op de
stellingen van tabel 2.1 58% weinig
en 42% veel vertrouwen. In de beide
groepen heeft 48% resp. 70% vertrouwen in de eerlijke behandeling door
handwerkers, 19% resp. 28% door
financiële instellingen en 22% resp.
48% door ambtenaren. Dat zijn wel
substantiële verschillen, maar het is
ook duidelijk dat de algemene houding
maar beperkt doorwerkt in concreet
vertrouwen.

Vertrouwen in maatschappelijke en politieke instituties
Over institutioneel vertrouwen rapporteren we altijd in de kwartaalberichten (figuur 1.3). Het vertrouwen is tamelijk stabiel (met een licht
dalende tendens) voor de niet-politieke instituties, afgezien van de
bankencrisisdip in vertrouwen in ‘de grote ondernemingen’ eind 2008.
Het vertrouwen in alle zeven instituties van figuur 1.3 is samen te vatten
in een enkele meting voor institutioneel vertrouwen, maar hier geven
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we de voorkeur aan een meer gedifferentieerd beeld. We onderscheiden
in tabel 2.4 twee samenvattende maten voor media (kranten en tv) en
politiek (Tweede Kamer en regering) naast de grote ondernemingen,
vakbonden en de rechtspraak.
Meer vertrouwen in politiek en rechtspraak bij hogeropgeleiden
en welgestelden
Tabel 2.4 toont de gemiddelde rapportcijfers van sociaaldemografische
categorieën en van de helften met het minste en meeste algemene
sociale vertrouwen. Anders dan bij het sociale vertrouwen in tabel 2.2
neigen vrouwen en jongeren nu naar meer in plaats van minder vertrouwen. Lageropgeleiden en mensen uit minder welgestelde huishoudens
hebben, evenals in tabel 2.2, over de hele linie minder vertrouwen.
De verschillen zijn bij de rechtspraak en politiek groter dan bij de grote
ondernemingen, vakbonden en media. Bij de politiek en rechtspraak zit
er ongeveer een punt verschil tussen een laag en hoog opleidingsniveau;
bij de andere drie instituties maakt het opleidingsniveau vrijwel niet
uit. In alle gevallen is sociaal vertrouwen van belang. Mensen die meer
vertrouwen in andere mensen hebben, zijn geneigd ook meer vertrouwen aan instituties te geven en dit geldt weer vooral voor de rechtspraak
en de politiek.

Tabel 2.4 Verschil in vertrouwen in instituties, bevolking van 18+, 2014-2015 (in rapportcijfers en afwijkingen) a
ondernemingen

vakbonden

media

rechtspraak

politiek

cijfer

b

cijfer

b

cijfer

b

cijfer

b

cijfer

b

allen / constante

5,7

5,5

5,7

5,5

5,9

5,6

6,0

5,4

5,1

4,3

man

5,7

r

5,6

r

5,8

r

6,1

r

5,0

r

vrouw

5,7

0,1*

5,8

0,3***

6,0

0,2***

5,9

-0,0

5,1

0,3***

18-34 jaar

5,8

0,2**

5,9

0,2**

5,9

0,1

6,3

0,2**

5,2

0,1

35-54 jaar

5,7

r

5,7

r

5,9

r

6,0

r

5,1

r

≥ 55 jaar

5,6

0,0

5,7

0,1

5,9

0,1*

5,8

0,0

4,9

0,1

lageropgeleid

5,4

-0,1

5,6

-0,2*

5,8

-0,0

5,2

-0,5***

4,5

-0,4***

middelbaar opgeleid

5,7

r

5,8

r

5,9

r

5,9

r

5,0

r

hogeropgeleid

5,8

0,0

5,8

-0,1

6,0

0,1

6,8

benedenmodaal

5,2

-0,5***

5,6

-0,2*

5,7

-0,2**

5,5

modaal

5,8

r

5,8

r

5,9

r

5,8

bovenmodaal

5,9

0,0

5,7

-0,1

6,0

-0,0

6,5

gering sociaal vertrouwen

5,4

r

5,6

r

5,7

r

5,4

groot sociaal vertrouwen

6,0

verklaarde variantie		
a

0,5***

5,9

5%		

0,3***

6,2

2%		

0,5***

6,7

4%		

0,6***

5,7

0,5***

-0,2**

4,5

-0,3***

r

5,0

r

5,6

0,2**

4,5

r

0,2***
r
1,0***

5,8

19%		

1,0***
15%

Rapportcijfers 1 (geen enkel vertrouwen) – 10 (alle vertrouwen); de afwijkingsscores zijn ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten; die
mogen worden opgeteld bij de constante in de bovenste rij om tot een schatting van bevolkingscategorieën te komen (significantie: * < 0,05,
** < 0,01, *** < 0,001).

