
 → De economische stemming blijft positief en de houding tegenover 
de politiek is stabiel

 → Samenleven, gezondheidszorg en economie zijn redenen voor zorg 
én trots

 → Nu minder behoefte aan economische hervormingen dan in 2012

Kwartaalthema:

Tien jaar Burgerperspectieven

 → De tevredenheid over het eigen leven daalt en het optimisme over 
Nederland stijgt

 → … maar terugblikkend vindt men het eigen leven verbeterd en 
 Nederland verslechterd

 → Vertrouwen in de politiek daalt, vertrouwen in de rechtspraak stijgt
 → Lager- en hogeropgeleiden groeien verder uit elkaar
 → Jongeren kijken meer terug op hun eigen leven, ouderen meer op 

de omstandigheden
 → Herinneringen aan crisisverschijnselen en grote gebeurtenissen 

vervagen snel
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Belangrijkste bevindingen vierde kwartaal 2017

De stemming blijft positief
Vier op de vijf Nederlanders geven 
de Nederlandse economie een 
voldoende en verwachten ook 
geen verslechtering (46% het-
zelfde, 31% verbetering en 
7% weet het niet). Een derde vindt 
het in ons land eerder de goede 
dan de verkeerde kant opgaan. 
Dat is een minderheid, maar over 
de afgelopen tien jaar gezien wel 
een grote minderheid. Verge-
leken met het vorige kwartaal 
is het aandeel mensen dat het 
meer de verkeerde kant op vindt 
gaan wel toegenomen (van 48% 
naar 57% van de ondervraagden). 
Het vertrouwen in maatschap-
pelijke en politieke instituties 
verandert de afgelopen kwartalen 
niet noemenswaardig.

 → p. 7

Positieve stemming over economie en Nederland
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Samenleven grootste zorg 
en sterkste punt
Ook dit kwartaal valt het mensen 
weer makkelijker spontaan grote 
problemen dan sterke punten van 
Nederland te formuleren. ‘Samen-
leven, normen en waarden’ vormt 
zowel bij de problemen als de 
sterke punten de grootste catego-
rie. Ook de economie en de zorg 
zijn belangrijke verzamelbekkens 
van problemen en sterke punten.

 → p. 20

Nationaal probleembesef:  Nationale trots: 
85% noemt gemiddeld  62% noemt gemiddeld 
3,3 maatschappelijke problemen 2,4 sterke punten

samenleven en normen en waarden

gezondheids- en ouderenzorg

economie en inkomen

immigratie en integratie

criminaliteit en veiligheid
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onderwijs, innovatie en cultuur
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Minder behoefte aan 
 economische hervormingen
In vergelijking met begin 
2012 willen minder mensen 
ver anderingen van het econo-
mische systeem (in 2012 58%, 
nu 47%). In vergelijking met 
de jaren zeventig van de vorige 

eeuw is de publieke opinie even 
 kritisch over ‘een kapitalistische 
maatschappij’, maar meer voor 
geleidelijke in plaats van radi-
cale verandering om ‘een betere 
maatschappij’ te bereiken.

 → p. 28
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Thema: Tien jaar 
 Burgerperspectieven

Positieve en negatieve trends 
in de afgelopen tien jaar
In de eurocrisislanden is de 
publieke stemming de afgelo-
pen tien jaar soms dramatisch 
verslechterd, maar in Noord-
west-Europese landen zijn de 
ontwikkelingen in tevredenheid 
en vertrouwen eerder positief 
dan negatief geweest. In de 
veertig kwartaalmetingen zien 
we zowel positieve als negatieve 
trends (zie grafiek). De tevreden-
heid met het eigen leven vertoont 
een zwak neerwaartse trend, 
maar het optimisme over Neder-
land kruipt juist omhoog.

 → p. 38-47
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Stabiliteit en vooruitgang 
in het eigen leven, achter
uitgang in de wereld
De continu gemeten ontwikkelin-
gen zijn tegengesteld aan de eigen 
beleving. Gevraagd naar de ont-
wikkelingen in de afgelopen tien 
jaar zien de meeste mensen voor 
zichzelf en de woon omgeving 
geen verandering (niet afgebeeld) 
of verbetering. Voor Nederland 
zien meer mensen in de afgelo-
pen tien jaar een verslechtering 
in plaats van een verbetering, 
maar dat is nog wel een min-
derheid. Voor de wereld ziet een 
meerderheid een verslechte-
ring. In vergelijking met andere 
Europeanen zijn Nederlanders 
echter zeker niet negatief over 
hoe de samenleving zich heeft 
 ontwikkeld.

 → p. 57
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Belangrijkste bevindingen vierde kwartaal 2017

Positief over de econo
mie, bezorgd over de 
samen leving
In groeps- en telefoon-
gesprekken wordt de 
Nederlandse economie, zeker 
de laatste paar jaren, als iets 
positiefs gezien, maar is 
men terugblikkend bezorgd 
over de ontwikkeling van de 
samenleving: individualise-
ring, gebrek aan respect en 
polarisering worden dikwijls 
als negatieve ontwikkelingen 
genoemd van de afgelopen 
tien jaar. De opkomst van de 
smartphone wordt vaak als 
voorbeeld genoemd, met als 
zorg dat mensen daardoor 
niet meer met elkaar praten, 
maar alleen nog naar hun 
telefoon turen.

 → p. 63

Opvallend afwezig: euro
crisis, Griekenland, ‘Brussel’, 
bonussen en mh17
Het viel ons op dat, terug-
kijkend op de afgelopen tien jaar, 
respondenten niet of nauwe-
lijks gebeurtenissen noemen 
die gedurende deze periode 
toch prominent in het nieuws 
zijn geweest. De eurocrisis in 
het algemeen en de crisis in 
Griekenland in het bijzonder 
bijvoorbeeld, maar ook de (ont-
wikkeling van de) Europese Unie, 
de bonuscultuur waar men nog 
zo verontwaardigd over was op 
het hoogtepunt van de financiële 
crisis en de mh17-ramp worden 
niet of nauwelijks (spontaan) 
genoemd zodra Nederlanders 
wordt gevraagd op de afgelopen 
tien jaar terug te blikken.

 → p. 70

Ouderen zijn vooral 
 toeschouwers, jongeren 
vooral spelers
Terugkijkend op de afgelopen 
tien jaar noemen jongeren 
eerder gebeurtenissen uit hun 
eigen leven, die ze vervolgens 
betrekken op de samenleving als 
geheel. Inherent aan hun leeftijd 
verandert hun leven snel en veel. 
Ouderen zijn terugblikkend 
meer algemeen beschouwend. 
Ze reflecteren meer als toe-
schouwer op de veranderingen 
die ze de afgelopen tien jaar in 
de samenleving hebben gezien, 
terwijl bij jongeren deze ver-
anderingen vaak vervlochten zijn 
met de ontwikkelingen in hun 
eigen leven.
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Ten geleide

In dit 40e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) 
onderzoeken we de Nederlandse publieke opinie in het vierde kwartaal van 
2017. In het eerste hoofdstuk gaan we vooral in op actuele ontwikkelingen in de 
stemming en in de publieke opinie over maatschappelijke en politieke kwesties. 
Hoofdstuk 2 en 3 zijn ter gelegenheid van het volmaken van de eerste tien jaar van 
het cob gewijd aan de ontwikkelingen in het afgelopen decennium. Hoofdstuk 2 
gaat vooral over kwantitatieve ontwikkelingen die we in deze periode in het cob 
en andere bevolkingsenquêtes zien. We volgen de metingen en gaan op zoek naar 
trends tussen 2008 en 2017. In hoofdstuk 3 staat centraal hoe mensen nu terugkijken 
op de afgelopen tien jaar. Bij elkaar levert dit een zeer omvangrijk kwartaalbericht 
op. Vanaf het eerste kwartaal van 2018 gaan we door in iets afgeslankte vorm met 
telkens twee hoofdstukken: een eerste hoofdstuk over hoe Nederland er in de 
publieke opinie voor staat en een tweede hoofdstuk met een kleine (in de oneven 
kwartalen) of iets grotere (in de even kwartalen) thematische uitdieping.

De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld tussen 2 oktober en 
5 november. Op 10 en 12 oktober waren er focusgroepen in Amsterdam en Arnhem 
en op 18 november belden we met 39 respondenten van de enquête met aanvullende 
vragen.

In de enquêteperiode was er in de media veel aandacht voor de onrust in 
 Catalonië door een referendum over onafhankelijkheid en maakte de uit Amerika 
overgekomen MeToo-discussie over ongewenste intimiteiten ook in Nederland veel 
los. Natuurlijk was er ook de nodige aandacht voor de laatste fase van de langdurige 
kabinetsformatie die in de enquêteperiode werd afgesloten met berichtgeving over 
het toch niet verlagen / niet verder verhogen van het eigen risico in de ziektekosten-
verzekering, de presentatie van het regeerakkoord op 10 oktober en de installatie 
en presentatie van het kabinet-Rutte III op 26 oktober. Qua binnenlandse politiek 
was er verder aandacht voor referenda (waarschijnlijke afschaffing daarvan en 
referendum over de ‘sleepwet’). Daarnaast werd bericht over de spanningen in het 
 Midden-Oosten en de terugkomst van voormalige is-strijders, de moord op Anne 
Faber en het overlijden op 5 oktober van de Amsterdamse burgemeester Van der 
Laan en de publieke emoties die dat opriep.
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1 Hoe gaat het met Nederland?

Kernpunten

 → De positieve stemming houdt aan. 84% verwacht dat de eigen financiële situatie gelijk blijft of ver
betert en 83% verwacht dat voor de economie. 35% vindt dat het met Nederland meer de goede dan de 
verkeerde kant opgaat en ook dat is veel in vergelijking met eerdere jaren. Toch zijn er dit kwartaal meer 
mensen die het eerder de verkeerde kant op vinden gaan met Nederland (van 49% naar 57%).

 → Het politieke vertrouwen in en de tevredenheid over de Haagse politiek zijn onveranderd, ondanks de 
vorming van een nieuw kabinet.

