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Positief over de economie, 
negatief over de politiek
Het overkoepelende beeld van de 
stemming in Nederland is stabiel. 
69% is voldoende tevreden over de 
economische situatie, 71% verwacht 
hierin de komende twaalf maanden 
geen verslechtering. Hoewel de 
economische stemming de afgelo-
pen kwartalen licht verslechterde, 
is men in vergelijking met eerdere 
jaren positief. Het vertrouwen in 
de Tweede Kamer en de regering is 
over de langere termijn bezien laag. 
45% heeft voldoende vertrouwen 
in de Tweede Kamer, 41% in de 
regering.

→ p. 5

Optimistische stemming 
in vergelijking met andere 
landen
Als mensen in het cob de richting 
van Nederland ‘al met al’ moeten 
beoordelen, vindt 60% het meer de 
verkeerde kant op gaan en 28% 
meer de goede kant. In onderzoek 
van de Eurobarometer is men 
positiever, waarschijnlijk vooral 
doordat men daarin Nederland 
meer vergelijkt met andere landen. 
Dan zijn er eind 2015 ongeveer 
evenveel mensen die het met het 
land eerder de goede kant op 
vinden gaan (40%) als die het de 
verkeerde kant op zien gaan (38%). 
In Europa is Nederland een relatief 
optimistisch land. De meeste 
landen kennen duidelijk meer 
pessimisten dan optimisten. Het 
meest extreem is Griekenland, 
waar 77% het de verkeerde kant 
op vindt gaan en slechts 8% de 
goede kant op.

→ p. 19

Belangrijkste bevindingen tweede kwartaal 2016
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Immigratie blijft veruit het 
meest genoemde probleem
De bezorgdheid over de komst en 
opvang van vluchtelingen blijft 
groot. Immigratie en integratie is 
voor het derde kwartaal op rij het 
meest genoemde maatschappelijke 
probleem. 56% noemt dit thema 
spontaan als we vragen naar de 
belangrijkste problemen in Neder- 
land. Andere vaak genoemde 
problemen zijn de manier van 
samenleven, de zorg, inkomen en 
economie en politiek en bestuur.

→ p. 13 

Zorg over aantallen, 
culturele verschillen en 
druk op voorzieningen
55% vindt dat er te veel vluchte-
lingen komen, 56% wil niet meer 
vluchtelingen opnemen en 63% 
denkt dat onder asielaanvragers in 
Nederland veel economische 
vluchtelingen zijn. De groep die de 
grenzen zou willen sluiten is met 
24% in de minderheid.
Mensen die zich zorgen maken zijn 
ongerust over de grote aantallen en 
over de grote culturele verschillen. 
Velen willen niet dat de komst van 
vluchtelingen ten koste gaat van 
Nederlanders. Ze vinden het 
onrechtvaardig als vluchtelingen 
geld en woningen krijgen, terwijl 
andere kwetsbare groepen niet 
geholpen worden.

→ p. 26 & 47

Meer steun voor overheids-
uitgaven aan bestrijding 
terrorisme
Sinds eind 2015 is de steun voor uit-  
gaven aan bestrijding van terro-
risme in Nederland sterk gestegen: 
61% wil er meer geld aan uitgeven. 

Opvang onder voorwaarden: 
beperkt, evenredig en 
kleinschalig
63% vindt het onze morele plicht 
om mensen toe te laten die 
vluchten voor oorlog en vervolging 
(15% vindt dat niet). Sommigen 
verbinden voorwaarden aan die 
morele plicht. Zo willen ze dat 
Nederland alleen politieke vluchte-
lingen opneemt, dat die opvang 
liefst tijdelijk is en dat andere 
landen ook mensen opvangen. 
Men heeft een sterke voorkeur voor 
kleinschalige opvang. Anderen 
stellen geen voorwaarden en 
vinden dat we moreel verplicht zijn 
om te zorgen voor de medemens of 
hanteren het principe van weder-
kerigheid (‘ik zou ook geholpen 
willen worden’).

→ p. 40

Verdeeldheid en worsteling 
in de publieke opinie
De meningen over vluchtelingen 
zijn sterk verdeeld. Er zijn (soms 
felle) tegenstanders die negatieve 
effecten vrezen van de komst van 
vluchtelingen. Er zijn voorstanders 
van de opvang van vluchtelingen 
die eerder de afwijzende houding 
van anderen vrezen. En er is een 
middengroep die neutraal is, 
twijfelt, of het eigenlijk niet goed 
weet. Veel mensen (niet alleen die 
middengroep) worstelen met het 
onderwerp. Ze kennen de argumen-
ten voor en tegen en kunnen zich bij 
beide kanten wel wat voorstellen. 
Ze vinden dat opvang een morele 
plicht is én maken zich zorgen over 
hoe het verder moet. Mensen 
hebben er gemengde gevoelens en 
opvattingen over.

→ p. 51
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Top vijf van maatschappelijke problemen in tweede kwartaal 2016

Het is echter niet het terrein waar 
men het meest aan wil uitgeven. 
Bovenaan de prioriteitenlijst staan 
werkgelegenheid, armoedebestrij-
ding, gezondheidszorg en onder-
wijs. Onderaan de lijst staan kunst 
en cultuur, ontwikkelingssamen-

werking en internationale missies. 
Over uitgaven aan missies is men 
sinds eind 2014 aanzienlijk minder 
negatief geworden.

→ p. 11
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Ten geleide

In dit 34e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspec-
tieven (cob) beschrijven we de stemming in het voorjaar van 2016. In 
hoofdstuk 1 behandelen we de stemming in Nederland en de ontwik-
kelingen daarin. We kijken naar waardering van de economie, institu-
tioneel vertrouwen en opvattingen over politieke en maatschappelijke 
kwesties. In hoofdstuk 2 kijken we ‘waarom het gaat zoals het gaat’. We 
analyseren waarom sommigen vinden dat het de goede en velen vinden 
dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland. In hoofdstuk 3 gaan we 
in op een maatschappelijk probleem dat al drie kwartalen met afstand 
het meest genoemd is: de komst en opvang van vluchtelingen in Neder-
land. We beschrijven het beeld dat mensen van vluchtelingen hebben, 
onderzoeken hun houdingen over de komst van vluchtelingen en kijken 
welke plek ze innemen in het maatschappelijke debat over die kwestie.
In deze aflevering staan de cob-gegevens over het tweede kwartaal 
van 2016 centraal, maar maken we ook gebruik van andere onderzoe-
ken, zoals de Eurobarometer. De gegevens voor de cob-enquête zijn 
verzameld tussen 1 april en 3 mei 2016. Op 12 april en 19 april zijn vier 
groepsgesprekken gehouden, twee in Amsterdam en twee in Den Bosch 
(zie de Verantwoording achterin dit kwartaalbericht). Vlak voor de start 
van het veldwerk vonden (op 22 maart) aanslagen plaats op de Brusselse 
luchthaven en metro. Aan het begin van de veldwerkperiode (6 april) 
werd het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne gehou-
den. Andere gebeurtenissen in het nieuws waren de onthullingen over 
de zogenoemde ‘Panama Papers’ (gelekte documenten over belasting-
constructies van onder andere bedrijven en enkele staatshoofden), de 
strijd om de nominaties voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde 
Staten, de situatie in het Midden-Oosten en de komst van vluchtelingen 
naar Europa. 
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Geen grote veranderingen in de publieke stemming

Het overkoepelende beeld van de stemming in Nederland is stabiel. Over 
de economie is men in vergelijking met eerdere jaren positief, over de 
politiek negatief. De meerderheid is en blijft van mening dat Nederland 
al met al meer de verkeerde kant op gaat. Binnen dit algemene beeld 
doen zich wel (kleine) veranderingen voor.

Positief over de economie 
Vergeleken met voorgaande jaren zijn Nederlanders in het tweede 
kwartaal positief over hun eigen financien en de Nederlandse economie 
(figuur 1.1). 80% geeft zijn eigen financiële situatie een voldoende, 83% 
verwacht daarin de komende twaalf maanden geen verslechtering.1 69% 
is voldoende tevreden over de economische situatie in Nederland, 71% 
verwacht hierin de komende twaalf maanden geen verslechtering.
 Ten opzichte van vorig kwartaal zijn er geen grote veranderingen in 
de economische stemming, wel zijn er wat kleinere ontwikkelingen. 
Het aandeel dat de Nederlandse economie een voldoende geeft, daalt 
voor het tweede kwartaal op rij (van 74% eind 2015 naar 71% begin 2016 
en 69% nu). De economische verwachtingen zijn de afgelopen paar 
kwartalen langzaam iets minder positief geworden. In vergelijking met 
vorig kwartaal daalde het aandeel dat een verbetering van de economie 
verwacht van 29% naar 21%. Het aandeel dat een gelijke situatie verwacht, 
steeg van 45% naar 51% (niet in figuur).2 

Negatief over de richting die Nederland op gaat
Dankzij positieve berichten over de economie waren vanaf begin 2014 
meer Nederlanders optimistisch over de richting waarin het land zich 
ontwikkelt (zie COB 2014|1: 7). Deze (kleine – het merendeel bleef 
immers negatief) opleving is de afgelopen kwartalen weer langzaam 
weggezakt, al blijft de stemming positiever dan bijvoorbeeld in voorjaar 

Hoe gaat het met Nederland? 1
Kernpunten 
→ Over de economie is men in vergelijking met eerdere jaren positief, over de politiek negatief. 69% is vol-

doende tevreden over de economische situatie in Nederland, 71% verwacht de komende twaalf maanden 
geen verslechtering. 45% heeft voldoende vertrouwen in de Tweede Kamer, 41% in de regering.

→ Het vertrouwen in grote ondernemingen is de afgelopen twee kwartalen gedaald: eind 2015 had 62% 
vertrouwen, nu is dat 56%.

→ De bezorgdheid over de komst en opvang van vluchtelingen blijft groot. Immigratie en integratie is voor 
het derde kwartaal op rij verreweg meest genoemde maatschappelijke probleem.

→ Sinds eind 2015 is de steun voor uitgaven aan bestrijding van terrorisme sterk gestegen. Het is echter niet 
het terrein waaraan men het meest wil uitgeven. Dat zijn werkgelegenheid, armoedebestrijding, gezond-
heidszorg en onderwijs. 

→ Na een kleine opleving vorig kwartaal is men nu weer wat negatiever over het Nederlandse lidmaatschap 
van de Europese Unie (eu). 39% vindt dat lidmaatschap een goede zaak, 28% niet. Over de lange termijn 
bezien daalt de steun voor het eu-lidmaatschap.

1 63% verwacht een gelijke situatie, 
20% verwacht een verbetering  
(63 + 20 = 83%).

2 De 21% die een verbetering verwacht, 
telt samen met de 51% die een gelijke 
situatie verwacht op tot 71%. 
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en zomer 2012 of zomer 2013. In april 2016 vindt 60% alles overziend dat 
Nederland de verkeerde kant op gaat en ziet 28% het de goede kant op 
gaan. 
 Mensen die vinden dat Nederland de goede kant op gaat, wijzen op 
gunstige economische vooruitzichten. Ook zeggen ze dat Nederland 
het in vergelijking met andere landen goed doet en dat ze de vrijheid 
waarderen. Mensen die pessimistisch zijn over Nederland wijzen op de 
manier van samenleven, economie en werkgelegenheid, immigratie 
en gezondheidszorg. Vaak houden ze de politiek verantwoordelijk voor 
negatieve ontwikkelingen. In hoofdstuk 2 gaan we uitgebreid in op de 
vraag waarom men het de goede of verkeerde kant op vindt gaan.

Vertrouwen in grote ondernemingen gedaald
Het vertrouwen in grote ondernemingen daalde de afgelopen twee 
kwartalen (figuur 1.2). Eind 2015 had 62% voldoende vertrouwen, vorig 
kwartaal was dat 59% en nu 56%. In vergelijking met eind 2015 is het 
vertrouwen het sterkst gedaald onder 55-plussers (-13%) en onder hoger-
opgeleiden (-14%). Onder 34-54-jarigen en onder middelbaar opgeleiden 
daalde het vertrouwen nauwelijks.
 Grote ondernemingen krijgen in april 2016 gemiddeld een 5,4 (op 
een schaal van 1-10); dat is aanzienlijk lager dan de afgelopen jaren en net 
zo laag als begin 2009. De vertrouwensdaling begin 2009 hing samen 
met de economische crisis. Men was negatiever over grote Nederlandse 
bedrijven en de ontslagen die ze zeiden te moeten doorvoeren (cob 
2009|1: 4). De daling van het vertrouwen in grote ondernemingen nu is 
opvallend – al is uit de enquête niet direct af te leiden wat de reden is. 
Het kan te maken hebben met de onthullingen van de ‘Panama Papers’ 

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

Bron: cob 2008/1-2016/2
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Hoe gaat het met Nederland?
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Bron: cob 2008/1-2016/2

of met recente faillissementen zoals die van v&d, maar dat blijft specu-
leren. In de groepsgesprekken kwamen deze onderwerpen niet spon-
taan naar voren. In de open antwoorden in de enquête worden grote 
bedrijven wel genoemd, maar niet heel veel. Het gaat dan om het sluiten 
van bedrijven, de ontslagen die daarbij horen en ‘gesjoemel van grote 
bedrijven’ (en banken, instanties en de politiek).
 Ongeveer 63% van de Nederlanders heeft voldoende vertrouwen in 
de rechtspraak, de kranten, de televisie en vakbonden. Het vertrouwen 
in kranten en televisie is gedaald sinds vorig kwartaal (toen resp. 68% 
en 69%).

Vertrouwen in Tweede Kamer en regering laag
45% heeft voldoende vertrouwen in de Tweede Kamer, 41% heeft vol-
doende vertrouwen in de regering. Die score verschilt niet significant 
van vorig kwartaal; toen respectievelijk 48% en 44%. Van de mensen die 
in 2012 op de sp of pvv stemden of thuisbleven heeft respectievelijk 22%, 
5% en 27% voldoende vertrouwen in de regering. Van diegenen die in 
2012 op d66/gl, vvd, cda of PvdA stemden heeft respectievelijk 72%, 57%, 
52% en 43% voldoende vertrouwen.
 Over de wat langere termijn bezien is het vertrouwen in de Tweede 
Kamer en de regering laag – bijna net zo laag als in de zomer van 2013 of 
in de zomer na de val van kabinet-Rutte I in 2012 (figuur 1.3). Bij aanvang 
van het kabinet-Rutte II had 57% voldoende vertrouwen. Dat vertrouwen 
daalde snel na onrust over de inkomensafhankelijke zorgpremie (cob 
2013|1:15-17) en daalde daarna verder, onder andere vanwege nieuwe 
bezuinigingen, ‘akkoorden’ en ‘tussenformaties’ (cob 2013|3: 8). Vanaf 
2014 steeg het vertrouwen in de regering weer, vooral dankzij positie-
vere berichten over de economie (cob 2014|4:7). Vanaf 2015 neemt het 
vertrouwen in de regering weer af.
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Op een enkele positieve opmerkingen na (‘de bedoelingen van de over-
heid zijn goed’), zijn mensen in de open antwoorden in de enquête 
negatief over de politiek en de regering. Men vindt dat de politiek de 
verkeerde keuzes maakt (op het gebied van vluchtelingen, de gezond-
heidszorg), te weinig naar burgers luistert (en bijvoorbeeld te veel naar 
de eu) en vermoedt dat de regering de grip op belangrijke problemen 
kwijt is (zie verder hoofdstuk 2). Ook in de groepsgesprekken heeft men 
geen hoge verwachtingen van het kabinet. De deelnemers wekken de 
indruk dat ze afgehaakt zijn, niet (alleen) uit desinteresse, maar omdat ze 
er eigenlijk niet meer in geloven:

A: “Ze beloven van alles maar doen niks”.
B: “Ik vind het een poppenkast. Het ziet eruit dat ze dingen vooral doen 

omdat ze dat leuk vinden en er niet serieus naar kijken. Hoe ze dingen 
brengen op tv bijvoorbeeld is niet geloofwaardig meer. Je hoort vaak 
dat ze liegen over dingen, het is anders dan het echt is. Ze houden 
elkaar vooral de hand boven het hoofd.”

A: “Je kunt er wel wat aan doen.”
D: “Wat dan?”
A: “Een keer eens niet je kop in het zand steken. Je kunt gaan staken!”
E: “Het is zo’n mooie poppenkast, iedereen is met elkaar tevreden! Het is 

allemaal één pot nat, er wordt nooit ruzie gemaakt, het komt allemaal 
goed. En niemand die in opstand komt.” (Amsterdam, groep lager-
opgeleiden)

Negatiever over competentie politici
Elk kwartaal leggen we enkele stellingen voor over politiek. We bespre-
ken er dit kwartaal vier waarbij zich verschuivingen voordoen (tabel 1.1).
 

Hoe gaat het met Nederland?
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Figuur 1.3 Ontwikkeling van politiek vertrouwen,a bevolking van 18+, 2008-2016/2 (gemiddelde score)

a Politiek vertrouwen is een combinatie van het vertrouwen in de Tweede Kamer en de regering. Weergegeven zijn de gemiddelde rapportcijfers.

Bron: cob 2008/1-2016/2
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49% vindt dat de overheid onvoldoende doet voor mensen zoals zij, 16% 
is het hiermee niet eens, 35% is neutraal of weet het niet. Die opvat-
tingen verschillen nauwelijks met die van vorig kwartaal, maar op de 
langere termijn stijgt het aandeel dat vindt dat de overheid onvoldoende 
doet. In vergelijking met 2008/2009 zijn meer mensen het met de stel-
ling eens en minder mensen het ermee oneens. 
 Opvallend dit kwartaal is dat 42% het oneens is met de stelling dat de 
meeste politici bekwame mensen zijn die weten dat ze doen. Dat is een 
grote stijging ten opzichte van vorig kwartaal, toen 34% dit vond. Het 
aandeel dat het met de stelling eens is, blijft met 23% ongeveer het-
zelfde. In vergelijking met vorig kwartaal nemen minder mensen een 
neutrale positie in en zeggen er meer dat ze het oneens of zeer oneens 
zijn met deze stelling. De steun voor krachtige leiders schommelt licht. 
Dit kwartaal is de groep tegenstanders (38%) weer net iets groter dan 
de groep voorstanders (31%). 
 Een ruime meerderheid (62%) zou het goed vinden als mensen 
meer kunnen meebeslissen over belangrijke politieke kwesties; 16% 
vindt dat niet. In vergelijking met vorig kwartaal zijn meer mensen het 
met deze stelling oneens. Het is denkbaar dat deze verschuiving is toe 
te schrijven aan (negatieve) ervaringen met het referendum over het 
associatieverdrag met Oekraïne op 6 april 2016,3 maar de antwoorden 
op deze stellingen zijn niet heel anders dan in eerdere jaren – op basis 
van deze cijfers kunnen we die conclusie dus niet trekken. In de open 
antwoorden in de enquête wordt een paar keer 4 verwezen naar het 

Hoe gaat het met Nederland?

3 Op 6 april 2016 vond het raadgevend 
referendum plaats over de wet tot 
goedkeuring van de associatieover-
eenkomst tussen de Europese Unie 
(eu) en Oekraïne. De opkomstdrempel 
van 30% werd met een opkomst van 
32,3% gehaald. 28% stemde vóór 
goedkeuring, 61% stemde tegen. Het 
debat ging zowel over het associa-
tieverdrag als over de eu. Daarnaast 
was er discussie over de opzet van het 
referendum.