Bron: cob 2014/4-2015/3
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Sociaal en politiek vertrouwen gevoelsmatig los van elkaar
De mensen die we in onze nabelronde op 18 augustus om een toelichting vroegen op hun instemming met beide stellingen over sociaal
vertrouwen, vroegen we ook nog door over hun cijfer voor de Tweede
Kamer en of dat cijfer iets te maken had met hun vertrouwen in mensen
in het algemeen. Een relatie daartussen zag niemand – men beoordeelde
de politiek als zodanig en dat had niets met de mensen in het algemeen
te maken. Men wees vooral op de onbetrouwbaarheid dat politici van
alles beloven waarvan vervolgens niets terecht komt door compromissen in coalities of door externe omstandigheden (op die dag speelde net
de instemming van de Tweede Kamer met de nieuwe deal over leningen
aan Griekenland). Dat maakt de politiek onbetrouwbaar maar is politici nauwelijks aan te rekenen. Meer beloven dan je kunt waarmaken is
intrinsiek aan het politieke bedrijf en valt politici persoonlijk vaak niet
te verwijten. Ter illustratie twee citaten.
3

4

De stellingen zijn voorgelegd als
extremen op elfpuntsschalen van
0 tot 10: ‘Je kunt niet voorzichtig
genoeg zijn’ (0) versus ‘De meeste
mensen zijn te vertrouwen’ (10);
‘De meeste mensen zouden proberen misbruik van mij te maken’
(0) versus ‘De meeste mensen zouden proberen eerlijk te zijn’ (10); en
‘Mensen denken meestal aan zichzelf’ (0) versus ‘Mensen proberen
meestal behulpzaam te zijn’ (10).
De schaalbaarheid varieert tussen
0,65 en 0,86 met uitzondering van
Albanië (0,54) en de schaal wordt
nergens beter door een vergelijking van stellingen te schrappen.
‘Kunt u op een schaal van 0 tot
10 aangeven hoeveel vertrouwen
u persoonlijk heeft in elk van de
instellingen die ik oplees?
0 betekent dat u helemaal geen
vertrouwen heeft in een instelling
en 10 dat u volledig vertrouwen
heeft.’ Gecombineerd met de vragen naar sociaal vertrouwen in de
vorige noot vormen de vijf instituties in alle landen een dimensie
van institutioneel vertrouwen
naast een dimensie van sociaal
vertrouwen. Maar op inhoudelijke
gronden en gesteund door schaalbaarheidsanalyses maken we een
driedeling. In vrijwel alle landen is
een politieke schaal van politici en
politieke partijen statistisch beter
dan wanneer daar het parlement
aan wordt toegevoegd. In 25 van
de 28 landen zou het op statistische gronden goed zijn om het
parlement toe te voegen aan de
politie en het rechtsstelsel (en in
3 van de 28 zou men de politie dan
beter kunnen schrappen met het
oog op de schaalbaarheid).

“Kijk, het voorbeeld dat toevallig vandaag weer speelde met Griekenland, waar Rutte gezegd heeft, daar gaat geen euro meer heen, dat is
een bevestiging van het feit dat de politiek gewoon niet betrouwbaar
is. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je heel veel kunt
roepen, maar dat de praktijk toch anders is. […] Men roept heel veel
maar uiteindelijk moeten ze toch de andere kant op omdat economische factoren, wereldfactoren een rol meespelen in hoe je beleid
maakt en met name ook het feit dat we altijd een regering hebben
van meerdere partijen, het coalitiegebeuren.” (man, 61 jaar, hogeropgeleid, geeft een 5 voor vertrouwen in de Tweede Kamer)
“Ik denk dat de meesten wel met bepaalde idealen in de politiek komen,
daar wil ik niets van zeggen, maar het is toch ook wel dat, ja, ze zeggen
vaak dingen maar, uh... Het is net zoals bij de politie: je kunt wel aangifte doen, maar er komt nooit iemand.” (vrouw, 81 jaar, middelbaar
opgeleid, geeft een 6 voor vertrouwen in de Tweede Kamer)

