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Stijging politiek vertrouwen
Na een daling vanaf eind 2014 is dit 
kwartaal het vertrouwen in regering 
en Tweede Kamer toegenomen, 
evenals het vertrouwen in grote 
ondernemingen. De stemming over 
de economie is onveranderd 
positief, maar het optimisme over 
het land neemt trendmatig af sinds 
het hoogtepunt begin 2014. Het 
bevindt zich nu weer op het niveau 
van 2008-2010.

→ p. 9-14

Burgers kennen nationale 
overheid grote verantwoor-
delijkheid toe
Ondanks verschuivingen van 
overheidstaken van het nationale 
niveau naar de Europese Unie en 
gemeenten, wordt de landelijke 
overheid nog steeds het meest 
verantwoordelijk gehouden, onder 
andere voor de zorg, vluchtelingen 
en de bijstand. Tevredenheid op 
deelterreinen vertaalt zich meer in 
politiek vertrouwen naarmate men 
de betreffende overheid daarvoor 
meer verantwoordelijkheid 
toekent.

→ p. 30 e.v.

Immigratie en integratie 
minder een probleem 
Vluchtelingen staan minder in de 
publieke belangstelling en daardoor 
is ‘immigratie en integratie’ als 
aandeel in het nationaal probleem-
besef sterk gedaald, zij het nog 
steeds veel groter dan vóór de 
vluchtelingencrisis. Er wordt nu 
weer meer aandacht gevraagd voor 
problemen van het samenleven in 
het algemeen en ook de zorg wordt 
weer belangrijker in het probleem-
besef en als suggestie voor de 
politieke agenda.

→ p. 14-16

Belangrijkste bevindingen derde kwartaal 2016
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Meer steun voor de eu
De steun voor het Nederlands 
eu-lidmaatschap is toegenomen. 
Meer dan in het vorige kwartaal 
vindt men het lidmaatschap een 
goede zaak en er is minder steun 
voor een ‘Nexit’ dan vorig jaar. 
Onveranderd vindt een meerder-
heid dat de Nederlandse politiek 
te veel macht heeft overgedragen 
aan Brussel.

→ p. 24-27
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Nederlanders positief 
gestemd in vergelijking met 
andere Europeanen
In vergelijking met andere Europea-
nen zijn Nederlanders positief 
gestemd over de ontwikkelingen in 
hun land (alleen de Luxemburgers, 
Ieren en Maltezers zijn per saldo 
positiever). Over de Europese Unie 
zijn Nederlanders net zo pessimis-
tisch als de gemiddelde Europeaan, 
maar nergens is er meer steun voor 
het eu-lidmaatschap dan in Neder- 
land.
In maatschappelijk en economisch 
optimisme en institutioneel ver- 
trouwen concurreert Nederland met 
Denemarken en zijn beide landen 
ver verwijderd van Griekenland.

→ p. 7-8
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Belangrijkste bevindingen derde kwartaal 2016

Hogeropgeleiden veel 
positiever over globalisering
De gemiddelde Nederlander wijkt 
qua affiniteit met globalisering 
weinig af van de gemiddelde 
Europeaan. Achter de gemiddelde 
Nederlander gaan echter grote 
verschillen naar opleidingsniveau 
schuil. De overgrote meerderheid 
van academici ziet voor zichzelf 
meer voordelen dan nadelen van de 
globalisering. Mensen met hoog-
stens mavo zien vaker nadelen dan 
voordelen.

→ p. 28-29
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Kerkelijke betrokkenheid 
belangrijk voor engagement 
Kerkelijken denken en handelen 
anders dan onkerkelijken. Zo 
hebben ze meer sociaal en politiek 
vertrouwen en verrichten ze vaker 
vrijwilligerswerk. Zelf zoeken ze dit 
verschil echter lang niet altijd in hun 
geloof en ervaren ze bovendien 
sneller een gevoel van morele 
anomie.

→ p. 41 e.v.

Ambivalent over religie
Enerzijds is een duidelijke meerder-
heid voorstander van de scheiding 
van kerk en staat, anderzijds 
betreuren velen de ontkerkelijking 
van Nederland: slechts een op de 
tien Nederlanders vindt het 
verdwijnen van kerken in ons land 
een goede zaak. Een op de drie 
Nederlanders zou het niet erg 
vinden als de overheid er garant 
voor staat dat in elke plaats 
minstens één kerkgebouw blijft 
staan.

→ p. 48
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grenzen en het meer open worden van onze economie
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Ten geleide

Dit is het 35e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerper-
spectieven (cob) en betreft het derde kwartaal van 2016. Hoofdstuk 1 
gaat over de stemming in Nederland. Aan bod komen percepties van de 
economische situatie, het vertrouwen in instituties, de grootste maat-
schappelijke zorgen, zaken die men juist goed vindt gaan en kwesties 
waarvoor men aandacht wil van de politiek. We kijken dit keer extra naar 
de samenhang van zorgen, sterke punten en politieke onderwerpen. 
Hoofdstuk 2 behandelt het vertrouwen in de regering, vergeleken met 
vertrouwen in het lokale bestuur en gerelateerd aan ideeën over verant-
woordelijkheid voor maatschappelijke problemen. Hoofdstuk 3 gaat over 
religie, met name verschillen in opvattingen tussen onkerkelijken en 
kerkgangers en visies op de rol van godsdienst in de samenleving. 
 De enquêtegegevens voor het eerste kwartaal zijn verzameld van 1 juli 
tot en met 3 augustus 2016. Op 18 augustus is telefonisch gesproken met 
63 respondenten die de enquête invulden. 
 Bij de start van de enquête hadden de media veel aandacht voor het 
referendum over de Brexit (23 juni), waarbij een meerderheid van Britse 
stemmers koos voor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de eu. Er 
was een grote aanslag in Nice op 14 juli en er waren aanslagen in Beieren. 
Op 16 juli mislukte een couppoging in Turkije en in de weken daarna 
bleef het land in het nieuws door represailles van president Erdogan, de 
omstreden rol van de Gülenbeweging, de verslechterende verhouding 
met de Europese Unie en de (dreigende) spanningen in de Turkse 
gemeenschap in Nederland. Aandacht was er ook voor de Amerikaanse 
conventies over de keuze van de Republikeinse en Democratische presi-
dentskandidaat. Binnenlands nieuws ging onder meer over de publicatie 
van de lijst met slecht presterende verpleegtehuizen en er was discussie 
over het al of niet racistische karakter van enkele attracties in pretpark 
de Efteling. 
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Positief gestemd vergeleken met andere Europeanen

Figuur 1.1 laat zien dat er volgens Europees onderzoek in Nederland meer 
mensen zijn die het met het land de goede dan de verkeerde kant op 
zien gaan (horizontale as) en meer mensen die voor de economie een 
verbetering dan een verslechtering verwachten (verticale as). Daarmee 
bevindt Nederland zich met slechts drie van de overige opgenomen  
33 landen in het positieve kwadrant.1 In de andere landen is de relatieve 
meerderheid negatief gestemd over de ontwikkelingen in het land of 
de economie, meestal over beide. Dat laatste is het meest extreem in 
Griekenland. Terwijl in Nederland 44% het met het land meer de goede 
kant op vindt gaan en 35% meer de verkeerde en 34% verbetering van de 
economie voorziet en 14% verslechtering, is in Griekenland slechts 4% 
positief over de ontwikkelingen in het land en 86% negatief en verwacht 
11% er verbetering van de economie en 64% verslechtering. 

De ontwikkelingen in Nederland zijn weergegeven in figuur 1.2. Ten 
aanzien van de Nederlandse economie en de eigen financiële positie 
overheersen tevredenheid en positieve verwachtingen, of in ieder geval 
de verwachtingen dat de situatie niet verslechtert. Over de economie 
veranderen de opvattingen sinds 2014 veel minder dan in de crisisjaren 
ervoor. De gemiddelde tevredenheid over het eigen inkomen lijkt nau-
welijks te veranderen door de financiële en economische turbulenties 
van de afgelopen jaren. Ze vormt een tamelijk rechte lijn, zij het wel iets 
naar beneden (trendmatig 0,23 procentpunt per kwartaal). 

Hoe gaat het met Nederland? 1
Kernpunten 
→ In vergelijking met andere Europeanen zijn Nederlanders positief over de ontwikkelingen in hun land, de 

economie, de betrouwbaarheid van instituties en de Europese Unie. 
→ Na een dalende trend vanaf 2015 is dit kwartaal het vertrouwen in grote ondernemingen en in de Tweede 

Kamer en regering weer gestegen. Politiek en bestuur worden ook minder genoemd als grote problemen. 
→ De vluchtelingenproblematiek krijgt veel minder aandacht dan vorig kwartaal. ‘Immigratie en inte-

gratie’ wordt kleiner in het maatschappelijk probleembesef (van 28% naar 20%) en op de politieke 
agenda (van 20% naar 14%). Belangrijker worden weer ‘samenleven, normen en waarden’ en ‘gezond-
heids- en ouderenzorg’.

→ Dit kwartaal is men ook weer positiever over het eu-lidmaatschap: 46% vindt het een goede zaak (vorig 
kwartaal 39%); 5o% is het oneens met een Nexit (begin 2015 43%).

→ Op alle opleidingsniveaus is men sinds 2008 negatiever geworden over de globalisering, maar academici 
zijn onveranderd veel positiever dan lageropgeleiden.

1 Dat was vorig decennium anders: toen 
viel Nederland op door maatschap-
pelijk pessimisme, zeker gezien het 
relatief hoge niveau van tevredenheid 
met en verwachtingen van het eigen 
leven (‘met mij gaat het goed, met ons 
gaat het slecht’) (cob 2008|1: 11).  
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Hoe gaat het met Nederland?
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Figuur 1.1 De stemming in Europa over land en economie, bevolking van 15+, mei 2016 (in procentpunten)a

a Netto-optimisme: % ‘goede kant’ resp. ‘verwacht verbetering’  − % ‘verkeerde kant’ resp. ‘verwacht verslechtering’ in antwoord op de vraag 
‘Zou u zeggen dat het over het algemeen de goede kant of de verkeerde kant op gaat in [Land]’) en een verwachte verbetering of verslechte-
ring van de nationale economie in de komende 12 maanden. De stippellijn geeft de positieve relatie tussen beide soorten optimisme aan.

Bron: eb 85.2
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Kader 1.1   Europese vergelijkingen

We laten de bevindingen uit onze cob-enquête steeds voorafgaan door Nederland in Europa te plaatsen met ge-
gevens uit een Eurobarometerenquête van mei. Die gegevens zijn alleen niet direct vergelijkbaar. Dat komt deels 
door verschillen in vraagstelling en antwoordmogelijkheden, maar ook door verschillen in het karakter van de 
onderzoeken. In de Eurobarometer gaan veel vragen over Europa en internationale kwesties, waardoor de res-
pondent de situatie in Nederland vooral in landenvergelijkend perspectief beoordeelt. In het cob gaat het vrijwel 
uitsluitend over de Nederlandse samenleving en dringt zich bij de beantwoording eerder een tijdsperspectief op. 
Beide perspectieven zijn ook aanwezig in alledaagse discussies en meningsvorming en kunnen ook daar tot ver-
schillende conclusies leiden. 

Voor de landenvergelijkingen gebruiken we zoveel mogelijk ‘nettocijfers’ oftewel relatieve meerderheden of saldi 
van percentages mensen met tegengestelde opvattingen. Dat doen we omdat we maar één cijfer per land willen 
en de vergelijking van de steun voor een enkele opvatting gemakkelijk vertekend wordt door verschillen tus-
sen landen in het aandeel mensen dat neutraal is of zich met het antwoord ‘ik weet het niet’ op de vlakte houdt. 
Voorbeeld: in Luxemburg en Nederland vindt eenzelfde aandeel van de bevolking dat het in het algemeen met het 
land de goede kant op gaat (43% en 44%), maar in Luxemburg vinden veel minder mensen dat het de verkeerde 
kant op gaat (20%) dan in Nederland (35%). Per saldo zijn Nederlanders dus minder optimistisch.
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Bron: cob 2008/1-2016/3

Kader 1.2   Financieel en economisch netto-optimisme in het cob

In figuur 1.2 brengen we gewoontegetrouw met het cob in beeld welk aandeel van de bevolking denkt dat de eigen 
financiële situatie en de Nederlandse economie ‘minstens gelijk blijft’. Dat is iets anders dan het netto-optimisme 
in figuur 1.1. Berekenen we voor de financiële en economische verwachtingen in het cob hetzelfde netto-optimisme, 
dan zien we in figuur 1.3 hetzelfde patroon van veranderingen als in figuur 1.2, maar ook dat de hele periode de 
stemming per saldo negatief is.

Figuur 1.3 Netto-optimisme over de eigen financiën en de Nederlandse economie, bevolking van 18+, 2008-2016/3a

a % wordt (veel) beter − % wordt (veel) slechter.

Bron: cob 2008/1-2016/3
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Dit kwartaal vindt 28% het al met al iets (25%) of duidelijk (3%) meer de 
goede dan de verkeerde kant op gaan met Nederland. Daarentegen vindt 
61% het iets (45%) of duidelijk (16%) meer de verkeerde kant op gaan. 
Anders dan in de Eurobarometer hebben we hier dus meer pessimisten 
dan optimisten, waarschijnlijk omdat mensen meer uitsluitend naar 
ontwikkelingen in Nederland kijken (zie kader 1.1). Evenmin als bij de 
andere metingen in deze figuur is er een significante verandering ten 
opzichte van het vorige kwartaal, maar de groep optimisten is wel aan-
zienlijk kleiner dan begin 2014 en sindsdien is er ook een dalende trend. 
Het vorige kwartaal zijn we uitgebreid ingegaan op de toelichtingen van 
mensen waarom ze het meer de verkeerde of goede kant op vinden gaan 
en de emoties daarbij (cob 2016|2: 19-31). Kijken we sec naar de woorden 
in de toelichtingen dit kwartaal dan krijgen we ruwweg hetzelfde beeld 
als vorige keer: mensen die het meer de goede kant op vinden gaan heb-
ben het vaker over de economie, mensen die het de verkeerde kant op 
vinden gaan hebben het vaker over vluchtelingen en de zorg.2

Volgens een minderheid gaat het wel de goede kant op
We hebben veelvuldig aandacht besteed aan het maatschappelijke 
pessimisme en onbehagen dat tot uitdrukking komt wanneer mensen 
toelichten waarom ze het meer de verkeerde dan goede kant op vinden 
gaan.3 Het is goed om nu ook weer eens te kijken naar de minderheid die 
het eerder de goede kant op vindt gaan. Deze groep van 28% is evenals 
in eerdere kwartalen iets oververtegenwoordigd onder mannen (30%), 
meer onder hogeropgeleiden (35%) en mensen uit bovenmodale huis-
houdens (39%) en nog meer onder de aanhangers van een aantal partijen 
(gl 38%, d66 42%, cda 49%, vvd 52% en PvdA 53%). We geven een aantal 
toelichtingen om de diversiteit aan overwegingen te laten zien: 

“Er zit zeker verbetering in en ik ben trots dat wij in elk geval vluchte-
lingen een thuis bieden, dat iedereen vrij is om te zijn wie ze willen zijn 
en dat wij een vrij maar ook gecontroleerd drugsbeleid hebben. In de 
zorg is er veel ruimte voor verbetering en ook onze plaats in de eu kan 
sterker.” (vrouw, 20 jaar, havo/vwo, partijvoorkeur sp)

“Nederland is een welvarend land, alles is goed geregeld dus we hebben 
weinig te klagen. Ik zie wel steeds meer polarisatie, dat vind ik jammer. 
We kunnen al onze welvaart prima delen.” (vrouw, 28 jaar, wo, gl)

“Er wordt bv. veel tijd, geld en energie gestoken in vluchtelingen, lan-
den die failliet gaan en rampgebieden, maar hoeveel van die landen 
zouden hetzelfde voor Nederland kunnen en willen doen? Er is in 
Nederland ook nog steeds armoede, laten we deze mensen en onze 
eigen economie / schuld eerst aanpakken en verbeteren.” (vrouw, 30 
jaar, hbo, cda)

“Er zijn veel negatieve geluiden, maar die komen naar mijn mening 
vooral van de minderheid die het hardst schreeuwt. Ik geloof dat er 
meer mensen zijn die positief denken over onderwerpen als Europa, 
vluchtelingen, de situatie in het Midden-Oosten enz. Die meerderheid 
zou zich meer moeten laten horen. Uiteindelijk leven wij in vrijheid in 
een rijk land en hebben we het over het algemeen erg goed.” (vrouw, 
38 jaar, hbo, vvd)

Hoe gaat het met Nederland?

2 Van de 825 respondenten met een 
toelichting vertelden er 576 waarom 
het meer de verkeerde kant op gaat, 
210 waarom de goede kant sterker 
is en 39 waarom ze niet konden 
kiezen tussen beide richtingen. Het 
woord ‘economie’ komt voor in 3% 
van de toelichtingen waarom het de 
verkeerde kant op gaat en 23% van de 
toelichtingen waarom het de goede 
kant op gaat (en ‘economisch’ bij 
respectievelijk 0% en 5%). Omgekeerd 
komen ‘vluchtelingen’ vaker voor in 
de toelichtingen waarom het verkeerd 
gaat dan waarom het goed gaat: 10% 
versus 5% (en daarnaast ‘buitenlan-
ders’ en ‘immigranten’ met elk 3% 
versus 0%). Ook ‘ouderen’ (7% versus 
1%) figureren vaker in de toelichtingen 
waarom het de verkeerde kant op 
gaat en zo ook de woorden ‘zorg’ (12% 
versus 7%), ‘respect’ (7% versus 1%) en 
‘normen’ / ’waarden’ (beide 4% versus 
0%). Achter die woorden zitten ver-
schillende onderwerpen, maar soms 
zitten achter verschillende woorden 
waarschijnlijk dezelfde onderwerpen 
(‘werkgelegenheid’ is significant meer 
een woord voor wie het de goede 
kant op vindt gaan (3% versus 1%), 
‘banen’ meer een woord voor wie het 
de verkeerde kant op vindt gaan (2% 
versus 0%)). En ook andere woor-
den verschillen in populariteit. Zo is 
‘steeds’ meer een woord voor wie het 
de verkeerde kant op vindt gaan (23% 
versus 10%) en ‘weer’ meer een woord 
voor wie het de goede kant op vindt 
gaan (19% versus 6%). In die kringen 
gebruikt men ook eerder woorden als 
‘redelijk’ (4% versus 0%), ‘algemeen’ 
(5% versus 1%) en ‘echter’ (4% versus 
0%). We gaan in een van de komende 
kwartaalberichten uitgebreider in op 
het woordgebruik en betrekken daarin 
dat mensen niet alleen verschillen 
qua optimisme maar ook qua sekse, 
leeftijd en natuurlijk weer opleidings-
niveau. 

3 Zie naast eerdere kwartaalberichten 
Paul Dekker, Lonneke van Noije en 
Josje den Ridder, m.m.v. Thijs van 
Dooremalen, Overvloed aan onbe-
hagen, in Het onbehagen voorbij.  
Den Haag: Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling, 2013 (p. 61-171);  
Eefje Steenvoorden, Societal pessimism.  
Den Haag/Amsterdam: scp/UvA  
(proefschrift UvA), 2016.
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“We zijn bezig als land om steeds meer welvaart te creëren voor onze 
inwoners. Niet iedereen zal het daarmee eens zijn, maar de goede 
dingen worden niet gezien en slechte dingen enorm opgeblazen. Er 
moet wel duidelijk iets worden gedaan aan zware criminaliteit en radi-
calisering binnen onze samenleving.” (man, 39 jaar, wo, d66).

“Ik ben toch wel positief ingesteld dus ik wil graag dat het de goede 
kant op gaat. De economie trekt wel weer aan dus financieel gaat 
het beter met het land. De opvang van asielzoekers / statushouders 
verloopt goed, er zijn veel mensen die zich hiervoor inzetten. Veel 
mensen zijn bereid om zich voor een ander in te zetten. Zeker toen 
Nederland in een dip zat. Dat vind ik mooi om te zien. Daarom geloof 
ik dat we samen de goede kant op gaan.” (vrouw, 45 jaar, mbo, cu)

“Ik ben van beroep zeevarende. Ik denk dat de mensen die in Neder-
land wonen over het algemeen geen idee hebben hoe de wereld er 
uitziet. Veel nieuwsberichten neigen naar propaganda en leveren dus 
een vertekend beeld op ('preken voor eigen parochie'). We hebben uit-
stekende sociale voorzieningen! Gratis onderwijs! Een veilige samen-
leving! Met 17 miljoen mensen bij elkaar zullen er vast mensen zijn die 
het niet best hebben of geweld van dichtbij hebben meegemaakt. Dat 
is treurig en we zouden ons best kunnen doen om dat aantal verder te 
verkleinen.” (man, 50 jaar, hbo, PvdA)

“De burgers worden iets mondiger dan vroeger het geval was.”(man, 
57 jaar, lbo, pvv)

“Huidige regering heeft een puike job gedaan om de economie weer 
op gang te krijgen. De jankers van de oppositie gaan waarschijnlijk 
met de winst aan de haal (buma-stemra / mannetje pechtholt / huiler 
wilders).” (man, 58 jaar, havo-vwo, vvd).
 “Wanneer ik naar andere westerse landen om ons heen kijk vind 
ik dat we het nog zo slecht niet doen. Echter, we laten ons te veel 
beïnvloeden door de Europese politiek en we kunnen wel net doen of 
we 1 Europa zijn maar voorlopig zijn er nog grote verschillen tussen de 
volkeren van het oude Oostblok of de zuidelijke landen. Ook worden 
hier nog steeds systemen ingevoerd die vooral uit de Verenigde Staten 
worden overgenomen, terwijl daar al lang is gebleken dat het zo niet 
goed werkt.” (vrouw, 61 jaar, mavo, geen partijvoorkeur)

“Je moet altijd positief blijven.” (man, 70 jaar, lbo, PvdA)
“Ik weet niet in hoeverre ik de berichtgeving in de media kan vertrou-
wen. Maar ik heb een redelijk vertrouwen in het gezonde verstand van 
de ministers.” (vrouw, 75 jaar, havo-vwo, vvd).