4 Het woord ‘referendum’ komt 22 
keer voor in de in totaal 768 open 
antwoorden.

Tabel 1.1 Opvattingen over politiek,a bevolking van 18+, 2008-2016/2 (in procenten)

  2008- 2010- 2012- 2014-
  2009 2011 2013 2015 2016/1 2016/2

‘De overheid doet onvoldoende voor mensen zoals ik.’      

(zeer) oneens  21 24 23 21 17 16

(zeer) eens  35 36 37 41 45 49

‘De meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen.’      

(zeer) oneens  31 29 33 33 34 42

(zeer) eens  28 30 28 28 24 23

‘Het zou goed zijn als het bestuur van dit land werd overgelaten
aan enkele krachtige leiders.’ 

(zeer) oneens  41 38 35 36 34 38

(zeer) eens  28 32 35 32 35 31

‘Het zou goed zijn als mensen meer zouden kunnen meebeslissen
over belangrijke politieke kwesties.’

(zeer) oneens  14 14 15 13 11 16

(zeer) eens  63 63 61 62 66 62

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’. Significante (p < 0,05) veranderingen van de voorlaatste naar de laatste kwartaalmeting zijn in blauw weergegeven. 

Bron: cob 2008/1-2016/2
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referendum, vooral in negatieve zin. Er zijn mensen die de omgang 
van de regering met de uitslag van het referendum hekelen, er zijn er 
ook die twijfels hebben over de geschiktheid van het onderwerp. In de 
groepsgesprekken, die één en twee weken na het referendum plaats-
vonden, leeft het thema niet. De gespreksdeelnemers brengen het 
onderwerp niet spontaan naar voren in discussies over de stand van 
het land. Desgevraagd bleken velen niet te zijn gaan stemmen, en vond 
men het een lastig onderwerp.

A: “Ik heb bewust niet gestemd. Zij hebben verstand van zaken en ik vind 
dat mensen die geen verstand hebben van zaken niet de kans moeten 
krijgen om zich er mee bemoeien.”

B: “Je vindt het wel verstandig om mensen die er geen verstand van heb-
ben een regering te laten kiezen, maar ze mogen niet stemmen?”

A: “Nee dat zeg ik niet. Maar hoe vaker je ze de kans geeft om te stem-
men hoe meer invloed ze hebben.”

C: “Ik ben tegen referenda. Als de opkomst dusdanig laag is waar gaan 
we dan naar luisteren?”

D: “Ik ben niet tegen referenda, ik vind het op zich wel een goed middel. 
Maar hoe deze is opgestart... Ik had het idee dat de initiatiefnemers 
met dit referendum iets anders wilden dan waar het voor bedoeld 
is. En waar het over ging, dat hoort in de politiek thuis.” (Den Bosch, 
groep hogeropgeleiden)

De maatschappelijke agenda

Wat zijn de belangrijkste zorgen en prioriteiten van Nederlanders? Die 
vraag bekijken we dit kwartaal op twee manieren. We onderzoeken aan 
welke politieke doelen mensen meer of minder geld willen besteden. 
Deze zogenoemde ‘begrotingsvoorkeuren’ geven een indruk van de 
thema’s die men al of niet belangrijk vindt. Daarnaast bekijken we welke 
onderwerpen mensen spontaan noemen als belangrijkste maatschappe-
lijke problemen. Als tegenhanger van die problemen vragen we mensen 
ook naar de sterke kanten van Nederland.

Begrotingsvoorkeuren… 
Om het kwartaal brengen we beleidsprioriteiten van het publiek in kaart 
met een vraag naar waar de landelijke politiek meer of minder geld zou 
moeten uitgeven. Dat doen we door het voorleggen van zeventien doel-
einden, inclusief de vermindering van de staatsschuld. Als we dat laatste 
doel buiten beschouwing laten, wil men gemiddeld bij 44% van de reste-
rende doelen (veel) meer geld uitgeven, bij 11% (veel) minder en bij 37% 
de uitgaven constant houden.5 In figuur 1.4 zijn de zestien beleidsdoelen 
vermeld naar afnemende wens om er meer aan uit te geven.

Meer uitgeven aan werkgelegenheid, armoedebestrijding, zorg en 
onderwijs 
In figuur 1.1 zagen we dat de economische stemming relatief positief is. 
Dat neemt niet weg dat twee economische terreinen bovenaan staan in 

5 Gemiddeld kan 4% geen keuze maken 
en vult ‘ik weet het niet’ in. Bij het 
verminderen van de staatsschuld geeft 
10% dat antwoord; 21% wil daar meer 
aan uitgeven, 17% minder en 51% wil 
geen verandering.
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de lijst met publieke begrotingsprioriteiten. 77% wil meer geld uitgeven 
aan het vergroten van de werkgelegenheid, 75% wil meer uitgeven aan 
de bestrijding van armoede. Vergelijkbare aandelen willen meer uitge-
ven aan de gezondheidszorg (74%) en het onderwijs (72%). Onderaan de 
lijst staan kunst en cultuur, internationale missies en ontwikkelings-
samenwerking. Aan die posten wil tussen de 16% en 17% meer geld 
uitgeven, maar respectievelijk 39%, 34% en 44% liever minder.

Meer steun voor bestrijding van terrorisme
Om de ontwikkelingen door de tijd te bekijken, rekenen we de gemid-
delde voorkeuren voor de zeventien beleidsdoelen uit. Het aandeel dat 
minder wil uitgeven krijgt score -100, uitgeven zoals nu krijgt score 0, 
meer uitgeven krijgt score +100. Zo ontstaat het saldo van voorkeuren. 

verbeteren van het dierenwelzijn

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

stimuleren van kunst en cultuur

bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen

bijdragen aan internationale militaire 
missies en con�ictbeheersing

verbeteren van de integratie van minderheden

verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing

bijdragen aan de aanpak van internationale
milieuproblemen en klimaatverandering

verbeteren van het onderwijs

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

verbeteren van de (gezondheids)zorg

bestrijden van armoede in Nederland

vergroten van de werkgelegenheid

verminderen van de staatschuld

verbeteren van bescherming tegen het water (zee en rivieren)

verbeteren van mibiliteit (openbaar vervoer en wegen)

stimuleren van onderzoek en technologie

voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland

minder geldveel minder geld zoals nu meer geld veel meer geld

 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Figuur 1.4 Gewenste veranderingen in overheidsuitgaven,a bevolking van 18+, 2016/2 (in procenten) 

a ‘In de politiek moet worden gekozen. Meer geld uitgeven aan bepaalde doeleinden betekent dat er minder geld is voor andere. Wilt u dat de 
landelijke politiek aan de volgende doeleinden meer of minder geld gaat besteden? Wilt u uw antwoorden in de hokjes aankruisen?’ Hier zijn 
de uitgavenposten in de volgorde van afnemende bestedingswensen geplaatst, en onder het gemiddelde daarvan (zonder 'verminderen van de 
staatsschuld').

Bron: cob 2016/2
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Tabel 1.2 Ontwikkeling van de uitgavenwensen voor divers overheidsbeleid,a bevolking van 18+, 2008/4-2016/2
 (gemiddelde waarden)
  2008/4 2010/4 2012/4 2013/4 2014/4 2015/4 2016/2

vergroten van de werkgelegenheid 65 77 81 90 82 78 78

verbeteren van de (gezondheids)zorg 82 74 63 64 74 77 74

bestrijden van armoede in Nederland 66 58 58 66 63 72 73

verbeteren van het onderwijs 82 78 76 77 73 72 73

verbeteren van de veiligheid op straat 
(geweld en overlast tegengaan) 74 72 57 56 55 59 64

voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland 25 25 19 21 39 43 60

stimuleren onderzoek en technologie 42 43 41 48 47 41 41

verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en wegen) 63 41 32 28 27 32 36

verbeteren bescherming tegen het water (zee en rivieren) 48 29 25 32 34 29 32

verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing 23 12 7 7 8 16 16

bijdragen aan de aanpak van internationale milieuproblemen
en klimaatverandering  13 -9 -11 -10 -4 1 13

verbeteren van het dierenwelzijn 1 -5 -13 -11 -8 0 0

verbeteren van de integratie van minderheden -3 -29 -24 -28 -21 -9 -1

bijdragen aan internationale militaire missies en conflict-
beheersing  -55 -65 -56 -62 -16 -24 -18

stimuleren van kunst en cultuur -35 -37 -35 -27 -24 -31 -24

bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen -20 -42 -45 -43 -37 -31 -28

gemiddeld over de bovenstaande 16 posten 30 21 18 20 25 27 31

verminderen van de staatsschuld 1 15 11 -7 4 3 4

a Zie voor vraag en antwoorden figuur 1.4; de antwoorden zijn als volgt gewaardeerd: (veel) minder = -100, zoals nu = 0 en (veel) meer = 100. 
De uitgavencategorieën zijn gerangschikt in afnemende bestedingswensen in het laatste kwartaal. Veranderingen ten opzichte van de vorige 
meting zijn in blauw weergegeven.

Bron: cob 2008/4, 2010/4, 2012/4; 2013/4, 2014/4, 2015/4 en 2016/2.

Hoe gaat het met Nederland?

Een positief saldo betekent dat men meer aan het doel wil uitgeven, een 
negatief saldo minder. In totaal wil men dit kwartaal weer iets meer uit-
geven dan in de vorige meting: de gemiddelde uitgaven over alle posten 
samen stijgen van +27 naar +31.
 Bij bestrijding van terrorisme doet zich dit kwartaal de meest opval-
lende verschuiving voor: daaraan willen in vergelijking met eind 2015 
meer mensen geld uitgeven (een stijging van +43 naar +60). Die stijging 
kan te maken hebben met de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. De 
steun voor het bestrijden van terrorisme was ook daarvoor al toegeno-
men van +21 eind 2013, vermoedelijk als reactie op de aanslagen in Parijs. 
Onderaan de lijst met begrotingsvoorkeuren zien we ook groeiende 
steun voor internationale missies. Nog steeds wil men er liever minder 
dan meer geld aan besteden, maar de score is met -18 aanzienlijk minder 
negatief dan de score van -55 eind 2008.
 In vergelijking met vorig kwartaal is de impopulariteit van het sti-
muleren van kunst en cultuur en het verbeteren van de integratie van 
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minderheden iets afgenomen. Het bijdragen aan internationale milieu-
problemen winst aan belang (van +1 naar +13), net als het verbeteren van 
de veiligheid (van +59 naar +64). 
 De meest populaire beleidsterreinen zijn de laatste jaren steeds het-
zelfde: werkgelegenheid, armoedebestrijding, zorg en onderwijs. Sinds 
eind 2013 is het belang van werkgelegenheid wel iets afgenomen (van 
+90 eind 2013 tot +78 nu). De steun voor armoedebestrijding is sinds 2012 
toegenomen (van (+58 eind 2012 tot +73 nu). 

Maatschappelijke problemen en sterke punten…
Elk kwartaal vragen we mensen om in hun eigen woorden op te schrij-
ven wat zij de grootste problemen en sterke punten van Nederland 
vinden. Mensen mogen maximaal vijf trefwoorden noemen. Die tref-
woorden zijn ingedeeld in zestien categorieën en worden zo gewogen 
dat elke respondent die iets noemt één keer meetelt. Dat doen we om 
te voorkomen dat mensen die veel problemen noemen zwaarder mee-
tellen dan mensen die één probleem noemen. Zo ontstaan het ‘natio-
nale probleembesef’ en de ‘nationale trots’.

Vluchtelingen wederom meest genoemde probleem
Immigratie en integratie is voor het derde kwartaal op rij het meest 
genoemde probleem. Het thema maakt 26% uit van het nationale pro-
bleembesef; 56% noemt een of meer problemen in deze categorie. Dat 
aandeel is wel iets lager dan vorig kwartaal, maar de komst van vluch-
telingen blijft veruit de belangrijkste bron van ongerustheid. De term 
‘vluchtelingen’ wordt net als vorig kwartaal verreweg het meest genoemd 
(alleen, of in combinatie: ‘vluchtelingenbeleid’ of ‘vluchtelingenop-

Hoe gaat het met Nederland?

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/2
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Figuur 1.5 Ontwikkelingen in het nationale probleembesef,a de vijf grootste categorieën onderwerpen van het tweede
 kwartaal 2016, bevolking van 18+, 2008-2016/2 (in procenten van het nationale probleembesef)

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

Bron: cob 2008/1-2016/2
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vang’). Andere vaak genoemde termen zijn ‘asielzoekers’ en ‘integratie’. 
In hoofdstuk 3 gaan we uitgebreid op het onderwerp vluchtelingen in.
 De manier van samenleven maakt 16% uit van het nationale pro-
bleembesef en komt daarmee op de tweede plaats. Ook in de groeps-
gesprekken komt de verharding naar voren als punt van zorg. De 
deelnemers hebben het over agressie in het verkeer en op straat, over 
vooroordelen, intolerantie en verslechterde omgangsvormen.

De top vijf van belangrijke nationale problemen wordt verder gevormd 
door ongerustheid over de gezondheids- en ouderenzorg, zorgen over 
politiek en bestuur en over inkomen en economie. Het thema gezond-
heidszorg wordt sinds begin 2015 iets minder vaak genoemd. Het belang 
van het thema inkomen en economie neemt sinds 2013 langzaam af. 

Goed in Nederland: samenleven, vrijheid en voorzieningen
In de enquête blijkt keer op keer dat het gemakkelijker is om te beden-
ken wat verkeerd gaat en beter kan, dan om te zeggen wat goed is in 
Nederland. In de enquête weet 59% van de respondenten spontaan een 
of meer sterke kanten van Nederland te noemen. Ter vergelijking: 86% 
kan een probleem noemen. Sterke punten noemt men de manier van 
samenleven (zoals vrijwilligerswerk en hulpvaardigheid), de vrijheid die 
er in Nederland is, het goede niveau van de gezondheidszorg, het sociale 
stelsel en het welvaartsniveau. 
 Opvallend blijft dat sommige thema’s worden genoemd bij de maat-
schappelijke problemen én bij de sterke punten. Mensen zijn weliswaar 
tevreden over de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar bezorgd over 
stijgende kosten en veranderingen in de (ouderen)zorg en de toekomst. 
In het samenleven zien mensen veel dingen fout gaan, maar ook goede 
dingen gebeuren: mensen zijn bereid elkaar te helpen en doen vrijwil-
ligerswerk.
 Ook in de groepsgesprekken blijkt het steevast gemakkelijker om pro-
blemen te noemen dan sterke punten. Daarom hebben we dit keer in twee 
van de vier groepen aan mensen gevraagd om thuis vast na te denken over 
twee positieve punten en twee minder positieve punten. Goede punten 
blijken onder andere vrijheid, democratie, de economische situatie en het 
feit dat er geen oorlog is. Dat laatste is opvallend en horen we dit kwartaal 
eigenlijk voor het eerst. Mensen refereren aan oorlogen en onrust elders 
en noemen de vrede en veiligheid in Nederland als positief punt.6

 Zoals vaker opgemerkt zijn mensen positiever over Nederland als ze 
de situatie van nu vergelijken met die in andere landen: 

A: “Als je een beetje nadenkt over en ziet hoe het er in de wereld aan 
toegaat, hoe kun je dan in godsnaam zo negatief over Nederland 
denken?”

B: “De samenleving is zo’n breed begrip. Sommige dingen gaan heel 
goed. Die asielzoekers zijn allemaal welkom, en geef die mensen 
dan een plek en dan vind ik het zo belachelijk dat mensen daar met 
geweld tegen in gaan. En dat we eigenlijk weinig armoede kennen in 
ons land. En dat iemand het in de bijstand nog redelijk goed heeft.  
Als je in Amerika of Azië geen werk hebt is er geen bijstand.”

Hoe gaat het met Nederland?

6 Het klinkt ook zorgwekkend dat 
‘geen oorlog’ nu opeens een positief 
referentiepunt is. De voorgaande jaren 
zei men dat niet zo expliciet. Men had 
het wel eens over vrede en vrijheid, 
maar meer in het algemeen. In het 
huidige ‘geen oorlog’ zit toch een iets 
concretere verwijzing.



 burgerperspec tieven 2016 |  2 15

Hoe gaat het met Nederland?

A: “Daarom komen ze allemaal hier naar toe.”
C: “Ik vind dat er dingen goed gaan en dat er dingen minder goed gaan. 

Er wordt je wel aangepraat dat je bang moet zijn voor aanslagen. Daar 
ben ik persoonlijk niet heel bang voor. Met de economie gaat het 
beter. Er zijn meer banen en de huizenprijs gaat weer stijgen."  
(Den Bosch, groep hogeropgeleiden)

Uitgaven aan internationale missies: eigen land eerst
Bijdragen aan internationale missies en conflictbeheersing staat bijna 
onderaan de prioriteitenlijst van Nederlanders (figuur 1.4). Het aan-
deel dat er (veel) minder geld aan wil uitgeven is met 34% groter dan 
het aandeel dat er (veel) meer geld aan wil besteden (17%). 43% wil de 
uitgaven houden zoals ze zijn. Toch valt in tabel 1.2 op dat het saldo sinds 
eind 2014 aanzienlijk minder negatief is dan in de jaren daarvoor. Het 
aandeel Nederlanders dat wil bezuinigen op internationale missies daalt. 
Mensen zijn ook minder negatief over missies als hen wordt gevraagd 
of Nederland daaraan op verzoek van de internationale gemeenschap 
moet bijdragen. Dit kwartaal vindt 38% dat Nederland dat moet doen, 
20% vindt van niet en 42% neemt een neutrale positie in. In 2011 en 2012 
waren veel meer mensen het met deze stelling oneens (tabel 1.3).
 De verminderde afkeer van uitgaven aan internationale missies is 
aanleiding om eens te vragen waarom mensen hieraan meer, evenveel of 
minder geld willen besteden.

Zoals we vaker zien als we mensen vragen naar onderdelen van buiten-
lands beleid (missies, ontwikkelingssamenwerking, de eu), vinden velen 
dat problemen in Nederland belangrijker zijn dan problemen elders. 
Ook vindt men dat Nederland als klein land al relatief veel doet. 
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Figuur 1.6 Ontwikkelingen in de nationale trots,a de vijf belangrijkste categorieën van het tweede kwartaal van 2016, 
 bevolking van 18+, 2008-2016/2 (in procenten van de nationale trots)

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

Bron: cob 2008/1-2016/2
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“Er zijn binnen Nederland nog zoveel dingen die geld nodig hebben. 
Waarom kijken ze eens niet gewoon om zich heen? Op dit moment 
staat bijna iedereen wel op een of andere manier 'in de kou'. Laat ze 
sociale huurwoningen gaan bouwen, goed voor de economie en voor 
woongenot.” (vrouw, 65 jaar, lageropgeleid)

“Laten ze eerst maar de problemen hier in het land oplossen.”  
(man, 22 jaar, lageropgeleid)

Mensen die minder geld willen besteden aan missies, denken dat die 
geen of zelfs een averechts effect hebben. Conflicten blijven bestaan, 
worden erger of Nederland wordt er zelf onveiliger van. 

“Het helpt niet..., sterker nog, het werkt averechts. Kijk maar naar Irak 
enzovoort. Wij moeten ophouden met het braafste jongetje van de 
klas te willen zijn en de olie van anderen te verdedigen.” (man, 43 jaar, 
lageropgeleid)

Mensen die meer geld willen besteden aan missies, vinden dat de pro-
blemen in de wereld steeds groter worden en dat we die problemen geza-
menlijk moeten aanpakken, denken dat vrede elders bijdraagt aan de 
vrede en veiligheid hier en zien het als een manier om de vluchtelingen- 
crisis aan te pakken.