Sociaal en politiek vertrouwen in Europa
Tot zover een analyse van onze cob-gegevens. Als overgang naar het
volgende internationale deel van het hoofdstuk biedt figuur 2.1 inzicht
in de relaties tussen sociaal en politiek vertrouwen in 28 Europese
landen. Sociaal vertrouwen wordt hier gemeten met de reacties op
drie paren tegengestelde stellingen, waaronder de eerder behandelde
vergelijking tussen de betrouwbaarheid van de meeste mensen en
de te betrachten voorzichtigheid in de omgang met mensen.3 Daarnaast gebruiken we weer metingen met rapportcijfers voor niet nader
omschreven vertrouwen in instituties: het rechtsstelsel en de politie
(samengenomen), politici en politieke partijen (samengenomen) en
het parlement.4
In figuur 2.1 zijn de landen van boven naar beneden geordend naar
het niveau van het sociale vertrouwen. Nederland staat op de zesde
plaats en moet uitsluitend alle Noordse landen voor laten gaan.
Het niveau van sociaal vertrouwen is anders gemeten dan dat
van de andere drie soorten vertrouwen en kan daarom niet daarmee
worden vergeleken. De metingen van vertrouwen in de rechtsstaat, het
parlement en politieke actoren is wel onderling vergelijkbaar. Overal is
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Figuur 2.1

Vier soorten vertrouwen in 28 Europese landen, bevolking van 18+, 2012/’13 (in scores)a
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vertrouwen in politici en partijen

De landen zijn geordend op afnemend sociaal vertrouwen. De scores zijn gemiddelden op schalen van 0 tot 100. Sociaal vertrouwen
is gebaseerd op drie vergelijkingen van stellingen, de andere soorten vertrouwen op (met 10 vermenigvuldigde) rapportcijfers van
0 (helemaal geen vertrouwen} tot 10 (volledig vertrouwen): het nationale parlement, het gemiddelde van de politie en het rechtsstelsel
(de rechtsstaat) en het gemiddelde van politici en politieke partijen (politieke actoren).

Bron: European Social Survey 6

burgerper spec tieven 2015 | 3

37

Sociaal, maatschappelijk en politiek vertrouwen

het vertrouwen in de rechtsstaat het grootst en in de politieke actoren
het geringst. In Oekraïne maakt de bevolking nauwelijks verschil tussen de drie instituties. In de meeste landen is de afstand in vertrouwen
van het parlement tot de rechtstaat groter dan tot de politieke actoren.
In Nederland genieten de politieke actoren nog relatief veel vertrouwen.5
De niveaus van vertrouwen hangen met elkaar samen: naarmate er
meer van het ene soort vertrouwen is in een land, zal er doorgaans ook
meer van de andere soorten zijn.6 Dat geldt ook op individueel niveau. In
alle landen zijn mensen geneigd om over de hele linie meer of minder vertrouwen te hebben in andere mensen en in de instituties.7 De correlaties
van sociaal vertrouwen met de drie soorten institutioneel vertrouwen zijn
het zwakst (gemiddeld in de 28 landen 0,30-0,32), die tussen vertrouwen
in het parlement en in politieke actoren het sterkst (gemiddeld 0,72).

5

6

7

8

Al valt het in Nederland internationaal
gezien dan wel weer mee, het verschil
past bij de bevinding dat burgers
meer steun geven aan democratische
instituties dan aan het politieke leven
waarmee die gevuld worden. Zie ook
J. den Ridder en P. Dekker, Meer democratie, minder politiek?, Den Haag: scp,
2015.
Met correlatiecoëfficiënten variërend
van 0,84 (rechtsstaat x politieke
actoren) tot 0,96 (parlement x politieke
actoren; allemaal p < 0,001 met n = 28).
Alle correlaties zijn significant op
p < 0,001-niveau (tweezijdig) met een
enkele uitzondering (p = 0,03 voor
de correlatie van 0,05 tussen sociaal
vertrouwen en vertrouwen in politieke
actoren in Slowakije).
Zie bv. D.A. Scheufele en D.V. Shah,
Personality strength and social capital.
Communication Research 27 (2000): 107131. Er zijn echter ook andere relaties
te leggen: in een wisselwerking van
sociaal vertrouwen en maatschappelijke participatie ontwikkelen burgers
betrokkenheid bij de politiek en mogelijk ook politiek vertrouwen. Of: een
betrouwbare overheid genereert politiek vertrouwen (zie het vervolg van
dit hoofdstuk) en zorgt voor condities
waarin burgers vertrouwensrelaties
met elkaar kunnen ontwikkelen.