 → Net als in voorgaande jaren willen mensen dat de overheid meer geld uitgeeft voor zorg en onderwijs 
en minder voor cultuur en ontwikkelingssamenwerking. De steun groeit voor extra uitgaven om de 
klimaatverandering aan te pakken.

 → Samenleven, zorg en economie zijn belangrijk als maatschappelijke problemen én als sterke punten van 
Nederland. Immigratie en integratie zijn vooral een probleem, vrijheden zijn vooral een sterk punt.

 → In vergelijking met begin 2012 willen nu minder mensen veranderingen van het economische systeem 
(in 2012 58%, nu 47%).

Positieve stemming houdt aan

Figuur 1.1 toont de vaste indicatoren om de stemming te volgen. 
Die blijft onverminderd positief, vooral wat de (verwachtingen voor de) 
eigen financiële positie en de Nederlandse economie betreft. De poli-
tiek in Den Haag krijgt van meer dan de helft van de Nederlanders een 
voldoende en meer dan een op de drie vindt het eerder de goede dan de 
verkeer kant opgaan met Nederland.

De enige significante verandering (p < 0,01) sinds het vorige kwar-
taal is de daling van het percentage dat geen financiële achteruitgang 
verwacht. De samenvoeging van verwachtingen van stabiliteit en 
ver betering was een geschikte positieve indicator voor de afgelopen 
crisisjaren, maar het is goed om ook weer eens meer in detail naar 
verwachtingen te kijken. Die staan weergegeven in tabel 1.1. Tegen-
over 26% verwachte verslechtering van de eigen financiële situatie en 
47% verwachte verslechtering van de economie in 2011-2013 staan dit 
kwartaal respectievelijk 15% en 16% met een negatieve verwachting. 
Van die crisisjaren naar dit kwartaal ging de verwachte verbetering 
voor de eigen financiële situatie van 16% naar 24% en voor de econo-
mie van 14% naar 31%. Zoals ook is te zien in figuur 1.1 fluctueren de 
 verwachtingen voor de economie veel sterker dan de verwachtingen 
voor de eigen financiële situatie.
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Naast de antwoorden op de vragen naar financiële en economische ver-
wachtingen toont tabel 1.1 ook de antwoorden op de vraag hoe men het 
al met al in Nederland vindt gaan, meer de verkeerde of meer de goede 
kant op. Daar zien we een opvallende verschuiving tegenover het laatste 
kwartaal, die verborgen bleef in figuur 1.1. Daar zagen we een statistisch 
niet noemenswaardige vermindering van het aandeel mensen dat het 
meer de goede kant op vindt gaan van 39% naar 35%. In tabel 1.1 zien we 
nu echter een grotere (en statistisch significante) stijging van het per-
centage mensen dat het meer de verkeerde kant op vindt gaan, van (afge-
rond) 49% naar 57% van de respondenten. Dat is nog altijd minder dan 
de 64% die het in de jaren 2011-2013 de verkeerde kant op vond gaan met 
Nederland, maar wel een signaal van mogelijk toenemende twijfel over 
de vooruitzichten van Nederland.1

… maar pessimisten blijven de grootste groep

Al met al zijn Nederlanders in vergelijking met de afgelopen tien jaar 
eind 2017 dus best positief gestemd over hun eigen financiële situatie en 
de Nederlandse economie. Desalniettemin geeft ook dit kwartaal slechts 
ongeveer een op de drie Nederlanders te kennen dat het de goede kant 
opgaat met het land. Nog steeds denken meer mensen, en dit kwartaal 
weer een meerderheid, dat het de verkeerde kant opgaat (tabel 1.1). 
Aan hun zorgen hebben we in eerdere kwartaalberichten uitgebreid 

1 Daar kijken we het volgende kwartaal 
verder naar. Gelet op sekse, leeftijd, 
opleidingsniveau en huishoudens
inkomen is er nu in ieder geval 
statistisch nog onvoldoende grond om 
een bepaalde categorie aan te wijzen 
waarin het percentage pessimisten in 
het bijzonder toeneemt.

 Trendmatig neemt in de veertig 
cobkwartaalmetingen sinds begin 
2008 het gemiddelde optimisme toe 
(zie hoofdstuk 2), maar is er ook een 
trendmatige toename van het aandeel 
mensen dat het 'duidelijk de verkeerde 
kant' op vindt gaan (vgl. cob 2017|1: 48).

Figuur 1.1 Positieve waarderingen en verwachtingen, bevolking van 18+, 2008-2017/4 (in procenten)a
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a De voldoendes zijn het percentage scores 610 op een schaal van 110 voor tevredenheid. De financiële en economische verwachtingen 
betreffen de komende twaalf maanden, de kant waar het met Nederland naartoe gaat, is algemener (zie tabel 1.1).

Bron: cob 2008/12017/4
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 aandacht besteed. Begin dit jaar onderscheidden we zeven zwaarte-
punten in de argumentatie van de pessimisten (cob 2017|1: 36-40). 
Hierna geven we daar een kleine update van met enkele citaten uit de 
toelichtingen van dit kwartaal. De optimisten komen daarna aan bod.

1 Eigen armen en hulpbehoevenden eerst
Ook dit kwartaal zien we bij de pessimisten veel boosheid, omdat ze 
vinden dat er te veel voor nieuwkomers wordt gedaan:

‘Er wordt te veel gedaan voor vluchtelingen en te weinig voor de 
eigen burgers. Zorg eerst voor de eigen burgers, de rest komt later.’ 
(vrouw, 49 jaar, mbo)

‘Ik heb het idee dat de vluchtelingen in Nederland het beter hebben 
dan de mensen met een laag inkomen en dat vind ik niet eerlijk.’ 
(vrouw, 19 jaar, vmbo)

2 Bestaat Nederland straks nog wel?
Ten tweede voelt men dat de eigen cultuur onder druk staat door nieuw-
komers:

‘Het is niet eerlijk dat kerken worden gesloten en moskeeën worden 
opgebouwd. Is dit nog Nederland, hebben wij nog wat te zeggen? Dit wil 

Tabel 1.1 Financiële en economische verwachtingen, bevolking van 18+, 2008-2017/4 (in procenten)

2008
2010

2011
2013

2014
2016

2017/
12

2017/
3

2017/
4

Wat zijn uw 
verwachtingen 
voor de komende 
12 maanden 
als het gaat om 
uw financiële 
 situatie?

veel slechter 1 2 1 1 1 1

slechter 16 24 16 12 10 14

hetzelfde 62 55 59 59 63 58

ik weet het niet 4 4 5 4 4 4

beter 15 14 17 22 20 20

veel beter 2 2 2 2 2 2

Wat zijn uw 
verwachtingen 
voor de komende 
12 maanden als 
het gaat om de 
Nederlandse 
 economie?

veel slechter 3 4 2 1 1 2

slechter 37 43 21 11 12 14

hetzelfde 37 33 44 48 51 46

ik weet het niet 5 5 6 8 6 7

beter 17 14 26 30 29 30

veel beter 0 0 1 1 1 1

Vindt u dat het 
over het algemeen 
de verkeerde 
kant of de goede 
kant opgaat in 
 Nederland?

duidelijk de verkeerde kant op 13 17 17 15 13 17

iets meer de verkeerde dan de goede kant op 50 47 40 35 35 40

ik weet het niet 11 10 11 12 11 8

iets meer de goede dan de verkeerde kant op 24 24 29 34 35 31

duidelijk de goede kant op 2 2 3 4 4 4

Bron: cob 2008/12017/4
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niet zeggen dat ik een hekel heb aan buitenlandse mensen, maar 
willen ze hier wonen, dan moeten ze zich aanpassen aan Nederland, 
wij niet aan hen.’ (man, 61 jaar, vmbo)

‘Nederland is Nederland niet meer. Onze cultuur en onze eigen 
identiteit gaan verloren door allerlei idiote beslissingen. Sinterklaas, 
onze heerlijke negerzoen, Zwarte Piet …’ (man, 62 jaar, hbo)

3 Teloorgang van verdraagzaamheid en nuance
‘Verharding’ van de samenleving, een gebrek aan respect en tole-
rantie, polarisatie in plaats van compromis en nuance zijn ook 
terugkerende zorgen. Mensen zijn steeds meer met zichzelf bezig in 
plaats van met elkaar. Ze hebben vooral oog voor hun mobiel, een 
punt dat ook in de focusgroepgesprekken naar voren kwam.

‘Ik vind de mentaliteit in Nederland erg egoïstisch geworden. Mensen 
denken veel meer aan zichzelf dan aan een ander. Mensen zijn 
harder geworden. En meer op zichzelf. Als ik de jongeren hier in mijn 
stad zie, dan denk ik: is dit de toekomst? Alleen maar oog voor hun 
mobiel. Harde taal en geen motivatie om wat anders te doen dan 
rond te hangen en dingen te slopen.’ (vrouw, 35 jaar, mbo)

‘Mensen hebben weinig tijd voor elkaar. Minder respect voor 
elkaar. Weinig echte communicatie met elkaar en beter naar elkaar 
 luisteren.’ (vrouw, 50 jaar, mbo)

4 De armen worden armer, de rijken worden rijker
Ook dit kwartaal maken aardig wat mensen zich zorgen over 
armoede in het algemeen en het verschil tussen arm en rijk in het 
bijzonder:

‘Inkomensverschillen worden steeds groter. Daarmee worden sociale 
verschillen tussen bevolkingsgroepen vergroot. Woonlasten, zorg
kosten en levensonderhoud zijn met een sociaal minimuminkomen 
niet meer betaalbaar. Voor mensen met problematische schulden 
die tot 90% van het sociaal minimum gekort mogen worden, is 
het onmogelijk om nog een bestaan te hebben, laat staan een 
 schuldenvrije toekomst. Werken loont niet altijd, bijvoorbeeld je 
hebt een socialebijstandsuitkering met recht op huur en zorg
toeslagen.’ (vrouw, 33 jaar, hbo)