“De vluchtelingenproblematiek zou nooit zo immens groot zijn als er 
al veel eerder betrokkenheid of ingrijpen had plaatsgehad in Syrië. 
Ik geloof echt dat grote problemen voorkomen kunnen worden als 
er meer geïnvesteerd wordt in conflictbeheersing over de grens.” 
(vrouw, 35 jaar, hogeropgeleid)

Diegenen die vinden dat er genoeg geld naar missies gaat, vinden dat 
Nederland al genoeg doet. Meer geld is niet nodig, dat kunnen we beter 
besteden aan problemen hier. Maar we moeten ook niet op missies 
bezuinigen vinden ze: het is goed om bij te dragen aan het oplossen van 
problemen in de wereld.

7 In figuur 1.7 zijn met stippellijnen de 
lineaire trends aangegeven. Voor alle 
drie opleidingsniveaus is er over de 
34 kwartalen nu een negatieve trend 
te signaleren, maar die is voor de 
lageropgeleiden (-1,03*** procent-
punt per kwartaal) sterker dan voor 
de middengroep (-0,75*** procent-
punt per kwartaal) en die is weer veel 
sterker dan voor de hogeropgeleiden 
(-0,25*). De verschillen tussen de 
niveaus nemen dan ook significant 
toe: met 0,78*** tussen hoger- en 
lageropgeleiden, 0,50*** tussen 
hogeropgeleiden en de middengroep 
en 0,28** tussen de middengroep en 
de lageropgeleiden (*** = significant 
op 0,001-niveau, ** op 0,01-niveau; 
tweezijdig).

Tabel 1.3  ‘Nederland moet deelnemen aan militaire missies als de internationale
 gemeenschap daarom vraagt’, bevolking van 18+, 2011-2016/2 
 (in procenten)

  11/2 12/4 14/4 15/4 16/2a

(zeer) oneens 30 36 18 24 20

neutraal of weet niet  34 34 33 41 42

(zeer) eens 37 30 48 35 38

a De vraag is in dit kwartaal voorgelegd aan de helft van de respondenten.

Bron: cob 2011/2, 2012/4, 2014/4, 2015/4 en 2016/2
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Tabel 1.4 Opvattingen over globaliseringskwesties,a bevolking van 18+, 2008-2016/2 (in procenten)

  2008- 2010- 2012- 2014-
  2009 2011 2013 2015 2016/1 2016/2

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

 (zeer) oneens  32 32 34 31 28 31

(zeer) eens  40 40 37 40 41 41

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

(zeer) oneens  27 28 24 25 29 29

(zeer) eens  40 41 43 43 37 42

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

(zeer) oneens  42 42 41 38 37 39

(zeer) eens  17 19 22 25 26 23

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

(zeer) oneens  16 18 22 25 21 28

(zeer) eens  47 46 44 41 41 39

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’. Significante (p < 0,05) veranderingen van de voorlaatste naar de laatste kwartaalmeting zijn in blauw weergegeven. 

Bron: cob 2008/1-2016/2

Hoe gaat het met Nederland?

Steun voor eu kalft af sinds 2008
Hoewel de zorgen over vluchtelingen groot blijven, wijken de opvat-
tingen over immigranten in het algemeen niet noemenswaardig af van 
die in eerdere jaren (tabel 1.4). 41% is het (zeer) eens met de stelling dat 
Nederland een prettiger land zou zijn met minder immigranten, 
31% vindt dat niet. 42% vindt dat de aanwezigheid van verschillende  
culturen winst is voor onze samenleving, 29% is het hiermee niet eens.
 23% denkt dat mensen zoals zij nadelen ondervinden van het verdwij-
nen van grenzen en het meer open worden van de economie. 39% denkt 
hiervan geen nadelen te ondervinden. In 2008/2009 was het verschil 
tussen diegenen die geen nadelen zagen en diegenen die dat wel doen 
een stuk groter dan de afgelopen jaren.

Na een kleine opleving vorig kwartaal is men nu weer wat negatiever 
over het Nederlandse lidmaatschap van de eu. 39% vindt dat lidmaat-
schap een goede zaak, 28% niet en 33% is neutraal of weet het niet. Over 
de lange termijn bezien en kleine schommelingen van kwartaal tot 
kwartaal daargelaten, daalt de steun voor het eu-lidmaatschap.7 In totaal 
blijft de groep voorstanders echter groter dan de groep tegenstanders. 
 De meningsverschillen over de eu naar opleidingsniveau blijven 
groot. Waar onder hogeropgeleiden de voorstanders van het eu- 
lidmaatschap van 2008 tot en met nu steeds duidelijk in de meerder-
heid zijn (figuur 1.7), zijn onder lageropgeleiden sinds 2012 de tegen-
standers meestal in de meerderheid. Onder middelbaar opgeleiden was 
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Hoe gaat het met Nederland?
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Figuur 1.7 Steun voor het Nederlandse eu-lidmaatschap naar opleidingsniveau,a bevolking van 18+, 2008-2106/2
 (in procentpunten)

a Weergegeven is de nettosteun voor het lidmaatschap, dat wil zeggen: het aandeel dat het (zeer) eens is met de stelling dat het Nederlandse 
lidmaatschap een goede zaak vindt min het aandeel dat het daarmee (zeer) oneens is. Een score van 0 geeft aan dat voor- en tegenstanders 
elkaar in evenwicht houden. Een positieve score geeft aan dat er binnen de betreffende groep meer voorstanders zijn; bij een negatieve score 
zijn de tegenstanders in de meerderheid.

Bron: cob 2008/1-2016/2

de groep voorstanders ook altijd groter dan de groep tegenstanders, 
maar die verschillen worden steeds kleiner. Als de trend vanaf 2008 zo 
doorzet, duurt het niet lang meer voordat ook onder middelbaar opge-
leiden meer eu-tegenstanders dan voorstanders zijn.
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Waarom het de goede of verkeerde kant op gaat
met het land2

We gaan nu uitgebreider in op de vraag hoe mensen het al met al vinden 
gaan met Nederland. Die vraag stellen we altijd aan het einde van de 
kwartaalenquête en we vragen dan ook altijd het antwoord toe te lichten. 
Uit die toelichtingen putten we om de stemming te illustreren en belang-
rijke zorgen en verlangens over de samenleving naar voren te halen. 
Soms maken we een wat uitgebreidere analyse, bijvoorbeeld van de wijze 
waarop de politiek verantwoordelijk wordt gehouden voor ontwikkelin-
gen (cob 2015|4) of van de statistische verschillen in persoonskenmerken 
en houdingen tussen optimisten en pessimisten (cob 2014|3). Dit keer 
gaan we vooral in op de diversiteit en de emoties van toelichtingen. Voor 
we dat doen, schetsen we de stemming in Nederland in Europees per-
spectief, laten we een trendmatig toenemende ‘optimismekloof’ tussen 
inkomensgroepen in Nederland zien en brengen we de huidige sociale en 
politieke verscheidenheid in optimisme en pessimisme in kaart. 

Relatief optimistisch in Europees perspectief

Voor we ons verdiepen in verschillen in Nederland plaatsen we de 
publieke opinie in Nederland in Europees perspectief. Figuur 2.1 toont 
het netto maatschappelijk optimisme in 30 Europese landen begin 2008 
en eind 2015. Dat netto-optimisme heeft een positieve waarde als er in 
een land meer mensen zijn die vinden dat het de goede kant op gaat, en 
het heeft een negatieve waarde als er meer mensen zijn die vinden dat 
het de verkeerde kant op gaat. Dat laatste blijkt in 2015 in de meeste lan-
den het geval te zijn, terwijl in 2008 de helft nog aan de positieve kant 
stond. In de meeste landen (de landen onder de diagonaal in figuur 2.1) 
is men in 2015 minder optimistisch dan in 2008. In Nederland houden 
in beide jaren optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht. In 2008 
ziet 35% het de goede kant op gaan en 35% de verkeerde kant op; zeven 
jaar later is dat 40% en 38%. Daarmee zijn Nederlanders in vergelijkend 
perspectief optimistisch gestemd. De Maltezers zijn in 2015 (en ook al 
in 2008) het meest optimistisch (60% goede kant, 9% verkeerde), samen 

Kernpunten 

→ Vergeleken met andere Europeanen zijn Nederlanders positief gestemd over de ontwikkelingen van het land.
→ Er is sinds 2008 een zwakke trend van afnemend pessimisme, vooral bij mensen met een bovenmodaal 

inkomen. Bij mensen met een benedenmodaal inkomen is geen trend te signaleren.
→ Mensen met een liberale partijvoorkeur (d66, vvd) zijn het meest optimistisch over Nederland; mensen met 

een pvv-voorkeur het meest pessimistisch.
→ Als mensen in hun eigen woorden beargumenteren waarom het de goede of de verkeerde kant op gaat in 

Nederland, hebben zij het vooral over economie en werkgelegenheid, samenleven, normen en waarden, 
overheid en politiek en immigratie en integratie. Veel argumenten hebben een emotionele lading.

→ De argumenten geven inzicht in wat er sterk ‘leeft’ in de publieke opinie, maar niet per se in wat voor de 
meeste mensen het zwaarst weegt om optimistisch of pessimistisch te zijn. Waarschijnlijk laten zij zich sterk 
leiden door hun economische vooruitzichten.
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met de Ieren, die ook begin 2008 per saldo optimistisch waren maar 
een stuk optimistischer zijn geworden. Aan de andere kant staan in 2015 
Grieken (8% goede kant, 77% verkeerde) en Fransen (13% goede kant, 67% 
verkeerde). De Hongaren waren begin 2008 het meest pessimistisch en 
dat is nu een stuk minder het geval.

Groeiende verschillen en vaste patronen in Nederland

Vooral bovenmodaal wordt minder pessimistisch
De vraag die we elk kwartaal aan het einde van de vragenlijst van het 
cob stellen over hoe het met Nederland gaat, levert altijd (vgl. cob 
2014|3: 22 e.v.) een aanzienlijk pessimistischer publieke opinie in 
Nederland op dan de Europese cijfers aangeven.1 Figuur 2.2 laat de ant-
woorden zien voor de afgelopen vier kwartalen. Dit kwartaal is 19% van 
mening dat het met ons land duidelijk de verkeerde kant op gaat en 
41% dat het iets meer de verkeerde dan goede kant op gaat, tegenover 
25% die het iets meer de goede kant en 3% die het duidelijk de goede 
kant op ziet gaan (12% maakt geen keuze).

Waarom het de goede of verkeerde kant op gaat
met het land

1 De vragen verschillen qua formulering 
en antwoordmogelijkheden en, waar-
schijnlijk belangrijker, qua context. De 
Eurobarometervraag staat te midden 
van vragen over Europese kwesties en 
nodigt uit tot een vergelijking met de 
rest van de eu. Uit cob-focusgroepen 
weten we dat mensen landenverge-
lijkend een stuk positiever zijn over 
Nederland dan wanneer ze primair op 
ontwikkelingen in ons land zijn gericht 
(zie ook hoofdstuk 1). Dat laatste zal 
zeker het geval zijn wanneer men aan 
het einde van de cob-enquête de vraag 
beantwoordt. Het tijdsperspectief ligt 
ook voor de hand als men zomaar een 
‘hoe gaat het?’-vraag moet beant-
woorden, maar dat maakt de cob-
vraag niet beter dan de eb-vraag. Beide 
leveren interessante informatie, die 
onderstreept dat opinies geen harde 
gegevens zijn, maar afhankelijk van 
context en perspectief. 
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Figuur 2.1 Netto maatschappelijk optimisme a in 30 Europese landen in 2008 en 2015 (in procentpunten)

a ‘Zou u zeggen dat het over het algemeen de goede kant of de verkeerde kant op gaat in [land van ondervraging]?’ Vermeld zijn saldi van het 
percentage ‘goede kant’ min het percentage ‘verkeerde kant’.

Bron: eb 69.2 (maart-mei 2008) en eb 84.3 (november 2015)
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Voor de langere termijn liet figuur 1.1 al de ontwikkeling zien van het 
percentage van de bevolking dat het meer de goede dan verkeerde kant 
op vindt gaan. In figuur 2.3 brengen we het netto-optimisme in beeld 
en dat doen we behalve voor de hele bevolking (de gestippelde lijn) ook 
voor drie inkomensgroepen.2

Behalve in 2009 zijn mensen met een bovenmodaal inkomen voortdu-
rend minder pessimistisch dan mensen met een modaal en benedenmo-
daal inkomen. In 2014 en begin 2015 zijn er onder bovenmodaal zelfs wat 
meer optimisten dan pessimisten (positieve scores in figuur 2.3). 

2 De groepen worden onderscheiden 
op basis van (schattingen van) het indi-
viduele inkomen. Van ongeveer 10% 
van de respondenten ontbreken deze 
gegevens. 

Waarom het de goede of verkeerde kant op gaat
met het land

Figuur 2.2 Opvattingen over hoe het gaat met Nederland,a bevolking van 18+,
 2015-2016 (in procenten)

a Antwoorden op de vraag ‘In dit onderzoek zijn allerlei onderwerpen aan de orde geweest. 
We willen nog graag weten hoe u al met al vindt dat het gaat met Nederland. Vindt u dat het 
over het algemeen de verkeerde kant of de goede kant op gaat in Nederland?’ 

Bron: cob 2015/3-2016/2
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Figuur 2.3 Netto-optimisme a in de hele bevolking en drie inkomensgroepen, 2008-2016, bevolking van 18+ (in procentpunten)

a Het aandeel meer de goede kant op min het aandeel meer de verkeerde kant op (vraagstelling onder figuur 2.2).

Bron: cob 2008/1-2016/2
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3 In de hele bevolking stijgt het netto- 
optimisme trendmatig met 0,40*** 
procentpunten per kwartaal (niet 
weergegeven met een lijn in figuur 
2.3); bij bovenmodaal met 0,84***, 
bij modaal met 0,42* en bij beneden-
modaal met 0,27 (niet significant;  
*** = significant op 0,001-niveau,  
** op 0,01-niveau, tweezijdig). De 
afstand van bovenmodaal tot modaal 
neemt met 0,43** procentpunten 
per kwartaal toe, en tot beneden-
modaal met 0,51** (het verschil 
modaal – benedenmodaal verandert 
niet significant). Meestal kijken we 
niet naar inkomensniveaus maar naar 
opleidingsniveaus. Die vertonen een 
vergelijkbaar patroon met het grootste 
netto-optimisme en de sterkste 
stijging daarvan bij de hogeropgelei-
den. De trendmatige stijging bij hen 
bedraagt +0,64** per kwartaal, bij de 
middelbaar opgeleiden + 0,36** en bij 
de lageropgeleiden +0,08.

4 Toen bleek onder andere dat het gro-
tere optimisme van hogeropgeleiden 
statistisch verklaard kon worden uit 
hun afwijkende opvattingen, maar dat 
het grotere optimisme van mannen en 
ouderen niet geheel te verklaren viel 
uit hun opvattingen over samenleving 
en politiek.

Waarom het de goede of verkeerde kant op gaat
met het land

Figuur 2.4 Netto-optimisme en nettogeluk ,a bevolking van 18+, 2015-2016 
 (in procentpunten)

a Het aandeel meer de goede kant op min het aandeel meer de verkeerde kant op (vraag-
stelling onder figuur 2.2) en het aandeel ‘(erg) gelukkig’ min het aandeel '(erg) ongelukkig’  
in antwoord op de vraag ‘In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?’

Bron: cob 2015/3-2016/2
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De ontwikkelingen zijn bepaald niet vloeiend, maar als we door de fluc-
tuaties per kwartaal heen kijken en rechte lijnen trekken is er in de hele 
bevolking en in twee van de drie inkomenscategorieën sprake van een 
trendmatig toenemend netto-optimisme. Bovenmodaal laat de sterkste 
toename zien en bij benedenmodaal is geen significante toename. De 

‘optimismevoorsprong’ van bovenmodaal op de lagere inkomens neemt 
daardoor toe.3

Liberalen het meest optimistisch (en met confessionelen het gelukkigst)
In het kwartaalbericht cob 2014|3 (p. 23-26) zijn we uitgebreid inge-
gaan op de sociaaldemografische en electorale verschillen in opti-
misme en hoe die deels kunnen worden verklaard uit verschillen in 
maatschappelijke en politieke opvattingen.4 Daar kunnen we met de 
sindsdien verzamelde gegevens niets substantieels aan toevoegen en 
daarom beperken we ons tot een grafische weergave van de huidige 
posities van de belangrijkste sociaaldemografische categorieën en 
groepen met verschillende stemintenties. Dat doen we in figuur 2.4 
voor combinaties van netto-optimisme en nettogeluk: de mate waarin 
in de groepen het aandeel mensen dat gelukkig zegt te zijn groter is 
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5 De samenleving al of niet de goede 
kant op zien gaan correleert positief 
met zich gelukkig vinden en ook met 
andere indicatoren van een positief 
zelfbeeld (zich een optimist vinden, 
grip op het leven menen te hebben, 
zich in het algemeen eerlijk behandeld 
voelen en dergelijke). 

6 De 768 open antwoorden op de 
slotvraag zijn gecodeerd in het kwa-
litatieve analyseprogramma Atlas.ti. 
Hierbij is gekeken naar de onderwer-
pen waar mensen op ingaan in hun 
argumenten en naar de gevoelens die 
uit hun antwoorden blijken. Mensen 
die vinden dat het de goede kant op 
gaat geven gemiddeld kortere toelich-
tingen dan mensen die vinden dat het 
de verkeerde kant op gaat. Dat was 
eerder ook zo (Eefje Steenvoorden 
en Paul Dekker, De enquête, in: Paul 
Dekker (red.), Meten wat leeft?, Den 
Haag: scp, 2009: 30; Pepijn van  
Houwelingen, Bezorgde en boze 
burgers, in: Paul Dekker en Josje den 
Ridder (red.), Stemming onbestemd,  
Den Haag: scp, 2012: 115; en Eefje 
Steenvoorden, Societal pessimism. A study 
of its conceptualization, causes, correlates 
and consequences. Den Haag/Amsterdam: 
scp/UvA (proefschrift), 2016: 82).

Figuur 2.4 Netto-optimisme en nettogeluk ,a bevolking van 18+, 2015-2016 
 (in procentpunten)

dan het aandeel mensen dat zegt ongelukkig te zijn. De scores voor 
beide kenmerken illustreren weer overtuigend het oude adagium ‘met 
mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’: alle afgebeelde categorieën 
zitten qua nettogeluk ver in de positieve scores (het aandeel gelukki-
gen is minstens 57% groter dan het aandeel ongelukkigen), terwijl op 
twee uitzonderingen na alle categorieën qua netto-optimisme in de 
min staan.
 De figuur suggereert een positieve samenhang tussen persoonlijke 
geluk en maatschappelijke optimisme en dat blijkt er op individueel 
niveau ook te bestaan.5 Een wat uitzonderlijke positie neemt het electo-
raat van de sgp in: het prijst zichzelf heel gelukkig maar is zeer somber 
over het land.   
 De seksen, leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus onderscheiden 
zich in pessimisme en optimisme zoals ze dat in eerdere jaren deden 
(cob 2014|3: 25). Dat geldt ook voor de onderscheiden electorale groepen. 
Evenals medio 2014 (cob 2014|3: 27) staan optimistische liberalen tegen-
over pessimistische pvv’ers en niet-stemmers. Van de respondenten die 
van plan zijn vvd of d66 te stemmen bij Kamerverkiezingen ziet 51% 
het meer de goede kant en 41% meer de verkeerde kant op gaan met het 
land; bij de respondenten met pvv-voorkeur ziet slechts 10% het meer de 
goede kant op gaan en wel 84% de verkeerde kant. 

Wat gaat er goed en verkeerd in Nederland? 