Interpretaties van de relatie tussen sociaal en politiek vertrouwen
We zien zowel in de cob-gegevens als de Europese data een statistisch
significante relatie tussen sociaal en politiek vertrouwen, maar niet
een heel sterke. Het is zeker niet zo dat we massaal via vertrouwen in
andere mensen ook politici gaan vertrouwen en van daaruit politieke
instellingen. Voor een dergelijk stappenplan zijn de relaties te zwak en
bovendien worden politieke instellingen meer vertrouwd dan politici. In
onze nabelronde konden respondenten ook geen relatie leggen tussen
hun vertrouwen in andere mensen en in de politiek – behalve dan dat
een enkele gunstig over de politiek gestemde respondent wel een relatie
legde vanuit zijn basishouding om nu eenmaal alles positief te benaderen. Daar ligt waarschijnlijk ook wel de kern van de relatie tussen sociaal
en politiek vertrouwen. Wie optimistisch en met zelfvertrouwen in het
leven staat, zal eerder betrouwbaarheid en goede bedoelingen bij anderen en maatschappelijke en politieke instellingen veronderstellen.8

Politiek vertrouwen in breder perspectief
Vertrouwen in maatschappelijke en politieke instituties komt voor een
deel voort uit eenzelfde grondhouding van mensen. Toch gaat het te ver
om dit vertrouwen te beschouwen als een persoonlijkheidskenmerk.
Vertrouwen is altijd ook op te vatten als een evaluatie van een object (de
politiek) door een subject (de burger); politiek vertrouwen wordt dus
zowel beïnvloed door de opvattingen van burgers als door het functioneren en de prestaties van de politiek zelf.
Inderdaad zien we dat politiek vertrouwen nadrukkelijk zijn oorzaken
vindt in politieke en economische prestaties van de overheid. Snelle veranderingen in vertrouwen zijn niet te verklaren uit een plotseling andere
samenstelling of geestesgesteldheid van de bevolking, maar lijken vaak
te reflecteren wat er in de politiek gebeurt. In een eerder cob (2009|3)
keken we al naar de subjectieve motivaties van burgers om politici eerder wel of juist niet te vertrouwen. Een andere manier om de oorzaken
van politiek vertrouwen te onderzoeken zit in het verklaren waardoor
politiek vertrouwen zo sterk verschilt tussen landen en zo sterk fluctueert binnen landen. Dat zullen we in de rest van dit hoofdstuk doen.
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Wereldwijd grote verschillen in politiek vertrouwen
Normaliter kijken we in het cob hoe Nederland zich verhoudt tot omringende landen, vaak lidstaten van de Europese Unie. De World Values
Survey 2010-2014 stelt ons in staat om eens verder te kijken. Figuur 2.2
beschrijft voor een divers aantal landen welk percentage van de inwoners
vertrouwen heeft in zowel de regering als in het parlement. In Nederland
werd het onderzoek uitgevoerd in december 2012, kort na de start van het
kabinet-Rutte II toen het vertrouwen niet uitzonderlijk laag of hoog was.
Wat direct opvalt, is dat de verschillen tussen landen groot zijn. Het
politiek vertrouwen is bijzonder hoog in autoritaire landen en quasidemocratieën. Oezbekistan (99%), China (94%), Qatar (94%) en Azerbeidzjan (81%) zijn typerende voorbeelden. Er is discussie in hoeverre
waarde moet worden gehecht aan deze cijfers (en zo ja, of ze wel op eenzelfde wijze moeten worden begrepen), en in hoeverre ze een sterkere
mate van loyaliteit van de bevolking aan de politiek weerspiegelen. In
onze meer inhoudelijke analyses richten we ons daarom uitsluitend op
gevestigde, representatieve democratieën. In meeste liberale democratieën komt het politiek vertrouwen niet of nauwelijks uit boven de
50%. Dat geldt voor gevestigde democratieën als de Verenigde Staten
(36%), Australië (38%), Nederland (41%) en Japan (31%), en voor nieuwe
democratieën als die in Zuid-Amerika en Centraal- en Oost-Europa. De
vertrouwenscijfers in Oost-Europa behoren zelfs tot de laagste ter wereld.

Figuur 2.2

Vertrouwen in de politiek, wereldwijd, 2010-2014 (in procenten)
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Bron: World Values Study 2010-2014
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In Zweden (70%) is het vertrouwen wat hoger dan in de eerdergenoemde
democratieën, net als in wat minder liberale democratieën als India
(77%) en Turkije.
Het meest volledige beeld van politiek vertrouwen in Europa krijgen
we door te kijken naar de European Values Survey uit 2008-2009, die in
nagenoeg heel Europa is afgenomen (figuur 2.3). Hoewel het onderzoek
al enkele jaren oud is, blijken de patronen tamelijk constant: dezelfde
groepen landen scoren relatief hoog of laag. Ook hier zien we dat het
vertrouwen hoog is in quasi-democratieën en autoritaire staten (Rusland, Wit-Rusland, Azerbeidzjan). Afgezien daarvan is het vertrouwen
hoog in de Noordse landen (Zweden, Denemarken, Noorwegen en in
mindere mate Finland), en laag in Oost-Europa. West-Europa scoort
ertussenin. Ondanks soms sterke fluctuaties binnen sommige landen,
zien we deze patronen al vele jaren, en thans in diverse onderzoeken
(zoals de Eurobarometer en de European Social Survey).