5 Zorgen over de (ouderen)zorg
De ‘zorg’ is en blijft een groot punt van zorg voor velen:

‘De zorg is veel te veel uitgekleed, terwijl de druk hand over hand 
toeneemt. Te veel administratie, heel hoge turnover, patiënten 
liggen veel korter, dus zieker.’ (vrouw, 56 jaar, hbo)

6 Verraad van de politieke elite
Niet iedereen voelt zich goed vertegenwoordigd door de politici 
en bestuurders die Nederland regeren en die onvoldoende naar de 
 bevolking zouden (willen) luisteren:
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‘Men wil het raadgevend referendum afschaffen, zodat politiek 
Den Haag straks helemaal z’n gang kan gaan.’ (man, 50 jaar, havo)

7 Te veel misdaad, te weinig straf
Ten slotte vragen sommigen zich af of Nederland nog wel veilig is en 
of criminelen voldoende (hard) gestraft worden:

‘Sommige straffen moeten veel hoger, geen straftaken maar celstraf
fen. De zogenaamde “verwarde mensen” moeten opgesloten worden 
en niet zo maar overal ronddolen. Ze zijn levensgevaarlijk. Ze richten 
zoveel leed en verdriet aan.’ (vrouw, 84 jaar, mavo)

Hoewel het bescheiden aantallen blijven, valt dit kwartaal op dat 
milieu, klimaat en overbevolking ook genoemd worden om te beargu-
menteren waarom het de verkeerde kant opgaat met Nederland:

‘Daarnaast is het een schande dat er nog altijd maar snelwegen worden 
verbreed of aangelegd en de natuur stiefmoederlijk wordt bedeeld. 
Blij dat er aandacht is voor klimaatbeleid, maar het wordt volkomen 
 verkeerd ingezet (landbouw en autogebruik ontzien, te slap in transitie 
naar duurzame energie).’ (man, 62 jaar, hbo)

‘Te weinig aandacht voor het milieu. Nederland is zeer gevoelig voor de 
lobby van de grote bedrijven.’ (man, 46 jaar, hbo)

Argumenten van optimisten: de economie trekt aan en je moet 
blijven hopen
In het vorige kwartaalbericht (cob 2017|3: 20-39) hebben we uitge-
breid aandacht besteed aan de argumenten die optimisten naar voren 
brengen waarom ze het de goede kant vinden opgaan met Nederland. 
We concludeerden toen dat de ‘goede economie’ het belangrijkste 
argument is en dat is ook dit kwartaal weer zo:

‘Economie trekt aan, er ontstaan weer banen.’ (vrouw, 35 jaar, havo)

‘Dalende werkgelegenheid, stijgende economie.’ (man, 32 jaar, hbo)

‘Financieel beter, waardoor er voor veel mensen meer kan, minder 
stress, enzovoort.’ (vrouw, 48 jaar, hbo)

Een enkele respondent ziet met de economie ook de sfeer in het land 
als geheel erop vooruitgaan:

‘Het gaat altijd beter in een land als de werkgelegenheid aantrekt en de 
mensen aan de gang zijn. Als er minder werk is, gaan ze zich vervelen 
en hebben ze op alles commentaar en deugt er niets. (man, 63 jaar, 
mbo)

De argumenten van de optimisten spiegelen soms die van de pessi-
misten. Waar pessimisten de eigen cultuur verloren zien gaan omdat 
Zwarte Piet in zijn traditionele verschijningsvorm dreigt te verdwij-
nen, zijn optimisten juist tevreden over een dergelijke verandering:
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‘Ik denk dat racisme minder wordt (bv. men is nu bewust dat Zwarte Piet 
niet okay is).’ (vrouw, 38 jaar, universiteit)

‘Ditzelfde geldt voor racisme, discriminatie en dergelijke: meer bewust
wording maar weinig resultaten door politieke onwelwillendheid.’ 
(man, 25 jaar, universiteit)

Getalsmatig zijn ze weliswaar ver in de minderheid, maar het is naast 
de vele aandacht die we in deze kwartaalberichten besteden aan pessi-
misme, klachten en problemen toch belangrijk te vermelden dat er ook 
Nederlanders zijn die juist van mening zijn dat Nederland toleranter is 
geworden, dat populisme en polarisatie afnemen en dat we vandaag de 
dag socialer en aardiger naar elkaar zijn dan vroeger:

‘De meeste mensen worden enigszins toleranter. Uitzonderingen zullen 
er altijd blijven.’ (vrouw, 72 jaar, mavo)

‘Gelukkig heeft het populisme aan invloed verloren.’ (vrouw, 75 jaar, 
basisschool)

‘Gevoelsmatig zeg ik dat het populisme weer wat afneemt.’ 
(vrouw, 44 jaar, hbo)

‘Nederland is een sterk eigenzinnig land waar ieder een eigen mening 
heeft. De integratie van diverse bevolkingen zorgt ervoor dat onze 
normen en waarden worden aangepast en wij meer sociaal acceptabel 
gedrag vertonen dan vroeger.’ (vrouw, 19 jaar, mbo)

‘Wildvreemde mensen zeggen elkaar goede dag op straat, mensen 
helpen elkaar op straat, mensen staan voor elkaar op in het openbaar 
vervoer.’ (man, 58 jaar, onbekend)

Zoals al vaker opgemerkt, zijn er niet alleen meer pessimisten dan 
optimisten, de pessimisten geven ook vaker en gemiddeld langere 
toelichtingen op hun standpunt (cob 2017|3: 40). Wat dat betreft verschil-
len mensen en media waarschijnlijk niet. Samenvattend zijn er bij de 
pessimisten veel zorgen en ook boosheid (omdat er blijkbaar wel genoeg 
geld is voor andere dingen) over armoede en onvervulde zorgbehoeften, 
over het behoud van de Nederlandse cultuur en over een samenleving 
die verhardt en polariseert. Optimisten zien dit vanzelfsprekend anders 
en zijn bijvoorbeeld juist van mening dat men zich aardiger en toleranter 
is gaan gedragen, maar meestal wijzen ze op de aantrekkende economie 
als reden waarom het de goede kant opgaat met Nederland. Deze en 
andere thema’s worden ook ter sprake gebracht als we mensen vragen 
naar hun verwachtingen, hoop en angst voor de nabije toekomst.
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2018

Toen we medio november 39 respondenten terugbelden om door te praten over hun terugblik op de afge
lopen tien jaar hebben we hun ook gevraagd naar hun verwachtingen, hoop en angsten voor Nederland 
(en zichzelf) voor het komende jaar. Dat was niet iets waar men al veel over had nagedacht en de reacties 
lagen dan ook een beetje in het verlengde van de terugblik. De respondenten signaleerden de betere econo
mie, ook als ze daar zelf niet direct iets van merkten, en lijken er meestal van uit te gaan dat die verbetering 
aanhoudt. Dat biedt mogelijkheden om meer geld te besteden aan onderwijs en aan het betaalbaar houden 
van de zorg. Belangrijker dan dat macroperspectief is voor meerdere respondenten dat de eigen zorgkosten 
niet veel gaan stijgen en dat men sowieso materieel wat meer lucht krijgt.
Voor Nederland hoopt men op een ‘solide kabinet’, maar de verwachtingen lijken over het algemeen niet 
heel hoog gespannen te zijn: ‘eerst zien dan geloven’ en ‘ik hoop op een betere regering, maar ben bang 
dat dat niet lukt’. Enkele respondenten lieten ons weten dat ze het erg fijn zouden vinden als Nederlanders 
de komende jaren zich wat minder individualistisch en wat toleranter ten opzichte van elkaar zouden gaan 
gedragen.
‘Hoop’ en ‘angst’ zijn vaak twee kanten van dezelfde medaille. Men is bijvoorbeeld bang voor aanslagen in 
Nederland en hoopt dat die er niet zullen komen. Hoop en verwachting worden regelmatig aan elkaar gere
lateerd, na iets positiefs: ‘Dat is wat ik hoop, maar ik verwacht het niet.’ Of in omgekeerde volgorde, als men 
weinig grond ziet voor een positieve verwachting: ‘Dan hoop ik daar maar op.’

Vertrouwen: politieke fluctuaties en ervaringen 
met dienstverleners

Figuur 1.2 biedt een overzicht van de ontwikkelingen in institutioneel 
vertrouwen. Ook hier is op korte termijn geen verandering te signaleren. 
Alle afwijkingen van het vorige kwartaal liggen in de marges van het sta-
tistische toeval. Op de langere termijn zien we bij de politieke instituties 
(Kamer en regering) veel fluctuaties en bij de maatschappelijke institu-
ties meer geleidelijke ontwikkelingen met uitzondering van de grote 
ondernemingen in het begin van de crisis. Op de trends over de hele 
periode van tien jaar gaan we in hoofdstuk 2 verder in (zie figuur 2.6).

Simpele vragen naar vertrouwen in het algemeen geven vooral inzicht 
in veranderingen in het imago van instituties, maar zeggen inhoudelijk 
niets over de aard van het vertrouwen. Mensen hebben er verschillende 
associaties bij en denken onder andere aan integriteit, neutraliteit, 
goede bedoelingen en daadkracht. Zo nu en dan vragen we concreter 
en specifieker naar een bepaald soort vertrouwen, te weten naar het 
vertrouwen op een eerlijke behandeling van ‘ons soort mensen’ door 
enkele beroepsgroepen en instanties. Die staan vermeld in tabel 1.2.
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Figuur 1.2 Vertrouwen in zeven instituties, bevolking van 18+, 2008-2017/4 (in procenten)a
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a Vermeld zijn percentages scores 610 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 2008/12017/4

Tabel 1.2 Vertrouwen in een eerlijke behandeling door drie groepen, bevolking van 18+, 2008-2017/4 (in procenten)a

2008/12 2010/1 2012/2 2015/3 2017/3 2017/4

loodgieters, aannemers, automonteurs en andere reparateurs

(sterk) wantrouwen 14 13 9 9 11 10

(sterk) vertrouwen 50 55 61 57 59 60

financiële instellingen zoals banken en verzekeraars

(sterk) wantrouwen 31 40 39 40 39 36

(sterk) vertrouwen 31 25 26 23 26 25

ambtenaren

(sterk) wantrouwen 22 24 26 24 27 22

(sterk) vertrouwen 31 32 34 32 33 34

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

Bron: cob 2008/12, 2010/1, 2012/2, 2015/3 en 2017/34

Bij de loodgieters en andere ambachtslieden wint sinds de eerste meting 
begin 2008 het vertrouwen het van het wantrouwen. Begin 2008 hielden 
wantrouwen en vertrouwen in de financiële sector elkaar in evenwicht, 
maar vanaf 2010 overheerst hier het wantrouwen. Bij de ambtenaren is 
er telkens meer vertrouwen dan wantrouwen, maar opgeteld zijn beide 
posities hoogstens 60% en hier is de groep het grootst die een neutraal 
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of geen oordeel geeft. Om achter de overwegingen bij antwoorden 
te komen hebben we dit kwartaal de vragen ook laten invullen en ze 
besproken in de vier focusgroepen in oktober (zie de achterin vermelde 
verslagen van Kantar Public en Ruigrok NetPanel).