Als mensen in hun eigen woorden uitleggen waarom het volgens hen de 
goede of de verkeerde kant op gaat in Nederland, noemen ze verschil-
lende onderwerpen. Dit kwartaal hebben we in detail gekeken naar alle 
antwoorden.6 De meest besproken onderwerpen (zie tabel 2.1) worden 
zowel genoemd door mensen die het de verkeerde kant op vinden gaan 
als mensen die het de goede kant op vinden gaan. Argumenten over 
het onderwerp economie en werkgelegenheid worden in verhouding 
twee keer zo veel besproken door mensen die vinden dat het de goede 
kant op gaat dan door mensen die vinden dat het de verkeerde kant op 
gaat. Het onderwerp immigratie en integratie wordt in verhouding vaker 
genoemd door mensen die vinden dat het de verkeerde kant op gaat. 

Bij tabel 2.1 moeten we opmerken dat als mensen die het de goede kant 
op vinden gaan een bepaald onderwerp noemen, dit niet automatisch 
zegt dat ze positief zijn over het thema – hoewel dit meestal wel het 
geval is. Onderstaande respondent is bijvoorbeeld te spreken over de 
economie, maar minder over de zorg.

“Economisch zijn we stabiel. Zolang je werk hebt kan je vaak redelijk 
leven. Zorg wordt wel minder, dat is zorgelijk. Pensioenen naar bene-
den. Ikzelf mag niet klagen.” (Man, 41 jaar, middelbaar opgeleid, vindt 
dat het iets meer de goede dan de verkeerde kant op gaat)

Figuur 2.5 (p. 24-25) toont de kernargumenten die mensen geven voor 
ieder van de vier meest besproken onderwerpen. 

Waarom het de goede of verkeerde kant op gaat
met het land
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Waarom het de goede of verkeerde kant op gaat
met het land

Hoewel in figuur 2.5 de kernargumenten per onderwerp gepresenteerd 
worden, gaan mensen in hetzelfde antwoord vaak op meer dan één 
onderwerp in en leggen zij onderlinge verbanden. Mensen die ‘econo-
mie en werkgelegenheid’ in hun toelichting noemen, hebben het ook 
regelmatig over ‘overheid en politiek’, ‘immigratie en integratie’ en zorg. 
Zo stelt iemand dat het de verkeerde kant op gaat, omdat vluchtelingen 
vele voorzieningen krijgen’ terwijl mensen in Nederland in armoede 
leven. Ze raakt daarmee aan al deze onderwerpen: 

“Nou, omdat de vluchtelingen alles krijgen maar dan ook echt alles en 
wij de Nederlanders op een houtje moeten bijten! Wij krijgen geen 
gratis zorg! Wij krijgen niet gratis eten of een gratis telefoon of heel 
snel een huis toe gewezen en zij wel. En wij hebben hier in Nederland 
al genoeg arme mensen die niks krijgen van de overheid! Sorry, maar 
daar vind ik geen reet van kloppen!” (vrouw, 31 jaar, middelbaar opge-
leid, vindt dat het duidelijk de verkeerde kant op gaat) 

Ook wordt het veelgehoorde argument ‘de rijken worden rijker, de 
armen worden armer’ vaak samen genoemd met een verwijt aan de 
regering, zoals hier:

“Politiek negeert de wensen van de mensen. Luisteren alleen nog naar 
Brussel. Armoede neemt toe en schaam me dat de zorg en de kinderen 
dit moeten bekopen. De ouderen hebben gevochten en ons land opge-

Tabel 2.1 Onderwerpen in toelichtingen waarom het meer de goede of meer de verkeerde kant op gaat met Nederland, 
 bevolking van 18+, 2016/2 (in procenten)a

 aandeel van aandeel per richting 
 alle toelichtingen verkeerde kant (60%) goede kant (28%)

criminaliteit en veiligheid 6 7 4

economie en werkgelegenheid 19 15 31

immigratie en integratie 13 14 8

internationaal / nl in wereld 5 5 4

jeugd en gezin 2 3 1

media 2 2 1

milieu, eerlijke handel, dieren en natuur 2 2 2

Nederlandse tradities en identiteit 2 2 3

onderwijs, innovatie, kunst en cultuur 3 3 4

overheid en politiek 15 16 12

samenleven, normen en waarden 15 16 13

sociaal stelsel 2 3 1

zorg (gezondheid en ouderen) 8 10 5

anders 5 3 11

totaal 100 100 100

a In procenten van het totale aantal onderwerpen dat in de toelichtingen ter sprake komt. 

Bron: cob 2016/2
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Waarom het de goede of verkeerde kant op gaat
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Figuur 2.5 Kernargumenten voor de vijf meest besproken gebieden waarom het de goede of de verkeerde kant op gaat in 
 Nederland, tweede kwartaal van 2016
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bouwd en als je ziet hoeveel armoede er onder deze groep is, schaam 
ik me kapot. De jongeren zijn de toekomst maar er wordt op hen 
bezuinigd. De gehandicapten en mensen met een beperking krijgen 
het nog zwaarder te verduren. De rijken worden rijker door dit beleid 
en de armen nog armer. De rijken kunnen hun kinderen laten studeren, 
terwijl kinderen uit een modaal of lager inkomen hun toekomst zullen 
starten met schulden. Waar gaat het naar toe? Alles voor Europa en de 
Nederlanders mogen barsten. Dit kabinet is het vrije Nederland kapot 
aan het maken en naar de burgers wordt natuurlijk niet meer geluis-
terd. Politici zijn de realiteit totaal kwijt.” (vrouw, 38 jaar, middelbaar 
opgeleid, vindt dat het duidelijk de verkeerde kant op gaat)

De vrouw van dit citaat meent dat de politiek de wensen van de mensen 
negeert. Dit is een veelgehoord argument bij het onderwerp ‘overheid 
en politiek’. Mensen hebben het over uiteenlopende zaken wanneer zij 
stellen dat politici niet voldoende luisteren naar de burger. Zo hebben 
sommigen het in dit verband ook over zorg en ‘immigratie en integratie’: 

Bron: cob 2016/2

immigratie en integratie

gezondheids- en ouderenzorg

er wordt te veel uitgegeven aan vluchtelingen ten
koste van Nederlandse mensen die woningen, geld, 

voedsel en/of zorg nodig hebben

de vreemdelingenhaat is zorgwekkend

tegenstellingen tussen groepen met verschillende 
religieuze achtergronden lijken groter te worden

er zijn te veel buitenlanders en/of vluchtelingen

buitenlanders hebben te veel macht en invloed
op de Nederlandse cultuur en samenleving

de opvang van vluchtelingen is een goede zaak

de kwaliteit van de zorg gaat achteruit

oudere mensen en mensen met een slechte
gezondheid worden niet goed verzorgd

de zorg wordt onbetaalbaar

vluchtelingen krijgen gratis zorg en dit is oneerlijk

we zijn goed bezig met het zorgstelsel

10%

13%

(vervolg figuur 2.5)
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“Den Haag luistert niet naar de mensen, ze trekken hun eigen plan. 
Jong en oud worden tegen elkaar uitgespeeld, bijvoorbeeld op gebied 
van pensioen en gezondheid.” (vrouw, 68 jaar, hogeropgeleid, vindt 
dat het duidelijk de verkeerde kant op gaat)

“Zorg wordt slechter, verzorgingshuizen sluiten, ggz-cliënten lopen nu 
op straat, inkomens van senioren gaan achteruit. Er wordt niet geluis-
terd naar de mensen. Het wordt allemaal harder en killer. Men heeft 
niets meer voor elkaar over.” (vrouw, 68 jaar, middelbaar opgeleid, 
vindt dat het iets meer de verkeerde dan de goede kant op gaat)

De laatste respondent vindt ook dat de samenleving verhardt. Dit zeggen 
veel mensen in hun toelichting op ‘samenleven, normen en waarden’. 
Mensen die op dit thema ingaan als ze uitleggen waarom zij vinden dat 
het de verkeerde kant op gaat, spreken vaak over afnemende solidariteit 
en toenemende intolerantie en spanningen in de samenleving. Som-
migen brengen dit in verband met de aanwezigheid van verschillende 
culturen en problemen met integratie en de komst van vluchtelingen. 
Mensen die overwegend positief zijn over hoe het met Nederland gaat, 
noemen bij dit thema regelmatig het ontstaan van burgerinitiatieven en 
de bereidheid om andere mensen te helpen, zoals in de volgende citaten: 

“Mensen gaan meer naar elkaar omkijken. Er komen steeds meer orga-
nisaties die andere mensen helpen. Mensen gaan meer elkaar helpen 
en samen dingen oppakken of oplossen. Je ziet meer en bijzondere 
vriendschappen ontstaan, maar dan kijk ik wel erg in mijn eigen 
omgeving.” (vrouw, 39 jaar, hogeropgeleid, vindt dat het iets meer de 
goede dan de verkeerde kant op gaat)

“[…] door berichten in de media heb ik toch het idee dat het overall iets 
beter gaat. Ik vind ook de particuliere initiatieven die ontstaan (ruil-
website, gratis eten aanbieden, dingen van elkaar lenen, gezamenlijke 
projecten als moestuinen) heel positief. Maar ik kan me ook voorstel-
len dat mensen die wel te maken hebben met armoede, betalingsach-
terstanden, niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp, eenzaam zijn, 
een heel andere kijk op de samenleving hebben. Al dit soort mensen 
zouden eigenlijk een buddy (of buddygezin) moeten hebben om ze 
op de rit te krijgen en houden.” (vrouw, 49 jaar, middelbaar opgeleid, 
vindt dat het iets meer de goede dan de verkeerde kant op gaat)

Gevoelens in en over Nederland 

Ongeveer de helft van de antwoorden op de slotvraag heeft een emotio-
nele lading. Uit de andere helft blijkt geen emotie, hoewel dit niet hoeft 
te betekenen dat die er niet zijn. 
 Bijna een op de tien mensen met een toelichting heeft het expliciet 
over gevoelens. Enkelen stellen dat zij hun antwoord baseren op hun 
gevoel, zonder een inhoudelijk argument te noemen: ‘Dat zegt mijn 
gevoel.’ Mannen en vrouwen hebben het ongeveer even vaak expliciet 

Waarom het de goede of verkeerde kant op gaat
met het land
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over gevoelens, en mensen hebben het zowel over hun eigen gevoelens 
als over gevoelens die zij waarnemen in de samenleving. In ongeveer 
40% van de antwoorden komen de gevoelens van mensen impliciet naar 
voren in het gebruik van hoofdletters en leestekens en in de manier 
waarop zij spreken over andere mensen en bepaalde ontwikkelingen. 
Neem het citaat van de volgende boze respondent:

“VEEL TE VEEL geld naar het BUITENLAND en de ASIELZOEKERS! EN DE 
REGERING laat ONZE OUDJES in de KOU STAAN!!!!!” (man, 72 jaar,  
middelbaar opgeleid)

Negatieve emoties voeren de boventoon. Verontwaardiging en boosheid 
komen in ongeveer 30% van de antwoorden naar boven. Deze emoties 
worden vaker op milde dan op heftige wijze geuit. De intensiteit van de 
andere emoties loopt overigens ook uiteen. De volgende respondent is 
verontwaardigd over ontwikkelingen in de gezondheidszorg en noemt 
deze ‘schandalig’ en ‘niet Nederlands’. Zij drukt zich milder uit dan de 
persoon uit het voorgaande citaat.

“Ook vind ik dat de gezondheidszorg veel te veel heeft moeten inleve-
ren. Schrijnende verhalen in de zorg over oudere mensen die drie keer 
in de week worden gewassen, schandalig. Ik vind dat niet Nederlands.” 
(vrouw, 61 jaar, middelbaar opgeleid)

Machteloosheid en het gevoel niet gehoord te worden door de regering 
komt in ongeveer 7% van de antwoorden naar voren, net als angstige 
gevoelens en gevoelens van onrust en onvrede onder de bevolking.

“Het doet me te veel denken aan de tijd vóór de Tweede Wereldoor-
log. Hitler kreeg zoveel bijval omdat de economie hopeloos was. Er 
was veel werkeloosheid. De mensen waren ontevreden. Dergelijke 
sentimenten zie ik nu ook bij Wilders. Dat maakt mij bang.” (vrouw, 
78 jaar, hogeropgeleid)

Mensen zijn niet alleen zelf bang of onrustig, maar spreken over deze 
emoties vooral op het niveau van de samenleving.

“Nederland verhardt in standpunten rondom vluchtelingen, vreem-
delingen, geweld, terrorisme. Ook het onderwerp Europa is verdeeld. 
Geen hecht Europa dat standpunten inneemt. Moeilijk om alles bij 
elkaar te houden. Angst en verdeeldheid maken mensen onzeker 
terugvallen in eigen belangen met weinig oog en tolerantie. Ook daar 
is weinig oog voor.” (vrouw, 62 jaar, hogeropgeleid, vindt dat het iets 
meer de verkeerde dan de goede kant op gaat)

“Minder verdraagzaamheid. Opjuttend en agressief gedrag van politici 
én media. Geeft een voortdurend gevoel van onvrede bij het volk.” 
(man, 59 jaar, hogeropgeleid, vindt dat het iets meer de verkeerde  
dan de goede kant op gaat)

Waarom het de goede of verkeerde kant op gaat
met het land



 burgerperspec tieven 2016 |  2 29

“Ik denk dat er veel angst gecreëerd wordt onder de mensen, door 
politiek en media en helaas zijn mensen daar erg gevoelig voor. Ik 
denk dat dit invloed heeft op de open mind van mensen.” (vrouw, 36 
jaar, middelbaar opgeleid, vindt dat het iets meer de verkeerde dan de 
goede kant op gaat)

Tot slot uiten enkele mensen bezorgde gevoelens (ongeveer 3%).

“Ik maak me zorgen om de gezondheidszorg, ouderenzorg, onderwijs 
en het stijgende aantal mensen onder de bijstandsnorm in Nederland. 
Ik heb het gevoel dat de verhoudingen in Nederland scheef zijn en 
steeds verder scheef trekken.” (vrouw, 39 jaar, middelbaar opgeleid, 
vindt dat het iets meer de verkeerde dan de goede kant op gaat)

Een enkeling is tevreden over veel zaken:

“Over een groot aantal zaken ben ik zeer tevreden en denk ik dat we de 
goede kant op gaan voor de toekomst. Daarnaast lijken wel de menin-
gen van de politieke linker- en rechterkant steeds verder uit elkaar te 
liggen waardoor er grote tegenstellingen en heftige discussies zijn. Ik 
vraag me daarbij af of het mogelijk is met z'n allen in dezelfde samen-
leving te leven met dezelfde regels en hierin toch iedereen z'n vrijheid 
van meningsuiting te geven.” (man, 25 jaar, hogeropgeleid, vindt dat 
het iets meer de goede dan de verkeerde kant op gaat)

Afsluitend: wat is nou het belangrijkste?

In figuur 2.5 zijn de onderwerpen in kaart gebracht die het meest aan 
de orde komen in verklaringen van mensen waarom het meer de goede 
of verkeerde kant op gaat. Dat zijn niet noodzakelijk kwesties die in de 
hele bevolking het meest verklarend zijn voor opvattingen hoe het al 
met al gaat. Om te achterhalen in welke mate dat het geval is zouden we 
aan iedereen op vergelijkbare wijze de percepties van ontwikkelingen 
van deze kwesties moeten navragen. Dat hebben we niet gedaan, maar 
voor vier van de vijf onderwerpen kunnen we met de wel gestelde vragen 
aardig in de buurt komen: de economie, de politiek, het samenleven en 
immigratie en integratie. Over de gezondheids- en ouderenzorg hebben 
we helaas geen vraag aan iedereen gesteld.6 In tabel 2.2 laten we zien 
hoe tegengestelde opvattingen over de vier onderwerpen samenhangen 
met de perceptie van hoe Nederland zich ontwikkelt. De opvattingen 
over de economie laten we voorafgaan door opvattingen over de eigen 
financiële situatie. 
 De aard van de verschillen ligt in de lijn de verwachtingen: wie 
positief is over de economie, de Haagse politiek, de medeburgers en de 
multiculturele samenleving ziet het in Nederland vaker dan gemiddeld 
de goed kant op gaan en wie negatief over deze onderwerpen is ziet 
het vaker dan gemiddeld de verkeerde kant op gaan. Welk onderwerp is 
nu het belangrijkst om te voorspellen hoe mensen het met Nederland 
vinden gaan? Dat zijn op het eerste gezicht de opvattingen over de eco-
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6 De zorg komt wel aan de orde als 
spontaan genoemd grootste maat-
schappelijke probleem (figuur 1.5) en 
in mindere mate als iets om trots op 
te zijn (figuur 1.6). Of men al of niet 
spontaan de zorg noemt blijkt geen 
statistische relatie te hebben met het 
oordeel over de ontwikkeling  van 
Nederland. Er is wel een ander ver-
band: wie het maximale aantal van vijf 
problemen noemt vindt het vaker de 
verkeerde kant op gaan dan wie geen 
problemen kan noemen, en wie het 
maximale aantal van vijf sterke punten 
benoemt vindt het vaker de goede 
kant op gaan. Er is echter niet meteen 
een relatie te ontdekken tussen de 
inhoud van de genoemde problemen 
en sterke punten en de opvatting over 
hoe het al met al gaat.
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nomie. Wie daarvoor de komende twaalf maanden een verslechtering 
verwacht ziet het met Nederland maar zelden (6% i.p.v. 29% van allen) 
de goede kant op gaan; wie een verbetering van de economie verwacht 
zie het niet zo vaak (39% i.p.v. 60% van alleen) de verkeerde kant met het 
land op gaan. Ook al of niet vertrouwen hebben in de Haagse politiek 
maakt een groot verschil. Het vertrouwen in de medemens doet dat een 
stuk minder. Nu is dat sociale vertrouwen waarschijnlijk ook niet zo’n 
goede algemene maat voor de zorgen over ‘samenleven, normen en 
waarden’ uit figuur 2.5, terwijl de vraag naar de economische vooruit-
zichten waarschijnlijk juist goed aansluit op argumenten in figuur 2.5 
voor negatieve en positieve ontwikkelingen in de sfeer van ‘economie en 
werkgelegenheid’. Daarnaast zullen groepen met tegengestelde menin-
gen op onderwerpen meer verschillen in de visie op Nederland naarmate 
de groepen kleiner zijn (‘extremer’ positief of negatief). Voorbijgaand 
aan deze meetproblemen, kunnen we ons afvragen hoe belangrijk 
de genoemde factoren in tabel 2.2 zijn als voorspellers of iemand een 
pessimist of optimist is wanneer we rekening houden met de overlap 
tussen de categorieën oftewel met de combinaties van oordelen over de 
verschillende onderwerpen. Dan blijken de economische vooruitzich-
ten nog steeds verreweg het belangrijkst te zijn, gevolgd door politiek 
vertrouwen, dan de houding ten aanzien van de multiculturele samen-
leving en tot slot het sociale vertrouwen. De persoonlijke financiële 
vooruitzichten kunnen daar weinig aan toevoegen.7 
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7 Basis voor deze uitspraak zijn de waar- 
den van de Wald-coëfficiënt: 264 voor 
economische vooruitzichten, 127 voor 
verschillen in politiek vertrouwen, 87 
voor de houdingen tegenover de multi- 
culturele samenleving en 31 voor 
verschillen in sociaal vertrouwen. Als we 
de persoonlijke financiële vooruitzich-
ten hieraan toevoegen, dan beperkt 
dat enigszins de overmacht van de 
economische vooruitzichten (242 i.p.v. 
264), maar laat het de waarden voor de 
andere factoren onaangetast. De Wald-
waarde van de financiële vooruitzichten 
bedraagt slechts 8, hetgeen weer eens 
bevestigt dat ‘sociotropische’ overwe-
gingen veel belangrijker zijn voor oor-
delen over samenleving en politiek dan 
overwegingen over de eigen situatie 
(zie Paul Dekker en Maurice Gesthui-
zen. Politiek vertrouwen in crisistijd: 
nationale ontwikkelingen en economi-
sche effecten, in: Jeroen Boelhouwer, 
Gerbert Kraaykamp en Ineke Stoop 
(red.), Nederland in Europees perspectief. 
Tevredenheid, vertrouwen en opinies, Den 
Haag: scp, 2015: 73-92.  