9

Zie onder andere T.W.G. van der Meer,
In what we trust? A multi-level study
into trust in parliament as an evaluation of state characteristics, International Review of Administrative Sciences,
76(3) (2010), 517-36; T.W.G. van der
Meer en A. Hakhverdian, Political
trust as the evaluation of process and
performance: A cross-national study
of forty-two European democracies,
Political Studies (te verschijnen).
10 J. Teorell, C. Dahlström en S. Dahlberg,
The QoG Expert Survey Dataset. University of Gothenburg: The Quality of
Government Institute, 2011
(http://www.qog.pol.gu.se).

Oorzaak van verschillen tussen landen: de kwaliteit van de overheid
Er zijn twee politiek-institutionele oorzaken waardoor deze grote verschillen in politiek vertrouwen ontstaan, zo blijkt uit multiniveauanalyses van de Eurobarometer, European Values Study (evs) en het
European Social Suvey (ess).9
De voornaamste oorzaak ligt in wat wel de ‘kwaliteit van de overheid’
wordt genoemd. Een corrupte overheid fungeert als de antithese van
politiek vertrouwen: zo’n overheid is immers onvoorspelbaar, moeilijk
beïnvloedbaar en primair geïnteresseerd in het eigen belang. Met name
de norm van onpartijdigheid is belangrijk, zo blijkt wanneer we bevolkingsonderzoek in de ess 2012 combineren met expertanalyses van de
kwaliteit van de overheid volgens het Zweedse Quality of the Government
Instituut.10 De partijdigheid van het openbaar bestuur is bepaald door vijf
vragen die tussen 2008 en 2012 aan experts zijn voorgelegd, die meten of
bedrijven en sociale groepen eerlijk worden behandeld door het openbaar bestuur, zonder handjeklap of persoonlijke contacten. Vertrouwen
in het parlement (gemeten op een schaal van 0-10) ligt gemiddeld bijna
2,5 punt hoger in die landen in Europa met het minst partijdige openbare
bestuur, ook als we rekening houden met andere verklaringen.
Het lijkt er sterk op dat – al of niet bewuste – evaluaties door burgers
ten grondslag liggen aan dit grote effect van onpartijdigheid. Dit onderzoeken we met gegevens van het ess uit 2012/’13. Daarin is gevraagd
hoe belangrijk respondenten ‘vrije en eerlijke verkiezingen’ en ‘gelijke
behandeling door de rechtbanken’ vinden. We kunnen onderscheid
maken tussen burgers die onpartijdigheid niet zo belangrijk vinden
(score van 0-6 op een schaal van 0-10) en burgers die een onpartijdige
overheid uiterst belangrijk vinden (score van 10). Je zou verwachten
dat een onpartijdig openbaar bestuur vooral positief doorwerkt op de
laatste groep burgers, en nauwelijks op de eerste groep. Dat blijkt inderdaad het geval (figuur 2.4). Voor burgers die weinig belang hechten aan
onpartijdigheid (lichtblauwe lijn), maakt het niet uit of ze leven in een
land met een partijdig (links) of onpartijdig openbaar bestuur (rechts):
het gemiddelde niveau van vertrouwen is steevast iets groter dan 3. Voor
burgers die veel belang hechten aan onpartijdigheid (donkerblauwe lijn)
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Figuur 2.3

Vertrouwen in de politiek, Europa, 2008-2010 (in procenten)
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Figuur 2.4

Voorspeld vertrouwen in de politiek van mensen die onpartijdigheid van verschillend belang vinden,
naar de mate van partijdigheid van het openbaar bestuur Europese landen, 2012/’13 (scores)a
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Scores 0 (helemaal geen vertrouwen) tot 10 (volledig vertrouwen). De lijnen geven weer hoe het politieke vertrouwen
verandert naarmate de feitelijke onpartijdigheid van het openbaar bestuur toeneemt.

Bron: ess 6
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maakt het wel degelijk uit: voor hen is het verschil ruim 2,5 punten op de
vertrouwensschaal. In de meest partijdige landen hebben zij eerder iets
minder vertrouwen in de politiek; in de minst partijdige landen hebben
ze aanzienlijk meer vertrouwen.