Vertrouwen hebben in een eerlijke behandeling, zo blijkt uit de 
gesprekken in Amsterdam en Arnhem, wordt vaak bepaald door 
 ervaringen die men zelf of die een bekende hiermee heeft. In een 
Arnhemse groep staan bijvoorbeeld twee mensen wantrouwig tegen-
over financiële instellingen, omdat bij de een de bank de ouders tijdens 
ziekte in de steek heeft gelaten en de ander erachter was gekomen dat 
jarenlang een te hoge hypotheekrente in rekening was gebracht. In de 
Amsterdamse focusgroepen wordt bij de financiële instellingen ook wel 
gerefereerd aan de rol die de banken in de crisis hebben gespeeld en in 
het algemeen gesteld dat banken niet te vertrouwen zijn:

‘Ik denk in z’n algemeenheid dat je bij financiële instellingen voorzichtig 
moet zijn. Ik roep altijd tegen m’n kinderen dat ze denken: hoe krijg ik 
jouw geld in mijn zak? Daar zijn ze altijd mee bezig. Dus je moet elke 
dienst die je krijgt van een bank of verzekering, heel goed bekijken. 
Niet iedereen heeft daar verstand van.’

Bij ambtenaren wordt er in de groep met jongeren in Arnhem onder-
scheid gemaakt tussen enerzijds lagere en uitvoerende ambtenaren, 
zoals onderwijzers, politie op straat en baliemedewerkers. Die kan men 
wel vertrouwen. En anderzijds hogere ambtenaren, die eerder worden 
gewantrouwd vanwege associaties met vriendjespolitiek en bonnetjes-
affaires.

‘Ik dacht aan ambtenaren op hoger niveau, daar heb je vriendjespolitiek 
of er is weer eens zoiets als een bonnetjesfraude. Door dat soort dingen 
ben ik wantrouwend.’

‘Het is vooral het stuk Den Haag. Mensen die dingen bepalen voor 
 anderen, er is een x aantal mensen die geen idee hebben waar ze mee 
bezig zijn.’

Ook in de Amsterdamse groep met jongeren wordt bij de ambtenaren 
een onderscheid gemaakt naar niveau. Ambtenaren die werken bij 
uitvoeringsorganen zijn te vertrouwen, ze doen hun best en voeren de 
regels uit die ze opgelegd krijgen, maar dat geldt niet of minder voor de 
ambtenaren op regeringsniveau die het beleid (helpen) vormgeven en 
(mede)verantwoordelijk zijn voor een ‘systeem’ dat log is en waarin vaak 
zaken misgaan.

Ten slotte, bij loodgieters, aannemers en andere reparateurs is men 
er vooral op bedacht dat ze wel eens te veel in rekening willen brengen. 
Persoonlijke ervaringen of ervaringen uit de directe omgeving blijken 
hierbij erg belangrijk te zijn. In de Amsterdamse groep met oudere 
deelnemers wordt echter ook ingebracht dat het, dankzij het internet, 
tegenwoordig makkelijk is om van tevoren het nodige te weten te komen 
over de reputatie van de reparateur.
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‘Je hebt tegenwoordig veel manieren om als iets niet goed gaat het aan te 
pakken. Je kunt het googelen, checken, achteraf wat zeggen. Het is veel 
meer bekend wat je rechten en plichten zijn.’

Tot slot van deze paragraaf belichten we in tabel 1.3 mogelijke sociaal- 
demografische achtergronden van verschillen in maatschappelijk 
vertrouwen.

Bij het algemene institutionele vertrouwen, hier in de rechtspraak en 
de Tweede Kamer, onderscheiden alleen hoger- en lageropgeleiden zich 
significant. Bij de drie sectoren of beroepsgroepen waarvoor de vraag 
is of ‘mensen zoals u’ eerlijk worden behandeld, spelen persoonlijke 
ervaringen waarschijnlijk een grotere rol. In het geval van de reparateurs 
tonen vrouwen zich minder overtuigd van een eerlijke behandeling, 
in het geval van ambtenaren springen hogeropgeleiden er opnieuw uit, 
mogelijk omdat ze in contact met de overheid positievere ervaringen 
opdoen of omdat het ongedifferentieerde begrip ‘ambtenaren’ meer 
ruimte biedt voor gevoelens van ‘ons soort mensen’.

Maatschappelijke kwesties: publieke prioriteiten, 
problemen en sterke punten

De prioriteiten en zorgen van Nederlanders brengen we dit kwartaal eerst 
in kaart door na te gaan aan welke politieke doelen mensen meer of min-
der geld willen besteden. Daarna bezien we welke onderwerpen mensen 
spontaan noemen als we hun vragen naar de belangrijkste maatschappe-
lijke problemen en naar wat er juist goed gaat in Nederland.

Begrotingsvoorkeuren: meer uitgeven, vooral aan zorg en onderwijs
Om het kwartaal brengen we beleidsprioriteiten van het publiek in kaart 
met een vraag naar waar de landelijke politiek meer of minder geld aan 
zou moeten uitgeven. Dat doen we door het voorleggen van zeventien 

Tabel 1.3 Achtergronden van vertrouwen, bevolking van 18+, 2017 (relatieve kansenverhoudingen)a

voldoende 
vertrouwen in 
de rechtspraak 
(figuur 1.2)

voldoende ver
trouwen in de 
Tweede Kamer 
(figuur 1.2) 

(sterk) ver
trouwen in 
loodgieters c.s.  
(tabel 1.2)

(sterk) vertrou
wen in finan ciële 
instellingen 
(tabel 1.2)

(sterk) ver
trouwen in 
 ambtenaren 
(tabel 1.2)

vrouw i.p.v. man 0,97 1,08 0,80* 1,09 0,82

1834 i.p.v. 3554 1,09 1,10 1,20 1,26 0,98

55+ i.p.v. 3554 0,92 1,19 1,29 1,15 1,22

lager i.p.v. middelbaar opgeleid 0,59** 0,67** 0,91 1,08 0,74

hoger i.p.v. middelbaar opgeleid 2,46** 2,23** 1,28 1,25 2,11**

a Een coëfficiënt kleiner dan 1 geeft aan dat de vermelde categorie minder vertrouwen heeft, een coëfficiënt groter dan 1 dat men meer 
vertrouwen heeft dan de referentiecategorie. Statistische significantie: * p < 0,01 en ** p < 0,001.

Bron: cob 2017/34
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doeleinden, inclusief de vermindering van de staatsschuld. Als we dat 
laatste doel buiten beschouwing laten, wil men gemiddeld bij 44% van 
de resterende doelen (veel) meer geld uitgeven, bij 11% (veel) minder 
en bij 37% de uitgaven constant houden.2 In figuur 1.3 zijn de zestien 
beleidsdoelen vermeld naar afnemend verlangen om er meer geld aan 
uit te geven.

Vooral aan het verbeteren van de zorg en het onderwijs wil men meer 
uitgeven: respectievelijk 80% en 78% is deze mening toegedaan. Aan de 
andere kant staan posten waar per saldo wel op bezuinigd mag worden: 
ontwikkelingssamenwerking, kunst en cultuur en in mindere mate ook 
militaire missies.

Groeiende steun voor de aanpak van klimaatverandering
Dat patroon is niet nieuw. Om de ontwikkelingen door de tijd te 
bekijken, rekenen we de gemiddelde voorkeuren voor de zestien 
beleidsdoelen uit. Het aandeel dat minder wil uitgeven krijgt score 
-100, uitgeven zoals nu krijgt score 0, meer uitgeven krijgt score +100. 
Zo  ontstaat het saldo van voorkeuren. Een positief saldo betekent 
dat men meer aan het doel wil uitgeven, een negatief saldo minder 
(zie tabel 1.4).

2 Gemiddeld kan 5% geen keuze maken 
en kruist ‘ik weet het niet’ aan. Bij het 
verminderen van de staatsschuld geeft 
12% aan het niet te weten.

Figuur 1.3 Gewenste veranderingen in overheidsuitgaven, bevolking van 18+, 2017/4 (in procenten)a
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bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen

gemiddeld over de bovenstaande 16 posten
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a ‘In de politiek moet worden gekozen. Meer geld uitgeven aan bepaalde doeleinden betekent dat er minder geld is voor andere. Wilt u dat 
de landelijke politiek aan de volgende doeleinden meer of minder geld gaat besteden? Wilt u uw antwoorden in de hokjes aankruisen?’ 
Hier zijn de uitgavenposten in volgorde van afnemende bestedingswensen geplaatst en onder het gemiddelde daarvan de vermindering 
van de staatsschuld.