Tabel 2.2 Maatschappelijk pessimisme en optimisme in groepen met tegengestelde opvattingen, bevolking van 18+, 
 2015-2016/2, (in procenten)a

  gaat meer de  gaat meer de
categorieën (en aandeel van de bevolking)  verkeerde kant op  goede kant op

allen (100%)   60 29

verwacht het komende jaar een verslechtering van de 
eigen financiële situatie (16%)    76 17

verwacht een verbetering daarvan (20%)   56 37

verwacht komend jaar verslechtering van de economie (25%)  88 6

verwacht een verbetering daarvan (25%)    39 53

heeft duidelijk onvoldoende vertrouwen in de Haagse politiek (59%)b 71 20

heeft daarin duidelijk voldoende vertrouwen (18%)   32 58

heeft onvoldoende vertrouwen in andere mensen (30%)c  76 15

heeft daarin voldoende vertrouwen (43%)   49 41

is negatief over de multiculturele samenleving (41%)d   76 15

is daarover positief (39%)   47 42

a Vermeld zijn percentages die het (duidelijk) meer de verkeerde dan wel goede kant op vinden gaan; samen met ‘ik weet het niet’ 100% van de 
bevolking en van de in de eerste kolom vermelde bevolkingscategorieën.

b 1-4,5 als gemiddeld rapport cijfer voor vertrouwen in Tweede Kamer en regering (6,5-10 = voldoende; 4,6–6,4 weggelaten).
c Meer eens met ‘je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen’ dan met ‘over het algemeen zijn de meeste mensen zijn wel te 

vertrouwen’ (tegenover de omgekeerde verhouding; categorie met dezelfde opvatting over beide stellingen weggelaten).
d Meer eens met 'Nederland zou een prettiger land zijn als er minder immigranten zouden wonen’ dan met ‘de aanwezigheid van verschillende 

culturen is winst voor onze samenleving’ (tegenover de omgekeerde verhouding; categorie met dezelfde opvatting over beide stellingen is 
weggelaten).

Bron: cob 2015/3 -2016/2
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8 Correlaties van netto-optimisme: 
0,68*** met netto-optimisme over 
de economie, 0,06 met de het netto-
vertrouwen in de politiek, 0,05 met 
de nettosteun voor de multiculturele 
samenleving en -0,41* met netto-
vertrouwen in andere mensen.

9 Daarvoor is het belangrijkste om te 
kunnen beschikken over beter verge-
lijkbare metingen van gepercipieerde 
ontwikkelingen rond de verschillende 
onderwerpen. Daarmee loont het ook 
de moeite om met meer geavanceerde 
methoden veranderingen en groeps-
verschillen in de betekenis van die 
percepties voor het maatschappelijke 
pessimisme en optimisme na te gaan. 
Daarnaast kan landenvergelijkend 
onderzoek meer licht werpen op meer 
objectieve of contextuele achtergron-
den (zie daarvoor Steenvoorden 2016: 
109 e.v.). 

 Een andere manier om het belang van opvattingen over de onderwer-
pen van tabel 2.2 te vergelijken is te bekijken in hoeverre veranderingen 
in de opvattingen samengaan met veranderingen in de visie op hoe het 
met Nederland gaat. Uit een analyse van de cijfers van 34 kwartalen komt 
dan opnieuw het economische perspectief als belangrijkste correlaat 
van maatschappelijk pessimisme en optimisme naar voren.8

Met veel reserves en een roep om meer onderzoek9 kan de voorlopige 
conclusie zijn dat economische vooruitzichten in de bevolking belang-
rijker zijn voor opvattingen over hoe het gaat met Nederland dan de 
toelichtingen in figuur 2.5 doen vermoeden. Daar was ‘economie en 
werkgelegenheid’ het onderwerp van 19% van de argumenten en daar-
mee ook wel het belangrijkste onderwerp, maar direct gevolgd door 15% 

‘overheid en politiek’, 15% ‘samenleven’ en 13% ‘immigratie en integratie’. 
De vaak gepassioneerde opvattingen van minderheden over die onder-
werpen en over de zorg zijn ongetwijfeld een belangrijke factor voor de 
stemming in het land, maar ze moeten niet opgevat worden als de bepa-
lende factoren waardoor de meeste Nederlanders het meer de goede of 
verkeerde kant op vinden gaan. Zij lijken zich eerder te laten leiden door 
economische vooruitzichten. 
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Vluchtelingen in Nederland3

‘Ik heb berichten gezien van mensen die er totaal niks van willen weten, 
tot demonstranten in Maastricht die zeiden: “Refugees welcome”,’ zo ver-
telt iemand tijdens een groepsgesprek in Amsterdam. Op één dag komen 
ergens in het land mensen op de been om een nieuw asielzoekerscen-
trum tegen te houden en tegelijkertijd buitelen één buurtje verderop 
de initiatieven voor vluchtelingenhulp over elkaar heen. Meningen en 
gevoelens lopen niet alleen sterk uiteen, maar er zijn ook mensen die 
ernaar handelen. Bezorgdheid over de opvang van asielzoekers mani-
festeert zich in protestacties; gevoelens van solidariteit en plichtsbesef 
komen tot uiting in netwerken die hulp bieden. 
 Dat het thema vluchtelingen leeft, zien we zowel in de media als in de 
cob-enquête (figuur 3.1). In de geschreven pers is de aandacht voor vluch-
telingen in de zomer van 2015 explosief gestegen. Van mei tot en met juli 
2015 werd het woord 774 keer genoemd in zes landelijke kranten, van 
augustus tot en met oktober 3073 keer. Ook in de publieke opinie nam 
de aandacht voor vluchtelingen toe. Sinds oktober 2015 is het thema ver-
uit het meest genoemde maatschappelijke probleem (zie figuur 1.5). Het 
afgelopen kwartaal komen vluchtelingen zowel in de pers als in het cob 
iets minder vaak voor, maar nog steeds noemt 33% van de respondenten 
spontaan het woord ‘vluchteling’ en 9% het woord ‘(im)migrant’ als we 
vragen naar maatschappelijke problemen.

We behandelen de publieke opinie over vluchtelingen. Aan wie denkt 
men als het over vluchtelingen gaat? Hoe denkt men over hun komst 
en opvang? Welke positie kiezen mensen in het debat en welke emo-
ties roept nieuws over de opvang bij hen op? Tot slot proberen we de 
publieke opinie te typeren.

Kernpunten 

→ 55% vindt dat er te veel vluchtelingen zijn, 56% wil er niet meer opnemen. 63% denkt dat onder de asielaanvra-
gers veel economische vluchtelingen zijn. De groep die de grenzen zou willen sluiten is met 24% in de minderheid.

→ 63% vindt het onze morele plicht om mensen toe te laten die vluchten voor oorlog en vervolging (15% vindt 
dat niet). Men vindt dat we een morele plicht hebben om te zorgen voor de medemens of men hanteert het 
principe van wederkerigheid (‘ik zou ook geholpen willen worden’). Sommigen verbinden voorwaarden aan 
die morele plicht (beperkt aantal, tijdelijk, andere landen doen hun deel). 

→ Mensen die zich zorgen maken over de komst van vluchtelingen, zijn ongerust over de grote aantallen en over 
de grote culturele verschillen. Velen willen niet dat de komst van vluchtelingen ten koste gaat van Nederlanders.

→ De meningen over vluchtelingen zijn sterk verdeeld. Er is een groep die negatief is, een kleinere groep met een 
positievere houding en een groep met een middenpositie. Veel mensen (niet alleen die middengroep) worste-
len met het onderwerp. Ze verbinden voorwaarden aan de morele plicht om mensen op te vangen, hebben 
gemengde gevoelens bij het onderwerp en combineren zorgen over vluchtelingen met zorgen over de afwij-
zende houding van Nederlanders en over negatieve berichtgeving.
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Vluchtelingen in Nederland

Beelden van vluchtelingen

Meer steun voor oorlogsvluchtelingen dan voor economische
In de groepsgesprekken zijn oorlogsslachtoffers consequent de eerste 
groep die mensen noemden. Die bestempelen ze als de ‘echte vluchtelin-
gen’. Zij kunnen duidelijk op sympathie rekenen, zoals blijkt uit de vraag 
welke beelden mensen hebben bij de term vluchtelingen:

A: “Heel erg en vreselijk.”
B: “Heel naar, belangrijk dat ze opgevangen worden. De hele wereld 

moet nu even zijn mouwen opstropen.” (groepsgesprek Amsterdam, 
lageropgeleiden)

Wat precies als oorlog zou moeten gelden kan overigens nog wel ter 
discussie staan:

“Burgeroorlog, is dat ook oorlog? In sommige landen hebben de stam-
men onder elkaar ook oorlog. Dan blijf je aan het opvangen.” (Amster-
dam, groep lageropgeleiden)

In de groepsgesprekken en open antwoorden in de enquête blijkt dat 
men onder vluchtelingen niet alleen oorlogsvluchtelingen verstaat. 
Mensen denken ook aan economische vluchtelingen. Uit opinieonder-
zoek Culturele Veranderingen blijkt een groot verschil in sympathie voor 
beide soorten. In 2014/2015 vindt 86% dat de Nederlandse overheid zeer 
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Figuur 3.1 Aandacht voor vluchtelingen en asielzoekerse in de publieke opinie a en pers ,b 2014-2016/2c (linkeras in aantallen, 
 rechteras in procenten) 

a Aandeel dat spontaan ‘vluchtelingen’ of ‘asielzoekers’ noemt als gevraagd wordt naar de belangrijkste maatschappelijke problemen.
b Aantal keer dat de term ‘vluchteling*’, ‘asielzoeker*’ of ‘migrant*’ wordt genoemd in nrc, de Volkskrant, Trouw, Telegraaf, ad en Metro. 
c De gegevens uit het cob zijn afkomstig uit de eerste maand van het betreffende kwartaal. De gegevens van de kranten hebben betrekking op de 

maand waarin de cob-enquête plaatsvond en de twee maanden daarvoor. Voor 2016/2 gaat het dus om het aantal keer dat een term voorkomt 
in de maanden februari, maart en april 2016.

Bron: cob 2014-2016/2 en krantenanalyse in Lexis Nexis
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of enigszins soepel moet zijn met een verblijfsvergunning voor iemand 
die door de politieke situatie in zijn land persoonlijk bedreigd wordt. 
48% heeft een voorkeur voor enige soepelheid voor iemand die door de 
economische situatie in eigen land nauwelijks middelen van bestaan 
heeft.1 Onderzoek van Kaleidos wijst met een iets andere vraagstelling 
en onderzoeksmethode2 in dezelfde richting: 59% vindt vluchten voor 
oorlog een reden voor een verblijfsvergunning en slechts 16% vindt dat 
bij vluchten voor armoede.3

Desgevraagd denkt 63% dat veel asielaanvragers zijn gevlucht om eco-
nomische redenen (figuur 3.2). Sommigen denken dan aan mensen die 
niet uit oorlogsgebieden komen, zoals ‘mensen uit Pakistan of landen in 
Afrika’ (man, 72 jaar, middelbaar opgeleid). Daarnaast bestaat het beeld 
dat ook onder mensen uit een oorlogsgebied economische vluchtelingen  
zitten.

“80% is gewoon economische vluchteling, hebben hier familie wonen, 
krijgen meteen een uitkering. Bijvoorbeeld in Syrië is een uitkering  
40 euro en hier 1200 euro, dus zie waarom ze komen.” (man, 32 jaar, 
middelbaar opgeleid)

Een andere reden waarom Syrische vluchtelingen door sommigen als 
economische vluchtelingen worden gezien, is dat velen niet blijven in 
het eerste veilige land van aankomst. 

“Als ze veilig gebied zoeken is dat prima. Maar als ze dan per se naar 
Duitsland willen omdat het daar beter is…” (Den Bosch, groep hoger-
opgeleiden)

“Ze komen hier voor hun veiligheid, maar ze kiezen voornamelijk voor 
de rijke landen.” (Den Bosch, groep lageropgeleiden)

“De kieskeurigheid van groepen landverhuizers die alleen Duitsland of 
Engeland goed genoeg vinden.” (man, 48 jaar, hogeropgeleid)

Mensen hebben vaak negatieve associaties bij economische vluchtelin-
gen. Ze gebruiken dan ook wel termen als ‘gelukzoekers’ of ‘profiteurs’. 
Het zouden mensen zijn die hier hun hand komen ophouden voor 
woningen of uitkeringen. Slechts een enkeling heeft begrip voor men-
sen die een beter leven komen zoeken, maar dan nog zijn ze van mening 
dat Nederland daar geen plek voor is.

“Ze zijn al in een veilige haven, maar ze kiezen voor de rijke landen. Ik 
begrijp dat wel. Ik zou denk ik hetzelfde doen.” (Den Bosch, groep 
lageropgeleiden)

“Ze proberen hun leven te verbeteren in hun eigen land. Als er totaal 
geen werk meer is, en ik kan in een ander land werk vinden… Waarom 
zou ik in Polen werken voor drie euro, en hier kan ik zes euro verdie-
nen voor de helft van het werk… Dan ben je toch dief van je eigen por-

oneens

zeer oneens

neutraal

eens

zeer eens

ik weet het niet

1 411

22

34

29

Figuur 3.2 ‘Onder de mensen die 
asiel aanvragen in Nederland 
zitten veel mensen die zijn gevlucht 
om economische redenen’, bevolking 
van 18+, 2016/2 (in procenten)

Bron: cob 2016/2

1 Zie Paul Dekker en Josje den Ridder, 
De publieke opinie, in: Rob Bijl, Jeroen 
Boelhouwer, Evert Pommer en Iris 
Andriessen (red.), De sociale staat van 
Nederland 2015, Den Haag, Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2015, p. 81.

2 Hoewel beide onderzoeken duidelijk 
laten zien dat de steun voor oorlogs- 
of politieke vluchtelingen veel groter 
is dan de steun voor economische, 
zijn de verschillen in percentages 
groot. Dat kan te maken hebben met 
vraagstelling en antwoordmogelijkhe-
den, maar ook met methode. Mogelijk 
is men in het face to face afgenomen 
onderzoek Culturele Veranderingen 
positiever dan in het online onderzoek 
van Kaleidos.

3 Evelien Boonstoppel, Edith van 
Ewijk en Annemarie van Elferinkhof, 
Nederlanders en migratie, Amsterdam: 
Kaleidos Research, 2015, p. 18.
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temonnee? Ik geef die mensen geen ongelijk hoor. Het is de regering 
die het verkeerd aanpakt en de boel opengooit.” (Amsterdam, groep 
lageropgeleiden)

Beschermen van de ‘eigen’ voorzieningen
In veel open antwoorden over vluchtelingen blijkt een sterk wij-zij-denken. 
Sommigen zetten het eigene af tegen het niet-eigene: ‘eigen volk eerst’, 

‘onze eigen bevolking’, ‘eerst eigen mensen helpen’, of ‘ons land moet 
wel ons land blijven’. Ook gebruiken mensen het Nederlanderschap om 
onderscheid te maken: ‘de Nederlanders’, ‘het Nederlandse volk’ of ‘onze 
Nederlanders’. Ook een uitdrukking als ‘vol = vol’ valt nogal eens. 
 De nadruk ligt in dit soort antwoorden vooral op de bescherming van 
de ‘eigen’ publieke voorzieningen. In hun antwoorden op open vragen 
noemen mensen de druk die vluchtelingen zouden leggen op de Neder-
landse economie, woningmarkt, arbeidsmarkt, zorg en andere voorzie-
ningen. 

“Voor de gewone bevolking was er jarenlang nergens geld voor. 
Nederland is kapot bezuinigd. Nu zijn er miljarden voor ondankbare 
gelukzoekers! Nog langere wachttijden voor een woning. Terwijl 
de integratie van vorige migranten totaal mislukt is.” (man, 42 jaar, 
hogeropgeleid)

“Als domme Nederlanders sta je te kakken in eigen land waar armoe 
onder eigen volk behoorlijk groot is. Hebben mijn grootouders en 
ouders daar zo voor gevochten in de oorlog? Nee, sorry. Eigen volk 
eerst.” (vrouw, 29 jaar, lageropgeleid)

Dit laat wel zien dat mensen de vluchtelingensituatie in het licht stellen 
van andere problemen in de samenleving. Sommigen ondervinden die 
problemen zelf:

“Ik zit ook in een heel vervelende financiële situatie met mijn dochter, 
en ik krijg ook geen geld erbij. Alles wordt afgewezen, omdat er voor 
ons geen geld is en voor vluchtelingen wel.” (vrouw, 18 jaar, middel-
baar opgeleid)

Ook in de groepsgesprekken hebben we de indruk dat lageropgeleiden 
meer persoonlijke problemen hebben – zoals kinderen die moeilijk aan 
een woning komen – dan hogeropgeleiden, en dat ze vanuit dat kader 
over vluchtelingen denken. 

‘Verkeerd volk’
Een ander beeld is dat we ‘verkeerd volk’ binnenhalen, zoals criminelen 
of is-strijders. Men vreest dat die niet herkend worden, ondanks de uit-
gebreide verhoren van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (ind).  
De opmerking ‘je weet niet wat je binnen haalt’ valt regelmatig. 

Vluchtelingen in Nederland
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“Ik ben bang dat we het paard van Troje binnenhalen. De mensenhan-
delaren zijn zelf ook al naar Europa gevlucht. En ik denk ook diverse 
mensen van is.” (vrouw, 42 jaar, middelbaar opgeleid)

“Als deze mensen moeten vluchten hebben ze zeker iets crimineels 
gedaan.” (man, 57 jaar, lageropgeleid)

‘Lastige mannen’ en ‘onaangepast gedrag’
Vervolgens zijn er groepen vluchtelingen die onwenselijke eigenschap-
pen krijgen toegedicht, zoals mannen die zonder vrouw of kinderen 
arriveren:

“Je stuurt je vrouw en kinderen weg en gaat vechten voor je land, dat 
deden ze hier in de Tweede Wereldoorlog ook. Een man hoort te vech-
ten voor zijn land en niet te vluchten en vrouwen en kinderen achter 
te laten (lafaards).” (man, 47 jaar, middelbaar opgeleid)

Dit beeld leeft vermoedelijk al langer, maar is waarschijnlijk versterkt 
door de gebeurtenissen tijdens de nieuwjaarsnacht in Keulen van 2016, 
toen veel vrouwen werden lastiggevallen door jonge mannen ‘met een 
Noord-Afrikaans uiterlijk’.