“De economie gaat iets beter De saamhorigheid wordt minder. Dit zou 
aangepakt kunnen worden via de (lagere) scholen. Eerst de wijken 
mengen: hoog- en laagopgeleiden (vaak dus armer en rijker) door 
elkaar met daartussen groepjes vluchtelingen De kinderen gaan 
allemaal naar een (openbare) wijkschool. Een dagdeel kunnen de 
kinderen naar ander (gesubsidieerd) onderwijs van de kerken of van 
groepen ouders. Dit is een voorbeeld, maar wel zeer ingrijpend. Ik wil 
buurtfeesten niet onderschatten, maar ze zijn niet structureel.” (man, 
80 jaar, wo, sp)

Hoe gaat het met Nederland?



 burgerperspec tieven 2016 |  3 12

Hoe gaat het met Nederland?

Vertrouwen in instituties

Vergeleken met de rest van Europa is in Nederland het vertrouwen in 
maatschappelijke en politieke instituties groot. Geïllustreerd met het 
nettovertrouwen in het rechtssysteem en in de nationale volksvertegen-
woordiging zien we in figuur 1.4 ons land samen met de drie Noordse 
landen (Noorwegen zit niet in het onderzoek) en Luxemburg en Turkije 
in het positieve kwadrant waarin beide instituties door meer mensen 
wel dan niet worden vertrouwd. 
 In de meeste landen, ook in Nederland, is er aanzienlijk meer vertrou-
wen in het rechtssysteem dan in de volksvertegenwoordiging. In de hele 
EU-bevolking is er per saldo wel vertrouwen in de nationale rechtssystemen 
(51% geneigd wel te vertrouwen, 44% geneigd niet te vertrouwen), maar 
bepaald niet in het nationale parlement (28% wel, 75% niet). De schuine 
stippellijn in figuur 1.4 toont de positieve samenhang tussen de niveaus 
van vertrouwen. In landen die daar ver linksboven van zijn verwijderd – 
Albanië, Malta en Turkije – is er relatief veel vertrouwen in het parlement; 
in de landen op afstand rechtsonder – Frankrijk, Letland en Griekenland 

– komt het rechtssysteem er relatief beter af. In Nederland is het vertrouwen 
in de politiek min of meer voorspelbaar geringer dan in het recht. 

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
-80

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-60

-70

-50

-40

80

ne
�

o-
ve

rt
ro

uw
en

 in
 h

et
 p

ar
le

m
en

t

ne�o-vertrouwen in het rechtssysteem

FI

DK
SE

NL

LU

EE

DE

ME

IE

FR

GR
LT

ROHR
BG

SI

ES
CZ

LVPLIT

CY

PTRS

MK

SK

HU

BE

EU28

UK

TR

MT

AL

AT

Figuur 1.4 Institutioneel vertrouwen in Europa, bevolking van 15+, mei 2016 (in procentpunten) a

a Nettovertrouwen (% geneigd wel te vertrouwen − % geneigd niet te vertrouwen) in het rechtssysteem en (de belangrijkste Kamer van) 
 het nationale parlement. De gestippelde lijn geeft de positieve relatie tussen beide soorten vertrouwen aan. 

Bron: eb 85.2
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Meer vertrouwen in politiek en grote ondernemingen
De cob-gegevens in figuur 1.5 laten zien dat het vertrouwen in de recht-
spraak voortdurend groter is dan het vertrouwen in de Tweede Kamer 
en ook de regering. Eerder lieten we zien dat de rechtspraak ook een 
uitzondering is op de (licht) dalende trend in vertrouwen in instituties 
sinds begin 2008, ook volgens ander onderzoek (COB 2015|4: 10-12). Die 
dalende trends sinds 2008 zijn er nog steeds, maar op korte termijn is er 
ook wel stijgend vertrouwen. Dit kwartaal is het vertrouwen in Tweede 
Kamer, de regering en de grote ondernemingen significant groter dan in 
het vorige kwartaal. 

Figuur 1.5 Voldoende vertrouwen in zeven instituties a, bevolking van 18+, 2008-2016/3 (in procenten)

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

Bron: cob 2008/1-2016/3
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We kijken wat verder naar het vertrouwen in de grote ondernemingen en 
de regering, twee van de drie stijgers van dit kwartaal. De grote onderne-
mingen hebben nu gemiddeld een 5,6, de regering een 5,0. De regering 
krijgt opvallend vaak het laagst mogelijke cijfer. Een op de tien Nederlan-
ders geeft een 1 (figuur 1.6).

Dat laatste is evident een teken van gebrek aan vertrouwen, zoals de 
zeldzame 9 of 10 overduidelijk van vertrouwen getuigen. Maar daar 
tussenin hebben cijfers niet zo’n duidelijke betekenis. We vroegen dit 
kwartaal een paar honderd mensen hun cijfers toe te lichten.4 Sommi-
gen komen ergens in het midden uit omdat het helemaal niet zo slecht 
gesteld is met de betreffende organisaties, anderen belanden er omdat 
het er alles behalve in orde is. Zo beargumenteert een mevrouw haar 5 
voor de grote ondernemingen toch wel positief met ‘ze doen hun best’ 
en licht een ander haar 7 negatief toe met ‘er is zoveel fraude en gesjoe-
mel’. De belangrijkste argumenten vatten we samen in tabel 1.1. 
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De grote ondernemingen worden vaker op enkele resultaten beoordeeld 
(winst, werk, welvaart) dan de politici – om die beroepsgroep gaat het 
toch vaak als naar de regering wordt gevraagd en zoals we eerder lieten 
zien maakt het ook niet zoveel uit of men de regering of de Tweede 
Kamer beoordeelt (cob 2014|1: 30 e.v.). Ze doen het niet goed versus ze 
doen hun best, soms met succes. Het gaat vaker om algemene compe-
tenties en intenties dan om specifieke resultaten. In hoofdstuk 2 gaan 
we verder in op het vertrouwen in de regering. 

Grote problemen, sterke punten en agendasuggesties

Wordt Europeanen gevraagd uit een lijst van dertien maatschappelijke 
kwesties de belangrijkste voor hun land te kiezen (tabel 1.2), dan staat in 
het afgelopen voorjaar in Nederland en in zijn buurlanden immigratie 
bovenaan, ongetwijfeld vanwege de vluchtelingencrisis. Uitzondering 
is België, waar terrorisme belangrijker wordt gevonden. In de hele EU 
staat ‘werkloosheid’ op nummer 1.5 In Nederland staat ‘gezondheidszorg 
en sociale zekerheid’ op de tweede plek. Dat was zes jaar geleden ook zo, 
toen tussen een allesoverheersende eerste plaats voor de economische 
situatie en een derde plaats voor staatsschuld. Ook in de tussenliggende 
jaren scoort het onderwerp zorg en sociale zekerheid in Nederland hoog 
vergeleken met andere Europese landen.6 

Om inzicht te krijgen in de onderwerpen die Nederlanders bezighou-
den, vragen we in het cob mensen om in trefwoorden op te schrijven 
waarover ze zich zorgen maken, wat ze goed vinden gaan en (om het 
kwartaal) wat ze hoog op de agenda van de regering willen hebben. De 
spontaan genoemde onderwerpen brengen we vervolgens onder in 
een aantal categorieën. In tabel 1.3 vermelden we veertien categorieën 
(‘thema’s) en een restgroep en het belang daarvan in percentages, waar-
bij iedere respondent die iets heeft genoemd even zwaar meetelt.7

Zo krijgen we het ‘nationale probleembesef’, de ‘nationale trots’ en de 
‘Haagse publieksagenda’.

Figuur 1.6 Vertrouwenscijfers, bevolking van 18+, 2016/3 (in procenten)

Bron: cob 2016/3
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5 Het gaat strikt genomen niet over 
maatschappelijke problemen maar 
over ‘belangrijkste zaken die spelen’ 
(op de Engelstalige basisvragenlijst 
‘most important issues facing [our country]’) 
en dat kan meer worden opgevat 
als een kennisvraag naar wat er in 
de media speelt dan de vraag naar 
belangrijkste problemen die we in het 
cob stellen en die hierna aan de orde 
komt. In de zuidelijke lidstaten, ook 
die een grote instroom van vluchtelin-
gen hebben, staan problemen van de 
financiële en economische crisis veel 
hoger op de agenda. In Griekenland 
volgt immigratie met 10% na werk-
loosheid (27%), economische situatie 
(23%) en staatsschuld (12%). In Italië 
staat ze met 14% op de derde plaats na 
werkloosheid (21%) en economische 
situatie (15%) en in Spanje met 5% 
met de staatsschuld op een gedeelde 
vierde plaats na werkloosheid (36%), 
economische situatie (18%) en zorg en 
sociale zekerheid (7%).

6 Zie Paul Dekker, Josje den Ridder, 
Pepijn van Houwelingen, m.m.v. Sjoerd 
Kooiker, Zorg en onbehagen in de bevol-
king. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2016. Volgens diverse 
internationale onderzoeken is er in 
Nederland relatief veel tevredenheid 
én pessimisme. België valt op door 
bijzonder grote tevredenheid over de 
gezondheidszorg.

7 Men kan per vraag maximaal vijf 
onderwerpen noemen. Noemt iemand 
er vijf, dan telt elk voor 20% mee; 
noemt iemand er maar een, dan telt 
dat voor 100%.
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Tabel 1.1 Hoofdargument, trefwoorden en zinsneden in toelichtingen van lage en hoge vertrouwenscijfers voor grote 
 ondernemingen en de regering, bevolking van 18+, 2016/3

grote ondernemingen de regering

veel vertrouwen

werkgelegenheid, dragers van de eco-
nomie, nu meer maatschappelijke 
verantwoordelijk, ‘die doen het redelijk’,  
‘ik ga er vanuit dat ze het goed bedoelen’

ze doen hun best (‘ze doen wél hun best’), 
economie weer op gang gekregen, knap werk 
gezien coalitie/oppositie/ ‘17 miljoen deskun-
digen’

weinig vertrouwen

winstbejag, winstmaximalisatie, graaiers, 
‘denken te veel aan geld en niet aan men-
sen’, ondoorzichtig, niet te controleren, 
beheersen de markt

maken beloften niet waar, ‘weinig spijkers 
met koppen’, foute/te grote bezuinigingen, 
voor zichzelf bezig, zakkenvullers, te slap voor 
eu/migranten, vvd/PvdA-combinatie

Bron: cob 2016/3

Tabel 1.2 Belangrijkste maatschappelijke kwesties in Nederland, buurlanden en de Europese Unie, bevolking van 15+, 
 mei 2016 en Nederland mei 2012 (in procenten van alle genoemde onderwerpen)

 nl 2012b nl dk de be vk eu28

immigratie 2 23 28 27 14 19 15

gezondheidszorg en sociale zekerheid 15 18 13 4 4 13 8

terrorisme 0 11 8 13 17 13 8

pensioenen 7 10 3 9 7 8 7

werkloosheid 10 8 5 4 11 7 17

economische situatie 28 7 6 2 8 6 10

milieu, klimaat en energiekwesties 2 6 10 5 5 2 3

stijgende prijzen, inflatie, kosten van levensonderhoud 6 4 5 8 7 7 7

huisvesting 3 4 1 6 3 11 4

criminaliteit 5 3 5 8 7 4 5

onderwijsstelsel 4 3 7 6 4 5 5

staatsschuld 14 1 1 3 8 4 5

belastingen 3 1 4 2 5 2 4

iets anders spontaan genoemd 2 1 2 0 1 1 2

totaal 100 100 100 100 100 100 100

a ‘Wat zijn volgens u momenteel de twee belangrijkste zaken die in [land] spelen?’ Keuze uit dertien zaken, hier geordend naar afnemend 
belang in Nederland. Er kon ook spontaan iets worden genoemd. Hier zijn de onderwerpen vermeld als percentage van alle genoemde 
onderwerpen. De top drie is weergegeven in blauwtinten. 

b Nederland in 2012 met twee afwijkende onderwerpen: ‘gezondheidszorg en -voorzieningen’ en ‘stijgende prijzen, inflatie’ (zonder ‘kosten 
van levensonderhoud’).

Bron: eb 77.3 (2012) en eb 85.2 (2016)
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Vluchtelingen minder belangrijk als maatschappelijk probleem
Evenals in vorige kwartalen valt het mensen veel makkelijker om maat-
schappelijke problemen te noemen (87% noemt er minstens een) en 
zaken waaraan de regering met voorrang aandacht zou moeten besteden 
(82% heeft minstens een agendapunt) dan dingen die juist goed gaan in 
ons land (63% weet iets te noemen). Bij de problemen staat ‘immigratie 
en integratie’ nog steeds bovenaan, maar wel een stuk minder domi-
nant dan in de drie voorgaande kwartalen. Door de vluchtelingencrisis 
was deze categorie in het vierde kwartaal van 2014 omhoog geschoten 
(cob 2015|4: 15) en werd ze begin dit jaar nog groter. We wijdden er vorig 
kwartaal uitgebreid aandacht aan (cob 2016|2: 32 e.v.). Op de tweede 
plaats in het nationale probleembesef staan kwesties die we samenvat-
ten als ‘samenleven en normen en waarden’ (later meer daarover) en 
op de derde plaats ‘gezondheids- en ouderenzorg’.8 Evenals in vorige 
kwartalen maken ‘inkomen en economie’ en ‘politiek en bestuur’ de top 
vijf compleet.9 
 In lijn met het toegenomen politiek vertrouwen (figuur 1.5) ligt het 
minder vaak dan vorig kwartaal spontaan noemen van politieke en 
bestuurlijke kwesties als grootste maatschappelijke problemen. Het 
mildere oordeel over de politiek is echter nog niet terug te vinden in 
meer tevredenheid met ‘Den Haag’ (nu 46% voldoendes, vorig kwartaal 
43%; zie verder hoofdstuk 2). Bij de opvattingen over de politiek (zie cob 
2016|2: 9) zien we geen vermeldenswaardige veranderingen behalve bij 
de stelling ‘De meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze 
doen’. Die wordt dit kwartaal afgewezen door 34% en onderschreven 
door 28%, dezelfde percentages als in het eerste kwartaal, maar in het 
tweede kwartaal was 42% het oneens met de stelling en 23% ermee eens. 
Een verklaring voor het slechtere imago van politici in het tweede kwar-
taal hebben we niet. 
 Bij de nationale trots (zaken die goed gaan in ons land, waar men 
positief of blij over is) staat het thema ‘samenleven, normen en waarden’ 
al heel lang op de eerste plaats, gevolgd door ‘vrijheden’ (in 2008/’9 nog 
op de eerste plaats), ‘inkomen en economie’, de zorg en het sociale stelsel.
 Op de politieke agenda neemt de zorg weer duidelijk de eerste plaats 
in, nadat zij die in de eerste helft van het jaar moest delen met ‘immi-
gratie en integratie’. Dat thema staat nu op de tweede plaats, gevolgd 
door ‘inkomen en economie’, ‘criminaliteit en veiligheid’ en ‘onderwijs, 
innovatie en cultuur’.10

Zorg, immigratie, samenleven en economie zijn top of mind
In figuur 1.7 brengen we voor dit kwartaal de onderlinge samenhang tus-
sen de grootste problemen, sterkste punten en toppers voor de politieke 
agenda in beeld. We hebben de veertien onderwerpen, aangeduid met 
een enkel woord uit de categorieën van tabel 1.3 (‘overig’ laten we weg) 
in drie verschillende kleuren ingebracht, afhankelijk of ze als probleem, 
sterk punt of agendapunt worden genoemd. De meest genoemde onder-
werpen staan bovenin, vanuit het idee dat ze voor veel mensen blijkbaar 
top of mind zijn. Problemen en agendaonderwerpen zijn vaker bovenin te 
vinden, sterke punten als veel kleinere bolletjes vaker onderin. Overlap 
(of een kleine afstand voor de minder frequent genoemde onderwerpen) 

8 Zie voor een uitgebreide beschouwing 
over de publieke opinie over de zorg 
op basis van cob-gegevens tot en 
met het vorige kwartaal Dekker et al. 
2016 (noot 6). Er zijn dit kwartaal geen 
bijzondere ontwikkelingen te melden.

9 De verschuiving in probleembesef is 
ook te zien aan de meest gebruikte 
woorden: in het tweede kwartaal 
waren de meest gebruikte woorden 
‘vluchtelingen’ (26% van de respon-
denten), ‘zorg’ (13%), ‘asielzoekers’ 
(7%), ‘ouderen’ (8%) en ‘politiek’ 
(6%); dit kwartaal is deze top vijf 
‘vluchtelingen’ (16%), ‘zorg’ (15%), 
‘asielzoekers’ (7%), ‘ouderen’ (7%) en 
‘ouderenzorg’ (7%). Letten we op de 
probleemwoorden waarmee het derde 
kwartaal zich het sterkst onderscheidt 
van het voorgaande, dan is de top vijf: 
‘vluchtelingen’ (minder), ‘Zwarte Piet’ 
(meer), ‘Brexit’ (meer), ‘discriminatie’ 
(meer) en ‘intolerantie’ (meer).

10 Ter illustratie van de ontwikkelingen 
ook hier de meest gebruikte woorden: 
in het eerste kwartaal was de popu-
lairste agendasuggestie ‘zorg’ (21% 
van de respondenten), gevolgd door 
‘vluchtelingen’ (14%), ‘ouderen’ (9%), 
‘onderwijs’ (9%) en ‘ouderenzorg’ (5%); 
dit kwartaal is deze top vijf ‘zorg’ (25%), 
‘ouderen’ (11%), ‘onderwijs’ (10%), 
‘ouderenzorg’ (8%) en ‘vluchtelingen’ 
(8%). Kijken we hier naar de woorden 
waarmee het derde kwartaal zich het 
meest onderscheidt van het eerste, dan 
is de top vijf: ‘vluchtelingen’ (minder), 
‘zorg’ (meer), ‘veiligheid’ (meer), ‘eu’ 
(meer) en ‘ouderenzorg’ (meer).
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geeft aan dat onderwerpen vaak door dezelfde mensen worden genoemd. 
Een weinig verrassende samenhang is er tussen het aangeven van 
onderwerpen als maatschappelijk probleem en als iets wat hoog op de 
politieke agenda moet komen, zoals de overlap bij werk(loosheid) en 
de nabijheid van problemen en agendapunten bij economie, bij crimi- 
naliteit en bij internationale kwesties. Interessanter is dat mensen 
die problemen van samenleven noemen eerder ook sterke punten van 
samenleven noemen dan samenleven als onderwerp voor de politieke 
agenda. Dat laatste gebeurt sowieso niet zo vaak.
 De overlappende grote bollen in figuur 1.7 laten goed zien hoe domi-
nant een beperkt aantal thema’s is in de publieke opinie. De overlap 
ontneemt echter ook het zicht op verschillen in de sterkte van relaties. 
Die brengen we voor de tien meest frequent gebruikte categorieën (vijf 
problemen, vier agendasuggesties en een enkel sterk punt) in beeld in 
figuur 1.8. 

Figuur 1.8 Relaties a tussen de top tien onderwerpen die als belangrijkste probleem, sterke punten of agendasuggestie zijn 
 genoemd, bevolking van 18+, 2016/3

a Jaccards coëfficiënten (= aantal respondenten dat beide onderwerpen noemt / aantal respondenten dat minstens een van beide onderwerpen 
noemt) groter dan 0,16.

Bron: cob 2016/3
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We zien de te verwachten sterke relaties tussen iets een probleem vinden 
en een onderwerp voor de Haagse politiek bij zorg, economie en immi- 
gratie. Het signaleren van (integratie- en) immigratieproblemen gaat 
echter ook vaak gepaard met zorgen over de zorg en ook met het politiek 
agenderen van criminaliteit en economie. Zorg als agendapunt gaat ook 
samen met het noemen van problemen en sterke punten van het samen- 
leven. Immigratie (en integratie) en zorg zijn als trefwoorden voor maat-
schappelijke problemen en beleidswensen sterk met elkaar verbonden en 
vormen in zekere zin de kern van maatschappelijke zorgen in de publieke 
opinie. Kwesties van economie (en inkomen) en samenleven horen daar 
niet zo sterk bij en zorgen over de overheid c.q. politiek en bestuur nog 
minder. Mensen noemen wel veel problemen in deze categorieën, maar 
combineren die vaker met onderwerpen buiten de top tien.  