Bron: cob 2017/4



Hoe gaat het met Nederland?

burgerperspec tieven 2017 |  4 18

De uitgavenwensen zijn over het algemeen vrij stabiel over de afge-
lopen tien jaar met enkele uitzonderingen: zorg, onderwijs en de 
bestrijding van armoede en werkloosheid hebben vrijwel continu de 
hoogste  prioriteit. In vergelijking met 2008-2009 willen Nederlanders 
nu duidelijk meer geld vrijmaken voor het voorkomen en bestrijden 
van  terrorisme in Nederland. Hetzelfde geldt voor de aanpak van inter-
nationale problematiek: milieuproblemen, klimaatveranderingen en 
internationale militaire missies. Ook aan het verbeteren van het die-
renwelzijn en het stimuleren van kunst en cultuur mag nu eerder (extra) 
geld worden uitgegeven dan in de periode 2008-2009. Verbeteren van de 
mobiliteit is de enige begrotingspost waar men nu minder geld aan zou 
willen besteden dan tien jaar geleden.3

Samenleven, zorg en economie belangrijk als maatschappelijke 
problemen én sterke punten
We vragen mensen elk kwartaal om met (een paar) trefwoorden op 
te schrijven wat zij de grootste problemen van Nederland vinden. 

3 In hoofdstuk 2 zullen we nog zien dat in 
de afgelopen tien jaar de ‘files’ minder 
als maatschappelijk probleem worden 
ervaren en dat ‘infrastructuur’ opkomt 
als iets waar we trots op kunnen zijn.

Tabel 1.4 Ontwikkeling van de uitgavenwensen voor divers overheidsbeleid, bevolking van 18+, 2008-2017 (gemiddelde 
waarden)a

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015 2016

2017/
2

2017/
4

verbeteren van de (gezondheids)zorg 79 73 64 76 78 81 82

verbeteren van het onderwijs 80 77 77 73 73 77 81

bestrijden van armoede in Nederland 64 61 62 69 74 71 71

vergroten van de werkgelegenheid 71 78 85 83 77 73 66

verbeteren van de veiligheid op straat (geweld en overlast tegengaan) 70 67 56 59 64 65 66

voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland 22 22 20 36 55 52 54

stimuleren onderzoek en technologie 42 43 44 46 42 52 51

verbeteren bescherming tegen het water (zee en rivieren) 44 27 29 33 32 34 42

verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en wegen) 56 38 30 30 33 36 37

bijdragen aan de aanpak van internationale milieuproblemen en 
 klimaatverandering 12 8 11 1 15 25 27

verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing 21 14 7 12 17 25 23

verbeteren van het dierenwelzijn 2 7 12 2 1 12 11

verbeteren van de integratie van minderheden 11 26 26 15 2 2 1

bijdragen aan internationale militaire missies en conflictbeheersing 59 66 59 30 23 9 11

stimuleren van kunst en cultuur 36 31 31 26 23 20 20

bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen 26 40 44 34 29 27 25

gemiddeld over de bovenstaande 16 posten 27 21 19 27 31 34 35

verminderen van de staatsschuld 4 10 3 1 0 10 5

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

Bron: cob 20082013 (4e kwartaalmetingen) en 20142017 (2e en 4e kwartaalmetingen)
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Vervolgens vragen we wat ze de sterke punten vinden. Men kan in 
beide gevallen maximaal vijf onderwerpen noemen. Evenals in vorige 
kwartalen valt het mensen makkelijker problemen te formuleren dan 
sterke punten. 85% noemt één of meer problemen (gemiddeld 3,3) en 

Figuur 1.4 Ontwikkelingen in het nationale probleembesef, de vijf grootste categorieën onderwerpen van het 
tweede kwartaal 2017/4, bevolking van 18+, 2008-2017/4 (in procenten van het nationale probleembesef)a
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a ‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar schaamt u zich voor als het 
om de Nederlandse samenleving gaat?’ Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen, die vervolgens zijn ingedeeld 
in zestien categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is per respondent omgekeerd evenredig aan 
het aantal genoemde onderwerpen).

Bron: cob 2008/12017/4

Figuur 1.5 Ontwikkelingen in de nationale trots, de vijf belangrijkste categorieën van 2017/4, bevolking van 18+, 
2008-2017/4 (in procenten van de nationale trots)a
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a ‘En wat vindt u juist goed in ons land? Waar bent u zeer positief of blij over of trots op als het om de Nederlandse samenleving gaat?’ 
 Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen, die vervolgens zijn ingedeeld in zestien categorieën. Elke res
pondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is per respondent omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde 
 onderwerpen).

Bron: cob 2008/12017/4
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62% noemt één of meer sterke punten (gemiddeld 2,4). We delen de 
onderwerpen in zestien brede categorieën in en daarmee volgen we de 
ontwikkelingen in het nationale probleembesef en de nationale trots. 
Om het kwartaal vragen we op deze manier ook naar de belangrijkste 
punten voor de Haagse politiek. Dat hebben we vorig kwartaal gedaan 
en in de vorige Burgerperspectieven (cob 2017|3: 10-11) is een totaaloverzicht 
te vinden van de zestien categorieën voor alle drie vragen.

In figuur 1.4 laten we ontwikkeling zien van de huidige top vijf groot-
ste probleemcategorieën en in figuur 1.5 van de huidige top vijf grootste 
categorieën van sterke punten.

De afgelopen tien jaar is ‘samenleven’ continu de grootste bron van zorg 
geweest, slechts kort gepasseerd vanaf halverwege 2015 tot 2017 vanwege 
de vluchtelingencrisis door de categorie ‘immigratie en integratie’, 
die samen met de categorie ‘gezondheids- en ouderenzorg’ het afgelo-
pen decennium ook het sterkst is gestegen. ‘Samenleven’ is daarentegen 
de afgelopen tien jaar ook heel stabiel en vrijwel onafgebroken ons 
grootste punt van trots geweest, gevolgd door de categorie ‘vrijheden’.

We gaan op vijf categorieën verder in: samenleven, zorg en econo-
mie, die alle drie voorkomen in de top vijf van zowel probleembesef 
als trots, en immigratie en integratie als grote zorg en vrijheden als 
sterk punt.

Samenleven, normen en waarden
Zoals gezegd is de categorie ‘samenleven, normen en waarden’ dit 
kwartaal weer de grootste bij zowel het nationale probleembesef als de 
nationale trots. Woorden die daarbij het meest worden opgeschreven, 
zijn ‘discriminatie’, ‘respect’, ‘(in)tolerantie’ en ‘(on)verdraagzaamheid’. 
Met andere woorden, Nederlanders maken zich zorgen over de wijze 
waarop individuen en groepen elkaar bejegenen. Ook vorig kwartaal 
was dit het geval. ‘Normen en waarden’, ‘asociaal gedrag’, ‘kort lontje’, 
het zijn allemaal uitdrukkingen die ook dit kwartaal weer vaak als 
‘probleemtrefwoorden’ worden genoemd. Over een wat langere periode 
bekeken zien we dat woorden als ‘(homo)haat’, ‘discriminatie’ en ‘polari-
satie’ dit jaar, in vergelijking met 2008 en 2012, vaker zijn opgeschreven. 
In 2012 daarentegen, midden in de crisis, werd ‘egoïsme’ meer dan twee 
keer zo vaak als een probleem genoemd als in 2017. Ten slotte, ‘toleran-
tie’, ‘samenleving’ en ‘saamhorigheid’ zijn dit kwartaal in deze categorie 
het vaakst opgeschreven als zaken waar men trots op is. Eerdere kwarta-
len gaven een vergelijkbaar beeld.

Waarom vinden Nederlanders het met ‘de normen en waarden’ de goede 
of verkeerde kant opgaan? Daar hebben we een deel van onze respon-
denten naar gevraagd, zoals we dat eerder met vergelijkbare uitkomsten 
deden in cob 2015|3 (p. 14-20). Aangezien maar weinig mensen het de 
goede kant vinden opgaan en deze groep bovendien vaak geen of een 
relatief korte toelichting geeft, concentreren we ons op de argumenta-
tie waarom het de slechte kant opgaat met de normen en waarden. Het 
kernwoord in de toelichtingen is ‘respect’ en dan natuurlijk vooral in de 
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zin van ‘gebrek aan respect’. Ter illustratie een aantal toelichtingen, hier 
inclusief stemintenties om te laten zien dat de diagnose wijdverbreid is:

‘Respect naar ouderen is er bijna niet meer.’ (man, 19 jaar, vmbo, FvD)

‘Omdat er te weinig respect is voor elkaar.’ (man, 59 jaar, mbo, 50Plus)

‘Mensen hebben weinig respect voor andermans eigendommen.’ (man, 
47 jaar, hbo, vvd)

‘Mensen verliezen respect voor elkaar.’ (vrouw, 39 jaar, hbo, cda)

‘Er is geen respect meer voor elkaar.’ (vrouw, 51 jaar, mavo, sgp)

‘Geen respect meer voor elkaar en al helemaal niet voor de hulpdiensten.’ 
(vrouw, 55 jaar, mbo, sp)

‘Respect is ver te zoeken.’ (vrouw, 18 jaar, vmbo, zwevend)

‘Het respect voor de mening van een ander is ver te zoeken.’ 
(man, 69 jaar, mavo, pvv)

‘Respect voor elkaar en andermans spullen is heel ver te zoeken.’ 
(vrouw, 69 jaar, mavo, gl)

‘Men respecteert elkaar veel minder. Er worden mensen geschoffeerd.’ 
(man, 73 jaar, hbo, cda)

‘Er is steeds minder respect voor elkaar. Taalgebruik is vaak grof.’ 
(vrouw, 51 jaar, havo, zwevend)

‘Het respect t.a.v. anderen lijkt minder te worden.’ (man, 59 jaar, mbo, sp)

‘Soms weinig respect en geduld voor elkaar.’ (vrouw, 64 jaar, mbo, D66)

‘Men gaat met minder respect met elkaar om en discussies zijn harder 
geworden.’ (man, 31 jaar, mbo, gl)

‘Meer intolerantie en minder respect voor anderen of andere meningen.’ 
(vrouw, 52 jaar, universiteit, D66)

Sommige argumenten hebben we iets bijgesneden, maar zelden zijn ze 
veel langer. Het gebrek aan respect heeft waarschijnlijk iets evidents dat 
geen lang verhaal nodig heeft. Uitgebreidere toelichtingen variëren van 
het aanwijzen van ‘bepaalde groepen’ die onvoldoende respect hebben 

Tabel 1.5 Ontwikkeling van normen en waarden in Nederland, bevolking van 18+, 2008-2017 (in procenten)a

2008 2009 2010 2015/3 2017/1 2017/4

duidelijk de verkeerde kant op 32 30 32 34 38 32

iets meer de verkeerde dan de goede kant op 41 45 44 38 41 39

blijven ongeveer gelijk 18 17 17 18 14 19

ik weet het niet 3 4 3 7 5 5

iets meer de goede dan de verkeerde kant op 5 4 4 2 2 5

duidelijk de goede kant op 1 0 1 1 0 1

a ‘Vindt u dat over het algemeen de normen en waarden in Nederland de verkeerde kant of de goede kant opgaan?’