Ook wijzen respondenten op mensen die zich niet willen aanpassen:

“Veel vluchtelingen passen zich slecht aan, leren slecht de Nederlandse 
taal en komen nooit aan het werk. Daarentegen denken ze wel dat ze 
overal recht op hebben. Het kost veel geld, maar echt integreren lukt 
bij de meesten niet.” (man, 44 jaar, middelbaar opgeleid)

“Asielzoekers willen onze vrijheid en democratie ondermijnen door 
veel zaken niet te willen, geen integratie, alleen maar rechten en geen 
plichten, opdringen van geloof, zich niet gedragen naar onze normen 
en waarden.” (man, 58 jaar, middelbaar opgeleid)

Mensen formuleren de gedachte dát vluchtelingen zich zouden moeten 
aanpassen vaak als een principiële kwestie:

“Ik vind dat ze zich ook aan onze waarden en normen moeten aanpas-
sen. Ze zijn hier gast en geen leidende factor. Ze zullen tradities heb-
ben, maar daar hoeven ze mij niet mee lastig te vallen, ik val hen niet 
lastig met mijn gewoontes.” (man, 47 jaar, lageropgeleid)

De mensen die vinden dat vluchtelingen zich moeten aanpassen, noe-
men allerlei zaken die ze in de herkomstcultuur menen te herkennen:

“De meeste vluchtelingen zijn moslims en die staan negatief tegenover 
vrouwen en homo’s. Lees de kranten over hoe erg het al is als homo 
in een vluchtelingenkamp of opvangcentrum.” (man, 66 jaar, hoger-
opgeleid)

Vluchtelingen in Nederland
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“Als je ziet hoe hun (mannen) met hen omgaan dan hoef ik verder niks 
te zeggen.” (vrouw 31 jaar, lageropgeleid) 

“Als je moslim bent mag je als vrouw zijnde geen man wassen [...] Die 
worden geen kok, want je mag geen varkensvlees eten.” (Den Bosch, 
groep lageropgeleiden)

“Wij vinden het heel gewoon om als je ergens binnenkomt goedendag 
te zeggen en mensen aan te kijken. In veel culturen is dat niet zo, aan-
kijken betekent: wat ben jij brutaal. [Vervolgt tegen groepsgenoot met 
niet-westerse achtergrond] Wij kunnen discussiëren en gewoon pra-
ten. Bij jullie, in de zuidelijke landen, Noord-Afrika en in de zuidelijke 
landen van Europa ook, lijkt het wel alsof jullie aan het vechten zijn, 
maar dat is gewoon praten.” (Amsterdam, groep lageropgeleiden)

‘Mannen hebben weinig respect voor vrouwen’
Sommige van de net besproken beelden over vluchtelingen hebben we 
voorgelegd in de enquête. We vroegen mensen om voor een aantal uit-
spraken aan te geven voor welk deel van de vluchtelingen men vindt dat 
ze opgaan (figuur 3.3). Wat opvalt is het grote aandeel dat op deze vragen 
geen antwoord weet. 
 Het beeld dat het sterkst leeft, is dat mannelijke vluchtelingen weinig 
respect hebben voor vrouwen. 14% denkt dat dit geldt voor bijna alle-
maal, 26% dat het van toepassing is op de meerderheid en 15% denkt 
dat het voor de helft opgaat. Dat vluchtelingen Nederlands willen leren, 
wordt ook vaak gedacht: 20% denkt dat dit voor de helft geldt, 26% voor 
de meerderheid en 4% voor bijna allemaal. Dat vluchtelingen zich zullen 
aanpassen aan de Nederlandse cultuur en gewoontes, denken veel min-
der mensen. 32% denkt dat de minderheid dit zal doen, 21% denkt dat het 
voor bijna niemand zal gelden. 

We zagen al de zorg dat de komst van vluchtelingen ten koste gaat van 
Nederland en het oplossen van de problemen hier. Dat beeld hebben we 
proberen te meten met de uitspraak dat vluchtelingen misbruik maken 
van uitkeringen – een beeld dat in spontane antwoorden overigens niet 
het sterkst naar voren komt; daar gaat het eerder over woningen of over 
geld voor opvang dat dus niet kan worden uitgegeven aan armoede of 
zorg. 41% van de respondenten denkt dat op zijn minst de helft van alle 
vluchtelingen misbruik maakt van uitkeringen. 
 De meeste mensen denken niet dat vluchtelingen crimineel zijn. 25% 
denkt dat dit voor bijna niemand geldt, 40% denkt dat het opgaat voor 
een minderheid.
 Bij deze beelden zijn de opleidingsverschillen groot: lageropgeleiden 
hebben vaker het idee dat vluchtelingen misbruik maken van uitkeringen, 
crimineel zijn en geen respect hebben voor vrouwen. Hogeropgeleiden 
denken vaker dat ze Nederlanders willen leren of zich zullen aanpassen.

Minder negatieve beelden na contact?
Er is veel onderzoek naar de vraag hoe contact met vluchtelingen de 
publieke opinie beïnvloedt. Veel heeft vermoedelijk te maken met de 

Figuur 3.3 Oordelen over vluchte-
lingen,a bevolking van 18+, 2016/2 
(in procenten)

a ‘Over vluchtelingen worden uiteen-
lopende dingen beweerd. Kunt u voor 
de volgende uitspraken aangeven in 
hoeverre u ze van toepassing vindt?’

Bron: cob 2016/2
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manier waarop dat contact verloopt. Mensen die vluchtelingen tegen-
komen op een krappe arbeidsmarkt voelen hen misschien als een 
bedreiging, terwijl goede buren met een vluchtachtergrond als ver-
rijking kunnen worden gezien.4 Eerder zagen we al dat mensen vanuit 
persoonlijke problemen naar vluchtelingen kijken, en competitie zien 
tussen mensen uit hun eigen kring en vluchtelingen:

“Hoe moet mijn zoon nou ergens gaan werken? Krijg je dan geen wrijving 
tussen twee partijen? Zij willen natuurlijk ook werken, mijn zoon wil 
werken… Is er wel genoeg werk?” (Amsterdam, groep lageropgeleiden)

In de cob-enquête beginnen sommige respondenten ook over het idee 
dat contact tot positievere opvattingen leidt:

“De grootste tegenstanders zien nooit een vluchteling.” (man, 48 jaar, 
hogeropgeleid)

“In grote steden zal je weinig mensen tegen asielzoekers vinden. Ik 
heb er een in mijn achtertuin gehad en heb er weinig problemen 
mee. Maar juist de mensen… ik mag het geen provincie noemen, of 
onder Wilders-stemmers... De onwetendheid, dat is het probleem.” 
(Amsterdam, groep hogeropgeleiden)

Mensen in de groepsgesprekken die zelf contact hebben met vluchtelin-
gen of mensen kennen die contact hebben, lijken altijd begrip te hebben 
voor hun situatie. Natuurlijk is dit het probleem van de kip of het ei: 
hebben ze contact met vluchtelingen omdat ze begripvol zijn, of krijgen 
ze begrip voor vluchtelingen door het contact?

“Een vriendin van mij geeft onderwijs aan vluchtelingen. Als je ziet wat 
die jongens meemaken. Die moeten van kamp naar kamp. Dat ze in 
twee maanden vier keer moeten verhuizen. [...] Ik heb schuin onder 
mij ook een jongen wonen die geplaatst is vanuit vluchtelingenwerk. 
Die heeft inmiddels zijn status en is in het begin wel van opvang naar 
opvang gegaan.” (Den Bosch, groep lageropgeleiden)

“Ik zie alle Syrische vluchtelingen die bij mij komen bij de voedselbank als 
ze een huis hebben gekregen van de gemeente. Dan hebben ze al een 
financiële achterstand, want ze krijgen geen huurtoeslag en zorgpremie. 
Ze krijgen wel een bijstandsuitkering. Het duurt drie maanden voordat 
deze Nederlandse overheid dit geregeld heeft. Dat betekent dat ze de 
eerste drie maanden nadat ze een huis hebben gekregen afhankelijk  
zijn van de voedselbank. Ze gaan naar school, fantastisch allemaal.  
Na een half jaar mogen wij ze uitschrijven, vanwege de huurtoeslag en 
de zorgtoeslag, en ze spreken allemaal hartstikke goed Nederlands.  
Ik zie mensen die getraumatiseerd binnenkomen, die je bedankten voor 
de hulp van de voedselbank, maar ik zie ook dat ze hun leven daarna 
weer op de rit hebben. Dat er toekomstperspectief is. Maar het wordt 
ze heel moeilijk gemaakt.” (Amsterdam, groep hogeropgeleiden)

Vluchtelingen in Nederland

4 Er bestaan meerdere hypothesen over 
de gevolgen van contact met vluchte-
lingen. Buckler en anderen beschrijven 
zowel de contacthypothese als de 
groepsdreigingshypothese in relatie 
tot migratie in bredere zin. De eerste 
stelt dat contact met migranten nega-
tieve beelden kan verminderen. De 
tweede stelt dat mensen in een gebied 
met een hoge concentratie migranten 
meer dreiging ervaren, eventueel zelfs 
zonder concreet contact. Ook hier is de 
context van de ontmoeting van groot 
belang. Anderen wijzen op competitie 
om banen en voorzieningen. Zie Kevin 
Buckler, Marc L. Swatt en Patti Salinas, 
Public views of illegal migration policy 
and control strategies: a test of the 
core hypotheses, in: Journal of Criminal 
Justice, jg. 37, nr. 4, 2009, p. 317-327; 
Susan Olzak, The dynamics of ethnic com-
petition and conflict, Stanford University 
Press, 1994.
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Houdingen: reserves bij de komst van vluchtelingen

We beschreven de beelden van mensen over vluchtelingen en die zeggen 
al iets over de opvattingen. Op die opvattingen en houdingen gaan we 
hier dieper in. We kijken hoe mensen denken over de komst van vluchte-
lingen, waarom men wel of niet vindt dat we een morele plicht hebben 
om mensen op te vangen en of opvattingen over de komst van een asiel-
zoekerscentrum (azc) afhangen van de grootte van dat centrum.

Niet méér vluchtelingen, maar niet grenzen sluiten
Hoe denken Nederlanders over de komst van vluchtelingen? 56% is het 
(zeer) oneens met de stelling dat Nederland nog meer vluchtelingen moet 
opnemen (tabel 3.1). 15% is het met die stelling eens. Die percentages 
zijn vergelijkbaar met de vorige twee kwartalen (tabel 3.1). 55% vindt dat 
er te veel vluchtelingen naar Nederland komen; 19% vindt van niet. De 
grenzen sluiten gaat de grootste groep echter te ver. 24% zou hier voor-
stander van zijn, 27% is neutraal of weet het niet en 49% is er tegen. Een 
meerderheid (63%) vindt dat we de morele plicht hebben om mensen 
op te vangen die vluchten voor oorlog en vervolging; 23% is neutraal of 
weet het niet, en 15% vindt dat we geen morele plicht hebben. 

Hogeropgeleiden en aanhangers van d66 positiever
De vier stellingen in tabel 3.1 hangen sterk samen en vormen samen een 
schaal waarbij aan de ene kant mensen staan die positief zijn over de 
komst van vluchtelingen en aan de andere kant mensen die daar negatief 
over zijn.5 Als we bekijken hoe die opvatting verschilt tussen groepen, 
zijn vooral de verschillen naar opleidingsniveau groot (tabel 3.3). 

Tabel 3.1 Opvattingen over de komst van vluchtelingen, bevolking van 18+, 2016/2 (in procenten)

  zeer     zeer weet
  oneens oneens neutraal eens eens niet

‘Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet.’ 26 30 26 12 4 2

‘Er komen te veel vluchtelingen naar Nederland.’ 3 16 23 27 27 3

‘Nederland zou de grenzen moeten sluiten voor vluchtelingen.’ 14 35 23 14 11 4

‘Het is onze morele plicht mensen toe te laten die vluchten voor 
oorlog en vervolging.’  5 10 20 50 13 3

Bron: cob 2016/2

Tabel 3.2 ‘Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet’, 
 bevolking van 18+, 2015-2016/2 (in procenten)

 15|4 16|1 16|2

(zeer) oneens 56 58 56

neutraal, weet niet 31 31 29

(zeer) eens 13 11 15

Bron: cob 2015/4, 2016/1 en 2016/2

Vluchtelingen in Nederland

5 Bij de vier stellingen in tabel 3.1 is 
‘weet niet’ ingedeeld bij de neutrale 
categorie. Uit een principale com-
ponentenanalyse blijkt dat de vier 
stellingen uit tabel 3.1 één component 
vormen (verklaarde variantie 73%). We 
werken hier verder met de factorscores 
die omwille van de leesbaarheid zijn 
vermenigvuldigd met 100.
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Hogeropgeleiden hebben een opener houding dan lageropgeleiden. Er 
zijn geen (significante) verschillen in geslacht of leeftijd. Mensen met 
een bovenmodaal gezinsinkomen zijn positiever dan mensen met een 
gezinsinkomen beneden modaal.6 

De verschillen in stemvoorkeur zijn groot, waarbij aanhangers van de 
pvv de meest negatieve houdingen hebben en die van d66 de meest 
positieve (figuur 3.4). Er zijn ook verschillen in mediagebruik: lezers van 
de Telegraaf en kijkers van Hart van Nederland zijn negatiever, lezers van 
nrc, Volkskrant en Trouw zijn aanzienlijk positiever dan gemiddeld (niet 
in figuur of tabel).

Opvattingen over de komst van vluchtelingen hangen vanzelfsprekend 
samen met meer algemene opvattingen over immigratie (uit tabel 1.4). 
Mensen die het eens zijn met de stelling dat Nederland een prettiger 
land zou zijn met minder immigranten, denken negatiever over de 
komst van vluchtelingen. Mensen die culturen zien als aanwinst zijn 
positiever. Ook met de andere ‘globaliseringskwesties’ is er samenhang. 
Voorstanders van het eu-lidmaatschap zijn positiever over vluchtelingen 
dan tegenstanders. Mensen die zeggen nadelen te ondervinden van 
open grenzen zijn negatiever.
 Mensen die het de verkeerde kant op vinden gaan met Nederland, 
zijn vaker negatief over vluchtelingen. Economische evaluaties hangen 
ook samen met opvattingen over vluchtelingen: mensen die de eigen 
financiële situatie en de economie situatie van Nederland een voldoende 
geven zijn positiever over vluchtelingen dan hun tegenpolen. Mensen 
die voldoende politiek vertrouwen hebben, zijn eveneens positiever.

6 Dat verschil verdwijnt als we corrigeren 
voor opleidingsniveau.
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Tabel 3.3 Opvattingen over de komst van vluchtelingen naar achtergrond-
 kenmerken, bevolking van 18+, 2016/2 (gemiddelde factorscore) a

gemiddelde Nederlander 0

man -1

vrouw 1

18-34 jaar 3

35-54 jaar 8

≥ 55 jaar -11

lageropgeleid 34

middelbaar opgeleid 18

hogeropgeleid -49

gezinsinkomen beneden modaal 16

modaal gezinsinkomen 5

gezinsinkomen boven modaal -23

a Weergegeven zijn de gemiddelde factorscores. De score loopt van -220 tot 201, het 
 gemiddelde is 0. We zien dus afwijkingen ten opzicht van de gemiddelde Nederlander.
 Mensen met een negatieve score zijn positiever over migranten dan de gemiddelde Neder- 

lander; mensen met een positieve score zijn negatiever dan de gemiddelde Nederlander.

Bron: cob 2016/2
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7 We vroegen een (random) selectie 
van 343 respondenten hun antwoord 
toe te lichten; 287 maakten van deze 
mogelijkheid gebruik.

positief over komst vluchtelingen

 D66 96

 GL 80

 PvdA 60

 CDA 25
 SP 15
 VVD 10
 gemiddelde 0
 Nederlander 

 niet-stemmers -52

 PVV -113

negatief over komst vluchtelingen

Figuur 3.4 Houding jegens vluchte-
lingen naar partijvoorkeur, bevolking 
van 18+, 2016/2 (gemiddelde factor-
score)a

a Zie noot a in tabel 3.3 voor uitleg over 
de factorscore.

Bron: cob 2016/2

Morele plicht? ‘Nee!’ en ‘nee, maar…’
Waarom vinden velen het wel een morele plicht om mensen op te van-
gen die vluchten voor oorlog en vervolging en anderen niet? We vroegen 
respondenten hun antwoord toe te lichten.7 Mensen lijken te worstelen 
met hun antwoorden. Die zijn dus soms lastig te interpreteren, vooral 
omdat veel mensen niet echt ingaan op de vraag. Natuurlijk is die vraag 
ook lastig, want wat is een morele plicht precies? Velen geven in bredere 
zin hun mening over de vluchtelingenkwestie. Anderen lijken de vraag 
af te zwakken en geven in feite antwoord op de vraag of ze het ermee 
eens zijn dat Nederland vluchtelingen toelaat. 

15% is het oneens met de stelling dat we een morele plicht hebben om 
mensen op te vangen. Welke argumenten gebruiken zij? Enkelen zijn 
daarover vrij stellig:

“Waarom moeten wij voor de vluchtelingen betalen? Weg met ze.” 
(vrouw, 47 jaar, lageropgeleid)

“Dat moeten ze zelf oplossen, daar wonen ze toch!” (man, 64 jaar, 
hogeropgeleid)

Dit zijn dan vaak ook mensen die überhaupt geen voorstander zijn van 
toelating van vluchtelingen. Ze gebruiken vaak wij-zij-redeneringen 
(‘eigen volk eerst’) om hun mening te staven. 
 Anderen zijn minder stellig. Zij kiezen voor ‘nee, maar…’, bijvoor-
beeld door te stellen dat het niet zozeer onze plicht is om mensen op te 
vangen, maar om de problemen op te lossen die de vlucht veroorzaken. 

“Men moet er meer aan doen om de oorlog te stoppen. De vluchte-
lingen helpen heeft geen zin en de oorlog gaat door.” (vrouw, 39 jaar, 
middelbaar opgeleid)

“Het is onze morele plicht te voorkomen dat mensen naar Nederland 
vluchten voor oorlog.” (man, 32 jaar, hogeropgeleid)

Dan zijn er nog mensen die zich niet senang lijken te voelen bij de term 
‘plicht’, maar desondanks willen helpen. Ook dat is een soort ‘nee, maar…’. 
Overigens wil dat ook niet zeggen dat helpen koste wat kost moet.

“Niets is een plicht. Het is goed om te helpen met de vluchtelingen-
crisis, maar het moet wel goed geregeld worden in een tempo dat een 
land aankan.” (man, 29 jaar, hogeropgeleid)

Morele plicht? ‘Ja, maar…’
Ook de mensen die wel een morele plicht onderkennen hebben daarover 
uiteenlopende opvattingen. Grofweg zien we een groep die voorwaar-
den verbindt aan de morele plicht en een groep die dat niet doet. Het is 
dus niet zo dat de 63% die een morele plicht ziet zonder meer positief 
staat tegenover de komst van vluchtelingen.
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Die eerste groep vindt het een morele plicht om vluchtelingen op te van-
gen, maar voegt daar meteen een ‘maar’ aan toe: die plicht beperkt zich 
vooral tot ‘echte vluchtelingen’. Ten opzichte van economische vluchte-
lingen gaat die morele plicht meestal niet op. 
 Soms benadrukken mensen dat die morele plicht maar tijdelijk is: 
zodra de situatie in de landen van herkomst veilig is, moeten de mensen 
terug. Dit argument van tijdelijkheid is boeiend, omdat de vraag is hoe 
mensen zouden oordelen als blijkt dat de meeste vluchtelingen zich hier 
permanent vestigen. In de groepsgesprekken waarin we expliciet vroegen 
of mensen geloofden dat vluchtelingen hier maar tijdelijk waren, werden 
deelnemers het er al discussiërend over eens dat dat niet zo waarschijnlijk 
is. Een voorbeeld van de groep hogeropgeleiden in Den Bosch:

A: “Ik vind dat er een instelling moet zijn dat ze terug gaan wanneer het 
weer kan.”