11

Dit sluit aan op onderzoek van Bo
Rothstein die stelde dat universele
verzorgingsstaatvoorzieningen meer
vertrouwen opwekken dan selectieve.
Zie onder andere B. Rothstein, Just
Institutions Matter: The Moral and Political
Logic of the Universal Welfare State, Cambridge: Cambridge University Press,
1998.
12 S. Marien, The effect of electoral outcomes on political trust: A multi-level
analysis of 23 countries, Electoral Studies
30(4) (2011): 712-726.
13 P. van Erkel en T.W.G. van der Meer,
Macro-economic performance, political trust, and the Great Recession:
A multilevel analysis of the effects of
within-country fluctuations in macroeconomic performance on political
trust in fifteen eu countries, 1999-2011
(ingediend conceptartikel).
14 E. Steenvoorden, Veranderingen in
opvattingen, p. 49-74 in P. Dekker,
T. van der Meer, P. Schyns en E. Steenvoorden, Crisis in aantocht. Verdiepingsstudie cob 2008. Den Haag: scp, 2009.

De onpartijdigheid van de overheid is met afstand de belangrijkste
verklaring voor verschillen tussen landen. Het gaat dus eerder om de
neutraliteit waarmee verschillende groepen in de samenleving worden
behandeld dan om de daadwerkelijke uitkomsten.11 Een veel minder
belangrijke bron van verschillen tussen landen is de proportionaliteit
van het kiesstelsel. Gegeven de kwaliteit van de overheid is politiek
vertrouwen hoger in landen met een proportioneel kiesstelsel (zoals
het Nederlandse) dan in landen met een disproportioneel kiesstelsel
(zoals landen met een hoge kiesdrempel of een meerderheidsstelsel).
De Vlaamse politicoloog Sofie Marien heeft aangetoond dat dit effect
enigszins curve-lineair (U-vormig) is: een puur meerderheidsstelsel (zoals
in het Verenigd Koninkrijk) is minder schadelijk dan hybride kiesstelsels
(zoals Hongarije) of proportionele kiesstelsels met hoge verkiezingsbonussen (zoals Griekenland en Italië) of met een kiesdrempel die veel
stemmen uitsluit (zoals Bulgarije).12
Opvallend genoeg bieden economische prestaties – groei, werkeloosheidscijfers, inflatie, staatsschuld – tamelijk consequent geen verklaring
voor de verschillen in politiek vertrouwen tussen landen in Europa. Dit
suggereert dat politiek vertrouwen niet voortkomt uit een vergelijking
van economische prestaties met die in andere landen. Het zou echter
voorbarig zijn om te concluderen dat economische prestaties er niet toe
doen. Het is immers mogelijk dat burgers de huidige staat van de economie primair vergelijken met die uit het (recente) verleden in plaats
van met die van andere landen. Als dat zo is, zouden veranderende economische prestaties moeten leiden tot fluctuaties in politiek vertrouwen.
Naar die fluctuaties kijken we hierna.
Veelal trendloze fluctuaties in politiek vertrouwen
Van Erkel en Van der Meer13 gebruiken economische cijfers van Eurostat
en enquêtecijfers van de Eurobarometer om uit te zoeken wat ten grondslag ligt aan de soms grote fluctuaties in politiek vertrouwen. Ze kijken
daartoe naar de trends in de ‘oude’ vijftien eu-lidstaten tussen 1997 en
2011. Tussen 1997 en 2008 is er vaak sprake van landspecifieke, trendloze
fluctuaties in politiek vertrouwen. Met het begin van de Grote Recessie
in 2008 en de daaropvolgende eurocrises daalde het politiek vertrouwen
echter, met name in de landen die het hardst werden geraakt door de
crisis (figuur 1.4). In Nederland vinden we soms aanwijzingen voor een
trendmatige daling (niet in figuur 1.4, wel in figuur 1.3), maar die is dan
zeer beperkt van omvang en wordt overschaduwd door sterke fluctuaties
(zie figuur 1.3).
De fluctuaties in politiek vertrouwen zijn niet goed te verklaren door
uitsluitend te kijken naar de individuen die veranderen. Eerder bleek
uit analyse van cob-gegevens dat de soms grote fluctuaties in politieke
tevredenheid worden veroorzaakt door vaak minimale maar gelijktijdige
veranderingen van een groot aantal burgers.14 Desgevraagd geeft een
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deel van de cob-respondenten aan dat die minimale veranderingen voor
hen betekenisloos zijn: ze noemen hun eigen veranderingen ‘nietszeggend', ‘een foutje’ of vooral ‘gevoelsmatig’. En toch zien we op
geaggregeerd niveau betekenisvolle patronen.
Oorzaak van fluctuaties in de tijd: corruptie, verkiezingen en
vooral economie
Wanneer we de fluctuaties van politiek vertrouwen willen verklaren,
hebben we dynamische maten nodig om de oorzaken te meten, dat wil
zeggen gegevens die eveneens variëren door de tijd. Van de twee bovengenoemde landenvergelijkende verklaringen is er één (kiesstelsel)