Bron: cob 2008/12017/4
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voor andere mensen (het gaat nogal eens over de houding van jongeren 
tegenover ouderen) of voor de Nederlandse normen en waarden (en dan 
wordt nogal eens gewezen maar moslims) tot diagnoses van algemene 
trends naar meer egoïsme en egocentrisme en ‘Ikke, ikke, ikke en de rest 
kan stikken’. Sommige mensen geven ook aan dat het moeilijker en ris-
kanter is geworden om iets te zeggen van onbehoorlijk gedrag: dan krijg 
je een grote mond en dreigt agressie.

Bij de argumenten waarom het achteruitgaat met de normen en 
waarden komen de sociale media regelmatig aan bod. Die zouden 
 onbeschoft gedrag in de hand werken:

‘Ik zit sinds een jaar op Facebook. De ongenuanceerde scheldkanonnades 
daar vind ik heel erg. Dat heeft niets meer met vrijheid van menings
uiting te maken.’ (man, 65 jaar, hbo)

‘Mensen “verschuilen” zich achter social media en gaan dan echt hele
maal los in hun commentaren op actuele kwesties. Ik vind het prima dat 
er een discussie op gang komt, heel goed zelfs, maar laat dat dan wel 
hoor en wederhoor zijn.’ (vrouw, 41 jaar, hbo)

‘Op social media wordt snel van alles geroepen. En niet altijd goed 
 begrepen. Hetgeen vaak nog krachtiger tegenreacties oproept.’ 
(man, 60 jaar, hbo)

Tot zover mensen die het slechter vinden gaan met de normen en 
waarden in Nederland. Mensen die al met al weinig verandering zien, 
constateren soms wel verslechteringen, maar daar plaatsen ze ook wat 
tegenover:

‘Ik zie niet echt een verschil met jaren geleden. Er is wel wat verhuftering, 
maar over het algemeen maken mensen zich nog altijd sterk voor de 
waarden en normen.’ (man, 19 jaar, havo)

‘Op sommige vlakken wordt het beter, vandalisme lijkt af te nemen. 
Op andere vlakken zie ik een verslechtering, bijvoorbeeld in het 
 respectvol met elkaar omgaan.’ (man, 61 jaar, hbo)

Tot slot twee mensen uit de kleine groep die het meer de goede dan de 
verkeerde kant op vindt gaan met de normen en waarden:

‘Men lijkt beter te begrijpen wat wel/niet kan.’ (vrouw, 56 jaar, hbo)

‘We spreken elkaar meer aan op ongewenst gedrag.’ (man, 55 jaar, hbo)

In tabel 1.6 hebben we stellingen bij elkaar gezet die betrekking hebben 
op het samenleven en de normen en waarden. We zien de afgelopen 
tien jaar nauwelijks veranderingen. Zowel de positief geformuleerde 
stelling ‘Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen’ 
als de negatief geformuleerde stelling ‘Je kunt niet voorzichtig genoeg 
zijn in de omgang met mensen’ heeft meer voorstanders dan tegenstan-
ders. Het overwicht van de voorstanders is nog groter bij de positieve 
stelling ‘Er zijn nog altijd veel mensen die bereid zijn om een ander te 
helpen’ én de negatieve stelling ‘In ons land gaan de mensen met steeds 
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minder respect met elkaar om’. Direct tegengesteld zijn de stellingen 
niet, maar dat beide zoveel steun krijgen, valt toch op. Het zal ermee te 
maken hebben dat ze wat stereotiep geformuleerd zijn, bijna volkswijs-
heden zijn, maar de brede instemming getuigt toch ook van ambiguïteit 
in de publieke opinie. Een ruime meerderheid mag al heel lang vinden 
dat het met de normen en waarden en omgangsvormen steeds slechter 
gaat, maar het gaat niet alleen maar slecht.

We hebben respondenten dit kwartaal ook gevraagd toe te lichten 
waarom ze in het algemeen mensen wel of niet vertrouwen. Diegenen 
die niet geneigd zijn mensen in het algemeen te vertrouwen (dit kwar-
taal 11%) wijzen erop dat mensen nou eenmaal uit zijn op persoonlijk 
gewin: ‘In iedereen steekt een egoïst.’

‘De meesten zijn bezig met persoonlijk gewin. Er moet altijd iets achter 
zitten.’ (vrouw, 32 jaar, hbo)

‘Er zijn tegenwoordig veel oplichters.’ (vrouw, 66 jaar, vmbo)

‘Als mensen er zelf beter van kunnen worden, zullen ze anderen laten 
vallen.’ (vrouw, 25 jaar, mbo)

De meerderheid is echter wel geneigd in principe anderen te ver trouwen. 
Voor velen is dit simpelweg een (moreel) uitgangspunt: je hoort anderen 
te vertrouwen totdat het tegendeel is bewezen:

‘Je moet uitgaan van het goede in de mens en vandaaruit ga ik ervan uit 
dat het merendeel van de mensen te vertrouwen is.’ (man, 62 jaar, hbo)

Tabel 1.6 Enkele opvattingen over het samenleven, bevolking van 18+, 2008-2017/4 (in procenten)a

2008
2010

2011
2013

2014
2016

2017/
12

2017/
3

2017/
4

Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen.

oneens 12 11 13 13 13 11

eens 58 60 58 57 57 62

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

oneens 24 24 21 19 20 21

eens 40 41 44 45 42 42

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

oneens 5 4 5 . . 5

eens 81 83 81 . . 80

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

oneens 7 8 6 . . 9

eens 74 70 72 . . 69

a De percentages eens en oneens tellen samen met ‘neutraal’ / ‘ik weet het niet’ op tot 100%. De stellingen zijn niet allemaal in alle 
 kwartalen voorgelegd.

Bron: cob 2008/12017/4
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‘Ik ga uit van vertrouwen in de medemens, zolang dit niet beschaamd 
wordt. Ik ben wat dat betreft in mijn leven weinig teleurgesteld.’ 
(man, 67 jaar, hbo)

‘Ik vertrouw mensen pas niet als ze mij daar een reden toe geven.’ 
(man, 19 jaar, havo)

Sommigen wijzen er daarbij op dat het ook een kwestie is van ‘wie goed 
doet, goed ontmoet’. Als je anderen bij voorbaat niet vertrouwt, zullen 
zij je ook wantrouwig benaderen.

‘Als je geen vertrouwen kan geven, sta je niet open om het te ontvangen.’ 
(man, 57 jaar, mbo)

‘Als je mensen met een open blik tegemoet treedt, werkt dit 
 ontwapenend. Een leven waarin je je medemens bij voorbaat al 
 wantrouwt, is geen leven.’ (vrouw, 75 jaar, mavo)

‘Als je open en eerlijk bent naar mensen en niet bevooroordeeld bent, zul
len mensen over het algemeen ook zo naar jou zijn. (man, 56 jaar, hbo)

Ook zijn er een paar respondenten die erop wijzen dat natuurlijk niet 
iedereen te vertrouwen is, maar dat die kleine groep door onder andere 
de media buitensporig veel aandacht krijgt. Dat moet onze blik op men-
sen in het algemeen niet vertroebelen:

‘Je moet niet iedereen achterdochtig benaderen. Van de goede men
sen hoor je nooit wat, maar die zijn heus wel in de meerderheid.’ 
(vrouw, 54 jaar, mbo)

‘Iedereen komt van tijd tot tijd wel eens een onbetrouwbaar  persoon 
tegen. Ik probeer ervoor te zorgen dat dit voor mij niet leidt tot 
een negatief beeld van mensen in het algemeen. In veruit de 
meeste  gevallen komen mensen hun afspraak na.’ (man, 39 jaar, 
 universiteit)

‘90% van de mensen zijn goed. 10% is minder, maar die 10% krijgen 
meer aandacht dan die 90% die het wel goed voor heeft met de ander.’ 
(vrouw, 48 jaar, mbo)

Zorg
Bij de problemen staat de gezondheids- en ouderenzorg dit kwartaal 
op de derde plaats en bij de sterke punten op de vierde plaats. De meest 
genoemde probleemtrefwoorden in de categorie ‘gezondheids- en 
ouderenzorg’ zijn dit kwartaal ‘(ouderen)zorg’, de ‘gezondheidszorg’ en 
de ‘(ziekte)kosten’. De betaalbaarheid van de zorg in het algemeen en 
van de zorg voor ouderen in het bijzonder zijn dus belangrijke proble-
men die Nederlanders ervaren. Deze zorgen zijn zeker niet nieuw en we 
zijn er in eerdere kwartaalberichten ook al vaker op ingegaan (bv. cob 
2014|3: 12-15 en cob 2015|3: 10-14). ‘Bezuinigingen’ worden nu wel 
minder genoemd. Vijf jaar geleden, eind 2012, maakten ongeveer drie 
keer zoveel respondenten zich daar grote zorgen over. Ook dit kwartaal 
wordt ‘gezondheidszorg’ vaak genoemd als sterk punt of als iets om trots 
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op te zijn: de zorg is ‘goed’, net zoals ons ‘zorgstelsel’ in het algemeen. 
Het woord ‘ouderenzorg’ komt men hier echter niet bij de sterke punten 
tegen. Daarover is men dus vooral bezorgd.