Samenleven altijd ambivalent
‘Samenleven, normen en waarden’ is traditioneel een van de best 
gevulde probleem- en trotscategorieën. Daar verandert weinig aan. 
Hetzelfde geldt voor de opvattingen over stellingen over het samenleven. 
Die staan in tabel 1.4, inclusief twee stellingen over de multiculturele 
samenleving. We zien tamelijk constant een absolute meerderheid die 
‘de meeste mensen’ wel te vertrouwen vindt én een relatieve meerder-
heid die de stelling onderschrijft dat je ‘niet voorzichtig genoeg kunt 
zijn’ in je omgang met mensen. Er is steeds een zeer ruime meerderheid 
die vindt dat er nog altijd veel hulpbereide mensen zijn én een altijd iets 
kleinere meerderheid die vindt dat de mensen met steeds minder respect 
met elkaar omgaan. Bij de stellingen over de multiculturele samenle-
ving verschillen de aandelen voor- en tegenstanders minder van elkaar, 
maar op alle tijdstippen is er toch een relatieve meerderheid die minder 
migranten prettiger zou vinden én hun aanwezigheid een verrijking voor 
de samenleving vindt. De publieke opinie is dus zeker niet eenstemmig 
over de stellingen en per saldo ook niet ondubbelzinnig positief of nega-
tief over het samenleven. Daarin en in de verschillen tussen groepen in 
de bevolking in opvattingen over het samenleven doen zich nauwelijks 
veranderingen voor.11

In deze kwartaalberichten richten we ons vaak op de meer veranderlijke 
onderwerpen, maar het is goed om zo nu en dan de minder beweeglijke 
grote zorgen te belichten. Wat zit er achter ‘samenleven, normen en 
waarden’ als grootste maatschappelijke probleem? De meest gebruikte 
trefwoorden in de probleemcategorie zijn dit kwartaal ‘[in]tolerantie’ 
(63 respondenten), ‘discriminatie’ (46), ‘respect’ (37) en ‘[on]verdraag-
zaamheid’ (37). Met een ondergrens van 15 is er in de trotscategorie een 
top vier van ‘tolerantie’ (25), ‘vrijwilligers[werk]’ (23), ‘saamhorigheid’ 
(23) en ‘mensen’ (15) en in de agendacategorie een top twee van ‘discri-
minatie’ (15) en ‘respect’ (15). 

Hoe gaat het met Nederland?

11 De samenhang tussen individuele 
opvattingen over de min of meer 
tegengestelde stellingen ligt voor de 
hand: naarmate men meer geneigd 
is de meeste mensen te vertrouwen, 
vindt men minder dat je niet voorzich-
tig genoeg kunt zijn (in dit kwartaal 
Spearman r = -0,46***); naarmate 
men meer hulpbereidheid ziet, ziet 
men minder achteruitgang in respect  
(r = -0,09**); en naarmate men minder 
voorkeur heeft voor minder migranten, 
vindt men de multiculturele samen-
leving meer een verrijking (r = -0,67). 
Dat neemt niet weg dat 17% instemt 
met vertrouwen én  voorzichtigheid,  
57% met massale hulpbereidheid én 
afnemend respect, en 6% met minder 
migranten én multiculturele verrijking.
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Problemen van (multicultureel) samenleven centraal voor veel 
pessimisten
Toelichtingen over waarom het in Nederland de goede of verkeerde kant 
op gaat geven misschien meer inzicht in de zorgen over het samen- 
leven dan losse trefwoorden. Het is niet zo dat mensen die als grootste 
maatschappelijke problemen vooral aspecten van samenleven noemen 
ook in hun toelichting aan het einde van de vragenlijst juist dergelijke 
onderwerpen aansnijden. Onafhankelijk van wat mensen als grootste 
maatschappelijke problemen noemen, geven we een paar toelichtingen 
waarom het ‘duidelijk de verkeerde kant op gaat’ en waarin onderwer-
pen van ‘samenleven, normen en waarden’ centraal staan: 

“Er heerst een onderlinge angst, haat en wantrouwen die nergens over 
gaat. Men kent elkaar niet goed genoeg om te kunnen denken dat de 
ander slecht is. We leven allemaal een te gescheiden leven omdat we 
bang zijn voor veel dingen.” (vrouw, 31 jaar, hbo, geen partijvoorkeur)

Tabel 1.4 Enkele opvattingen a over samenleven en omgangsvormen, bevolking van 18+, 2008-2016/3 (in procenten)

  2008- 2010- 2012- 2014-
  2009 2011 2013 2015 2016/1 2016/2 2016/3

‘Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen.’ 

 oneens 12 12 11 13 12 12 12

 eens 58 59 60 58 61 56 57

‘Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen.’

 oneens 24 24 23 21 21 20 20

 eens 39 41 41 44 44 43 45

‘Er zijn nog altijd veel mensen die bereid zijn om een ander 
te helpen.’

 oneens 5 5 4 5 5 . 4

 eens 81 82 83 81 82 . 79

‘In ons land gaan de mensen met steeds minder respect met 
elkaar om.’

 oneens 7 6 8 7 5 . 6

 eens 73 76 70 71 71 . 73

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

 oneens 32 32 34 31 28 31 31

 eens 40 40 37 40 41 41 39

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

 oneens 27 28 24 25 29 29 29

 eens 40 41 43 43 37 42 43

a Vermeld zijn de percentages antwoorden ‘zeer mee oneens’ / ‘oneens’ en ‘eens’ / ‘zeer mee eens’; met ‘neutraal’ / ‘ik weet het niet’ tellen 
 deze op tot 100%. De stellingen zijn niet allemaal in alle kwartalen voorgelegd. 

Bron: cob 2008/1-2016/3
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“Nederland glijdt in rap tempo af naar een samenleving waar we alleen 
nog maar naar onszelf kijken en anderen schofferen. Hoffelijkheid en 
wellevendheid zijn ver te zoeken in politiek en omgang met elkaar. De 
overgrote meerderheid wil dit volgens mij niet maar weet niet hoe het 
tij te keren.” (man, 49 jaar, hbo, cu)

“De mensen worden te veel op zichzelf teruggeworpen. Economische 
argumenten worden gebruikt om rechten te verminderen. Dit maakt 
mensen onzeker en in zichzelf gekeerd. Het bevordert egoïsme en 
maakt het voor iedereen minder leuk. Mensen gaan elkaar wantrou-
wen. Het gemeenschapsgevoel is weg. Mensen zijn meer bereid voor 
iemand wat te doen die ze niet kennen als hun eigen leven op de rails 
staat en zekerheid biedt.” (vrouw, 53 jaar, wo, gl)

“De nuance ontbreekt veelal in het debat. Het geluid uit de samen-
leving wordt harder, agressiever. Mensen houden heel vaak geen 
rekening meer met elkaar. Samenleving verruwt. Zie verkeer. Fietsers 
fietsen niet meer aan de rechterkant maar steeds vaker tegen de 
stroom in. Chinese toestanden. Recht van de sterkste.” (man, 61 jaar, 
mbo, PvdA)

In deze voorbeelden gaat het vrij sec om samenleven, normen en 
waarden, maar vaak worden die gemengd en gespecificeerd met andere 
onderwerpen. Ter illustratie vier anderen die het duidelijk de verkeerde 
kant op vinden gaan: 

“Ten opzichte van twintig jaar geleden is Nederland heel erg veel 
achteruit gegaan. We kunnen haast niet meer veilig over straat door 
de toegenomen criminaliteit. Je kunt tegenwoordig niemand meer 
vertrouwen en we hebben niks meer over voor onze medemens. Wij 
(autochtone) Nederlanders worden uitgemaakt voor racist, terwijl wij 
juist degenen zijn die worden gediscrimineerd. Alles wordt van ons 
Nederlanders afgepakt, van negerzoen tot een kinderfeest, en we zijn 
slappelingen dat we het allemaal maar toelaten. Laat even voorop 
staan dat ik geen racist ben en iedere cultuur in zijn waarde laat, maar 
teleurgesteld ben dat ze onze cultuur willen veranderen!” (vrouw, 29 
jaar, mbo, wil partijvoorkeur niet meedelen)

“Het gaat niet goed met Nederland omdat er veel onrust is. Telkens 
zijn er weer etnische groeperingen die zich niet goed aanpassen aan 
de Nederlandse cultuur. Dat geeft spanningen. Daarbij komt ook nog 
de dreiging van terrorisme die daar toch enigszins aan verbonden is. 
Daarnaast gaat het niet goed met Nederland omdat de nadruk steeds 
meer op het individu komt te liggen. Het zou beter zijn als er meer 
nadruk op gezinnen komt te liggen. Er zijn gewoon te veel scheidingen. 
Trouw is niet meer vanzelfsprekend. Ook in het belastingstelsel wor-
den gezinnen die tijd aan kinderen willen besteden gediscrimineerd. 
Gezinnen met eenverdieners betalen vele malen meer belasting dan 
een gezin met tweeverdieners. Dat is onrechtvaardig. Daarnaast 
wordt het leven steeds minder waard. Abortus en euthanasie wordt 
meer gemeengoed. Dat is een slechte zaak.” (man, 32 jaar, hbo, sgp)

“Mensen weten niet meer wat normen en waarden zijn. Allochtonen 
respecteren onze gebruiken niet. Door lage celstraffen en geringe 
pakkans door te weinig blauw hebben (kleine) criminelen vrij spel.  

Hoe gaat het met Nederland?
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Er zijn te veel asielzoekers en azc’s. Allochtone Nederlanders met 
dubbel paspoort maken graag gebruik van ons stelsel maar hun hart 
ligt bij het andere land. Brussel maakt ook te veel de dienst uit hierzo.” 
(man, 40 jaar, lbo, ppv)

“Te weinig voor elkaar over. Slechte financiële situaties voor werkende 
alleenverdieners. Te veel moord en doodslag. Grote criminaliteit 
gekleurde medelanders, 95% van ‘Opsporing verzocht’. Slechte zorg 
voor ouderen en ziekenzorg. Te veel onbetaald vrijwilligerswerk. Te 
veel flexwerk. Moeten gewoon weer banen worden. Geen zekerheid 
voor jeugd.” (man, 48 jaar, mbo, pvv)

In de toelichtingen waarom het duidelijk de verkeerde kant op gaat, gaat 
het vaak over negatieve aspecten van het multiculturele samenleven, van 
kritiek op onaangepast gedrag van nieuwkomers via de signalering van 
(omgekeerde) discriminatie en ongelijke behandeling tot verontwaardi-
ging en verdriet over de bedreiging van de eigen way of living (Zwarte Piet, 
Efteling). Als onderwerpen uit deze toelichtingen als trefwoorden naar 
voren zouden zijn gebracht bij de belangrijkste problemen, dan zouden 
we er veel hebben ingedeeld in de categorie ‘immigratie en integratie’, 
‘politiek en bestuur’ en ‘criminaliteit en veiligheid’ of ‘overig’ (inclu-
sief ‘Nederlandse tradities’). Het is waarschijnlijk wel verstandig om de 
categorie samenleven zo enigszins beperkt te houden, maar dat neemt 
niet weg dat het vooral voor uitgesproken pessimistische mensen geen 
losse onderwerpen zijn maar illustraties van de door hen sterk ervaren 
ondergraving en bedreiging van goede manier van samenleven. 

Internationale zorgen

Evenals in drie kwartalen in 2015 en het eerste kwartaal van dit jaar (cob 
2015|1: 19, cob 2015|3: 25 en cob 2016|1: 18-21) vroegen we dit kwartaal 
in hoeverre men zich zorgen maakt over de internationale politieke 
situatie. Een deel van de respondenten vroegen we om een toelichting. 
42% geeft aan zich tamelijk (31%) of heel veel (11%) zorgen te maken, 44% 
een beetje en 5% helemaal niet.12 Dat verschilt weinig van de eerdere 
metingen. Ook de argumenten verschillen niet wezenlijk. Wie zich geen 
zorgen maakt, doet dat op een enkeling na niet omdat het wel goed gaat, 
maar omdat men er niet mee bezig is of omdat het geen zin heeft zich 
zorgen te maken (‘wat komt, komt’, ‘ze doen toch waar ze zin in heb-
ben’). Verder komen veelal dezelfde onderwerpen naar voren, of men 
zich nu weinig of veel zorgen maakt: aanslagen / terrorisme, oorlogen / 
spanningen, Europese kwesties (met veel verwijzingen naar Brexit), en 
onmacht van de (Nederlandse of Europese) politiek. Ook bij de beant-
woording van deze toelichtingsvraag is er dit kwartaal minder aandacht 
voor vluchtelingen dan begin dit jaar (cob 2016|1: 19). Er is meer aandacht 
voor Turkije (‘onrust’, ‘Erdogan’ en na 15 juli ‘de coup’) dan voor Syrië. 
Velen geven korte verwijzingen naar deze en andere internationale kwes-
ties, sommigen gaan in op de consequenties ervan voor de wereldvrede, 
Europa of de verhoudingen in Nederland. Een enkeling reflecteert wat 
uitgebreider op de aard van de zorgen:

Hoe gaat het met Nederland?

12 De resterende 10% (afgerond) geeft 
aan dat men ‘niet weet’ of men zich 
zorgen maakt. Gezien de toelichtingen 
lijkt men dit antwoord in plaats van 
‘geen zorgen’ vooral te kiezen om dui-
delijk te maken dat de zorgeloosheid 
niet op kennis van zaken is gebaseerd: 
‘ik weet er te weinig van’, ‘ben niet 
bezig met de politiek’, ‘staat te ver van 
mij vandaan’, ‘andere mensen hebben 
daar een veel betere mening over dan 
ik’ en ‘ben er niet zo in thuis en ze 
doen toch wat ze willen’, enzovoort.
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“Vroeger wist je niet veel over wat in andere landen speelde, nu krijg je 
alle ellende van de hele wereld op je bord maar eigenlijk weet je niet 
genoeg over de achtergronden en gaat het op één grote brei ellende 
lijken. Dan bestaat de kans dat er hier onrust ontstaat over proble-
men die eigenlijk hier niet echt spelen, waardoor de onrustgevoelens 
kunnen worden misbruikt door politici die hiermee hun eigen doelen 
willen bereiken.” (vrouw, 74 jaar, hbo)

We gaan tot slot kort in op twee internationale onderwerpen: de Euro-
pese Unie en globalisering. 

Positiever over de Europese Unie
In figuur 1.1 lieten we het netto-optimisme van Europeanen over het eigen 
land zien, figuur 1.9 toont hun netto-optimisme over de Europese Unie. 
We zagen in het begin, bij ‘Belangrijkste bevindingen’, al dat alle eu-inwo-
ners samen over het eigen land en de eu gemiddeld even pessimistisch 
gestemd zijn. Maar er zijn wel grote verschillen tussen de landen. In het 
westen – Nederland en Luxemburg voorop – is men vaak optimistischer 
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Figuur 1.9 Houdingen tegenover de eu in de lidstaten, bevolking van 15+, mei 2016 (in procentpunten)

a  Netto-optimisme = % ‘gaat de goed kant op’ – % ‘gaat de verkeerde kant op’ in antwoord op de vraag ‘Zou u zeggen dat het over het alge-
meen de goede kant of de verkeerde kant op gaat in de Europese Unie’; nettosteun voor lidmaatschap = % oneens – % eens met de stelling 
‘‘[Land] zou de toekomst beter aankunnen buiten de Europese Unie’.

Bron: Eurobarometer 85.2 
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13 Ook bij eerdere metingen bleek er in 
Nederland relatief veel steun voor het 
lidmaatschap, maar was de Neder-
landse publieke opinie over de eu ver-
der niet opvallend gunstig. In eerdere 
uitgebreidere analyses van opvattin-
gen over de eu in deze serie (voor het 
laatste cob 2015|2: 32-50) vatten we 
de Nederlandse publieke opinie vaak 
samen met het begrip ‘onvermijdelijk-
heid’: er is veel kritiek en onvrede, 
maar vooral economisch zien de 
meeste mensen geen alternatief voor 
het lidmaatschap.
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Tabel 1.5 Enkele opvattingen a over Nederland in de wereld, bevolking van 18+, 2008-2016/3 (in procenten)

  2008- 2010- 2012- 2014-
  2009 2011 2013 2015 2016/1 2016/2 2016/3

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

 oneens 16 18 22 25 21 28 20

 eens 47 46 44 41 40 39 46

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

 oneens . . 18 16 14 . 14

 eens . . 50 56 55 . 56

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

 oneens 42 42 41 38 37 39 42

 eens 17 19 22 25 26 23 22

a Vermeld zijn de percentages antwoorden ‘zeer mee oneens’ / ‘oneens’ en ‘eens’ / ‘zeer mee eens’; met ‘neutraal’ / ‘ik weet het niet’ tellen 
deze op tot 100%. De stellingen zijn niet allemaal in alle kwartalen voorgelegd. 

Bron: cob 2008/1-2016/3

over het eigen land; in veel landen in het zuiden en oosten – Hongarije en 
Bulgarije voorop – vindt men het in de eu beter gaan dan in het eigen land. 
 We richten ons hier verder op opvattingen over de eu. In figuur 1.9 
zien we dat de publieke opinie een Europees gemiddeld optimisme over 
de eu combineert met de grootste netto-steun voor het eu-lidmaatschap. 
De stelling ‘Nederland zou de toekomst beter aankunnen buiten de 
Europese Unie’ vindt in mei dit jaar instemming bij 18% en wordt afge-
wezen door 76%, dezelfde percentages als in een Eurobarometermeting 
van een half jaar eerder.13

Waarschijnlijk is de steun in Nederland voor het eu-lidmaatschap sinds 
mei nog toegenomen. In onze eigen meting van juli krijgt het eu-lidmaat-
schap in ieder geval meer steun dan in april (tabel 1.5). Vermoedelijk onder 
invloed van de berichtgeving over de mogelijke gevolgen van het Brexitre-
ferendum voor de Britten vindt nu 46% in plaats van 39% het Nederlands 
lidmaatschap van de eu een goede zaak. In vergelijking met 2008-2012 is 
dat helemaal geen hoog percentage, maar in vergelijking met de vooraf-
gaande kwartalen wel een omslag. Die zien we niet terug bij de andere 
eu-stelling in tabel 1.5. Onveranderd vindt iets meer dan de helft dat de 
politiek in Den Haag te veel macht aan Brussel heeft afgestaan.
 Nu kan men het lidmaatschap geen goede zaak vinden, maar er 
toch niet aan willen tornen omdat men meent dat eruit stappen te veel 
schade teweeg zou brengen. Dat is soms het argument bij de euro: de 
invoering was destijds wellicht niet heel handig en verstandig, maar dat 
is geen goede reden om hem nu weer af te schaffen gezien de hoge kos-
ten en onzekerheid die dat met zich zou meebrengen. Om meer zicht te 
krijgen op de steun voor uittreden hebben we dit kwartaal evenals in het 
tweede kwartaal van 2015 een expliciete Nexit-stelling voorgelegd: ‘Het 
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Tabel 1.6 Steun en afwijzing van het Nederlands lidmaatschap van de eu, bevolking van 18+, 2016/3 (in procenten)

  ‘Het zou beter zijn als Nederland uit de Europese Unie zou gaan.’

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

‘Het Nederlands lidmaatschap  (zeer) oneens 1 4 15 20
van de eu is een goede zaak.’ neutraal / weet niet 10 21 3 34

  (zeer) eens 40 5 1 46

  totaal 50 30 20 100

Bron: cob 2016/3

zou beter zijn als Nederland uit de Europese Unie zou gaan’. Daar is dit 
kwartaal 20% het mee eens (in 2015 24%) en 50% het mee oneens (in 2015 
43%). Dat is een significante toename van de nettosteun om lid te blijven 
van 19 naar 30 procentpunten.14

 Tabel 1.6 toont voor dit kwartaal de samenhang tussen opvattingen 
over deze stelling en die over onze vaste stelling dat het lidmaatschap 
een goede zaak is. Voor de hand liggend vinden slechts heel weinig men-
sen dat het lidmaatschap een goede zaak is maar Nederland het lidmaat-
schap toch beter kan opgeven (1%) en vindt de overgrote groep die het 
lidmaatschap een goede zaak vindt ook dat Nederland beter niet uit de 
eu kan gaan (40 van de 46%). Er zijn ook maar heel weinig mensen die 
het ermee oneens zijn dat het lidmaatschap een goede zaak is en vertrek 
toch afwijzen (1%), maar er is een grotere groep die weigert stelling te 
nemen of het een lidmaatschap een goede zaak is of niet, maar toch 
tegen vertrek is (10%).   
 Tabel 1.7 laat voor een aantal bevolkingsgroepen zien hoe ze dit kwar-
taal verschillen in hun opvattingen over beide stellingen en hoe die zijn 
veranderd sinds de voorafgaande meting. Behalve naar de drie gebrui-
kelijke sociaaldemografische verschillen kijken we ook naar verschillen 
in mediagebruik en vertrouwen in de media. Die zouden weleens van 
invloed kunnen zijn op de mate waarin gebeurtenissen als het Brexit- 
referendum en andere berichtgeving over de eu doorwerkt in de eigen 
oordelen. 
 
Volgens de reacties op beide stellingen zijn mannen, hogeropgeleiden 
en mensen die het politieke nieuws volgen en vertrouwen hebben in de 
media meer pro eu dan hun tegenvoeters. Jongeren vinden het lidmaat-
schap vaker een goede zaak dan 35-plussers, maar qua afwijzing van 
uittreding wijken ze niet significant af. Bij de meeste bevolkingscatego-
rieën zien we een significant toename van de steun sinds de voorgaande 
meting. Er is echter geen reden om verschillen in verandering te veron-
derstellen. De stemming over de eu lijkt in de hele bevolking verbeterd.15

Grote opleidingsverschillen in houding tegenover globalisering
De derde stelling in tabel 1.5 ging niet over de eu, maar over iets groters, 
namelijk ‘het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van 
onze economie’, vaak aangeduid als globalisering. Hoe Nederlanders 
daar vergeleken met andere Europeanen tegenover staan brengt figuur 
in 1.10 in beeld. Horizontaal is weergegeven of ‘globalisering’ per saldo 
meer negatieve of meer positieve gevoelens oproept en verticaal de  
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14 Het aandeel mensen dat neutraal is 
verandert niet (22 en 23%), maar het 
aandeel dat geen mening heeft daalt 
wel (van 11 naar 7%).