van nature erg statisch. De tweede – partijdigheid van het openbaar
bestuur – is helaas niet op een dynamische manier gemeten: slechts in
één tijdsvak (2008-2012). Gelukkig kunnen we gebruik maken van een
empirisch sterk gerelateerde maat, namelijk die van corruptie, gemeten
door de Corruptie Perceptie Index van Transparency International.
Er zijn drie verklaringen voor de fluctuaties in politiek vertrouwen.
Ten eerste is dat corruptie: als landen meer te maken krijgen met corruptie dan in het verleden, daalt het politiek vertrouwen. Ten tweede geven
verkiezingen een korte boost aan het vertrouwen van kiezers in de politiek. Als ‘feest van de democratie’ benadrukken verkiezingen het belang
van democratische waarden als burgerinspraak en democratische
praktijken als verantwoording en vreedzame transities van de macht.
Na verkiezingen beginnen nieuwe kabinetten steeds weer met nieuw
krediet van de kiezers. Startende kabinetten zorgen voor hoogtepunten
in de vertrouwensgrafieken (zie figuur 1.3). Het kabinet-Balkenende iv
zorgde in de wittebroodsweken zelfs voor een absoluut hoogtepunt door
de positieve ontvangst van de 100-dagentour (de hoogste score in figuur
1.4 voor Nederland in het voorjaar van 2007).
Maar belangrijker nog dan corruptie en verkiezingen blijken economische prestaties als verklaring voor binnenlandse fluctuaties in
politiek vertrouwen. Waar we eerder zagen dat economische prestaties
geen verklaring bieden voor tamelijk structurele verschillen in politiek
vertrouwen tussen landen, liggen ze wel deels ten grondslag aan meer
conjuncturele veranderingen binnen landen. Naarmate de economie
beter presteert dan in het eigen recente verleden, stijgt het vertrouwen
in de politiek. De meest robuuste invloed komt van werkloosheidscijfers.
In landen waar de werkloosheid toeneemt, daalt het politiek vertrouwen.
Deze invloed komt bovenop het effect van zelf werkloos zijn (werkloze
burgers hebben minder politiek vertrouwen); het gaat dus nadrukkelijk
om de economische prestaties van het land en niet om de persoonlijke
situatie van het individu zelf.15
Naast werkloosheid stimuleert ook economische groei het vertrouwen in de politiek: als de economische groei toeneemt, stijgt het politiek vertrouwen; als die groei wat afneemt, daalt het politiek vertrouwen.
De invloed van andere economische prestaties (begrotingstekorten,
inflatie) is wat minder consistent. Begrotingstekorten zijn hierbij erg
interessant. In principe lijken begrotingstekorten schadelijk voor het
politiek vertrouwen: hoe groter de tekorten worden, hoe lager het vertrouwen. Onder extreme economische omstandigheden, zoals Ierland
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15 Ook uit andere analyses komt naar
voren dat verschillen in politiek vertrouwen tussen individuen veel sterker
bepaald worden door hun tevredenheid met de nationale economie
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(cob 2014|1: 34-36 en P. Dekker en
M. Gesthuizen, Politiek vertrouwen
in crisistijd: ontwikkelingen en economische effecten, in: J. Boelhouwer,
G. Kraaykamp en I. Stoop (red.), Nederland in Europees perspectief. Den Haag:
scp, (nog te verschijnen).
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meemaakte tussen 2008 en 2010, schaadt een toenemend begrotingstekort het vertrouwen in de politiek niet langer.
Uiteindelijk is wat in de politiek gebeurt essentieel voor veranderingen in het politiek vertrouwen. De genoemde 100-dagentour van het
kabinet-Balkenende iv leidde tot een sterke stijging van het vertrouwen.
Eenzelfde stijging zagen we eind 2008 door het ingrijpen bij de banken
en de overname van abn: de uitgestraalde daadkracht van de regering
tegen de financieel-economische dreiging won het in eerste instantie
van de verslechtering van financieel-economisch perspectief. Op langere
termijn daalde het vertrouwen echter weer. Die vertrouwensdaling was
bovendien scherper in landen die harder werden geraakt door de economische crisis dan Nederland.
De kurk waar politiek vertrouwen op drijft, de golven waarop het dobbert
Het politiek vertrouwen in Nederland fluctueert rond een niveau dat vergeleken met andere gevestigde democratieën relatief hoog is. Met name
in Noord-Europa ligt het politiek vertrouwen op een gemiddeld hoger
niveau dan in Nederland. De kurk waar het politiek vertrouwen op drijft
− waardoor het vertrouwen hier gemiddeld genomen boven veel andere
democratieën uitstijgt − is primair de kwaliteit van de overheid (relatief