De zorg komt ook regelmatig aan bod wanneer mensen aan het einde 
van onze enquête toelichten waarom ze het met Nederland de goede 
of verkeerde kant op vinden gaan. Daarbij wordt vaak, net zoals bij de 
trefwoorden, volstaan met het noemen van ‘de zorg’ in het algemeen 
of ‘de ouderenzorg’ in het bijzonder. Opvallend dit kwartaal is het grote 
aantal mensen dat zich zorgen maakt over de stijging van de zorgkosten. 
In het najaar worden natuurlijk altijd de zorgpremies voor volgend jaar 
bekendgemaakt en veel Nederlanders lijken zich zorgen te maken over 
de toekomstige betaalbaarheid van de zorg en hun zorgpremie:

‘De gewone zorg wordt onbetaalbaar voor degenen die ziek zijn en 
onderaan bungelen.’ (vrouw, 58 jaar, mavo)

‘De kosten van de zorgverzekering en het eigen risico zijn niet te betalen.’ 
(vrouw, 38 jaar, mbo)

‘Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeel meer betalen dan vroeger voor zorg die je niet 
meer krijgt, geen hulp van gemeente bij chronisch ziek zijn, amper hulp 
voor mensen met de laagste inkomens en/of die chronisch ziek zijn …’ 
(vrouw, 47 jaar, mbo)

Net als in eerdere kwartalen plaatsen sommigen gebrek aan collectieve 
middelen voor de zorg tegenover het in hun ogen te ruimhartige beleid 
voor nieuwkomers:

‘De zorg gaat erg achteruit, terwijl er veel geld wordt gegeven aan vluch
telingen enzovoort.’ (vrouw, 27 jaar, mbo)

‘Gezondheidszorg wordt alleen maar duurder voor de Nederlanders zelf 
en de immigranten krijgen alles bijna voor niks.’ (vrouw, 41 jaar, mavo)

‘De zorg voor ouderen gaat achteruit. En naar mijn mening wordt voor 
nietNederlanders beter gezorgd dan voor ons. Oftewel je moet buiten
lander zijn, dan krijg je meer voor elkaar.’ (vrouw, 53 jaar, mbo)

Ook zijn er wel zorgen over gebrek aan menskracht voor de (ouderen)
zorg en de overbelasting van mantelzorgers als de formele zorg minder 
wordt.4 Aan de andere kant zijn er mensen die juist aan de zorg refereren 
om aan te geven dat Nederland meer de goede dan de verkeerde kant 
opgaat:

‘De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld.’ 
(vrouw, 53 jaar, mbo)

‘Ik ben zeer tevreden met ons land, goede gezondheidszorg, goed 
 openbaar vervoer.’ (vrouw, 77 jaar, mbo)

Economie en inkomen
De categorie ‘economie en inkomen’ staat op de vierde plaats in het 
nationale probleembesef en op de derde plaats bij de nationale trots. 

4 Opvallend is dat er niet of nauwelijks 
problemen worden genoemd van 
eenzaamheid (slechts één respondent 
noemt dit woord) en gebrek aan sociale 
contacten (niemand schrijft dit op). 
Die spelen wel in de ouderenzorg (zie 
Cretien van Campen, Gelukkig in een 
verpleeghuis?). Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2017). Mogelijk 
zien mensen die problemen ook wel 
in hun omgeving en in de media, maar 
zijn het voor hen geen voorbeelden 
waarom het ‘de verkeerde kant’ opgaat 
met Nederland.
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De meest genoemde probleemtrefwoorden zijn dit kwartaal ‘arm’ 
en ‘rijk’, ‘armoede’ en ‘belasting’ en dat was het vorige kwartaal niet 
anders. Mensen maken zich zorgen over armoede in ons land, over een 
(groeiende) kloof tussen arm en rijk en over hoge belastingen. De meest 
genoemde trotstrefwoorden zijn dit kwartaal in deze categorie ‘econo-
mie’ (daar gaat het ‘weer beter mee’) en onze welvaart (die ‘is groot’). 
Het vorige kwartaal werden deze trotstrefwoorden ook het meest 
 opgeschreven en dat was in 2008 en 2012 niet anders.

In de probleemcategorie zijn de afgelopen tien jaar wel duidelijk 
verschuivingen opgetreden. Daarover hebben we al eerder gerappor-
teerd (cob 2017|3: 16). In figuur 1.6 volgen we drie kwesties in de tijd: 
bezuinigingen, bonussen en armoede. Bezuinigingen werden vanwege 
(discussies over) begrotingsmaatregelen vanaf 2011 steeds belangrijker 
om in 2013 een top te bereiken. Eind 2017 scoren ze als zorg weer even 
laag als begin 2008. Dat geldt ook voor de bonussen, die in de tussen-
tijd (vaak samen met het woord ‘graaicultuur’) echter een paar keer 
omhoog komen, met name in relatie tot banken, managers en bestuur-
ders.  Kwesties als armoede spelen in de hele periode, met een stijgende 
tendens, natuurlijk ook omdat de andere kwesties in de media minder 
aandacht krijgen.

In tabel 1.7 volgen we de opvattingen over vier stellingen over ongelijk-
heid en (overheids)zorg voor mensen die het minder hebben. Hier zien 
we eerder een afnemende dan een toenemende behoefte aan nivelle-
ring, maar er is wel onveranderlijk een meerderheid van bijna twee derde 
die het verschil tussen arm en rijk te groot vindt geworden.5 Onveran-
derlijk vindt ook de grootste groep, een kleine meerderheid, dat er meer 
aandacht zou moeten zijn voor mensen die het minder hebben. Daarbij 
gaat het  overigens niet per se om meer aandacht van de overheid.

5 Zie cob 2013|3: 33 e.v. Mensen denken bij 
arm en rijk aan extreme groepen en de 
behoefte het verschil daartussen kleiner 
te maken gaat niet per se gepaard met 
een voorkeur voor nivellering.

Figuur 1.6 Drie veelgebruikte woorden in de probleemcategorie ‘inkomen en economie’, bevolking van 18+, 
 2008-2017/4 (in procenten)a
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a Vermeld is het percentage respondenten dat één of meer keren ‘arm*’, ‘bezuinig*’ of ‘bonus*’ gebruikt om de grootste problemen van 
Nederland aan te geven.

Bron: cob 2008/12017/4
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De laatste stelling is wat algemener over de ‘eigen verantwoordelijkheid’ 
van burgers. Daarover zijn onze ondervraagden dit kwartaal opvallend 
sceptischer dan in het vorige kwartaal en de jaren ervoor. Mogelijk 
komen voor meer mensen de grenzen van de ‘participatiesamenleving’ 
in zicht, maar daar wordt al langer over gesproken.6 De plotselinge 
afname dit kwartaal blijft raadselachtig.

Minder behoefte aan economische hervormingen dan in 2012
Midden in de economische crisis in 2012 besteedden we uitgebreider 
aandacht aan opvattingen over het economische stelsel (cob 2012|2: 
36-40). Dit kwartaal hebben we de vraag naar de wens om het systeem 
te veranderen herhaald. In tabel 1.8 staan de antwoorden uit beide kwar-
talen naast elkaar en laten we voor het heden ook verschillen tussen 
leeftijdsgroepen zien.

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2012 zijn Nederlanders nu 
minder van mening dat het economische systeem in Nederland (fun-
damenteel) moet veranderen: dit kwartaal 49% van de ondervraagden, 
ruim vijf jaar geleden 58%. Voor 27%, in 2012 18%, zijn er slechts kleine of 
helemaal geen aanpassingen nodig. Hier speelt ongetwijfeld mee dat het 
nu economisch beter gaat dan in 2012 en een aantal respondenten geeft 
dit ook expliciet als reden om nu niets te veranderen: ‘Gaat prima’, ‘Gaat 
goed zoals het nu gaat’ en ‘De economie draait goed, dus waarom er iets 
aan veranderen’. Ook in de voorkeur voor kleine aanpassingen klinkt 
tevredenheid door:

6 Zie bijvoorbeeld https://nos.nl/
nieuwsuur/artikel/2189097vrijwilliger
ofhulpverlenerdegrensvanwatver
antwoordisisbereikt.html. 

Tabel 1.7 Enkele opvattingen over ongelijkheid en sociaal beleid, bevolking van 18+, 2008-2017/4 (in procenten)a

2008
2010

2011
2013

2014
2016

2017/
12

2017/
3

2017/
4

De inkomensverschillen in Nederland zijn te groot.

oneens . . 10 13 12

eens . . 68 65 59

Het verschil tussen arm en rijk in Nederland is te groot geworden.

oneens . 14 11 11 . 10

eens . 62 64 66 . 65

In ons land is er te weinig aandacht voor mensen die het minder 
 hebben.

oneens 19 23 25 . . 18

eens 54 53 52 . . 56

De mensen in ons land moeten meer zelf verantwoordelijk zijn en 
minder rekenen op overheidsvoorzieningen.

oneens 22 21 23 20 21 27

eens 48 50 46 48 48 38

a De percentages eens en oneens tellen samen met ‘neutraal’ / ‘ik weet het niet’ op tot 100%. De stellingen zijn niet allemaal in alle 
 kwartalen voorgelegd.

Bron: cob 2008/12017/4
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‘De economie doet het goed op dit moment, dus kleine aanpassingen 
zoals de aanpak van de bonussen in het bedrijfsleven zijn noodzake
lijk.’ (man, 55 jaar, hbo)

Net zoals in 2012 blijken de ‘bonussen’ en ‘topinkomens’ en meer in 
het algemeen het ‘verschil tussen arm en rijk’ ook dit kwartaal voor 
velen de hete hangijzers van ons economische systeem te zijn die men 
graag zou willen veranderen. Een onderwerp dat dit kwartaal minder 
vaak in de toelichtingen wordt genoemd, is de hypotheekrenteaftrek. 
In 2012 schreven nog veel mensen dat de hypotheekrenteaftrek moet 
worden afgebouwd of beperkt. Dat is inmiddels gebeurd en wordt dit 
kwartaal dus niet meer opgeschreven. Een (fundamentele) verande-
ring van het economische stelsel dat dit kwartaal wel veel aandacht 
krijgt en in 2012 niet of nauwelijks genoemd werd, is de verduur-
zaming van de economie. In 2012 werd het woord ‘klimaat’ niet en 
het woord ‘duurzaam’ slechts twee keer in de toelichtingen genoemd, 
dit kwartaal is dat respectievelijk drie en zes keer.