15 Verschillen zijn soms net wel of niet 
significant. Volgens een multivariate 
analyse komen de groepsverschillen 
door de betreffende kenmerken (en 
niet door overlap met andere in de 
tabel vermelde kenmerken) en zijn er 
geen significante interactie-effecten 
van de kenmerken met het moment 
van meting. Er is dus geen aanwijzing 
voor verschillen in mate van verande-
ring. Tussen partijvoorkeuren verschil-
len de veranderingen wel. Zo vinden in 
vergelijking met vorig kwartaal niet-
stemmers het lidmaatschap nu vaker 
een goede zaak (van 14% naar 28% van 
de betreffende respondenten), terwijl 
de vvd-aanhang niet verandert (beide 
kwartalen 66%); in vergelijking met 
vorig jaar zijn nu meer vvd’ers voor het 
lid blijven (van 65% naar 83%), terwijl 
het percentage pvv’ers ongewijzigd 
blijft (van 12% naar 11% van de betref-
fende respondenten). Afgezien van de 
fluctuaties door kleine aantallen res-
pondneten zijn partijvoorkeuren geen 
vast gegeven. Ze veranderen deels met 
veranderende opvattingen over de eu.

16 De vraag in de Eurobarometer is wat 
algemener geformuleerd dan ‘ttip’ dat 
in de politiek en media ter discus-
sie staat. Er kunnen goede redenen 
zijn voor de wat minder specifieke 
vraagformuleringen, maar het ligt wel 
voor de hand dat het algemene idee 
positiever zal worden beoordeeld dan 
een specifieke uitwerking die maat-
schappelijke controverses oproept. 
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Tabel 1.7 Steun voor eu en veranderingen daarin in enkele bevolkingsgroepen, bevolking van 18+, 2015-2016/3 (in procenten
 en procentpunten) a

 lidmaatschap goede zaak lid blijven 

 2016/3 verandering sinds 2016/2 2016/3 verandering sinds 2015/2
 (%) (procentpunten) (%) (procentpunten)

allen 46  + 7 *** 50  + 8 ***

mannen 51  +*** + 8 **  54 +* + 5

vrouwen 40  -*** + 6 * 47 -* +11 ***

18-34-jarigen 53 +** + 9 * 54  + 9 *

35-54-jarigen 43  +10 ** 49  + 9 **

55-plussers 46  + 2  49  + 6

lageropgeleiden 28  -*** + 7 * 29 -*** + 5

middelbaar opgeleiden 39  -*** + 5  44  -** + 9 **

hogeropgeleiden 68  +*** + 7 * 75  +*** + 7 *

mensen die politiek nieuws weinig volgen b 42 -** + 9 ** 46  -** +10 ***

mensen die dat veel doen b 50  +** + 5  54  +** + 4

mensen met weinig vertrouwen in de media c 39  -*** + 6 * 44  -*** + 7 *

mensen met veel vertrouwen in de media c 59  +*** + 9 ** 63  +*** + 9 **

a Instemming met de stelling dat het lidmaatschap een goede zaak is en afwijzing van de stelling dat Nederland beter uit de eu kan gaan. Bij 
de percentages instemming met de stellingen in de kolom 2016/3 is met + en – vermeld of de bevolkingsgroep significant is; in de kolom met 
veranderingen is met * aangegeven of de verandering significant is (significantieniveaus * < 0,05, ** < 0,01 en *** < 0,001. 

b 51% die per dag gemiddeld minder dan een uur landelijke politiek in de media volgt en 49% die dat en uur of meer doet.
c 56% die voor vertrouwen in kranten en televisie (zie figuur 1.5) gemiddeld hoogstens een 6 geeft en 39% die gemiddeld een 6,5 of meer geeft.

Bron: cob 2015/2, 2016/2 en 2016/3
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nettosteun voor ‘een’ vrijhandels- en investeringsovereenkomst tussen 
de eu en de Verenigde Staten, tegenwoordig vooral besproken als ttip 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership).16 De geringe sympathie voor 
een dergelijke overeenkomst in Duitsland en Oostenrijk zal te maken 
hebben met de levendiger en negatief getinte maatschappelijke discussie 
over ttip in deze landen.17 De Nederlandse steun ligt daar ver boven, op 
eu-niveau, maar onder dat van andere landen in Noord- en West-Europa. 

Waarschijnlijk zitten er achter de gekozen stellingnames in Nederland 
(en elders) vaak meer zwak verankerde intuïties dan met informatie 
gefundeerde en in discussies verstevigde opvattingen. Dan kunnen 
meningen makkelijk veranderen als er een voor veel mensen relevante 
en boeiende politieke en maatschappelijke discussie ontstaat. Dat zou in 
Nederland kunnen gebeuren als er een referendum wordt georganiseerd 
als ttip (of eerder ceta, Comprehensive Economic and Trade Agreement, een 
vergelijkbaar verdrag met Canada) ter goedkeuring aan het Nederlandse 
parlement wordt voorgelegd. Daarop hoeven we niet vooruit te lopen 
en aan referenda besteedden we eerder dit jaar al aandacht (cob 2016|1: 
32-42). We sluiten hier af met de ontwikkelingen in de meer persoonlijke 
basishouding tegenover globalisering. Figuur 1.11 toont de nettosteun 
voor globalisering als saldo van afwijzing van en instemming met de 
laatste stelling van tabel 1.5. 

17 Zie voor Duitsland bij voorbeeld 
 P. Sparding, Germany’s pivotal role 

on the way to ttip, Washington: The 
German Marshall Fund of the United 
States, 2014, of zoek ‘ttip’ op de web-
site van de Bundescentrale für politi-
sche Bildung (www.bpb.de). Het is ove-
rigens niet zo dat in deze landen een 
kleiner deel van de ondervraagden van 
de Eurobarometer zegt geen mening te 
hebben. Van de eu-bevolking reageert 
15% met ‘weet niet’ op de stelling, het-
zelfde percentage in Duitsland, minder 
in Oostenrijk (10%) en Nederland (11%). 
De verschillen in percentages tussen 
landen zijn waarschijnlijk vooral een 
resultante van verschillen in natio-
nale cultuur (is het eerbaar om geen 
mening te hebben en fatsoenlijk om 
geen mening te geven?) en gewoon-
ten van het onderzoeksbureau (hoe 
sterk wordt het geven van een mening 
aangemoedigd?). Veranderingen van 
percentages binnen een land kunnen 
wel wat zeggen over veranderingen in 
de publiekeopinievorming.   
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We vergelijken opleidingsniveaus en in plaats van de gebruikelijke drie 
onderscheiden we nu vier niveaus. Dat doen we omdat de academici zich 
in globaliseringskwesties soms sterk onderscheiden van hbo’ers en het 
daarom minder voor de hand ligt om deze twee groepen samen te voegen 
als hogeropgeleiden.18 De hbo’ers voegen we nu samen met de kleine 
groep met havo-vwo-niveau. Deze categorie is in de hele periode boven-
gemiddeld positief gestemd over globalisering, maar duidelijk minder 
enthousiast dan de academici. De mbo’ers en lageropgeleiden hebben 
minder afstand tot elkaar en zijn steeds benedengemiddeld positief over 
de globalisering. Bij de lageropgeleiden overheerst vrijwel voortdurend 
het gevoel er meer nadelen dan voordelen van te hebben.19 Dat geldt de 
laatste jaren ook voor de mbo’ers, maar mogelijk door het economisch 
herstel worden ze de afgelopen kwartalen weer wat positiever. 
 Evenals bij de steun voor de eu (zie cob 2016|2: 18) is er over de 35 kwar- 
talen sinds begin 2008 door de schommelingen heen een negatieve 
trend te bespeuren (in figuur 1.11 ingetekend voor allen). Die trend is er 
ook voor de afzonderlijke opleidingsniveaus. Anders dan in de houding 
tegenover de eu, die bij lageropgeleiden sterker negatiever werd dan bij 
hogeropgeleiden, vinden we nu echter geen verschillen in trends.  

Figuur 1.10 Houding tegenover globalisering en vrijhandel in Europa, bevolking van 15+, mei 2016 (in procentpunten)
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a  Horizontaal: % positief – % negatief in antwoord op de vraag ‘Zou u voor ieder van de volgende zaken kunnen zeggen of het bij u een zeer 
positief, redelijk positief, redelijk negatief of zeer negatief beeld oproept? … globalisering’. Verticaal: % voor – % tegen in antwoord op de vraag 
‘Hoe denkt u over elk van de volgende voorstellen. Wilt u mij voor elk voorstel zeggen of u er vóór of tegen? …Een vrijhandels- en investerings-
overeenkomst tussen de eu en de vs’.

Bron: Eurobarometer 85.2 
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18 P. Dekker, M. Bovens, W. Tiemeijer, Het 
zijn de academici, in A.E. Bronner, E. 
Brüggen, P. Dekker, E. de Leeuw, L.J. 
Paas, A. Smidts en J.E. Wieringa (red.), 
Ontwikkelingen in het marktonderzoek 
2016 (moa-jaarboek). Haarlem: Spaar en 
Hout: 153-168.

19 In de zin dat er meer instemmers met 
de stelling van ‘meer nadelen dan 
voordelen’ zijn dan afwijzers (zie de 
grafiek bij de ‘Belangrijkste bevindin-
gen’ voorin). Dit kwartaal zijn dat er 
respectievelijk 32% en 22%; maar liefst 
46% is neutraal of geeft geen mening. 
Bij de academici is die groep slechts 7% 
en spreekt 10% zich voor en 83% zich 
tegen de stelling uit.
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20 Zie onder andere E.D. Mansfield en 
D.C. Mutz, Support for free trade: 
Self-interest, sociotropic politics, 
and out-group anxiety, International 
Organization 63 (2009): 425-457;  F.P 
Inglehart en P. Norris, Trump, Brexit, 
and the rise of populism: Economic 
have-nots and cultural backlash, Paper 
voor de jaarlijkse conferentie van de 
American Political Science Association, 
Philadelphia, September 2016; en 
bijdragen in M. Bovens, P. Dekker en 
W. Tiemeijer (red.). Gescheiden werelden? 
Een verkenning van sociaal-culturele tegen-
stellingen in Nederland. Den Haag: scp/
wrr, 2014.

Hoe gaat het met Nederland?
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Figuur 1.11 Nettosteun voor globalisering naar opleidingsniveau a, bevolking van 18+, 2008-2106/3 (in procenten)

a Weergegeven is de nettosteun voor globalisering: het aandeel dat het (zeer) oneens is met de stelling dat verdwijnen van grenzen voor mensen 
zoals ik vooral nadelen heeft (zie tabel 1.5) − het aandeel dat het daarmee (zeer) eens is. 

Bron: cob 2008/1-2016/3

Grote opleidingsverschillen in houdingen tegenover globalisering 
treft men ook elders aan. Een deel van de verklaring kan zijn dat hoger-
opgeleiden vaker de materiële en mobiliteitsvruchten plukken van 
open grenzen en lageropgeleiden vaker in sectoren werken waar de 
klappen vallen van hardere iternationale concurrentie. Belangrijker 
dan dergelijke verschillen tussen economische globaliseringswinnaars 
en -verliezers zijn waarschijnlijk psychologische en cultureler factoren. 
Gemiddeld zijn hogeropgleiden ook positiever gestemd over de macro-
economische effecten van globalisering, hebben ze er meer vertrouwen 
in dat de politiek geen nationale belangen verkwanselt en maken ze zich 
minder druk over de nationale identiteit en toenemende diversiteit.20
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Politiek vertrouwen, oordelen over beleidskwesties 
en verantwoordelijkheidspercepties2

Achter politiek vertrouwen

Sinds eind jaren tachtig zijn publieke taken zoals de spoorwegen en 
de post geprivatiseerd en op afstand van de overheid geplaatst. Recent 
zijn bevoegdheden voor taken in het sociale domein overgedragen aan 
de gemeente, zoals de jeugdzorg en de zorg voor ouderen en langdurig 
zieken. Ook zijn bevoegdheden overgedragen aan de Europese Unie. 
Zijn Nederlanders zich bewust van deze verschuivingen en verantwoor-
delijkheden? En heeft de nieuwe taakverdeling invloed op het politiek 
vertrouwen voor de lokale, nationale en internationale overheid?

In het cob komen we regelmatig terug op politiek vertrouwen, ook 
omdat het vaak als een belangrijk oordeel van de bevolking over de poli-
tiek wordt beschouwd. 1 Er is een sterke samenhang tussen tevredenheid 
met en vertrouwen in een overheidsniveau en in dit hoofdstuk gebrui-
ken we de twee uitwisselbaar.2 Tevredenheid en vertrouwen zijn echter 
niet hetzelfde, ook niet in de ogen van burgers. Over het algemeen is 
vertrouwen iets meer toekomstgericht dan tevredenheid.3 In dit kwar-
taalschrift kijken we naar de oordelen van burgers over verschillende 
bestuurslagen en proberen we in kaart te brengen waar dit algemene 
oordeel (bestaande uit tevredenheid en vertrouwen) van afhangt. We 
gebruiken daarvoor gegevens uit het cob en het Lokaal Kiezers Onder-
zoek (lko) over het politiek vertrouwen, de tevredenheid, en soms speci-
fieker, de tevredenheid met het functioneren van de democratie.4 

Het ligt voor de hand dat de tevredenheid van burgers in de regering 
en het gemeentebestuur samenhangt met hun oordeel over de presta-
ties van deze overheden. Zo weten we dat er een sterke relatie is tussen 
politiek vertrouwen en de waardering van de Nederlandse economie.5 
Wie tevreden is over de Nederlandse economie en in mindere mate over 
de eigen financiële situatie heeft meer vertrouwen in de Tweede Kamer 
en regering. Het is echter niet duidelijk of men de regering daadwerke-
lijk verantwoordelijk houdt voor de economie. Ontwikkelingen in de 
economie zijn niet per se een overheidsprestatie, maar kunnen beïn-
vloed worden door vele factoren. Het is daarom maar de vraag of politiek 
vertrouwen echt gedreven wordt door economische tevredenheid.  

 Kernpunten 

→ De nationale overheid wordt in vergelijking met de gemeente en eu het meest verantwoordelijk gehouden 
voor onder andere zorg, criminaliteitsbestrijding en bijstand.

→ Nederlanders zijn meer tevreden over de lokale dan over de nationale overheid.
→ Politiek vertrouwen hangt naast tevredenheid met de economie ook samen met beoordelingen van kwesties 

als de zorg, het vluchtelingenbeleid en de criminaliteitsbestrijding. 
→ Mensen zijn kritisch over verschillende onderwerpen: men is het negatiefst over aanpak van het aantal vluch-

telingen, het positiefst over criminaliteitsbestrijding. 
→ De relatie tussen politiek vertrouwen en tevredenheid met de onderwerpen hangt af van de percepties van 

verantwoordelijkheid.

1 Voor een overzicht van de ontwikke-
ling van vertrouwen in de regering, zie 
hoofdstuk 1 (p 13).

2 Tevredenheid met de nationale politiek 
hangt sterk samen met vertrouwen in 
de regering (r = 0,81) en vertrouwen 
in de Tweede Kamer (r = 0,82). Deze 
drie samen vormen een statistisch 
zeer betrouwbare schaal (Cronbachs 
α = 0,95) wat aanduidt dat ze (bijna) 
dezelfde attitude meten.

3 J. den Ridder en T.W.G. van der Meer, 
Tevredenheid en vertrouwen: samen-
hang en veranderlijkheid, in P. Dekker 
en J. den Ridder (red.), Stemming onbe-
stemd: Tweede verdiepingsstudie Continue 
Onderzoek Burgerperspectieven. Den Haag:  
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011: 
62-86.

4 Het lko is een onderzoek naar lokaal 
stemgedrag dat deel uitmaakt van de 
Stichting Kiezersonderzoek Nederland  
(skon) en is opgezet door de Univer- 
siteit van Amsterdam en het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks- 
relaties. Het veldwerk, een aselecte 
steekproef van de Nederlandse bevol-
king (18+), is in maart 2016 uitgevoerd.

5 cob 2014|1: 34-36. Zie ook P. Dekker en 
M. Gesthuizen, Politiek vertrouwen in 
crisistijd: ontwikkelingen en econo-
mische effecten, in J. Boelhouwer, G. 
Kraaykamp en I. Stoop (red.), Nederland 
in Europees perspectief. Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau, 2015: 73-92.
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Niet alleen economische oordelen kunnen van invloed zijn op politiek 
vertrouwen. Op de vraag waarom het de verkeerde kant op gaat met 
Nederland, noemen mensen bijvoorbeeld vaak onderwerpen als  
immigratie en gezondheidszorg (cob 2014|3: 22-38). Wellicht dat deze 
oordelen niet alleen het beeld van de toekomst bepalen, maar ook het 
politiek vertrouwen. We bekijken daarom hoe mensen verschillende 
beleidskwesties beoordelen en hoe dit hun politiek vertrouwen in de 
gemeente, de nationale overheid en de eu beïnvloedt. Daarbij kijken we 
ook wie men verantwoordelijk houdt voor die onderwerpen. Door de 
decentralisering, privatisering en Europeanisering van publieke taken is 
vaak niet duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor het beleid  
op een bepaald onderwerp. 

Verschillen in tevredenheid
Evenals in eerdere kwartalen (cob 2013|4: 23, cob 2014|4: 30) zijn ook 
dit kwartaal Nederlanders meer tevreden met het lokale bestuur dan 
met hogere politieke niveaus. Het gemeentebestuur krijgt gemiddeld 
een rapportcijfer 6,4, de Haagse politiek een 5,4 en de Europese poli-
tiek een 5,1.6 Dit kwartaal geeft 45% aan voldoende tevreden te zijn met 
het gemeentebestuur, terwijl slechts 22% tevreden is met de nationale 
politiek. Het meest ontevreden is men met de Europese politiek (slechts 
17% tevreden). Het aantal mensen dat geen rapportcijfer kan geven is het 
grootst voor de Europese politiek, gevolgd door het gemeentebestuur. 
 De tevredenheid met de verschillende niveaus hangt met elkaar 
samen. Over het algemeen zijn mensen die tevreden zijn met het ene 
niveau, dat ook met de andere. Dit geldt het sterkst voor tevredenheid 
met de gemeente en de nationale overheid.7 

Waarom hebben mensen meer of minder vertrouwen?  
Evaluaties en ‘een gevoel’ 
Om inzicht te krijgen in deze verschillen in tevredenheid, vroegen we 
34 respondenten enkele weken na de cob-enquête hun antwoorden op 
de vertrouwensvragen telefonisch toe te lichten. Overwegingen voor 
vertrouwen in de regering en vertrouwen in het gemeentebestuur lopen 
uiteen. Het gaat vaak óf om een beoordeling (van politici, prestaties 
of concreet beleid) óf om een algemener gevoel. Mensen kunnen hun 

Politiek vertrouwen

Figuur 2.1 Tevredenheid met het gemeentebestuur, nationale politiek en Europese politiek, bevolking 18+, 2016/3
(in procenten van mensen met oordeel) 

Bron: cob 2016/3

Europese politiek

nationale politiek

gemeentebestuur

cijfer 3 of 4cijfer 1 of 2 cijfer 6cijfer 5 cijfer 7 of 8 cijfer 9 of 10

6 Dit verschil tussen tevredenheid met 
de Haagse politiek en het gemeente-
bestuur ligt deels aan de verwoording 
van de vragen. Zo wordt de ‘lokale 
politiek’ negatiever beoordeeld dan 
het ‘lokale bestuur’.  Toch  blijft er een 
groot verschil in lokale en nationale 
tevredenheid, ook wanneer we dezelfde 
verwoording gebruiken in de vragen 
over de tevredenheid met de verschil-
lende overheden (cob 2015|1: 22-26).

7 Correlatiecoëfficiënt tevredenheid  
met gemeente en nationale overheid  
r = 0,66, tevredenheid met gemeente 
en eu r = 0,40, tevredenheid met eu en 
nationale overheid r = 0,53.
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motivaties voor vertrouwen in de regering gemakkelijker verwoorden 
dan hun motivatie voor vertrouwen in het gemeentebestuur. Met name 
het gebrek aan daadkracht speelt een rol bij de evaluatie van politici in 
de Tweede Kamer. Zo zegt men:

“Als de politiek een beslissing neemt stellen ze vaker hun eigen belang 
of partijbelang voorop dan het belang van het volk. Ze staan niet 
achter de beslissingen die ze van tevoren aangeven.” (man, 60 jaar, 
middelbaar opgeleid, rapportcijfer 6) 

“Het probleem is dat ze willens en wetens beloftes doen die ze niet 
waar kunnen maken.” (vrouw, 44 jaar, hogeropgeleid, 5) 

“Ze praten heel erg mooi en beloven veel maar in werkelijkheid komt er 
weinig van. Er zijn heel veel dingen die ze makkelijk kunnen verande-
ren maar dat doen ze niet of het duurt een eeuwigheid.” (man, 34 jaar, 
hogeropgeleid, 4) 

“Het staat te ver van mijn bed. De mensen die daar rondlopen zijn over 
het geheel genomen vrij jong. Die hebben nog te weinig meegemaakt 
om het voor iedereen te kunnen beoordelen dus gaan ze af op advies 
van mensen die in de sector zitten.” (man, 63 jaar, hogeropgeleid, 5)

Anderen baseren hun vertrouwen in de regering op waardering van over-
heidsprestaties in het algemeen:

“Ik vind dat de laatste jaren qua zorg en dingen ons land behoorlijk 
achteruit is gegaan en dat we niet heel goed uit de crisis zijn geko-
men.” (vrouw, 49 jaar, middelbaar opgeleid, 6)

“Ik vergelijk altijd met Turkije en dan zie ik dat ze daar heel erg voor-
uitgaan terwijl ik vind dat we hier weinig vooruitgaan of soms zelfs 
achteruit gaan.” (vrouw, 32 jaar, middelbaar opgeleid, 2)

“Op dit moment zijn er veel uitersten en de regering weet de zaak toch 
redelijk stabiel te houden.” (man, 73 jaar, hogeropgeleid, 7)

Er zijn er ook die hun vertrouwen baseren op prestaties in bepaalde 
beleidsterreinen.