weinig corruptie c.q. onpartijdig openbaar bestuur), en in mindere mate
het kiesstelsel. Maar hoewel het politiek vertrouwen door de jaren heen
boven het Europese gemiddelde ligt, zien we op de kortere termijn ook
soms grote fluctuaties. Die fluctuaties zijn de golven waarop het gemiddeld hoge vertrouwensniveau dobbert. Die worden veroorzaakt door
longitudinale veranderingen in economische prestaties en in mindere
mate door corruptie en verkiezingen. Corruptie verklaart dus zowel
verschillen tussen landen als veranderingen in de tijd.
Dit alles suggereert dat impliciete of expliciete evaluaties wel degelijk
ten grondslag liggen aan het vertrouwen van burgers in de politiek. De
inrichting en prestaties van de overheid doen ertoe. Die evaluaties
veronderstellen dat burgers een zekere vergelijking maken. Soms is er
sprake van een vergelijking met een absolute standaard: een partijdig
openbaar bestuur is altijd schadelijk voor het vertrouwen, vooral onder
burgers die de norm van onpartijdigheid belangrijker achten. Maar in
andere gevallen is de vergelijking niet met een absolute norm maar
eerder met verwachtingen op basis van het eigen (recente) verleden: het
vertrouwen in de politiek stijgt als de nationale economie beter presteert dan in het eigen recente verleden, maar niet als ze beter presteert
dan in andere omliggende landen. Sowieso lijkt het erop dat burgers
weinig belang hechten aan een vergelijking over de landsgrenzen heen
(zie ook kader 1.1).
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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 opvattingen 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 brengen 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 verdiepingstudies 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 verdiepingsstudie
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Den Haag: scp, 2011.
Onderzoek in het derde kwartaal van 2015
Er is een kwartaalenquête gehouden en een aantal geënquêteerden is telefonisch 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 onderzoekspanel 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 1463 respondenten van 18 jaar en ouder opgebeld met
de vraag of ze aan dit onderzoek mee willen doen en of ze dat dan schriftelijk of online
willen. Daarnaast zijn 1230 respondenten die niet telefonisch benaderd willen worden,
gemaild met het verzoek om mee te doen en met een link naar de online vragenlijst.
Tussen 29 juni en 9 augustus hebben van de opgebelde personen er 641 online en 182
schriftelijk meegedaan, van de gemailde respondenten 285 online (totaal 1108). De
gemiddelde invultijd van de online vragenlijst was 23 minuten. Tenzij anders vermeld zijn in dit rapport de resultaten gewogen op sekse, leeftijd, opleidingsniveau
en internetgebruik. De weegfactor varieert van 0,5 tot 3,9 en de weegefficiëntie is
85,8%, resulterend in een effectieve steekproef van 950. Zie verder de beschikbare
onderzoeksverantwoording op www.scp.nl/publicaties: Co van Rooijen en Petra van
Laar, Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspectieven 2015, 3e kwartaal, Leusden:
MarketResponse, augustus 2015 (projectnummer 20166). Van alle respondenten gaf
98% met een rapportcijfer aan ‘hoe leuk of vervelend’ ze dit onderzoek vonden en dat
leverde een gemiddelde van 7,6 en 96% voldoendes en 4% onvoldoendes op.
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Onderwerpen in voorgaande kwartaalberichten
2008|1: mediagebruikers, institutioneel vertrouwen, machteloosheid en Europa;
2008|2: levensinstellingen, informatie voor de regering en maatschappelijke participatie;
2008|3: groepen werkenden, economische en persoonlijke toekomstverwachtingen;
2008|4: basismotivaties, overheidsuitgaven, de crisis en publieke omgangsvormen;
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:
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-persoonlijkheidsdimensies;
2013|3:
persoonlijke toekomstzorgen, inkomensongelijkheid en Europa;
2013|4: opvattingen over Oost-Europese arbeidsmigranten en lokale politiek;
2014|1:
stemming over Europa en de Haagse politiek;
2014|2: (fysieke) risico’s en verantwoordelijkheden;
2014|3: visies op Nederland en de toekomst en essay ‘Van stemming naar bestemming’;
2014|4: decentralisaties in het sociale domein en vrijheid van meningsuiting;
2015|1:
internationale politieke situatie, lokale tevredenheid en burgertypen, en
2015|2: Europese Unie en burgerparticipatie.
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