B: “Ja, maar die Marokkanen zijn ook allemaal gebleven.”
C: “Dat is niet waar. Want dat was voor arbeid.”
D: “Ik denk dat dat een beetje een illusie is. Mensen die oorlog hebben 

meegemaakt zijn echt getraumatiseerd.”
Ik wil van jullie weten, is dat een tijdelijke groep of blijven ze permanent?

E: “De problematiek van het land waar ze vandaan komen is voorlopig 
nog niet voorbij.”

D: “Dat is een land dat weer helemaal opnieuw moet worden opgebouwd.”
E: “Zodra ze een verblijfsvergunning hebben kunnen ze gewoon blijven.”
D: “Als je hoort wat ze allemaal hebben meegemaakt dan kan ik me voor-

stellen dat je helemaal niet terug wilt.”

Als we die morele plicht hebben, is het voor velen nog de vraag hoe die 
zich verhoudt tot die van andere landen. Hierbij wordt soms de discussie 
over de verdeling van vluchtelingen over Europa aangehaald, en het idee 
van ‘opvang in de regio’. 

“Nederland kan niet de lasten van de hele wereld op zich nemen. We 
moeten ons deel doen, maar mogen verwachten dat andere landen 
(Oost-Europese en moslimlanden) dit ook doen. De morele verplichting 
ligt niet alleen bij christelijke landen.” (man, 46 jaar, hogeropgeleid)

“Ik vind het meer de morele plicht van de omliggende landen van het 
desbetreffende oorlogsgebied en niet die van andere werelddelen.” 
(vrouw, 57 jaar, lageropgeleid) 

Uiteenlopende argumenten voor morele plicht 
De tweede groep verbindt minder voorwaarden aan het plichtsgevoel. 
Het is interessant om te zien met welke argumentatie ze de morele 
plicht onderbouwen. Er zijn grofweg drie argumenten.8 Het idee dat het 
belangrijk is om mensen in nood te helpen voert beslist de boventoon. 
Een manier om ongeveer hetzelfde te zeggen is door het te framen als  
de plicht om te zorgen voor je medemens. Dit gebeurt vanuit verschil-
lende levensbeschouwelijke of sociaal-politieke achtergronden, zoals  
de volgende citaten laten zien: 

8 De meeste benaderingen die we 
tegenkwamen laten zich beschrijven 
als ‘deontologisch’. Deontologie is een 
stroming in de ethiek – het kritisch 
denken over het juiste handelen – die 
de nadruk legt op het volgen van 
bepaalde gedragsregels of normen.  
De framing in de vraag als ‘plicht’ lokt 
dat natuurlijk ook uit. De vraag is  
echter welke regels mensen volgen,  
en waarop ze die baseren.
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“Dat is een kernwaarde die verankerd is in de Nederlandse beschaving, 
voorvloeiend uit de christelijke, joodse en humanistische leefregels.” 
(man, 70 jaar, hogeropgeleid)

“Een mens is een mens, die hoor je in nood opvang aan te bieden.” 
(man, 26 jaar, middelbaar opgeleid)

“Wij zijn ook bewoners van deze aarde en moeten daar ook voor deze 
groep een veilige plek bieden.” (man, 66 jaar, hogeropgeleid)

“Het is de plicht van naastenliefde elkaar te helpen indien nodig.” 
(man, 70 jaar, middelbaar opgeleid)

“Het is een elementaire vorm van beschaving.” (man, 60 jaar, hoger-
opgeleid) 

Een tweede argument voor een morele plicht gaat uit van wederkerig-
heid. Die kan op verschillende manieren worden omschreven. De een 
hanteert de gulden regel:

“Mijn motto is 'wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander 
niet'. Als ik zou moeten vluchten, omdat ik hier niet meer veilig was, 
zou ik ook goed ontvangen willen worden in een veilig land.” (vrouw, 
59 jaar, hogeropgeleid)

De ander gaat een stapje verder, en geeft er een voor-wat-hoort-wat-
wending aan: 

“Stel, het overkomt ons een keer, dan wil je toch ook geholpen worden.” 
(vrouw, 46 jaar, hogeropgeleid)

Het eerste citaat formuleert wederkerigheid als een algemeen principe, 
terwijl het tweede er ook een soort eigenbelang in legt. Opvallend is dat 
veel mensen in hun antwoorden wederkerigheid juist in een historische 
context plaatsen: 

“Nederlanders zijn in wo2 ook opgevangen door andere landen.  
Mensen in nood moet je helpen.” (vrouw, 53 jaar, hogeropgeleid)

“Wij hebben het zeer goed, er is nog ruim voldoende plaats. Ik ben 
blij dat mijn grootouders in 1933 het land in mochten toen ze voor  
de nazi’s vluchtten.” (man, 64 jaar, hogeropgeleid)

Toch zorgen ook dit soort historische parallellen niet per definitie voor 
onvoorwaardelijke steun:

“Omdat wij zelf ook ooit zware problemen kenden in de oorlogen, 
dat mogen we niet vergeten. Maar kom je voor een beter leven om 
economische redenen en het hele gezin komt er achteraan, denk dan 
eerst eens aan je eigen mensen die het moeilijk hebben, voordat er 
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weer miljoenen aan kinderbijslag dubieus over de grens verdwijnt!” 
(vrouw, 37 jaar, middelbaar opgeleid)

Een derde, iets minder vaak genoemd argument is dat Nederland als 
westers land een schuld heeft in te lossen. Een enkeling wijst op wes-
terse betrokkenheid in conflicten waarvoor mensen nu vluchten, en  
op de positie die we als rijk land hebben (verkregen) in de wereld:

“Mensen die ontheemd raken uit oorlogsgebieden die mede door de 
'schuld' van de westerse wereld zijn ontstaan hebben alle recht een 
goed heenkomen te vinden. En vanuit de westerse wereld die aan 
hun situatie heeft bijgedragen is het de plicht hun daarin bij te staan.” 
(man, 66 jaar, hogeropgeleid) 

“Nederland is rijk geworden door in het verleden andere landen uit te 
buiten. Die morele schuld moet de basis zijn om onze rijkdom te delen 
met anderen.” (man, 55 jaar, hogeropgeleid)

Liever kleinschalige opvang
Niet iedereen is enthousiast als er een asielzoekerscentrum (azc) of 
noodopvang in de buurt wordt aangekondigd. Eind jaren negentig 
leidde dat al tot opzienbarende protesten.9 Met de komst van nieuwe 
en grotere groepen asielzoekers is het verzet tegen azc’s weer toege-
nomen. Aanvankelijk concentreerde dit zich in kleine dorpen, waar 
onevenredig grote centra zouden komen. Later verspreidde zich dit 
ook naar grotere gemeenten. In de herfst van 2014 werd het Drentse 
dorp Oranje symbool voor protesten tegen de komst van grote groe-
pen asielzoekers. Het plan was 1400 asielzoekers te vestigen in het 
dorp met 140 inwoners.10 In protesten vanaf de herfst van 2015 liepen 
de gemoederen nog hoger op. Elke maand kon er een nieuw verhaal 
worden toegevoegd aan het rijtje strubbelingen tussen burgers en 
gemeente: Purmerend, Steenbergen, Geldermalsen.11 
 Er zijn uiteenlopende redenen voor protest tegen de komst van 
een azc in de gemeente of buurt. Veelgehoorde klacht is dat inwoners 
of omwonenden onvoldoende inspraak hadden gehad in de besluit-
vorming. Een andere reden voor protest is de omvang van het azc. Uit 
onderzoek blijkt dat de omvang van een azc samenhangt met opvat-
tingen over de komst ervan.12 Dat zien we dit kwartaal ook in het cob 
(tabel 3.4). Tegen een opvangcentrum met 500 asielzoekers is veel 
meer bezwaar dan tegen een opvangcentrum met 50 mensen. 63% zou 
(helemaal) geen bezwaar hebben tegen opvang van 50 mensen, 32% zou 
hiertegen wel (veel) bezwaar hebben. Bij de opvang van 500 mensen 
liggen die verhoudingen totaal anders: 22% zou geen bezwaar hebben, 
73% heeft dat wel. Uit onderzoek van onderzoeksbureau i&o uit decem-
ber 2015 blijkt eveneens dat veel mensen de komst van een azc in hun 
gemeente acceptabel vinden als de omvang beperkt is en in verhouding 
staat tot het aantal omwonenden.13

9 Zie bijvoorbeeld Marcel Lubbers, 
Marcel Coenders en Peer Scheepers, 
Objections to asylum seeker centres: 
individual and contextual determi-
nants of resistance to small and large 
centres in the Netherlands, in: European 
Sociological Review, 2006, jg. 22, nr. 3,  
p. 243-257. 

10 Jurre Van den Berg en Ana van Es, Asiel-
zoekerssprookje in Midden-Drenthe 
na twee maanden ten einde, Alleen-
staande asielzoekers, dat gaat niet, in: 
De Volkskrant, 25 november 2014.

11 Kim Bos, Hoe 2015 het jaar van de 
boze burger werd, in: NRC Handelsblad, 
28 december 2015.

12 Zie noot 9.
13 Peter Kanne, Laurens Klein Kranen-

burg en Marin Rosema, Opvang van 
Asielzoekers, Enschede: I&O research, 
december 2015, p.15.
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In groepsgesprekken brengen mensen hun voorkeur voor kleinschalige 
opvang ook spontaan naar voren, in de zin dat er hooguit één klein-
schalig centrum in de buurt zou mogen komen. Wel bestaan er verschil-
lende ideeën over wat kleinschalig is, zo bleek in een groepsgesprek met 
hogeropgeleiden in Den Bosch:

A: “Nou, in een gewoon woonhuis.”
B: “Maximaal 150. We hebben er in Vlijmen 150 gehad. Dat verliep vrij 

goed. Die mensen waren wel getraumatiseerd, dus er zijn wel wat ver-
velende dingen gebeurd, maar dat komt doordat ze continu moeten 
verhuizen.”

Behalve dat kleinschalige opvang voor de buurt zelf beter te doen is, 
leeft ook het gevoel dat er sprake zou moeten zijn van ‘eerlijk delen’: 

“Ik vind het logischer dat er in tien gemeenten 100 mensen komen dan 
in één gemeente 1000 mensen.” (Den Bosch, groep hogeropgeleiden)

“Kleinschalig door heel Nederland. Verplicht opgelegde maatregelen.” 
(Amsterdam, groep hogeropgeleiden)

Mensen hebben graag inspraak over een opvanglocatie in hun wijk en 
vooral over de omvang ervan. De casus van het dorp Oranje lijkt sterk te 
zijn blijven hangen:

“Je hebt een dorpje van 200, 300 inwoners, dat leeft in pais en vree, en 
toevallig hebben ze bij boer Jansen achter nog een hele grote schuur 
en een stuk grond erbij. En weet je wat? Laten we nou eens heel mooi 
1000 of 2000 vluchtelingen opvangen. Vind je het dan raar dat ieder-
een van die 300 dan denkt: wat gebeurt hier nou? Het is de overheid, 
maar is het de lokale, de province, het rijk? Het gaat om communica-
tie, om constant van Rutte uit zeggen: wat is het plan? Wat gaan we 
doen? Hoe gaan we het doen? We kunnen ook geen procedure van 
een half jaar erover hebben. Dat soort dingen. Openheid. Communi-
catie.” (Amsterdam, groep hogeropgeleiden)

“Hoeveelheden worden gewoon door de gemeente bepaald, zonder 
daar de buurt bij te betrekken.” (Den Bosch, groep lageropgeleiden)

Vluchtelingen in Nederland

Tabel 3.4 Bezwaar tegen komst van azc in de buurt,a bevolking van 18+, 2016/2 (in procenten) 

  heel  wel  helemaal weet
  veel  wat geen geen niet

azc in de buurt voor de opvang van 50 asielzoekers 14 18 44 19 5

azc in de buurt voor de opvang van 500 asielzoekers 44 29 16 6 5

a ‘Wat zou u er van vinden als er in uw buurt een asielzoekerscentrum zou komen voor de opvang van…’

Bron: cob 2016/2
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Het vluchtelingendebat: positie en emoties

Om meer inzicht te krijgen in hun afwegingen hebben we mensen ook 
nog op twee andere manieren naar hun houdingen over vluchtelingen 
gevraagd. We vroegen hen om aan te geven welke plek zij zelf innemen 
in het debat en welke emoties ze hebben bij het nieuws over de opvang.

Verwantschap met groepen in het debat
In eerdere edities van het cob uitten mensen spontaan veel zorgen over 
vluchtelingen. Vaak gingen die over het aantal en de verwachte nega-
tieve effecten. Maar er waren ook mensen die zich zorgen maken over de 
toon van het debat. In de spontaan genoemde zorgen was dit een kleine 
groep (cob 2016|1: 13). We willen graag weten hoe deze zorgen zich tot 
elkaar verhouden en met welke groep men zich meer verwant voelt.
Dat proberen we te achterhalen door mensen te laten kiezen tussen 
twee groepen. Groep A maakt zich zorgen over de negatieve effecten 
van de komst van vluchtelingen. Groep B maakt zich zorgen over de 
afwijzende houding tegenover vluchtelingen (tabel 3.5). 19% voelt zich 
veel meer verwant met groep A, 16% iets meer (in totaal 35%). Met groep 
B voelt 18% zich iets meer en 14% zich veel meer verwant (in totaal 32%). 
20% zegt even veel of weinig verwantschap te voelen met beide groepen 
(13% zegt het antwoord op de vraag niet te weten). 

Wat opvalt is dat de groepen elkaar in evenwicht houden en alle ant-
woordopties ongeveer evenveel worden gebruikt. Er is dus verdeeldheid. 
Deze vraag naar verwantschap hangt sterk samen met de in tabel 3.1 
weergegeven stellingen over de komst van vluchtelingen. Mensen die 
zich meer verwant voelen met groep A staan negatiever over de komst 
van vluchtelingen dan mensen die zich meer verwant voelen met groep 

Vluchtelingen in Nederland

Tabel 3.5 Verwantschap met groepen in het debat over vluchtelingen,a bevolking van 18+, 2016/2 

‘Met welke mensen voelt u zich het meest verwant?’

A
mensen die zich vooral zorgen maken over de 
negatieve effecten van de komst van vluchte-
lingen voor Nederland

B
mensen die zich zorgen maken over de 
afwijzende houding in Nederland tegenover 
vluchtelingen

veel meer verwant 
met A

iets meer verwant 
met A

met beide even veel 
of weinig

iets meer verwant 
met B

veel meer verwant 
met B

19% 16% 20% 18% 14%

a ‘Over de opvang van vluchtelingen in Nederland bestaan uiteenlopende zorgen. Aan de ene kant zijn er mensen die zich vooral zorgen 
maken over de negatieve effecten van de komst van vluchtelingen voor Nederland (opvatting A). Aan de andere kant zijn er mensen die zich 
zorgen maken over de afwijzende houding in Nederland tegenover vluchtelingen (opvatting B). Met welke mensen voelt u zich het meest 
verwant?’ Deze vraag is (random) voorgelegd aan de helft van de respondenten (n = 593). 13% zegt het niet te weten.

Bron: cob 2016/2



 burgerperspec tieven 2016 |  2 47

a Zie tabel 3.2 voor vraagstelling van de opvattingen, zie tabel 3.5 voor uitleg over de vraag over verwantschap met groepen (n = 593).

Bron: cob 2016/2

Figuur 3.5 Samenhang tussen positie in het debat en opvattingen over vluchtelingen,a bevolking van 18+, 2016/2
 (gemiddelde score)
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B. De middengroep in tabel 3.5 (de groep dus die zich met beide groepen 
even veel of weinig verwant voelt), neemt eerder een terughoudende dan 
een positieve positie in (figuur 3.5). Zij vinden dat er te veel vluchtelin-
gen zijn en dat er niet meer moeten komen. Voor het merendeel van de 
middengroep uit tabel 3.5 gaat het echter te ver om de grenzen te sluiten. 
Bovendien vinden ze dat we een morele plicht hebben om oorlogsvluch-
telingen op te vangen. Hun opvattingen liggen daar dicht bij die van de 
groep die zich iets meer verwant voelt met groep A.

Zorgen over vluchtelingen: te veel, ten koste van Nederland, 
te grote verschillen
We vroegen respondenten toe te lichten waarom ze zich met een van 
beide of met geen van beide groepen verwant voelen.14 De mensen die 
zich (veel) meer verwant voelen met groep A geven aan dat ze (grote) 
zorgen hebben over de gevolgen van de komst van grote groepen 
vluchtelingen: het zijn er te veel, de culturele verschillen zijn groot en 
men is bang dat hun komst ten koste gaat van Nederland. Ze vinden het 
onterecht dat vluchtelingen voorzieningen krijgen, terwijl er ook onder 
de mensen die al in Nederland wonen armoede bestaat en er te weinig 
woningen zijn (zie ook hoofdstuk 2).

Moeilijk om partij te kiezen
Mensen die niet kunnen of willen kiezen tussen beide groepen, doen 
dat omdat ze het met beide opvattingen eens zijn, omdat ze twijfelen, 
omdat hun positie zich tussen beide groepen in bevindt of omdat ze te 
weinig kennis denken te hebben om er iets van te vinden: 

14 Deze toelichtingsvraag is voorgelegd 
aan een kwart van de respondenten, 
van wie er 202 antwoord gaven.
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“Ik vind het zo'n vreselijk moeilijke kwestie. Volgens mij heb ik nog 
nooit zoveel moeite gehad met het innemen van een standpunt als 
hierover. Ik voel wat bij beide uitspraken.” (vrouw, 31 jaar, hoger-
opgeleid)

“Ik heb te veel twijfels. Hang er dus tussen in.” (vrouw, 38 jaar, lager-
opgeleid)

Zorgen over ongenuanceerd debat en negatieve impact 
Een deel van de mensen die zich meer verwant voelen met groep B 
is positief over de komst van vluchtelingen, maar niet iedereen. Ook 
hier zijn er mensen die opvang als iets tijdelijks zien, voor ‘echte 
vluchtelingen’. Net als bij de middengroep zien we een worsteling met 
standpunten. Wat men deelt is de zorgen over de afwijzende houding 
in Nederland en vooral de manier waarop die wordt geuit: ‘te negatief’, 

‘haatdragend’, ‘verhard’, ‘moeilijkdoenerij’ of ‘onbehoorlijk’. In hun 
toelichtingen wijzen mensen nogal eens op het gebrek aan nuance in 
het debat: 

“Ik hoor met name op sociale media veel ongenuanceerde, intolerante 
uitspraken tegen vluchtelingen. Ik erger me daaraan en vind het  
onacceptabel om zo over anderen te oordelen.” (vrouw, 47 jaar, 
hogeropgeleid)

Sommigen vinden dat vluchtelingen te veel over een kam worden gescho-
ren; anderen vinden dat we te weinig de hand in eigen boezem steken:

“Er wordt vergeten dat er ook asielzoekers zijn die het wel goed doen 
in Nederland. Er wordt veel haat gezaaid over de mensen die het min-
der goed doen.” (man, 42 jaar, lageropgeleid)

“De nuance ontbreekt in het debat. Europa is zelf schuldig aan het 
langzame opereren waardoor er veel speculaties zijn rond criminaliteit 
van asielzoekers.” (man, 49 jaar, hogeropgeleid)

Sommige mensen gaan in hun toelichtingen in op mogelijke redenen 
voor een afwijzende houding. Die zou voortkomen uit gebrek aan ken-
nis en uit vooroordelen, en versterkt worden door de media: 

“We zien veel burgers op tv met haatdragende meningen, vaak zonder 
kennis van zaken.” (vrouw, 68 jaar, hogeropgeleid)

“De maatschappij heeft een mening over zaken waarvan zij inhoudelijk 
niet goed op de hoogte is.” (vrouw, 35 jaar, hogeropgeleid)

“Afwijzen van vluchtelingen gebaseerd op vooroordelen en angst.” 
(man, 55 jaar, hogeropgeleid) 

Sommigen denken dat een afwijzende houding een negatieve impact 
kan hebben. Zij zou de integratie van vluchtelingen bemoeilijken en de 
radicalisering vergroten: 
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15 340 (random geselecteerde) respon-
denten kreeg de vraag om toe te 
lichten waarom hij of zij deze emoties 
had aangekruist, 303 gaven antwoord.