“De ouderen worden steeds maar weer gekort dus ik kan niet zeggen 
dat ik daar nou zo blij van word.” (man, 66 jaar, lageropgeleid, 4) 

“De zorgverzekering en de vluchtelingen, ik vind dat ze het niet goed 
aanpakken. En ze verlagen de pensioenen, daar ben ik ontevreden over.” 
(vrouw, 65 jaar, middelbaar opgeleid, 1)

Een enkeling geeft aan dat het vertrouwen in de regering gebaseerd is op 
een gevoel:

“Het is niet zo dat ik het echt goed kan uitleggen, ik kijk niet veel naar 
politiek, maar ik heb gewoon een goed gevoel voor hoe het er in de 
toekomst aan toegaat.” (man, 29 jaar, middelbaar opgeleid, 7) 

Motivatie vertrouwen in gemeente moeilijker te verwoorden
Vertrouwen in het gemeentebestuur is voor meer mensen gebaseerd 
op een gevoel. Men geeft aan het moeilijker te vinden een oordeel te 
vormen over het gemeentebestuur omdat de kennis van de gemeente-
politiek lager is.

Politiek vertrouwen
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“Vertrouwen in de gemeente is moeilijker te formuleren omdat je daar 
minder van meekrijgt omdat het minder in het nieuws staat. Toch heb 
ik meer vertrouwen omdat het meer gericht is op de omgeving waar 
je in zit.” (man, 60 jaar, hogeropgeleid, 7)

“Ik vind het lastig te beoordelen, want ik heb er eigenlijk onvoldoende 
kennis van.” (man, 57 jaar, hogeropgeleid, geen rapportcijfer) 

“Ik verdiep me daar helemaal niet in, maar het loopt hier en ik heb niet 
het idee dat ze er met de pet naar gooien. Echter, ik weet niet hoe het 
is voor de mensen die bijvoorbeeld zorg nodig hebben want ik heb er 
niks mee te maken. Ik kan er dus eigenlijk niet zo goed antwoord op 
geven. Je kan er pas een oordeel over vellen als je ermee in aanraking 
komt.” (vrouw, 49 jaar, middelbaar opgeleid, 7) 

Mensen met een duidelijk oordeel over hun gemeentebestuur baseren 
dit vaak op persoonlijke ervaringen:

“De burgemeester vertrouw ik, de wethouders voor geen meter. Ik ken 
ze persoonlijk en weet hoe ze werken, daar heb ik geen vertrouwen 
in.” (man, 44 jaar, hogeropgeleid, 1)

“Waar wij wonen is de raad dit jaar opgestapt, dus heb ik ook weinig 
vertrouwen in het gemeentebestuur.” (man, 76 jaar, 6)

Toch zien we dat ook het vertrouwen in het gemeentebestuur voor een 
deel gebaseerd is op oordelen, zowel over de bestuurders zelf als over de 
prestaties:

“Ik heb minder vertrouwen in mijn gemeentebestuur omdat binnen het 
bestuur meerdere mensen zijn afgetreden en daar geen verantwoor-
ding voor afleggen bij degene die hen gekozen hebben en dat vind ik 
bezwaarlijk.” (man, 74 jaar, middelbaar opgeleid, 5) 

“Ik heb meer vertrouwen in het gemeentebestuur omdat ik het idee 
heb dat ze meer doen voor de lagere klasse.” (vrouw, 36 jaar, middel-
baar opgeleid, 4) 

“Ik heb meer vertrouwen in het gemeentebestuur omdat als er iets is, 
je het altijd kan melden. Ik heb het gevoel dat er dan iets mee gaat 
gebeuren” (man, 55 jaar, hogeropgeleid, 7)

Samengevat, als we naar de cijfers en de citaten kijken zien we dat Neder- 
landers de bestuurslagen anders beoordelen. Men is tevredener naar-
mate het bestuur dichterbij staat, maar heeft ook minder kennis van 
de lokale politiek dan van de nationale politiek. Dit sluit aan bij wat we 
eerder vonden: het lokale bestuur is onbekend maar niet onbemind (zie 
ook cob 2014|4: 30-32 en cob 2015|1: 22-26). Men vindt het moeilijker om 
redenen voor vertrouwen in de lokale politiek te verwoorden en geeft 
vaker aan dat vertrouwen in het gemeentebestuur op een gevoel is geba-
seerd. Afgaande op hoe mensen zelf hun houdingen motiveren, lijkt 
vertrouwen in de nationale politiek vaak gebaseerd op een beoordeling, 
zowel van de politici in de Tweede Kamer als van de overheidsprestaties 
in het algemeen.8 Kortom: beoordelingen doen ertoe. Laten we daarom 
eens wat dieper kijken naar die oordelen van burgers. 

8 Eerder (cob 2008|1: 23-27) zagen we 
ook dat mensen voor verschillende 
instituties andere criteria hanteren.
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9 Voor een overzicht van de feitelijke 
prestaties van Nederland in zaken als  
onderwijs, gezondheidszorg, sociale 
zekerheid en veiligheid, zie B. Goderis 
(red.), Public sector achievement.  
Den Haag: Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, 2015.

10 Gemiddelde correlatiecoëfficiënt = 0,58.
11 Ten tijde van dit onderzoek, eerste 

kwartaal van 2016, speelde de vluch-
telingenkwestie enorm, zowel in 
de media als onder de mensen (cob 
2016|2: 32-53).

Kritisch over stand van zaken
Begin 2016 zijn Nederlanders overwegend negatief over zaken rond de 
zorg, criminaliteit en vluchtelingebeleid.9 Het LKO vroeg een repre-
sentatieve groep Nederlanders hoe tevreden zij zijn met het pensioen-
stelsel, de aanpak van het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt, de 
bestrijding van criminaliteit, de zorg voor jongeren, langdurig zieken en 
ouderen, de bijstand en de spoorwegen. Gemiddeld geeft men op een 
schaal van 0 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden) een rapportcijfer 
van 4,9. De beoordelingen hangen sterk met elkaar samen: ontevreden-
heid over het ene onderwerp gaat vaak gepaard met ontevredenheid over 
andere onderwerpen. Dit geldt het sterkst voor de beoordelingen op het 
gebied van pensioen, bijstand en zorg: mensen die ontevreden zijn met 
de bijstand of het pensioenstelsel zijn vaak ook ontevreden met de zorg 
voor langdurig zieken en ouderen.10

 Het minst tevreden zijn Nederlanders met het vluchtelingenbeleid 
(gemiddelde score 4).11 Ook de zorg voor ouderen en langdurig zieken 
wordt relatief negatief beoordeeld met een gemiddelde van 4,6. Van de 
zes onderzochte gebieden is men het meest positief over de bestrijding 
van criminaliteit, al krijgt dit onderwerp met een gemiddelde score van 
5,4 ook net geen voldoende.

Figuur 2.2 laat zien dat de tevredenheid over de zes gekozen onder-
werpen nogal uiteenloopt. Opvallend is dat ontevreden Nederlanders 
geneigd zijn met een extreem laag cijfer te antwoorden (gemiddeld 
geeft 11% een 0 of 1), terwijl positieve Nederlanders zelden meer dan een 
8 geven (gemiddeld geeft slechts 8% een 8 of hoger). Toch is er wel een 
groot deel redelijk tevreden (gemiddeld geeft 38% een 6 of 7). Het lage 
gemiddelde wordt dus gedeeltelijk veroorzaakt door het hoge aantal zeer 
ontevreden mensen en het geringe aantal zeer tevreden mensen. Niet 
iedereen kan een oordeel geven. Met name bij de bijstand en het perso-
nenvervoer over het spoor zeggen relatief veel mensen het niet te weten. 

Figuur 2.2 Tevredenheid met zes onderwerpen, bevolking van 18+, 2016 (in procenten van mensen met een oordeel)

Bron: lko 2016

vluchtelingen

criminaliteitsbestrijding

spoorwegen

pensioenstelsel

bijstand

zorg

cijfer 2 of 3cijfer 0 of 1 cijfer 4 of 5 cijfer 6 of 7 cijfer 8 of 9 of 10

Politiek vertrouwen



 burgerperspec tieven 2016 |  3 35

12 cob 2014|1: 29-36; zie voor een over-
zicht van studies T.W.G. Van der Meer 
en S. Zmerli (red.), Handbook on political 
trust. Cheltenham: Edward Elgar, 2016 
(nog te verschijnen).

Waardering beleidskwesties van belang voor algemene tevredenheid
Politiek vertrouwen hangt sterk samen met beoordelingen van de eco-
nomie.12 Beoordelingen van andere beleidsterreinen hangen ook samen 
met de tevredenheid met het gemeentebestuur, de nationale overheid 
en de eu. Tabel 2.1 laat de effecten zien.
 Er is een positieve samenhang tussen tevredenheid met verschillende 
onderwerpen en de algemene tevredenheid met een overheidsniveau. 
Nederlanders die vinden dat het goed gaat met bijvoorbeeld de zorg 
of de criminaliteitsbestrijding zijn vaak ook tevredener met de diverse 
overheden. Er zijn wel verschillen tussen de overheidsniveaus in welke 
beoordelingen van belang zijn. Tevredenheid op nationaal niveau hangt 
vooral samen met de beoordeling van de Nederlandse economie, de 
zorg, de criminaliteitsbestrijding en het vluchtelingenbeleid. Tevreden-
heid met de gemeente hangt juist niet samen met beoordeling van de 
zorg en het vluchtelingenbeleid, maar wel met die van de bijstand, de 
criminaliteitsbestrijding en de economie. Voor tevredenheid met de eu 
zijn vooral de onderwerpen economie, zorg en aanpak van vluchtelin-
gen van belang. 

Nationale overheid meest verantwoordelijk

Het is lang niet altijd duidelijk welke overheid nou precies verantwoorde-
lijk is voor een bepaald beleidsterrein. Hoe de overheidsverantwoorde-
lijkheid in de wet is geregeld, kan afwijken van de percepties van burgers. 
Enerzijds omdat het feitelijk en formeel niet altijd duidelijk is wie waar-
voor verantwoordelijk is. Vaak delen overheden verantwoordelijkheden. 
Praktijken kunnen ook afwijken van wetteksten doordat gemeenten 
een samenwerkingsverband aangaan of externe experts inschakelen. 

Tabel 2.1 Oordelen over beleidskwesties en tevredenheid met de gemeente, nationale overheid en Europese Unie,
 bevolking van 18+, 2016 (effecten) a

  tevredenheid functioneren democratie b

beleidskwesties  gemeente nationale overheid Europese Unie

economie ++ ++ ++

bijstand + (+) (+)

zorg (+) + +

criminaliteitsbestrijding + + 0

vluchtelingenbeleid 0 + +

spoorwegen + (+) +

pensioen 0 0 0

a Samengevatte resultaten uit ordinale logistische regressieanalyses, gecontroleerd voor sekse, opleidingsniveau en inkomen. 0 = geen effect; 
(+) = positief effect in de steekproef; + = significant (p < 0,05) zwak positief effect van een positieve evaluatie op tevredenheid (odds ratio  
1 – 1,3); ++ = significant sterk effect (odds ratio > 1,3). 

b ‘In hoeverre bent u over het algemeen genomen tevreden over de manier waarop de democratie in Nederland / uw gemeente / de Europese 
Unie functioneert?’

Bron: lko 2016

Politiek vertrouwen
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Anderzijds kunnen burgers de verantwoordelijkheden simpelweg anders 
ervaren door de overheid met de wetgevende macht en niet die met de 
uitvoerende macht het meest verantwoordelijk te houden.
 Figuur 2.3 laat de algemene percepties van verantwoordelijkheid 
per overheid zien. Wat meteen opvalt is dat Nederlanders op alle onder-
werpen de nationale overheid het meest verantwoordelijk houden 
(gemiddelde score van 8,3) in vergelijking met de eu (gemiddeld 6,2) en 
de gemeente (gemiddeld 6,7).13 Zelfs voor taken die gedecentraliseerd 
zijn naar de gemeenten, zoals de zorg voor langdurig zieken en ouderen, 
vindt men dat de nationale overheid nog steeds de meeste verantwoor-
delijkheid draagt. De mate waarin de nationale overheid verantwoor-
delijk wordt gehouden wijkt weinig af per onderwerp. Wel zien we 
verschillen in de mate waarin de eu en de gemeente verantwoordelijk 
worden gehouden. Op het gebied van veiligheid, de zorg en de bijstand 
draagt de gemeente, volgens Nederlanders, relatief veel verantwoorde-
lijkheid. De eu wordt juist verantwoordelijk gehouden voor ontwikkelin-
gen op het gebied van veiligheid en het vluchtelingenbeleid. Er zijn geen 
grote verschillen tussen opleidingsniveaus in de manier van verantwoor-
delijkheid toekennen. 
 In aanvulling op de cijfers uit het lko belden we met een aantal 
cob-respondenten om te vragen wie ze verantwoordelijk houden voor 
het door hen aangegeven belangrijkste probleem (zie hoofdstuk 1).14 De 
gesprekken geven een iets genuanceerder beeld dan figuur 2.3. Niet voor 
alle problemen houdt men de overheid verantwoordelijk. Het oplossen 
van grote problemen beschouwt men lang niet altijd als (uitsluitend) 
een overheidstaak. Ook mensen zelf dragen verantwoordelijkheid.  
 

13 Dit is overigens niet slechts een 
Nederlands fenomeen. Op basis van 
de European Election Studies laten Hobolt 
en Tilley zien dat respondenten uit 
alle 27 lidstaten op vijf verschillende 
beleidsterreinen de nationale overheid 
altijd meer verantwoordelijk houden 
dan de EU. S.H. Hobolt en J. Tilley, 
Who’s in charge? How voter attribute 
responsibility in the European Union. 
Comparative Political Studies 47 (6) (2013): 
795-819.

14 We vroegen wie ze verantwoordelijk 
houden voor dat probleem. Als ze geen 
antwoord konden geven vroegen we 
door met: ‘Wie geeft u de schuld en / 
of wie denkt u dat er in staat is er iets 
aan te veranderen?’

15 Hoewel de drie overheden voor som-
mige onderwerpen misschien wat 
gezocht lijken (zoals de gemeente bij 
spoorwegen en pensioenen), gaat het 
om de percepties van burgers en niet 
om feitelijke verantwoordelijkheden. 
Daarbij was het van belang om voor 
elk onderwerp dezelfde antwoord-
categorieën te hanteren. De ant-
woorden kunnen deels beïnvloed zijn 
doordat mensen geneigd zijn met de 
midden categorie te antwoorden wan-
neer zij het niet (goed) weten. Op een 
schaal van 0 tot 10 zien we dat relatief 
veel mensen een 5 of een 6 geven.

0 2 4 6 8 10

gemeente

nationaal

EU

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

bijstand veiligheid zorg
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spoorwegen vluchtelingen pensioen

Figuur 2.3 Percepties van verantwoordelijkhedena, bevolking van 18+, 2016
 (gemiddelde rapportcijfers)

a  ‘In hoeverre houdt u de volgende drie overheden verantwoordelijk voor … op een schaal 
van 0 tot 10?’ 1 de bijstand, 2 de zorg voor jongeren, langdurig zieken en ouderen, 3 het 
pensioenstelsel, 4 de bestrijding van criminaliteit, 5 personenvervoer over het spoor en 
6 het toelaten van vluchtelingen/asielzoekers.15

Bron: lko 2016
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Zo zegt men: 
“Je kan niet echt spreken van schuld. We zijn met zijn allen veroorzaker 

van het probleem.” (vrouw, 49 jaar, middelbaar opgeleid, asielzoekers 
als belangrijkste probleem) 

“Het is een probleem dat gewoon op ons afkomt. Wie heeft daar 
een zekere zorg voor? Ik denk dat we dat samen hebben en dat de 
overheid daar ook consistent beleid voor moet stellen.” (man, 51 jaar, 
hogeropgeleid, vluchtelingenopvang als belangrijkste probleem) 

“Mensen die in de problemen komen zijn daar zelf ook schuldig aan. 
Als je een euro hebt, geef dan geen twee euro uit, dan komt het altijd 
goed.” (man, 48 jaar, lageropgeleid, armoede als belangrijkste pro-
bleem) 

Ook is men zich ervan bewust dat andere factoren een rol spelen, waar-
bij vaak wordt verwezen naar de internationale situatie en de economie:

“De economie is de enige die er iets aan kan veranderen. Er zijn men-
sen die vinden dat de overheid voor werk moet zorgen en de andere 
helft vindt dat de vrije markt het moet doen. Ik heb daar een midden-
positie in: de overheid kan best maatregelen nemen maar kan geen 
banen creëren, anders krijgen we een soort Oostbloksituatie.” (man, 
46 jaar, hogeropgeleid, arbeidsmarkt als belangrijkste probleem) 

“Het Europese beleid speelt een grote rol, alhoewel Nederland zelf ook 
een beslissing moet nemen.” (man, 60 jaar, hogeropgeleid, asielaan-
vragers als belangrijkste probleem)

“De bedrijfsmatigheid en de leidinggevenden in de zorg veroorzaken 
het probleem. Maar als de kosten in de hand worden gehouden, dan 
moet de bereidheid van de overheid er ook zijn om de zorg te onder-
steunen, financieel op een niveau dat dat nodig is.” (man, 63 jaar, 
hogeropgeleid, de zorg als belangrijkste probleem)

“Ik geloof niet dat een regering of een gemeente er iets adequaat aan 
zou kunnen doen, het wordt ook veroorzaakt door overbevolking en 
een slechte economie.” (vrouw, 59 jaar, hogeropgeleid, agressie als 
belangrijkste probleem)

Wanneer men wel de verantwoordelijkheid bij de Nederlandse overheid 
legt, wordt inderdaad vaak de regering (of de politiek) als schuldige 
aangewezen. De gemeente lijkt er geen of slechts een geringe rol in te 
spelen. Enkele citaten: 

“Ik denk dat daar maar één de schuldige aan is en dat is de regering 
daarboven.” (man, 66 jaar, lageropgeleid, asielzoekers als belangrijk-
ste probleem)

“Ik vind dat de regering daar te weinig aan doet om het te voorko-
men of te verminderen. Dat het probleem er is, is gewoon zo, dat zit 
in de samenleving of dat komt door de immigratie, maar dan moet 
vervolgens de politiek wel daar goed op reageren en ik vind dat ze dat 
niet doen. Ze zijn dus niet verantwoordelijk dat het probleem direct 
ontstaat, maar ze doen er ook niks aan.” (man, 57 jaar, hogeropgeleid, 
segregatie als belangrijkste probleem)
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Respondenten die vinden dat de overheid verantwoordelijk is geven vaak 
ook aan dat het probleem invloed heeft op hun politiek vertrouwen, met 
name in de nationale overheid. Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor 
sommigen staan de problemen los van politiek vertrouwen, voor ande-
ren hebben ze slechts indirect invloed. 

“Het heeft niet direct invloed op mijn vertrouwen. Welke regering er 
ook zit, het maakt toch niet veel uit. Ze kunnen er weinig aan doen.” 
(man, 51 jaar, hogeropgeleid, vluchtelingen opvang als belangrijkste 
probleem)

“Net als een puzzel die in elkaar past heeft het wel met elkaar te 
maken.” (man, 51 jaar, middelbaar opgeleid, Europa als belangrijkste 
probleem) 

“De eu kan er iets aan veranderen en daar zit onze regering ook in. Dus 
indirect heeft het wel invloed op mijn vertrouwen in de regering.” 
(man, 55 jaar, hogeropgeleid, asielzoekers als belangrijkste probleem)

Anderen vertellen het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel onder de 
mensen als grootste probleem te ervaren:

“Mensen nemen niet meer de verantwoordelijkheid voor hun omge-
ving, maar kijken alleen naar persoonlijke rechten. Er wordt te gemak-
kelijk de verantwoordelijkheid afgeschoven naar de overheid. Mensen 
moeten het zelf doen: niet klagen over de rotzooi op straat, maar het 
zelf opruimen.” (man, 73 jaar, hogeropgeleid, individualisering als 
belangrijkste probleem)

Dat zien meer mensen:
“Ik erger me aan mensen die de regering overal de schuld van geven. 
Als er een probleem is moet je eerst kijken wat je er zelf aan kan doen 
en niet de schuld aan de overheid geven. Vroeger waren er men-
sen die gaven vooral de gemeente de schuld als er iets misging en 
tegenwoordig is het vooral in om Den Haag de schuld te geven. De 
overheid is er niet voor het individuele geluk, maar voor het algemene 
belang.” (man, 46 jaar, hogeropgeleid, arbeidsmarkt als belangrijkste 
probleem) 

Wanneer we mensen in een enquête vragen wie ze verantwoordelijk 
houden voor een beleidsterrein (de eu, de nationale overheid, of de 
lokale overheid), geeft men het meest de nationale overheid aan. Dit 
geldt ook voor taken die gedecentraliseerd of geprivatiseerd zijn. Wan-
neer we echter mensen telefonisch vragen wie ze verantwoordelijk 
houden voor het door hen aangegeven belangrijkste probleem, zijn de 
antwoorden wat complexer. Niet alles wordt als overheidstaak gezien, 
ook de mensen zelf dragen verantwoordelijkheid. Daarnaast spelen 
externe factoren zoals de economie en de internationale situatie een rol. 
Zij die wel de nationale overheid verantwoordelijk houden zeggen ook 
dat hun politiek vertrouwen gerelateerd is aan de ervaren problemen. 
Hoewel de enquête specifiek vroeg naar verantwoordelijkheid voor zes 
onderwerpen en de telefoongesprekken maatschappelijke problemen 
betroffen, kwamen de onderwerpen en genoemde problemen wel vaak 
overeen.
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Sterker verband prestaties en vertrouwen bij meer verantwoordelijkheid
Voor zover politiek vertrouwen afhankelijk is van beoordelingen lijkt het 
logisch dat deze afrekening alleen plaatsvindt voor de verantwoordelijk 
geachte overheid. Deze relatie kunnen we statistisch toetsen. 
 We zagen al dat niet alle onderwerpen een rol spelen bij vertrouwen in 
de eu, de nationale overheid en de gemeente. Zo hangt het vertrouwen in 
de gemeente vooral samen met oordelen over de criminaliteitsbestrijding 
en de bijstand. Voor vertrouwen in de eu is de beoordeling van het vluch-
telingenbeleid juist een belangrijke factor. Als we kijken naar de percep-
ties van verantwoordelijkheid zien we eenzelfde patroon: de gemeente 
wordt meer verantwoordelijk gehouden voor criminaliteitsbestrijding 
(gemiddeld 8,2) en de bijstand (gemiddeld 7,4), en de eu wordt meer ver-
antwoordelijk gehouden voor het vluchtelingenbeleid (8,2). 
 Met een interactie-analyse kunnen we toetsen in hoeverre de relatie 
tussen vertrouwen en evaluatie inderdaad beïnvloed wordt door percep-
tie van verantwoordelijkheid.16 Uit de analyse blijkt dat de relatie tussen 
beoordelingen en vertrouwen deels afhangt van de percepties van ver-
antwoordelijkheid. Voor Nederlanders die een overheidslaag relatief sterk 
verantwoordelijk houden voor een onderwerp, is de tevredenheid met 
deze overheid sterker gerelateerd aan de beoordelingen van dit onderwerp. 
 Om deze relatie grafisch weer te geven laat figuur 2.4 de kans zien 
dat een persoon voldoende tevreden is met zijn of haar gemeente. Het 
voorbeeld betreft een man, tussen de 34 en 54 jaar oud, middelbaar 
opgeleid, met een positieve evaluatie van de criminaliteitsbestrijding 
(rapportcijfer 8). Wanneer hij de gemeente niet verantwoordelijk acht 
voor veiligheid, is er 59% kans dat hij voldoende tevreden is met de 
gemeente. Echter, wanneer hij de gemeente wel verantwoordelijk acht 
voor de veiligheid, en hij de veiligheid positief waardeert, is er 84% kans 
dat hij voldoende tevreden is met de gemeente. Bij een positieve waarde-
ring én een hoge perceptie van verantwoordelijkheid is de kans dus veel 
groter dat men tevreden is dan bij een positieve waardering en zonder 
verantwoordelijkheidstoekenning. 

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat de overheid meer wordt gewaar-
deerd naarmate ze dichter bij de burger staat. De waardering van de 
nationale, lokale en internationale overheden wordt beïnvloed door 
de tevredenheid met verschillende onderwerpen: de economie, en in 
mindere mate de zorg, criminaliteitsbestrijding en het vluchtelingen-
beleid. Voor de eu, de gemeente en de nationale overheid zijn verschil-
lende onderwerpen van belang. Daarnaast worden de drie overheden 
voor sommige onderwerpen meer verantwoordelijk gehouden dan voor 
anderen. Toch wordt over het algemeen de nationale overheid het meest 
verantwoordelijk gehouden. Wanneer de eu en de gemeente relatief 
verantwoordelijk worden gehouden betreft dit dus een gedeelde ver-
antwoordelijkheid met de nationale overheid. Dit maakt uit omdat de 
relatie tussen vertrouwen en tevredenheid met de onderwerpen afhangt 
van de perceptie van verantwoordelijkheid. De onderwerpen waar een 
overheidsniveau relatief meer verantwoordelijk voor wordt gehouden 
hangen sterker samen met de tevredenheid met dit overheidsniveau. 

16 Een interactie-effect is een wissel- 
werking tussen twee (onafhankelijke) 
variabelen. Een interactie doet zich 
voor als het effect op de ene on-
afhankelijke variabele (beoordeling 
van onderwerpen) op de afhankelijke 
variabele (vertrouwen) afhangt van de 
waarde van de andere onafhankelijke 
variabele (percepties van verantwoor-
delijkheid).

Figuur 2.4 
Kans voldoende tevreden, middel- 
baar opgeleide man (34-54 jaar) met 
een positieve waardering van de 
criminaliteitsbestrijding (rapport- 
cijfer 8)a 

niet verantwoordelijk

heel erg verantwoordelijk

a Voorspelde kansen gecontroleerd voor 
evaluaties op andere onderwerpen, op 
basis van logistische regressieanalyse 
met een interactie voor evaluaties, 
vertrouwen en perceptie van verant-
woordelijkheid. 

Bron: lko 2016
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Wat betekenen deze bevindingen? Begin 2015 heeft de nationale over-
heid veel taken gedecentraliseerd naar de gemeenten. Daarnaast zijn 
eerder ook taken geprivatiseerd en ge-europeaniseerd. Ondanks deze 
verdeling van taken wordt de nationale overheid nog steeds het meest 
verantwoordelijk gehouden. Daarbij wordt dus ook het vertrouwen in de 
nationale overheid nog steeds beïnvloed door wat er goed of fout gaat in 
bijvoorbeeld de zorg voor langdurig zieken en ouderen en de aanpak van 
het aantal vluchtelingen. Dit is op zich niet heel vreemd omdat de natio- 
nale overheid toezicht houdt en de macht heeft om eventueel decentra-
lisaties terug te draaien. Doordat zowel hoger- als lageropgeleiden de 
nationale overheid het meest verantwoordelijk houden, lijkt het erop 
dat het niet per se een kwestie van gebrek aan kennis is. Het is dus maar 
de vraag of het beter informeren van burgers tot een andere verdeling 
van percepties van verantwoordelijkheden zou leiden.
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1 Vergelijk de veel geciteerde definitie 
van Durkheim: ‘Une religion est un 
système solidaire de croyances et 
de pratiques relatives à des cho-
ses sacrées, c'est-à-dire séparées, 
interdites, croyances et pratiques qui 
unissent en une même communauté 
morale, appelée Eglise, tous ceux qui 
y adhèrent.’ E. Durkheim, Les formes 
élémentaires de la vie religieuse. Parijs: 
Livre de Poche, 1991 [1912]: 103-104.

Kerkelijkheid en godsdienst3

Betekent de ontkerkelijking dat kerkelijkheid geen 
rol meer speelt?

Godsdienst komt in deze publicatiereeks maar zelden aan de orde. Heel 
soms als onderwerp van meningsvorming, vooral in relatie tot de vrij-
heid van meningsuiting en het kwetsen van religieuze gevoelens (cob 
2009|1 : 18-24), en nog minder vaak als een kenmerk van mensen dat 
van invloed kan zijn op verschillen in opvattingen over en houdingen 
tegenover samenleving en politiek. Daarmee is meteen de hamvraag 
van deze paragraaf genoemd: speelt de christelijke godsdienst in het 
hedendaagse Nederland nog een rol bij de maatschappelijke en politieke 
meningsvorming? Die godsdienst is een historisch specifieke, cultu-
reel bepaalde verbijzondering van het meer algemene begrip religie, 
dat – sociologisch bezien – verwijst naar zingeving vanuit de betrok-
kenheid op een hogere macht of bovenzintuiglijke werkelijkheid en de 
overtuigingen, doctrines, gedragingen, rituelen en bijeenkomsten die 
in hun samenhang kenmerkend zijn voor een groep.1 Bij ons gaat het 
hier – meer concreet – om de mate van affiniteit met een geïnstitutiona-
liseerde vorm van de christelijke godsdienst, te weten kerkelijkheid. Eén 
ding lijkt op voorhand al duidelijk: de maatschappelijke invloed van het 
christelijk geloof en van de kerken (het geïnstitutionaliseerde christen-
dom) is sterk veranderd. 

Er was een tijd dat de verschillende geledingen van het christelijk geloof 
stevig verankerd waren in vele maatschappelijke instituties. In de hon-
derd bloeiende jaren van het verzuilde Nederland lag het land er ordelijk 
bij, verkaveld tussen de uiteenlopende levensbeschouwelijke richtingen. 
Voor het grootste deel van de bevolking was de godsdienst richting- 
gevend bij beslissingen in het dagelijks leven: van de krant die men las 
tot de school waar men zijn kinderen heen stuurde, van de wijze waarop 
en het verband waarin men zijn vrije tijd beleefde tot de vakbond waarbij 
men was aangesloten, van de instellingen waaraan men geld doneerde 
tot de politieke partij waarop men stemde. Vandaag de dag staan nog 
altijd zo’n zes miljoen Nederlanders formeel ingeschreven bij een kerk-
genootschap en worden er in een doorsneeweekend ongeveer 600.000 

 Kernpunten 

→ Kerkgangers hebben meer vertrouwen in andere mensen en geven minder blijk van politiek cynisme; vinden dat 
de vrijheid van meningsuiting haar grens bereikt waar de religieuze gevoelens van mensen gekwetst worden; 
benadrukken op een breed terrein sterker de maatschappelijke functies van religie; en vinden vaker dat de over-
heid kerkelijke en godsdienstige instellingen actief zou moeten ondersteunen. 

→ Kerkgangers hebben relatief vaak vertrouwen in instituties als de rechtspraak, de Tweede Kamer en kerken en 
religieuze organisaties. Ze zijn ook beduidend vaker actief in vrijwilligerswerk, geven eerder informele hulp en 
verrichten sneller acties voor landelijke of internationale kwesties dan onkerkelijken. 

→ Er is veel steun voor scheiding kerk en staat, niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen.
→ Slechts 11% van de Nederlanders zou het verdwijnen van kerken een goede zaak vinden.
→ Er zijn zorgen over de toenemende invloed van de islam in Nederland.
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geteld die aan een kerkdienst bij alleen al de twee grootste kerkgenoot- 
schappen in ons land deelnemen (de Rooms-katholieke kerk en de 
Protestantse Kerk in Nederland).2 Kerkelijk Nederland is niet verdwenen, 
maar inmiddels wel aanzienlijk geslonken en als een dagelijkse realiteit 
uit het leven van de meerderheid van de bevolking verdwenen.3 
 Dat blijkt vooral uit de subjectieve gegevens die niet alleen in kwa-
litatief onderzoek maar ook in enquêtes zijn verzameld. De afgelopen 
50 jaar heeft zich in hoog tempo een ontkerkelijking gemanifesteerd 
die ertoe heeft geleid dat, blijkens het meest recente onderzoek ‘God 
in Nederland’, anno 2015 nog maar iets meer dan een kwart van de 
bevolking aangeeft zichzelf tot een kerkgenootschap of godsdienstige 
groepering te rekenen en slechts 12% van de bevolking stelt nog met 
regelmaat een kerkdienst of andere godsdienstige bijeenkomst te bezoe-
ken. De afbrokkeling van de (vooral grote) kerken maakte het toneel vrij 
voor niet alleen atheïsten en agnosten, maar ook voor een brede baaierd 
aan spirituele stromingen, die maar ten dele putten uit het christelijke 
erfgoed en vaak nauwelijks of helemaal niet wortelen in enige vorm van 
religieus geloof.4 In menig opzicht lijkt levensbeschouwelijke indivi-
dualisering het pendant van het ontkerkelijkingproces. Zo’n 40% van 
de Nederlanders bleek in 2015 van oordeel dat religie op zich niet zo 
veel met kerkelijkheid heeft te maken en nagenoeg evenveel stellen dat 
religie voor hem of haar vooral iets persoonlijks is en niet zozeer een 
groepsgebeuren. De kerken lijken daarmee voor grote groepen steeds 
meer uit het zicht te geraken. Zelfs als het om zoiets als een ernstig 
gewetensprobleem gaat. Ook in dat geval zou (in 2015) slechts een luttele 
6% zich tot een dominee, priester of andere geestelijke wenden.
 Bij alle ontkerkelijking en afkalving van geloof wordt in sommige 
christelijke kringen van een transformatie van de religie gesproken. 
Maar als de uitslagen van enquêtes als God in Nederland en Culturele 
veranderingen in Nederland in ogenschouw worden genomen, dan 
dringt zich toch de conclusie op dat er zich de afgelopen vijf of zes 
decennia in snel tempo een breed en diepgaand secularisatieproces 
heeft voorgedaan – wat de vraag opwerpt of Nederland eigenlijk nog wel 
een christelijke natie vormt. 
 Betekent dat ook dat religie geen factor meer is bij de houding van 
mensen ten aanzien van samenleving en politiek? Nederland is van 
oudsher een levensbeschouwelijk veelstromenland. Is daar nog iets van 
over? Meer in het bijzonder: in hoeverre onderscheiden kerkgangers 
zich in hun opvattingen nog van kerkleden die slechts formeel zijn aan-
gesloten bij een kerk en van mensen die ook dat niet zijn? Zijn kerkelijk-
heid en onkerkelijkheid ook in het huidige Nederland verbonden met 
typerende maatschappelijke en politieke opvattingen? In de volgende 
paragrafen spitsen we de vraag toe op kerkelijke godsdienstigheid als 
achtergrond van zulke opvattingen en gaan we na in welke opzichten 
kerkelijken en onkerkelijken nog altijd bepaalde maatschappelijke func-
ties voor religie zien weggelegd.

2 H. Posthumus, J. den Ridder en J. de 
Hart, Verenigd in verandering: grote maat-
schappelijke organisaties en ontwikkelingen 
in de Nederlandse civil society. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2014.

3 P. van Rooden, Oral history en het 
vreemde sterven van het Nederlandse 
Christendom. BMGN Low Countries 
Historical Review 109 (2004): 524-551.

4 J. de Hart, Zwevende gelovigen. Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2013; J. de Hart, Geloven binnen en buiten 
verband. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2014.
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5 cv 2008 telt 46 respondenten die 
aangeven te zijn grootgebracht in de 
islam en 30 die daar momenteel bij 
zeggen te zijn aangesloten; in cv 2014 
zijn dit er respectievelijk 58 en 47. In 
GiN 2015 gaat het om twaalf aangeslo-
ten respondenten, en dit kwartaal in 
het cob om vijf. Deze aantallen laten 
geen betrouwbare generalisaties toe. 
Bovendien vormen deze responden-
ten, met name qua opleidingsniveau, 
een selecte groep binnen het islamiti-
sche deel van de bevolking. De aantal-
len liggen voor andere niet-christelijke 
geloofsgroepen nog lager.

Kerkelijkheid en godsdienst

Kerkelijkheid als achtergrond van opvattingen: Europa

Vanwege de beperkte omvang van onze enquêtes en een ondervertegen-
woordiging van niet-westerse migranten en hun nakomelingen daarin 
beperken we geloofsgroep en de frequentie van deelname aan religi-
euze bijeenkomsten hier tot het christelijk geloof in combinatie met 
kerkgang.5 Dat levert drie typen op: mensen die zich niet tot een kerk 
of andere religieuze organisatie of levensbeschouwelijke groepering 
rekenen (‘onkerkelijken’), mensen die zich tot een christelijk kerkge-
nootschap rekenen en minder dan eens per maand naar de kerk gaan 
(‘nominale kerkelijken’) en mensen die dat minstens maandelijks doen 
(‘kerkgangers’). De zeer diverse restgroep van joden, moslims, aan-
hangers van andere godsdiensten en ook nog een paar mensen die zich 
nergens toe rekenen maar wel met enige regelmaat een godshuis bezoe-
ken, omvat in recente Nederlandse onderzoeken als het cob en Culturele 
veranderingen in Nederland 2015 4%.

Kader 3.1   Achtergrondkenmerk kerkelijkheid

Binnen het bescheiden bestek van dit hoofdstuk hebben we ons beperkt tot kerkelijkheid als factor bij de sociale, 
maatschappelijke en politieke attitude van Nederlanders. Daarbij vergelijken we drie groepen met elkaar: onker-
kelijken, zij die alleen formeel zijn aangesloten bij een kerkgenootschap, en mensen die niet alleen lid zijn maar 
ook met enige regelmaat kerkdiensten bezoeken. Uiteraard speelt zich in het hedendaagse Nederlandse levens-
beschouwelijke landschap nog wel wat meer af dan kerklidmaatschap en kerkgang. Voor een recent cijfermatig 
overzicht van bijvoorbeeld niet kerkelijk gebonden spiritualiteit: zie o.a. T. Bernts en J. Berghuijs, God in Nederland 
1966-2015. Utrecht: Ten Have, 2016. Voor hetzelfde van moslims en migranten: o.a. W. Huijnk en J. Dagevos, Dichter 
bij elkaar? Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2012; W. Huijnk, J. Dagevos, M. Gijsberts en I. Andriessen, 
Werelden van verschil. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2015.

Evenals in hoofdstuk 1 beginnen we met een vergelijking van Nederland 
met andere Europese landen. Figuur 3.1 laat met gegevens uit de European 
Social Survey (ess) van 2014/’15 voor vier kenmerken zien hoe nominale 
kerkleden en kerkgangers verschillen van onkerkelijken: sociaal vertrou-
wen, politiek vertrouwen, steun voor verdere Europese integratie en steun 
voor de multiculturele samenleving. We gebruiken ook weer netto-indica-
toren (zie kader 1.1): de mate waarin er meer (positief) of minder (negatief) 
mensen zijn met in plaats van zonder vertrouwen of steun.
 Zoals figuur 3.1 laat zien gaat in Nederland kerkgang, net als in 
andere landen, gepaard met meer sociaal en politiek vertrouwen. Overal 
in Europa is kerkelijkheid meestal verbonden met meer scepsis over de 
multiculturele samenleving (uitzondering: het Verenigd Koninkrijk). 
In Nederland betuigen nominale kerkleden zich minder pro-Europees 
gestemd en dat is geen typisch Nederlands verschijnsel: hetzelfde is nog 
sterker van toepassing op landen als Estland, Tsjechië, Groot-Brittannië, 
Spanje of Oostenrijk. Uit deze gegevens kan niet worden opgemaakt 
dat de dominante godsdienstige stroming in een land een doorslag-
gevende rol speelt. De eerder genoemde relaties keren terug in zowel 
overwegend katholieke als protestante landen en in landen (zoals 
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Nederland, Duitsland en Zwitserland) met een gemengde godsdienstig-
heid. In overwegend katholieke landen als Hongarije en Litouwen geven 
nominale kerkleden blijk van relatief weinig sociaal vertrouwen, in een 
traditioneel katholiek land als Frankrijk geldt het tegendeel. In de twee 
katholieke landen Oostenrijk en Spanje kiezen nominale kerkleden 
tegengesteld positie wat betreft hun politieke vertrouwen.

Kerkelijkheid als achtergrond van opvattingen: 
Nederland

Kerkgangers maatschappelijk actiever
Vervolgens concentreren we ons weer op de situatie hier te lande, om te 
beginnen aan de hand van gegevens uit het nieuwste cob. Dit kwartaal 
geeft 17% aan minstens maandelijks een religieuze bijeenkomst te 
bezoeken: 15% is christelijk, 1% onkerkelijk en 1% niet-christelijk reli- 
gieus. Voorafgaande aan dit kwartaal vroegen we alleen in 2009 en 
2010 naar het behoren tot een geloofsgemeenschap. 
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Figuur 3.1 Afwijking ten opzichte van onkerkelijken, bevolking van 18+, 2014/’15a

a Weergegeven zijn alleen significante (p < 0,05) afwijkingen van onkerkelijken. Sociaal vertrouwen = mensen denken meestal aan zichzelf (0) – 
mensen proberen meestal behulpzaam te zijn (100); politiek vertrouwen = helemaal geen vertrouwen (0) – volledig vertrouwen in het natio- 
nale parlement (100); pro Europese integratie = eenwording is al te ver gegaan (0) – eenwording moet verder gaan (100); en pro multiculturele 
samenleving = culturele leven is ondermijnd (0) – culturele leven is verrijkt door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen (100). 

Bron: ess 7
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6 P. Dekker en J. de Hart, Het zout der 
aarde: een analyse van de samenhang 
tussen godsdienstigheid en sociaal 
kapitaal in Nederland. Sociale Weten-
schappen 45 (2002), 1: 45-61; G. van den 
Brink, De lage landen en het hogere: de 
betekenis van geestelijke beginselen in het 
moderne bestaan. Amsterdam: Amster-
dam University Press, 2012; J. de Hart 
en P. Dekker, Religion, spirituality and 
civic participation, in J. de Hart, P. 
Dekker en L. Halman (red.), Religion and 
civil society in Europe. New York / Londen: 
Springer, 2013: 169-188.