“Omdat integratie beter zou slagen als intolerantie en protest tegen 
vluchtelingen kleiner was. Over en weer kunnen mensen dan van 
elkaar leren.” (vrouw, 21 jaar, hogeropgeleid)

“Een negatieve houding leidt niet alleen tot inhumane situaties waarbij 
we mensen terugsturen naar oorlog of laten verdrinken, maar ver-
vreemdt ook Nederlandse jongeren met ouders van niet-Nederlandse 
oorsprong van onze waarden en normen.” (vrouw, 39 jaar, hoger-
opgeleid)

Veel mensen in deze groep zijn van mening dat Nederland vluchtelingen 
moet opvangen. Zij vinden dat vluchtelingen in nood geholpen moeten 
worden, dat dit een morele of burgerplicht is en het juiste is om te doen. 
Een enkeling noemt positieve effecten van de komst van vluchtelingen 
(‘het levert werkgelegenheid op’).

Gemengde gevoelens
In eerdere kwartaalberichten zagen we veel boosheid bij mensen die 

‘vluchtelingen’ spontaan noemden als punt van zorg. Dit kwartaal vroe-
gen we mensen expliciet naar hun emoties bij het nieuws over de opvang 
van vluchtelingen. Hierbij komen regelmatig thema’s naar voren die 
we eerder tegenkwamen. We willen de emotionele achtergrond ervan 
centraal stellen. Mensen konden maximaal twee emoties noemen en 
lichtten die vervolgens toe.15 14% zegt geen duidelijke emotie te ervaren 
bij dit nieuws (tabel 3.6). ‘Het maakt mij niet zoveel uit,’ meldt iemand 
bijvoorbeeld. Iemand anders zegt: 

“Vluchteling ben je niet zomaar. De samenleving moet inspelen op de 
nieuwe situatie en iedereen moet bijdragen. Dat is geen emotie, maar 
een rationele noodzaak.” (vrouw, 78 jaar, hogeropgeleid)

Een respondent vat het gevoel samen dat vele anderen met haar delen:

“Het roept bij mij veel gemengde emoties op. Ik vind dat de mensen 
die echt vluchten voor de oorlog geholpen moeten worden, maar ik 
vraag me af hoeveel mensen echt vluchten en wie er profiteren van de 
situatie. Verder vraag ik me af of we ons niet meer moeten richten op 
het probleem verhelpen in de landen van afkomst van de vluchtelin-
gen, want als daar niets verandert dan blijft de vluchtelingenstroom 
onafgebroken doorgaan. Ik vrees alleen dat een oplossing daar niet 
zomaar een, twee, drie gevonden of uitvoerbaar is. Een heel angstig 
en dus ook machteloos gevoel.” (vrouw, 38 jaar, hogeropgeleid)

Ze omschrijft meerdere aspecten van de vluchtelingenkwestie die 
diverse emoties bij haar oproepen en geeft aan dat ze geen eenduidige 
oplossing ziet. Iemand anders zegt dat hij verontwaardigd is over de hoe-
veelheid mannen onder vluchtelingen die hun gezin achterlaten, maar 
dat hij ook verontwaardigd is over de ‘manier van opvang en het gesleep 
met de mensen’ (man, 39 jaar, middelbaar opgeleid). Veel mensen blij-
ken dergelijke gevoelens te hebben die soms tegenstrijdig zijn. 

Vluchtelingen in Nederland

Tabel 3.6 Emoties over het 
vluchtelingendebat,a bevolking van 
18+, 2016/2 (in procenten)

 genoemd door

bezorgdheid 34

verontwaardiging 15

boosheid 15

machteloosheid 11

medeleven 11

schaamte 10

angst 8

teleurstelling 4

verdriet 3

tevredenheid 1

trots 0

nostalgie .

anders 1

ik weet het niet 3

ik heb geen duidelijke emotie
bij dit nieuws 14

totaal 130

a  ‘In de afgelopen maanden was de op-
vang van vluchtelingen in Nederland 
veel in het nieuws. Welke emoties riep 
dit bij u op?’ Deze vraag is (random) 
voorgelegd aan de helft van de 
respondenten (n = 590). Responden-
ten konden maximaal twee emoties 
aankruisen. 

Bron: cob 2016|2
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Bezorgdheid, boosheid en verontwaardiging
Bezorgdheid is de emotie die mensen het meest ervaren: 34% noemt het. 
Hun zorgen gaan onder andere over grote culturele verschillen. Bezorgd-
heid komt vaker voor bij mensen met een negatieve houding jegens 
migranten (zie tabel 3.7).

“Ik maak me bezorgd om de grote cultuurverschillen en die zullen onze 
cultuur erg negatief gaan beïnvloeden. Ik kan eigenlijk niets tegen 
deze moslimisatie doen en dat beangstigt me enigszins.” (man, 76 jaar, 
hogeropgeleid)

“Omdat ik zowel meeleef met deze mensen (het zal je zelf maar over-
komen), maar toch ook bezorgdheid voel over hoe dit allemaal moet 
worden opgevangen door de Europese gemeenschap.” (vrouw, 49 jaar, 
middelbaar opgeleid)

Veel mensen zijn  boos en verontwaardigd (beide worden door 15% 
genoemd), gevoelens die zich richten op de overheid, op andere Neder-
landers of op de vluchtelingen. Wat ze gemeen hebben, is de ervaring 
van onrechtvaardigheid. Een deel is verontwaardigd over de manier 
waarop andere Nederlanders omgaan met de opvang en aanwezigheid 
van vluchtelingen. In deze context uiten enkelen hun verontwaardi-
ging over de rellen rond azc’s. Andere mensen zijn verontwaardigd dat 
vluchtelingen voorzieningen krijgen die er voor Nederlanders niet zijn. 
Sommigen zijn boos op de politiek: 

“Bezorgdheid omdat je veel te veel andere culturen binnenhaalt met 
een potentieel negatieve impact op onze westerse samenleving. 
Boosheid omdat de politiek dit heeft laten gebeuren tegen alle waar-
schuwingen in.” (man, 63 jaar, middelbaar opgeleid)

Mensen die vinden dat er te veel vluchtelingen zijn en de grenzen willen 
sluiten zijn vaker boos dan mensen die het omgekeerde vinden. Veront-
waardiging komt vaker voor bij (de kleine groep) mensen die de grenzen 
willen sluiten, maar de verschillen zijn kleiner dan bij boosheid. Mensen 
die vinden dat er te veel vluchtelingen zijn, zijn niet vaker verontwaardigd. 
Boosheid is daarmee meer dan verontwaardiging een emotie die vooral 
bij mensen met een negatieve houding jegens migranten voorkomt. 
Machteloosheid, medeleven en schaamte, ieder door ongeveer 10% 
genoemd, komen vooral voor bij mensen met positieve houdingen 
jegens vluchtelingen. Mensen voelen zich machteloos, omdat ze een 
veelomvattende kwestie niet kunnen beïnvloeden:

“Ik ben vooral bezorgd over al het onbekende en de onrust die het met 
zich meebrengt. Ik voel mij machteloos doordat veel buiten ons om 
gaat en dat ik er niet veel aan kan doen. Ik heb er geen grip en invloed 
op.” (vrouw, 56 jaar, middelbaar opgeleid)

Vluchtelingen in Nederland
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Tabel 3.7 Emoties hangen samen met opvattingen over vluchtelingen,a bevolking van 18+, 2016/2 (in procenten)

  niet te veel te veel grenzen grenzen
  vluchtelingen vluchtelingen niet sluiten sluiten
 allen (20%) (55%) (49%) (24%)

bezorgdheid 34 18 39 31 30

verontwaardiging 15 21 16 15 20

boosheid 15 13 21 10 34

medeleven 11 15 8 18 3

machteloosheid 11 16 9 14 7

schaamte 10 29 1 19 0

angst 8 0 14 2 15

a Weergegeven is het aandeel dat het (zeer) eens of (zeer) oneens is met de stelling ‘Er komen te veel vluchtelingen naar Nederland’ 
 en de stelling ‘Nederland zou de grenzen moeten sluiten voor vluchtelingen’.

Bron: cob 2016/2

Schaamte voelt men vooral voor de negatieve bejegening van vluchtelingen. 

“De manier waarop vluchtelingen van azc naar azc verplaatst worden. 
Schaamte voor de manier waarop door mensen, media over deze 
mensen gepraat en geoordeeld wordt.” (man, 80 jaar, hogeropgeleid)

“Machteloosheid omdat de situatie zo ingewikkeld is. Liefst zou je 
willen dat mensen niet hoeven te vluchten. In het nieuws was veel 
verontwaardiging en boosheid te zien. Dat maakte mij alleen verdrie-
tiger en schaamde ik me er voor.” (man, 37 jaar, hogeropgeleid)

Wie medeleven voelt, ziet vluchtelingen vooral als mensen in nood die 
opgevangen moeten worden. Hierover zegt iemand het volgende: 

“Nederlanders lijken vluchtelingen niet als mensen in nood te zien, 
maar als één grote groep van enge buitenlanders. Het is onbegrijpe-
lijk hoe het Nederlandse volk bijna trots lijkt te zijn op zijn racisme.” 
(vrouw, 19 jaar, middelbaar opgeleid)

Angst wordt genoemd door 8% van de respondenten en dat zijn vooral 
mensen met een negatieve houding: zij zijn bang voor het grote aantal 
vluchtelingen en de problemen die dat kan meebrengen.

Verdeeldheid en worsteling

Veel van de beelden, argumenten en emoties die we net beschreven 
kennen we ook uit de media, die de afgelopen maanden veel aandacht 
besteedden aan de zorgen van burgers over vluchtelingen.16 We doen een 
poging het publieke debat over de vluchtelingenkwestie te typeren. 16 Zie o.a. Kim Bos, Dit was het jaar van 

de boze burger, in: nrc Handelsblad,  
28 december 2015.
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Verdeeldheid
De term ‘gepolariseerd’ wordt veel gebruikt om het debat over de vluch-
telingenkwestie (en andere maatschappelijke vraagstukken) te typeren.17 
Vaak wordt met die term een ontwikkeling aangeduid: bevolkingsgroepen 
gaan steeds meer van elkaar verschillen.18 Omdat we ons baseren op een-
malige vragen in een enquête, kunnen we over polarisatie als ontwik-
keling niets zeggen. Polarisatie is ook op te vatten als een situatie waarin 
twee uitersten tegenover elkaar staan, zonder dat er een grote midden-
groep is.19 Als we die definitie volgen, dan is daarvan geen sprake. We 
zien immers ook middengroepen in het vluchtelingendebat: mensen die 
een neutrale positie kiezen of zichzelf in het midden positioneren. 
 Tegenover polarisatie als situatie worden vaak twee andere (ideaal-
typische) mogelijkheden geplaatst: consensus en verdeeldheid. Bij consen-
sus is iedereen het met elkaar eens. Dat is bij de vluchtelingenkwestie 
duidelijk niet het geval. Bij verdeeldheid verspreiden mensen en menin-
gen zich over verschillende posities in het debat. Er zijn voorstanders, 
tegenstanders én mensen met meningen die daar tussenin liggen. 
Verdeeldheid is wel de meest adequate term voor de publieke opinie over 
vluchtelingen die in dit hoofdstuk naar voren komt.
 In onderzoek naar polarisatie wordt naast de verdeling van meningen 
binnen de bevolking als geheel ook gekeken naar de mate waarin een 
thema op zichzelf staat en waarin subgroepen van mening verschillen. 
Als we die aspecten van polarisatie ook in beschouwing nemen, zien we 
dat opvattingen over vluchtelingen samenhangen met opvattingen over 
andere globaliseringskwesties én met verschillen in opleidingsniveau.20 
De verdeeldheid over vluchtelingen lijkt ingebed in een bredere maat-
schappelijke en politieke tegenstelling.21 
 Polarisatie heeft in het spraakgebruik ook wel een element van (toe-
nemende) intensiteit: misschien worden meningsverschillen niet groter, 
ze lijken wel prominenter aanwezig. Het kan best zijn dat er midden-
groepen zijn, maar als vooral de uitersten fel van zich laten horen, dan 
is dat debat wél gepolariseerd. We hebben het publieke debat zelf niet 
onderzocht, maar zagen dat sommigen het debat als heftig ervaren en 
zich zorgen maken over de grote meningsverschillen.

Worsteling
In de combinaties van opvattingen en in open antwoorden van enquête-
vragen valt op dat veel mensen worstelen met de vluchtelingenkwestie. 
Ook hier zien we natuurlijk de uitersten in het debat: mensen die in 
soms stevige bewoordingen duidelijk maken waarom zij vinden dat 
vluchtelingen niet of juist wel welkom zijn. Maar we zien ook dat velen 
twijfelen, argumenten afwegen of tegenstrijdige opvattingen hebben: 
mensen die wel de morele plicht voelen om vluchtelingen te helpen 
maar onder voorwaarden, mensen die zich ergeren aan ‘schreeuwers’ 
maar begrip hebben voor de zorgen, mensen die de negatieve houding 
tegenover vluchtelingen afkeuren maar zelf ook ongerust zijn. 

Vluchtelingen in Nederland

17 Zie o.a. René Cuperus, Zo ken ik Neder-
land niet, in: de Volkskrant, 4 april 2016.

18 Zie bijvoorbeeld Paul Dekker en Josje 
den Ridder, Polariseert Nederland?, 
in: Mark Bovens, Paul Dekker en Will 
Tiemeijer (red.), Gescheiden Werelden. Een 
verkenning van sociaal-culturele tegenstel-
lingen in Nederland, Den Haag: scp/wrr, 
2014, p. 102 en de verwijzingen aldaar.

19 Vergelijk Cees van der Eijk, Measuring 
agreement in ordered rating scales,  
in: Quality and Quantity, 2001, 35(3), 
325-341. 

20 De politicoloog Matthijs Rooduijn 
toont met gegevens van het European 
Social Surcey (ess) dat de verschillen 
in opvattingen over immigratie tussen 
opleidingsniveaus groter worden, zie 
http://stukroodvlees.nl/verrechtsing-
nee-polarisering/. Op het niveau van 
de bevolking als geheel constateren 
anderen overigens geen toename van 
de polarisatie in opvattingen over inte-
gratie, zie Annemarije Oosterwaal en 
Rene Torenvlied, Politics divided from 
society? Three explanations for trends 
in societal and political polarisation in 
the Netherlands, in: West European Poli-
tics, 2010, 33/2: 258-279 en Paul Dekker 
en Josje den Ridder 2014 (zie noot 18).

21 Zie Mark Bovens, Paul Dekker en Will 
Tiemeijer (red.), Gescheiden Werelden. 
Een verkenning van sociaal-culturele tegen-
stellingen in Nederland, Den Haag: scp/
wrr, 2014.
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Mensen benoemen hun worsteling soms expliciet. We zagen citaten van 
mensen die het een lastig onderwerp vinden of er gemengde gevoelens 
bij hebben. Soms blijkt het uit nuanceringen van antwoorden. Morele 
plicht? Ja, maar… Dat geeft overigens aan dat niet alleen de mensen die 
op gesloten enquêtevragen een middenpositie innemen worstelen, ook 
mensen die wel een kant kiezen doen het. In groepsgesprekken is die 
worsteling eveneens zichtbaar. Veel argumenten voor en tegen vluchte-
lingen komen op een zeker moment wel langs. Men kent de meningen 
en argumenten in dit debat. Opvallend is echter dat die vaak naast elkaar 
blijven bestaan. Het is niet per se zo dat men wikkend en wegend tot een 
conclusie komt. Een groepsgesprek leidt soms tot een genuanceerdere 
formulering, maar kan ook het karakter hebben van een opsomming 
van stellingen. Hoe verlopen dit soort gesprekken in het dagelijks leven, 
als mensen elkaar in de winkel of op verjaarsfeestjes tegenkomen? Gaan 
ze dan de discussie aan? Laten ze beleefd de ander aan het woord? Of 
vermijden ze het onderwerp liever? 
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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 onderwer-
pen om Nederland in de tijd en internationaal te kunnen plaatsen en verscheiden-
heid 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 achtergrondstu-
die en twee verdiepingstudies zijn verschenen en beschikbaar op www.scp.nl/publicaties:
• Paul Dekker (red.). Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burger-

perspectieven. 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 tweede kwartaal van 2016
Voor dit kwartaal is een enquête gehouden en zijn focusgroepgesprekken gevoerd. 
Het enquêteonderzoek is uitgevoerd door samr op een steekproef van personen van 
18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De Onderzoek Groep’. Dit onderzoekspanel is samen-
gesteld op basis van telefonische werving en maakt geen gebruik van zelfaanmeldin-
gen. De respondenten ontvangen in principe geen vergoeding. Ook voor deelname 
aan de cob-enquête is niet betaald. In totaal hebben 1183 mensen tussen 1 april en 
3 mei 2016 de vragenlijst volledig ingevuld (975 via internet en 208 schriftelijk). De 
gemiddelde invultijd van de online vragenlijst was 21,2 minuten. 97% beoordeelt het 
onderzoek met een voldoende; het gemiddelde cijfer is 7,5. Tenzij anders vermeld zijn 
in dit rapport de resultaten gewogen op sekse, leeftijd, opleiding en internetgebruik. 
De weegfactor varieert van 0,5 tot 3,8 en de weegefficiëntie is 85,45%, resulterend in 
een effectieve steekproef van 1011. Zie verder de onderzoeksverantwoording, beschik-
baar op www.scp.nl/publicaties.
 Het focusgroeponderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Ruigrok| 
Netpanel en Veldkamp. Beide bureaus deden een gesprek met lageropgeleiden en een 
gesprek met hogeropgeleiden. Ruigrok|Netpanel deed dat in Amsterdam op 12 april en 
Veldkamp in Den Bosch op 19 april. De gesprekken bestonden uit een algemene ronde 
over hoe het gaat met Nederland, het bespreken van twee stellingen uit de schriftelijk 
enquête en een uitgebreide discussie over de komst en opvang van vluchtelingen. De 
gesprekken duurden ongeveer twee uur. Wat in dit rapport is vermeld over de focus-
groepen is ontleend aan de onderstaande rapportages van de onderzoeksbureaus en 
eigen waarneming van de scp-onderzoekers.

Rapporten, beschikbaar op www.scp.nl/publicaties: 
• Judith ter Berg en Yolanda Schothorst, cob-focusgroepen tweede kwartaal 2016:  

Den Bosch. Amsterdam: Veldkamp, mei 2016 (projectnummer 5993).
• Evelien Besseling en Gerard Blomsma, cob-focusgroepen tweede kwartaal 2016:  

Amsterdam. Amsterdam: Ruigrok|Netpanel, mei 2016.
• Co van Rooijen en Maarten Gans, Onderzoekstechnische verantwoording Burger- 

perspectieven 2016, 2e kwartaal. Leusden: MarketResponse, mei 2016 (project- 
nummer 20.497).

Verantwoording
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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;
2015|2: Europese unie en burgerparticipatie;
2015|3: soorten vertrouwen in Nederland en politiek vertrouwen internationaal;
2015|4: perspectieven van mbo-opgeleiden, en
2016|1: decentralisaties en referenda.
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