In tabel 3.1 staan, behalve twee soorten van maatschappelijke inzet, 
een aantal oordelen over de huidige situatie in Nederland en politieke 
opvattingen. Om te beginnen blijkt te gelden: hoe meer kerkelijke 
binding, des te groter de bereidheid om informele hulp te verlenen en 
vrijwilligerswerk te doen, iets wat al vaker is geconstateerd.6 Hetzelfde 
geldt voor het vertrouwen waarmee men anderen tegemoet treedt. In 
het parlement hebben kerkse Nederlanders beslist meer vertrouwen, 
hetzelfde geldt voor de rechtspraak, al is het verschil hier minder groot. 
Verder staan ze positiever tegenover het Nederlandse lidmaatschap van 
de Europese Unie en tegenover het verdwijnen van nationale grenzen. 
Onder kerkgangers heerst duidelijk meer politiek zelfvertrouwen en 
minder politiek cynisme, al hekelen ze wel vaker de omgangsvormen 
tussen politici. Bij de vrijheid van meningsuiting zijn zij eerder geneigd 

Kerkelijkheid en godsdienst

Tabel 3.1 Verschillen naar godsdienstigheid, bevolking van 18+, 2016/3 (in procenten) a 

   nominaal
 allen onkerkelijk kerkelijk kerks

verricht informele hulp  34 30 36 44 c

verricht vrijwilligerswerk 35 29 39 55

zegt zeker te gaan stemmen bij Kamerverkiezingen 81 79 87 86

zegt waarschijnlijk te protesteren bij onrechtvaardige wet  19 20 19 20

ziet het meer goede dan verkeerde kant op gaan met land 28 27 35 23

geeft een voldoende voor vertrouwen in de kranten 66 65 71 67

idem rechtspraak  64 62 67 72

idem Tweede Kamer  49 48 49 62

Instemming met stellingen:     

‘Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen.’ 57 56 61 67

Er zijn nog altijd veel mensen die bereid zijn om een ander te helpen.’ 79 79 82 82

‘Het verschil tussen arm en rijk in Nederland is te groot geworden.’ 66 67 65 65

‘Nederland zou een prettiger land zijn als er minder immigranten zouden wonen.’ 39 41 35 37

‘De aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze samenleving.’ 43 41 46 47

‘Het Nederlands lidmaatschap van de eu is een goede zaak.’ 46 44 50 57

‘Het zou beter zijn als Nederland uit de Europese Unie zou gaan.’ 20 22 19 9

‘Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet.’ 60 62 65 51

‘De meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen.’ 28 26 28 36

‘Politici gaan vaak onbehoorlijk met elkaar om’. 42 39 47 54

‘De vrijheid van meningsuiting moet krachtiger worden beschermd in ons land.’ 58 60 55 53

‘De vrijheid van meningsuiting mag niet zover gaan dat mensen worden gekwetst.’b 69 65 72 76

‘De vrijheid van meningsuiting mag niet zover gaan dat mensen worden gekwetst
in hun religieuze gevoelens.’b 56 47 71 83

a 63% niets, 17% nominaal kerkelijk en 15% kerks (en 4% overig: 3% niet-christelijk gelovig en 1% ongelovig kerkgaand; maar die laten we weg).
b Bij de laatste twee stellingen minder respondenten vanwege splits: 98 en 115 voor nominaal kerkelijk en 98 en 79 voor kerksen.
c Significante verschillen (p < 0,05) van nominaal kerkelijken en kerksen ten opzichte van de onkerkelijken staan blauw weergegeven in de tabel. 

Bron: cob 2016/3 
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grenzen te stellen, zodat zij er niet toe leidt dat mensen gekwetst wor-
den, met name als het gaat om religieuze gevoelens.

Opvallend is dat als we rekening houden met leeftijd, geslacht en oplei-
ding − kerkgangers zijn immers ook gemiddeld wat ouder – nominaal 
kerkelijken in tabel 3.1 nog maar op twee onderwerpen (significant) 
afwijken van onkerkelijken: ze verrichten vaker vrijwilligerswerk en ze 
zijn eerder van mening dat de vrijheid van meningsuiting er niet toe 
mag leiden dat mensen in hun religieuze gevoelens gekwetst worden. 
Kerkgangers daarentegen onderscheiden zich in tegenstelling tot nomi-
naal kerkelijken ook op andere onderwerpen, bijvoorbeeld hun vertrou-
wen in rechtspraak en de Tweede Kamer en hun steun voor de eu. Met 
andere woorden, kerkgang is een meer onderscheidend kenmerk dan 
kerklidmaatschap. 

Kerkgangers: meer morele anomie, minder politiek cynisme
Ter aanvulling op de cob-uitkomsten richten we ons nu op een aantal 
gegevens die ontleend zijn aan het langlopende onderzoek Culturele 
veranderingen in Nederland (cv). We gebruiken daarvoor twee edities, 
namelijk die van 2008/’9 en van 2014/’15, zodat ook eventuele verande-
ringen in de houding van de drie kerkelijke typen in beeld komen. De 
twee jaren vallen ongeveer samen met de start en de laatste ronde van 
het cob-onderzoek.
 In tabel 3.2 zijn onder andere twee vormen van activisme, twee vor-
men van morele anomie, het vertrouwen in instituties, nationale trots 
en een aantal opvattingen over het politieke bestel opgenomen. Meestal 
levert dat geen grote verschillen op; (on)kerkelijkheid is in het huidige 
Nederland blijkbaar geen onderscheidend criterium bij de meeste van de 
onderwerpen. De cob-gegevens (zie tabel 3.1) suggereerden dat hoe ster-
ker men kerkelijk betrokken is, des te gehechter men is aan het Neder-
landse eu-lidmaatschap. Dit komt niet naar voren uit cv. Hier blijkt kerks 
Nederland zowel in 2008/’9 als 2015 in dit opzicht overeen te stemmen 
met zijn onkerkelijke landgenoten. 
 Op andere punten nemen kerkelijken nog wel een aparte positie in. 
Al heel duidelijk is dat, en niet verrassend, wat betreft het vertrouwen 
in kerken en religieuze organisaties. Daarnaast vallen kerkgangers op 
door hun geringere steun voor referenda als politiek instrument. Kerken 
zijn instituties met een traditioneel sterke normatieve controle op hun 
leden. Een saillant gegeven is daarom dat het meest bij kerkleden, en 
dan in het bijzonder de kerkgangers onder hen, gesproken kan worden 
van morele anomie: duidelijk vaker dan onkerkelijken stellen zij dat 
goed en kwaad schimmige begrippen worden omdat er zoveel verschil-
lende opvattingen over de ronde doen of omdat alles vandaag de dag zo 
snel verandert. Het verdwijnen van een dominant christelijke cultuur en 
de hedendaagse normatieve pluriformiteit en dynamiek zorgen blijkbaar 
vooral in kerkelijke milieus voor verwarring. Opnieuw komt verder uit 
de meest recente peiling het relatief geringe politieke cynisme van kerk-
gangers naar voren, vergeleken met onkerkelijken, maar zeker ook met 
de nominale kerkleden.

Kerkelijkheid en godsdienst
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Tabel 3.2 Vertrouwen in economie en instituties, anomie, politieke opvattingen, tolerantie tegenover minderheden, 
 activisme, bevolking van 18+, 2008/9 en 2014/15 (in procenten) a

 2008/’9    2014/’15 

   nominaal    nominaal  
  allen onkerkelijk kerkelijk kerks  allen onkerkelijk kerkelijk kerks

heeft zich de afgelopen 2 jaar actief ingespannen
voor een landelijke of internationale kwestie 8 7 6 13 11 10 9 15

heeft zich de afgelopen 2 jaar actief ingespannen
voor een kwestie die van belang is voor zijn 
gemeente of buurt  24 21 26 33 23 22 26 25

vindt dat er zoveel verschillende opvattingen zijn over
wat goed en verkeerd is dat je soms niet meer weet
waar je aan toe bent (volkomen / in grote lijnen eens) 46 43 49 53 42 40 48 47

vindt dat alles heden ten dage zo snel verandert dat 
men vaak nauwelijks meer weet wat goed en slecht
is (volkomen / in grote lijnen eens) 40 36 42 48 38 35 46 48

vindt dat er in ons land momenteel welvaart heerst 76 76 73 78 67 68 59 72

denkt dat er in de nabije toekomst een economische
crisis met grote werkloosheid zal komen 68 69 72 68 42 41 46 43

heeft veel vertrouwen in de regering 18 15 21 24 15 15 13 15

heeft veel vertrouwen in het bedrijfsleven 25 26 24 22 36 35 34 39

heeft veel vertrouwen in kerken en religieuze
organisaties  14 3 19 43 12 2 14 55

is sterk geïnteresseerd in politiek 12 13 11 9 13 14 15 10

is (tamelijk of zeer) tevreden over de wijze waarop 
de democratie in Nederland functioneert 79 78 86 82 70 69 69 77

wat de regering ook doet, voor het dagelijks leven 
heeft het weinig nut (eens)  28 29 26 26 29 30 33 23

mensen als ik hebben geen enkele invloed op wat 
de regering doet (eens)  51 50 52 51 51 52 59 44

ik denk niet dat Kamerleden en ministers veel geven 
om wat mensen zoals ik denken (eens) 40 40 38 41 46 45 56 42

Kamerleden letten te veel op het belang van enkele 
machtig groepen, in plaats van het algemeen belang (eens) 56 57 49 54 64 65 68 57

over sommige, voor ons belangrijke beslissingen moet
door de kiezers zelf worden gestemd, het zogenaamde
referendum (helemaal mee eens / mee eens) 79 82 75 74 81 82 81 72

is (tamelijk of zeer) trots om Nederlander te zijn 83 82 84 85 80 80 87 78

er spelen vandaag de dag dingen in Nederland die 
maken dat ik mij er voor schaam een Nederlander 
te zijn (volkomen / in grote lijnen eens) 32 32 28 37 36 35 34 39

vindt het een goede zaak dat Nederland lid is van 
de Europese Unie  66 66 68 63 57 58 53 58

meent dat Nederland voordeel heeft van zijn 
lidmaatschap van de Europese Unie 68 69 68 66 63 64 58 65

a Significante verschillen (p < 0,05) van nominaal kerkelijken en kerksen ten opzichte van de onkerkelijken staan blauw weergegeven in de tabel. 

Bron: cv 2008/’9, 2014/’15.
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Opvattingen over godsdienst

Niet meer invloed voor religieuze leiders
We verlaten nu weer even Nederland voor een internationale vergelijking 
op drie punten. Om te beginnen zetten we een aantal Europese landen 
naast elkaar waar het gaat om het vertrouwen in de kerken en religieuze 
organisaties en het vertrouwen in het parlement. Daarna werpen we 
een blik op hoe het in de verschillende landen is gesteld als het gaat om 
de acceptatie van bijeenkomsten van religieuze extremisten en van de 
invloed van religieuze leiders. In de derde plaats brengen we de houding 
tegenover moslims en die tegenover christenen in beeld.
 Figuur 3.2 leert dat in het algemeen aan religieuze organisaties meer 
vertrouwen wordt geschonken dan aan het parlement. Waarbij bedacht 
moet worden dat men van de eerste wel andere dingen zal verwachten 
dan van de laatste en dat ze dus niet vanuit dezelfde criteria worden 
beoordeeld. Wat er in ons land dan zoal van religieuze organisaties 
verwacht wordt, komt in de volgende paragraaf ter sprake. Hier kan 
vastgesteld worden dat er landen zijn (zoals Oekraïne en Letland) waarin 
men zijn vertrouwen beperkt tot religieuze organisaties, naast landen 
(zoals Denemarken of Zwitserland) waarin men aardig wat vertrouwen 

Kerkelijkheid en godsdienst

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
-20

60

50

40

30

0

-10

10

20

70

ve
rt

ro
uw

en
 in

 k
er

ke
n 

en
 re

lig
ie

uz
e 

or
ga

ni
sa

tie
s

vertrouwen in het parlement

BE

CZ

LV

UA

IT

HR HU

UK

PT

FR

SI

ES
SE

AT NL

DE

SK

PL

TR
CY

FI

NO CH

DK

RU

IE

Figuur 3.2 Nettovertrouwen in volksvertegenwoordigingen en religieuze organisaties, bevolking van 18+, 2007-2010 
 (in procentpunten) a 

a % onbeperkt / veel / enig vertrouwen − % zeer weinig / helemaal geen vertrouwen in (belangrijkste kamer van) nationale parlement en in 
kerken en religieuze organisaties.

Bron: issp 2007-2010 (religiemodule 2008)
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heeft in deze, maar nog meer in het parlement. In ons land ontlopen de 
twee organisatievormen elkaar niet veel qua (matig) vertrouwen dat erin 
gesteld wordt en daarmee loopt Nederland in de pas met bijvoorbeeld 
Zweden, Denemarken, Slowakije of Oostenrijk. Tsjechië springt eruit 
omdat daar het vertrouwen in beide institutionele domeinen gering is, 
Polen omdat daar zeer veel vertrouwen in religieuze organisaties verge-
zeld gaat van geen bijzondere affiniteit met het parlement.
 Ondanks het relatief positieve vertrouwensbeeld dat religieuze orga-
nisaties Europees te zien geven is er echter bepaald niet de wens dat zij 
zich meer met de politiek gaan bemoeien, wat bevestigt dat aan hen een 
andere rol wordt toebedeeld en dat zij volgens andere criteria worden 
beoordeeld (figuur 3.3). In alle hier onderzochte landen is men huiverig 
voor pogingen door religieuze leiders om beslissingen van de overheid 
te beïnvloeden, niet alleen in ons land, maar nog meer in bijvoorbeeld 
Italië, Denemarken, Slowakije of Zwitserland, en het meest in Polen. 
Opvallend is de tolerantie onder de Portugezen (en in mindere mate de 
Italianen) voor openbare bijeenkomsten van religieuze extremisten. In 
ons land is die, net als in bijvoorbeeld Frankrijk, Denemarken, België, 
Oostenrijk en zeker Oekraïne en Litouwen, zeer gering.
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Figuur 3.3 Netto-acceptatie van religie in de publieke sfeer en politiek, bevolking van 18+, 2007-2010 (in procentpunten) a 

a ‘Religieuze leiders moeten niet proberen overheidsbeslissingen te beïnvloeden’: % (sterk) mee oneens − % (sterk) mee eens. ‘Vindt u dat 
het religieuze extremisten, d.w.z. mensen die menen dat hun geloof het enige ware geloof is en dat alle andere religies als vijandig moeten 
worden beschouwd, moet worden toegestaan om openbare bijeenkomsten te houden om hun overtuigingen uit te dragen’: % absoluut / 
waarschijnlijk wel − % niet.
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Verschillende meningen over de maatschappelijke rol van religie
Zoals eerder in dit hoofdstuk gesignaleerd is de relevantie van de christe-
lijke religie als basis van organisatievorming en baken voor beslissingen 
in de private sfeer, buiten strikt christelijke kring, onmiskenbaar sterk 
geslonken. Of met dit alles aan de godsdienst ook geen maatschappe- 
lijke functies meer worden toegekend, is iets anders en de vraag die in 
deze paragraaf centraal staat. Opnieuw vertrekken we vanuit de gods-
dienstige typen die in het voorgaande zijn onderscheiden en gaan we 
op zoek naar verschillen tussen onkerkelijken, nominale kerkelijken en 
kerkse christenen. Als gegevensbron gebruiken we ditmaal een ander 
onderzoek, namelijk het meest recente onderzoek (van 2015) in de 
reeks God in Nederland (GiN), die al sinds 1966 worden gehouden. In 
GiN wordt zeer uitgebreid geïnformeerd naar de levensbeschouwelijke 
opvattingen en gedragingen van Nederlanders. Hier zoomen we, zoals 
gezegd, vooral in op de opinies over de maatschappelijke relevantie van 
godsdienst en kerk. 

Tabel 3.3 biedt een overzicht van de maatschappelijke rol die aan religie 
wordt toegekend. Daarin zijn tevens de reacties opgenomen op enkele 
uitspraken over de positie van religie in de openbare ruimte en de rol 
van de overheid bij de instandhouding van godshuizen en kerkelijke 
gemeenschappen. Na vele decennia van leegloop bij de kerken is het 
opvallend dat maar 11% van de Nederlanders onomwonden van mening 
is dat het een goede zaak zou zijn als de kerken verdwijnen. Ongeveer 
een kwart van de ondervraagden ziet het geloof als een dam tegen 
verloedering en moreel verval. Er worden kritische noten gekraakt over 
de ouderwetse opvattingen en het gebrek aan de veranderingsgezind-
heid van kerkse mensen en de kerken als bron van conflicten, maar ook 
vreest 30-40% dat met het verdwijnen van de kerken zingevingproblemen 
worden aangewakkerd en de sociale bekommernis zal verschralen. Zoals 
te verwachten viel, zijn op al deze punten de verschillen tussen onkerke-
lijken en kerkelijke praktiseerders (de kerksen) aanzienlijk, maar ook bij 
de eerste groep blijken de kerken bij een niet geringe minderheid over 
het nodige sociale krediet te beschikken. Op vrijwel alle punten die in 
de tabel worden aangeroerd loopt er een scheidslijn tussen onkerkelijk 
Nederland en zijn landgenoten die wel zijn aangesloten bij een kerk; 
kerkgangers vormen steeds de overtreffende trap.
 Eerder constateerden we een zekere terughoudendheid bij het zo 
ver doorvoeren van de vrijheid van meningsuiting dat mensen worden 
gekwetst in hun religieuze gevoelens (onkerkelijken: 46%; nominaal 
kerkelijken: 71%; kerksen: 83%). In GiN 2015 vindt respectievelijk 21%, 
34% en 49% van deze groepen dat er in ons land feitelijk te weinig 
respect bestaat voor religieuze opvattingen en waarden. Meer dan twee 
derde van de ondervraagden ziet religie en politiek liever gescheiden 
(dat geldt ook voor 36% van de kerkgangers). Ruim de helft vindt dat 
religie beperkt moet blijven tot het privéleven en geen rol mag spelen in 
het openbare leven; onder het kerkgaande deel van de bevolking is dat 
daarentegen slechts 16%. 

Kerkelijkheid en godsdienst
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Tabel 3.3 Maatschappelijke functies van religie en de kerken, religie in de openbare ruimte en rol van de overheid, 
 bevolking van 18+, 2015 (in procenten) a, b

   nominaal

 allen onkerkelijk kerkelijk kerks

meent dat het geloof in God zorgt dat de samenleving niet verloedert 25 13 31 72

meent dat de moraal bedreigd wordt als niemand meer in God gelooft 27 15 35 67

meent dat het egoïsme vrij spel heeft als de kerken verdwijnen 21 11 31 53

meent dat het een goede zaak zou zijn als de kerken verdwijnen 11 14 4 0

denkt dat er zonder de kerken minder mensen zouden zijn die zich vrijwillig inzetten

voor anderen   35 26 42 66

denkt dat er zonder kerken minder mensen met ouderwetse opvattingen zouden zijn 42 44 41 34

denkt dat zonder kerken veel mensen niet meer zouden weten wat het leven voor zin heeft 30 21 30 65

denkt dat zonder kerken meer mensen de samenleving echt zouden gaan

veranderen in plaats van op een beter leven in het hiernamaals te wachten 23 27 14 13

denkt dat zonder kerken zwakke groepen in onze samenleving meer aan hun 

lot zouden worden overgelaten 40 31 50 74

denkt dat er zonder kerken minder conflicten zouden zijn 38 45 31 20

vindt dat er in Nederland te weinig respect bestaat voor religieuze opvattingen

en waarden  28 21 34 49

vindt dat politiek en godsdienst los van elkaar moeten staan 68 77 68 36

vindt dat religie beperkt moet blijven tot het privéleven en geen rol mag spelen 

in het openbare leven  52 62 48 16

vindt religie heel belangrijk om ons voor te houden hoe we goed moeten 

samenleven  14 5 14 51

vindt religie heel belangrijk voor het behoud van waarden en normen 21 8 25 66

vindt religie heel belangrijk bij de opvoeding van kinderen 17 5 17 66

vindt religie heel belangrijk bij levensmomenten als geboorte en overlijden 23 8 31 77

vindt religie heel belangrijk bij herdenkingen 15 6 19 51

vindt religie heel belangrijk bij rampen 16 6 16 57

vindt religie heel belangrijk bij nationale feestelijkheden 9 4 8 32

vindt religie heel belangrijk voor het wijzen op maatschappelijke misstanden 11 3 8 43

vindt religie heel belangrijk om een luis in de pels te zijn van de machthebbers 7 3 7 22

vindt religie heel belangrijk om te wijzen op het belang van soberheid 9 3 11 32

vindt religie heel belangrijk voor onze identiteit als Nederlander 10 4 12 30

vindt religie heel belangrijk voor onze identiteit als Europeaan 7 3 8 20

vindt dat de overheid er garant voor moet staan dat in elke plaats minstens 

één kerkgebouw overblijft waar mensen kunnen samenkomen 35 29 43 56

vindt dat de overheid parochies, moskeeën of kerkelijke gemeenten niet

financieel mag ondersteunen 50 58 43 31

a Bij de kerkgang in God in Nederland zijn de antwoordmogelijkheden 'regelmatig', 'soms, 'een hoogst enkele keer' en 'nooit'. Voor hen die 
zich rekenen tot een christelijke geloofsgemeenschap zijn de eerste twee categorieën samengetrokken bij kerks en de laatste twee bij 
nominaal kerkelijk.

b Significante verschillen (p < 0,05) van nominaal kerkelijken en kerksen ten opzichte van de onkerkelijken staan blauw weergegeven in de tabel.

Bron: GiN 2015
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Enige indicatie van zo’n publieke rol van religie geven de volgende elf 
items in de tabel. Om te beginnen gaat het om religie als bron van mora-
liteit: om ons voor te houden hoe er goed moet worden samengeleefd, 
voor het behoud van normen en waarden, als element van de opvoeding. 
Hier zijn de verschillen tussen mensen zonder kerkelijke affiniteit en 
kerkse christenen maximaal. Bij de eerste ziet bijna niemand, bij de 
laatste daarentegen twee derde een normerende rol voor religie weg-
gelegd. Dat verschil zet zich voort waar het gaat om religie als aspect van 
nationale gebeurtenissen. Onkerkelijken kennen daar geen groot belang 
aan toe, kerkgangers des te meer: de helft of meer van hen ziet een 
belangrijke plaats weggelegd bij rampen of herdenkingen. In de derde 
plaats is geïnformeerd naar religie als kritisch geweten van de samen-
leving. Het beeld blijft grosso modo hetzelfde: geen ontvankelijkheid 
bij onkerkelijken, wel bij een minderheid (22-43%) van de kerksen. Dan 
is er nog religie als onderdeel van onze collectieve identiteit. Andermaal 
geen thema bij de onkerkelijken, maar, waar het gaat om de Nederlandse 
identiteit, wel bij 30% van de kerkgaande christenen, die anderzijds dus 
ook in ruime meerderheid de nationale betekenis van religie relativeren.

Meer steun en in bredere kring krijgen de kerken ten slotte waar de 
rol van de overheid in het geding is. Iets meer dan een derde van de 
Nederlanders meent dat de overheid moet garanderen dat in elke plaats 
minstens één kerkgebouw in stand blijft (van de kerkgangers is dit 56%). 
Heeft het beeld van het vertrouwde kerkgebouw een sentimental value, los 
van de persoonlijke binding met een geloofsgemeenschap? Beschouwt 
men kerkgebouwen als een deel van onze Nederlandse geschiedenis en 
erfgoed dat, net als windmolens of trapgevelhuizen, bewaard moeten 
blijven? Waardeert men ze als een sociaal trefpunt in tijden van indivi-
dualisering? Als een centrum van dienstverlening op plaatsen waar deze 
onder druk is komen te staan (zoals in kleine plattelandsgemeenten)? 
Als een markering van morele noties wellicht, als 'een huis voor de ziel'7 
(zoals het wel is genoemd)? Daarover bieden de gegevens geen uitsluit-
sel. Er zijn in ieder geval grenzen: de helft van de ondervraagden is van 
oordeel dat de overheid godsdienstige gemeenschappen niet financieel 
mag ondersteunen; dat geldt ook voor een derde van de kerkgangers.

Spontane verwijzingen naar godsdienst en geloof 

We keren terug naar het cob. In de vragenlijst van het cob vragen we niet 
naar opvattingen over religies. Het onderwerp komt incidenteel wel aan 
bod wanneer mensen met trefwoorden problemen en sterke punten van 
Nederland en agendapunten voor de Haagse politiek aangeven en wan-
neer ze aan het einde van de enquête toelichten waarom het volgens hen 
meer de verkeerde of goede kant op gaat. Voor dit hoofdstuk hebben 
we dit kwartaal ook een aantal respondenten – enerzijds onkerkelijken 
en anderzijds kerkgangers – telefonisch gesproken over hun visie op de 
positie van godsdienst in het huidige Nederland (zie kader 3.2).

7 H. de Roest, Een huis voor de ziel. Zoeter-
meer: Meinema, 2011.
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Islam als probleem
Gevraagd om de grootste maatschappelijke problemen aan te duiden 
(zie tabel 1.3) gebruiken dit kwartaal 30 respondenten religieuze tref-
woorden, waarvan 22 de islam of islamisering betreffen. Ook in het 
eerste kwartaal van 2008, toen overigens veel meer respondenten (84) 
een religieus probleemtrefwoord noemden, schreef een ruime meerder-
heid ‘islam’ of ‘islamisering’ op. Wat de religieuze probleemtrefwoorden 
betreft domineert dus al sinds het begin van onze metingen de islam. 
Overigens wordt de term ‘islam’ grofweg in twee verschillende contex-
ten gebruikt bij de probleemtrefwoorden: die van ‘oprukken islam’, ‘te 
veel invloed islam’ en in de context van ‘intolerantie t.o.v. islam’ of 

‘angst voor islam’. Wat de trefwoorden voor sterke punten van Nederland 
betreft, wordt wel de godsdienstvrijheid genoemd (in tabel 1.3 onderdeel 
van de categorie vrijheden), maar komen geen verwijzingen naar de 
islam voor.8 

Kerkelijkheid en godsdienst

8 Voorstelbaar zouden verwijzingen 
zijn naar de islam als verrijking van de 
religieuze diversiteit. Bij het ontbreken 
daarvan moet wel bedacht worden 
dat minderheden in het algemeen en 
moslims in het bijzonder onderverte-
genwoordigd zijn in het cob. 

Kader 3.2 Religiositeit en maatschappelijke betrokkenheid

Dit kwartaal hebben we een aantal respondenten nagebeld – kerkgangers (14) en onkerkelijken (15) – en kort ge-
vraagd naar onder andere hun mening over de ontkerkelijking (bij de onkerkelijken), of de overheid moet zorgen 
dat er in elke dorp en stad een kerk blijft staan, de gevolgen van een grotere invloed van de islam in ons land en, 
bij de kerkelijken, of er wellicht een verband is tussen hun maatschappelijke opvattingen en hun geloof. De ont-
kerkelijking wordt door een paar mensen toegejuicht en door een paar betreurd maar in het algemeen maakt het 
de niet-kerkelijken niet zoveel uit. Kerken worden door deze groep vooral als gebouwen zien en als ze mooi zijn 
- ‘het aanzien van het gebouw is prachtig’ merkt een respondent op en een ander ‘ik zou het zonde vinden als ze 
ze weg zouden halen, ook al ben ik niet gelovig’ - dan behoren ze, net zoals andere monumenten, bescherming te 
krijgen, maar voor de meesten is hier geen speciale taak weggelegd voor de overheid. De kerkelijken zijn eerder 
van mening dat dit wel het geval is maar ook zij merken daarbij vaak op dat als er geen of onvoldoende kerkleden 
overblijven in een stad of dorp het weinig of geen zin heeft met overheidssteun een kerk in stand te houden. De 
kerkelijken, zo blijkt, vinden het in het algemeen lastig aan te geven of en zo ja hoe hun geloof doorwerkt in hun 
maatschappelijke opvattingen. Zodra concreet de vluchtelingenkwestie wordt voorgelegd geven sommigen te 
kennen dat hoe ze hier over denken inderdaad (ook) wordt beïnvloed door hun geloofsovertuiging (een kerkgan-
ger over vluchtelingen: ‘Ik vind, die moet je met open armen ontvangen.’). In het algemeen wordt ook door ker-
kelijken de scheiding tussen kerk en staat (erg) belangrijk gevonden. Niettemin zou een aantal van hen het zeker 
niet erg vinden als de kerk zich wat vaker zou uitspreken over maatschappelijke kwesties zoals bisschop Muskens 
heeft gedaan toen hij zijn begrip uitsprak voor het stelen van brood door armen. Het concreet geven van steun en 
ondersteuning door kerken – bijvoorbeeld het verlenen in diaconaal verband van zorg aan ouderen of het geven 
van onderdak aan vluchtelingen – wordt door de meeste kerkgangers als een kerkelijke taak aangemerkt. Met 
andere woorden, de scheiding tussen kerk en staat sluit een maatschappelijke actieve rol van de kerk niet uit. Ten 
slotte, zowel kerkgangers als onkerkelijken maken zich zorgen over de groeiende invloed van de islam in ons land. 
De vrijheid van godsdienst wordt hoog geacht maar tegelijkertijd maakt men zich zorgen over de islam, die door 
velen als een godsdienst wordt gezien die deze vrijheid niet voldoende respecteert (‘Op het moment dat ze hun 
zienswijze aan anderen willen opleggen heb ik er een probleem mee’ zegt een respondent). Erdogan wordt daar-
bij door enkelen met naam genoemd. Kerkelijken zitten er in het algemeen dus niet op te wachten dat moskeeën 
in de toekomst wellicht maatschappelijke taken van kerken gaan overnemen omdat ze de islam weinig of niet 
vertrouwen. Een respondent antwoordde dan ook simpelweg op de vraag hoe hij aankijkt tegen een toekomstige 
grotere maatschappelijke rol van de islam: ‘Ik ben bang van wel’, een ander ‘Ik hoop van niet’; één respondent 
antwoordde daarentegen ‘Ik hoop van wel’.
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Wat voor rol speelt religie in de toelichtingen die worden gegeven op de 
vraag waarom het met Nederland de goede of de verkeerde kant opgaat? 
Het percentage respondenten dat een religieus (getint) woord – bijvoor-
beeld ‘god’, ‘gelovig’, ‘islam’ of ‘fundamentalist’ 9 – gebruikt is geteld voor 
de eerste drie kwartelen van 2008, 2012 en 2016. Daarnaast is gekeken 
hoeveel woorden, per 1000 opgeschreven woorden, religieus (getint) zijn. 

Kerkelijkheid en godsdienst

Tabel 3.4 Gebruik van religieuze woorden in toelichting op de vraag waarom 
het de goede of de verkeerde kant op gaat met Nederland, bevolking van 18+, 
eerste drie kwartalen van 2008, 2012 en 2016 (in procenten en aantallen) 

 2008 2012 2016

schrijft een religieus (getint) woord op 

allen 2,5% 1,4% 2,2%

gaat de verkeerde kant op 3,4% 1,3% 3,1%

gaat de goede kant op 1,3% 1,7% 0,9%

aantal religieus (getinte) woorden (per duizend)

allen 1,8 0,9 1,1

gaat de verkeerde kant op 2 0,9 1,2

gaat de goede kant op 1,1 1,2 0,6

Bron: cob 2008-2016

9 In een beperkt aantal gevallen worden 
sommige religieuze woorden in een 
niet-religieuze context gebruikt, 
bijvoorbeeld bij de opening van een zin 
met ‘Ik geloof dat…’.

In vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2012 worden religieuze 
woorden in de eerste drie kwartalen van dit jaar wat vaker opgeschreven 
door respondenten als hun gevraagd wordt te beargumenteren waarom 
het de goede of de verkeerde kant op gaat met Nederland. Echter, in 
vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2008 worden religieuze 
woorden iets minder vaak opgeschreven. In zowel 2008 als 2016 noemen 
mensen die het de verkeerde kant op vinden gaan met Nederland in hun 
toelichting aanzienlijk vaker, dat wil zeggen ongeveer twee keer zo vaak, 
religieuze woorden in vergelijking met mensen die het de goede kant 
op vinden gaan. In 2012 daarentegen schreven mensen die het de goede 
kant vinden opgaan nog iets vaker religieuze woorden op. Hoe komt dit?
 In 2016 maken veel respondenten zich zorgen over de islam en de 
islamisering van Nederland waarbij ook regelmatig een link wordt 
gelegd met de vluchtelingencrisis (er wordt dan gesproken over bijvoor-
beeld ‘islamitische vluchtelingen’). Mensen maken zich zorgen over de 
gevolgen van de instroom van voornamelijk islamitische vluchtelingen 
op onze samenleving en cultuur:

“Persoonlijk ben ik blij niet meer zo heel veel tijd in dit land te leven, 
zodat de algemene islamisering mijn neus voorbij gaat.” (vrouw, 
77 jaar, lo)

”Daarnaast halen we veel te veel islamitische mensen binnen, terwijl 
we al jaren zien dat deze mensen zich zeer slecht aanpassen.” (vrouw, 
73 jaar, hbo)

“Er is steeds meer aandacht voor vluchtelingen en Nederland past zich 
steeds meer aan hun wil aan. Als het zo doorgaat, dan is Nederland 
straks een islamitisch land.” (vrouw, 38 jaar, mbo) 
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In 2012 is dit nog veel minder het geval en dit verklaart de relatief sterke 
toename van het percentage dat religieus getinte woorden gebruikt in 
de toelichting waarom het met Nederland de verkeerde kant op gaat. In 
2008 worden islam en islamisering iets minder vaak genoemd en als het 
wel gebeurt vaak in combinatie met zorgen over intolerantie tegenover 
moslims in ons land:10 

“Weinig tolerantie voor de islam er wordt te veel bezuinigd op de zorg.” 
(vrouw, 52 jaar, hbo)

“Begrip hebben voor bijvoorbeeld de boosheid onder de islamitische 
bevolking die zich een tweederangs burger voelt.” (man, 52 jaar, hbo)

Deze zorg is nu, acht jaar later, afgenomen, maar daar staat dus een toe-
name tegenover van mensen die zich zorgen maken over de islamisering 
van Nederland.

Goddeloosheid als probleem
Naast de islam, islamisering en godsdienstige intolerantie worden door 
de jaren heen ook regelmatig de secularisatie en het zich niet langer 
verlaten op Gods Woord betreurd en als reden genoemd waarom het 
de verkeerde kant op gaat met Nederland. In 2008 lezen we hierover 
bijvoorbeeld het volgende in de antwoorden:

“In Nederland gaat het de verkeerde kant op, omdat wij niet meer zien 
als natie dat God de heerschappij heeft. Wanneer wij ons bekeren en 
Hem weer aannemen als Heer, zal Hij dat zeker zegenen. Dan merken 
wij pas wat een vrijheid het geeft om in Zijn glorie en tegenwoordig-
heid te leven! Tegenwoordig wordt alles als relatief bestempeld, door-
dat wij geen algemeen aanvaard kader meer hebben. Dit betekent dat 
alleen de mening van de meerderheid geldt, terwijl de meerderheid 
niet meer naar God luistert. Wij hebben Gods referentiekader nodig 
om te kunnen bepalen wat goed en slecht is. Het gevolg zal zijn dat 
mensen weer naar elkaar om gaan zien, de waarde van het leven weer 
gaan zien en God sturing gaat geven. Dan zullen we werkelijk ervaren 
hoe goed en liefdevol God is. Zijn zegen zal op ons rusten en velen 
zullen tot Hem komen en Jezus Christus weer aannemen. Voor degene 
die dit leest, Gods rijke zegen. Weet dat God u liefheeft en Zijn genade 
groter is dan u ooit kan bedenken.” (vrouw, 20 jaar, hbo)

“Men leeft steeds meer voor het eigen willen en het zelf beslissen. Men 
wil zélf bepalen wat goed of niet goed is, en vooral niets opgelegd 
krijgen wat móet. Men wil geen rekening houden met wat God wil. 
De tien geboden zijn als bescherming voor de mensen gegeven. Een 
Christelijk leven leiden is een leven met rust, veiligheid, vrede. God 
lief te hebben boven alles en de ander als jezelf. Als iedereen in ons 
land zijn naaste nou eens lief zou hebben als zichzelf (want we zijn 
immers zulke zélf-liefhebbers, daar doen we immers alles voor..., ikke, 
ikke, ikke en de rest kan..., je weet wel). En als we als land en volk God 
onze Schepper zouden eren en dienen en in Hem geloven, de Bijbel 
als richtsnoer houden, wat zouden we door God gezegend worden! 
Dan hoeven er geen homo-optochten gehouden om gezien te worden 
en aandacht te krijgen of losbandigheid om onze zondige lusten te 
bevredigen. Het verleden heeft immers wel geleerd dat zodra de mens 
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10 Mogelijk dat de ophef rond de film 
Fitna, uitgekomen maart 2008, hierbij 
een rol speelt.
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het voor het zeggen krijgt en hij van geen kant ingetoomd wordt, 
dat het verval van een land zeker is. En de Bijbel geeft dat ook al wel 
duidelijk aan: Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen.” (man, 
38 jaar, mbo)

“Alles in de samenleving is gericht op beter, mooier, meer hebben, 
halen en houden! Maar vanuit Gods woord, de Bijbel, weten wij dat 
wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen! De oordelen, rampen, 
aardbevingen, oorlog, honger, liefdeloosheid, droogte en overstroming  
komen. Dit alles is in onze tijd aanwezig. Een terugkeer van onze 
regering, overheid, bevolking om te leven vanuit Gods woord zou het 
land en het volk ten goede komen. Want God zegt: Zonder mij kunt gij 
niets doen! Dwaze mensen die zeggen dat er geen God is, zullen op 
de laatste dag als alles zal vergaan het volgende roepen: ‘Bergen valt 
op ons, heuvels bedek ons! Dan zullen deze mensen geen schuilplaats 
vinden. Alles wat van de mens uitging, zal niet meer bestaan!’ Daarom 
gaat het de verkeerde kant op in Nederland.” (vrouw, 65 jaar, mavo)

En ook in 2016 maakt een aantal respondenten zich zorgen over de 
ontchristelijking van Nederland:

“Waar men God niet meer nodig heeft en het zelf meent te kunnen, 
daar kan het niet goed gaan.” (vrouw, 59 jaar, lbo)

“Omdat er geen rekening wordt gehouden met God en de geboden uit 
de Bijbel neemt de decadentie in Nederland toe, en worden er steeds 
minder normen en waarden gehandhaafd. Daardoor verloedert de 
maatschappij en is er steeds minder onderling respect.” (vrouw, 64 
jaar, mbo).

“Heel veel zaken zijn goed geregeld in ons land, maar er wordt te wei-
nig geluisterd naar Gods Woord, de bijbel.” (vrouw, 48 jaar, lbo)

“Nederland gaat van een Christelijk georiënteerd land naar een land 
dat los komt van God en Zijn Gebod. Alles moet maar kunnen, opvoe-
den en terechtwijzen worden als ouderwets bestempeld terwijl in alles 
blijkt toch zeer nodig te zijn.” (man, 43 jaar, mbo)

“Omdat er niet naar Gods woord en zijn geboden geregeerd wordt.” 
(man, 69 jaar, basisschool)

Samengevat, als we naar de citaten kijken zien we inhoudelijk een 
verschuiving in de wijze waarop de islam wordt aangehaald tussen 2008 
en 2016. In 2016 wordt vooral zorg uitgesproken over de toenemende 
islamisering van Nederland, waarbij ook regelmatig een link wordt 
gelegd met de vluchtelingencrisis (er wordt dan gesproken over bij-
voorbeeld ‘islamitische vluchtelingen’). Deze zorgen waren er in 2008 
weliswaar (in mindere mate) ook, maar acht jaar geleden maakte men 
zich daarnaast ook vaker zorgen over intolerantie tegenover islamieten 
in ons land. Daarnaast is er een groep (orthodoxe) christenen die juist 
niet religie maar secularisatie als het probleem ziet waarom het met ons 
land de verkeerde kant op gaat. Ten slotte, religie wordt zelden of nooit 
expliciet als een reden genoemd waarom het de goede kant op gaat met 
Nederland. Hoogstens worden soms de religieuze problemen in ons land 
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gerelativeerd (in de trant van ‘moslims doen hun best goed te integre-
ren’) of religie wordt juist als een zorgpunt genoemd ondanks een verder 
algemeen vertrouwen dat het de goede kant op gaat met Nederland.

“Mijn indruk is dat het in ons land iets beter gaat met betrekking tot 
omgang van mensen met andere culturele respectievelijk religieuze 
achtergrond.” (man, 70 jaar, universiteit)

“Ik denk dat nl zich goed inzet voor een betere staat in ons land. Wat 
betreft religie vind ik dat nl wél achteruit gaat.” (vrouw, 22 jaar, hbo)

Kerkelijkheid en godsdienst
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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 derde kwartaal van 2016
Het enquêteonderzoek is uitgevoerd door SmartAgent MarketResponse (samr) op 
een steekproef van personen van 18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De Onderzoek 
Groep’. Dit onderzoekspanel is samengesteld op basis van telefonische werving en 
maakt geen gebruik van zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen in principe 
geen vergoeding. Dat geldt ook voor de deelname aan de cob-enquête. Dit kwartaal is 
vanwege eerdere ervaringen in de vakantieperiode aan een kleine groep (156 personen 
die niet telefonisch bereikbaar waren voor uitnodigingen en reminders) een cadeau-
bon van €  7,50 gegeven als aanmoediging voor een positieve en snelle reactie. In 
totaal hebben 1218 mensen van 1 juli tot en met 3 augustus 2016 de vragenlijst volledig 
ingevuld (987 via internet en 231 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van de online 
vragenlijst was 20,01 minuten. 96% beoordeelt het onderzoek met een voldoende en 
het gemiddelde cijfer is een 7,4. Tenzij anders vermeld zijn in dit rapport de resultaten 
gewogen op sekse, leeftijd, opleiding en internetgebruik. De weegfactor varieert van 
0,5 tot 3,9 en de weegefficiëntie is 86%, resulterend in een effectieve steekproef van 
1042. Zie verder Co van Rooijen en Maarten Gans, Onderzoekstechnische verantwoording 
Burgerperspectieven 2016, 3e kwartaal. Leusden: MarketResponse, augustus 2016 (project-
nummer 20.497).
 Op 18 augustus hebben we aanvullende telefoongesprekken gevoerd met 63 men-
sen die in juli aan de enquête deelnamen. We vroegen de helft naar politiek vertrou-
wen (zie hoofdstuk 2) en de andere helft, bestaande uit onkerkelijken en kerkgangers, 
naar religie (kader 3.2).
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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;
2016|1: decentralisaties en referenda; en 
2016|2: vluchtelingen en pessimisme en optimisme over Nederland.
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