‘Duurzaamheid moet meer worden beloond en gestimuleerd. 
 Bijvoorbeeld elektrisch rijden. Stimuleren groene energie.’ 
(man, 33 jaar, universiteit)

‘Er moet een circulaire economie komen. Minder nadruk op kwantiteit, 
meer op kwaliteit. Geen weggooieconomie, maar alles duurzaam. 
 Daarvoor moet er ook een verandering komen in de instelling van de 
burgers. We kunnen het huidige economische systeem niet volhouden 
zonder de aarde uit te putten.’ (vrouw, 26 jaar, universiteit)

‘Om in de toekomst ook een goede economie te hebben zullen 
klimaatdoelstellingen nagekomen moeten worden.’ (vrouw, 60 jaar, 
mavo)

Nu het wat beter gaat met de economie lijkt er ook meer aandacht te 
komen voor de vergroening daarvan. Daarnaast noemt een aantal 
 mensen de belastingen als iets waar hervormingen nodig zijn, zowel 
vanwege de overzichtelijkheid als vanwege de rechtvaardigheid:

Tabel 1.8 Oordelen over verandering van het economische systeem, bevolking van 18+ jaar, 2012 en 2017 (in procenten)a

leeftijdsgroepen in 2017

2012/2 2017/4 1834 3554 ≥ 55

het moet fundamenteel veranderen 18 14 13 13 16

er zijn veranderingen nodig, maar geen fundamentele 40 35 36 38 33

er zijn slechts kleine aanpassingen nodig 15 21 30 17 21

er hoeft helemaal niets te veranderen 3 6 3 6 8

ik weet het niet 23 24 18 27 22

a ‘In dit onderzoek zijn enkele economische onderwerpen aan de orde geweest. We willen nog graag weten hoe u al met al aankijkt tegen 
de manier waarop onze economie is ingericht. In hoeverre vindt u dat het economische systeem in Nederland moet veranderen?’

Bron: cob 2012/2 en 2017/4
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‘Belastingstelsel moet simpeler en transparanter. Minder subsidies, 
maar ook minder belasting voor mensen met minder geld.’ (man, 36 jaar, 
universitair)

‘Niet steeds minder belasting voor de grote bedrijven en de kleintjes 
steeds meer.’ (vrouw, 46 jaar, mbo)

‘Eerlijke belastingheffing bij de grote bedrijven. Door het extreem lage 
percentage winstbelasting van grote bedrijven moet de middenstand 
onevenredig veel afdragen.’ (vrouw, 18 jaar, mavo)

De leeftijdsverschillen in tabel 1.8 zijn niet groot. Jongeren zijn vaker 
voor ‘slechts kleine aanpassingen’. Maar dat antwoord gaat waarschijn-
lijk meer ten koste van het bij de andere leeftijdsgroepen populair-
dere ‘ik weet het niet’ dan dat het van grotere tevredenheid met het 
bestaande getuigt.

Sterkere voorkeur voor geleidelijke veranderingen dan in de jaren 
zeventig
Zeker als het gaat om systeemveranderingen is het goed om de publieke 
opinie in een wat breder tijdsperspectief te plaatsen. Dat doen we in 
tabel 1.9 met twee tegenstellingen waar sinds 1970, midden in een 
periode die als hervormingsgezind te boek staat, enkele keren naar is 
gevraagd in bevolkingsenquêtes.

Afgaand op de oordelen over de eerste tegenstelling verschilt de 
publieke opinie over het kapitalisme nu niet van die van bijna vijftig 
jaar geleden: ongeveer een derde neigt naar steun en een iets grotere 
groep is kritisch. In 1980 was men wat kritischer. De opvattingen over de 
tweede tegenstelling laten zien dat er nu meer steun is voor geleidelijke 
in plaats van radicale verandering dan in de jaren zeventig en tachtig van 
de vorige eeuw. Maar geleidelijke verandering heeft altijd de voorkeur 
van de meerderheid en radicale verandering hoogstens de voorkeur van 
een kwart. Tabel 1.9 biedt noch steun voor het idee dat de jaren zeven-
tig bol stonden van veranderingsgezindheid, noch voor het idee dat de 
recente crisis veel mensen overtuigd zal hebben van de noodzaak van 
grote veranderingen.

Is de positie van jongeren en ouderen misschien wel veranderd op deze 
lange termijn? Waren de jongeren in de jaren zeventig wellicht extra 
kritisch en veranderingsgezind en zijn die dat wellicht gebleven, zodat 
nu de ouderen kritischer en veranderingsgezinder zijn (de 18-34-jarigen 
in 1970/’75 zijn nu vrijwel allemaal 55+)? Daar wijst niets op in tabel 1.10. 
Jongeren zijn nu minder kritisch over het kapitalisme dan jongeren in de 
jaren zeventig, maar de laatsten zijn niet extra kritisch gebleven. In alle 
drie leeftijdsgroepen is het enthousiasme voor radicale verandering nu 
minder dan destijds.

Immigratie en integratie
Na geruime tijd op de eerste plaats te hebben gestaan in het nationale 
probleembesef door de vluchtelingencrisis, staat de categorie ‘immi-
gratie en integratie’ nu weer op de tweede plaats (figuur 1.4). Bij de 
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 nationale trots komt deze categorie op de tiende plaats. Dit kwar-
taal zijn ‘vluchtelingen’, ‘buitenlanders’ en ‘asielzoekers’ de meest 
genoemde probleemtrefwoorden binnen deze categorie. Zowel 
de komst van vluchtelingen naar Nederland als de negatieve wijze 
waarop vluchtelingen worden bejegend, wordt als problematisch 
ervaren. De top drie van probleemtrefwoorden was vorig kwar-
taal precies hetzelfde, dus wat dat betreft is er niet veel veranderd. 
 Vergeleken met het begin van onze metingen, in 2008, is dat wel het 
geval. ‘Buiten landers’ werd toen het vaakst opgeschreven, gevolgd 
door ‘integratie’ en ‘allochtonen’. De vluchtelingencrisis heeft de 
afgelopen jaren het integratievraagstuk van de in ons land al aan-
wezige minderheidsgroeperingen dus enigszins uit het ‘nationaal 
probleembesef’ verdrongen. Als punt van trots wordt de categorie 
‘immigratie en integratie’ aanzienlijk minder vaak genoemd; net 
zoals in de andere kwartalen wordt ook dit kwartaal daarbij de 
‘ multiculturele samenleving’ het vaakst opgeschreven.

Tabel 1.11 toont de ontwikkeling in opvattingen over drie stellin-
gen over de multiculturele samenleving. Gegeven de vele en verhitte 
discussies over dit onderwerp in de afgelopen jaren vertonen ze 
opvallend veel stabiliteit. Zowel de stelling dat Nederland een pretti-
ger land zou zijn met minder migranten als de stelling dat de aan-
wezigheid van verschillende culturen een verrijking is, mag zich in 
meer voorstanders dan tegenstanders verheugen. De verhoudingen 
veranderen nauwelijks en ook een zorgvuldiger statistische analyse 
van trends in de afgelopen tien jaar in het volgende hoofdstuk kan 
voor de multiculturele samenleving slechts stabiliteit laten zien 
(figuur 2.12). De minder vaak voorgelegde stelling dat immigratie en 
open grenzen de eigenheid van Nederland bedreigen, krijgt voort-
durend de steun van een meerderheid, maar ook hier is geen trend te 
ontwaren. Dat geldt ook voor andere stellingen over migratie en over 
moslims.7

7 Zie Paul Dekker en Josje den Ridder, 
Publieke opinie, in: Rob Bijl, Jeroen 
Boelhouwer en Annemarie Wennekers 
(red.), De sociale staat van Nederland 
2017. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
 Planbureau, 2017: 8283.

Tabel 1.9 Opvattingen over kapitalisme en verandering, bevolking van 18-70 jaar, 1970-2016/’17 (in procenten)a

1970 1975 1980 1985 2016/’17

In een kapitalistische maatschappij worden de behoeften van de mensen 
in het algemeen best bevredigd (1). ↔ In een kapitalistische maatschappij 
 worden de mensen vaak allerlei kunstmatige behoeften opgedrongen (7).

kapitalisme bevredigt behoeften het best (13) 30 30 29 33 33

kapitalisme dringt behoeften op (57) 41 42 46 43 40

Een betere maatschappij kan alleen bereikt worden door de huidige  sociale 
structuur radicaal te veranderen (1). ↔ Een betere maatschappij kan het 
beste bereikt worden door binnen de huidige maatschappij geleidelijk 
 hervormingen aan te brengen (7).

radicaal veranderen (13) 19 24 19 16 17

geleidelijk veranderen (57) 65 54 65 64 73

a Met posities op een zevenpuntsschaal kan men kiezen voor een stelling die dichter bij 1 staat of voor een stelling die dichter bij 7 staat. 
De gepresenteerde voorkeuren tellen met ‘met beide evenveel (on)eens’ (4) en ‘ik weet het niet’ op tot 100%.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970 (Middendorp); cv 19752016/’17

Tabel 1.10 Steun voor kritische 
opvattingen in 1970/’75 en 
2016/’17 (in  procenten)a

1970/
’75

2016/
’17

veran
dering

kapita
lisme 
dringt 
behoef
ten op

allen 41 39  2

1834 46 36 10

3554 39 41 + 2

5570 38 41 + 3

samen
leving 
radicaal 
veran
deren

allen 22 17  5

1834 23 19 5

3554 20 16 4

5570 21 16 5

a Zie tabel 1.9 voor de stellingen.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970 
(Middendorp); cv 19752016/’17
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Dit kwartaal hebben we een deel van onze respondenten gevraagd toe 
te lichten waarom ze wel of niet van mening zijn dat de aanwezigheid van 
verschillende culturen winst is voor onze samenleving. Zij die dat niet 
vinden, voeren daar twee soorten argumenten voor aan. Een deel van de 
tegenstanders van de stellingen wijst op mogelijke botsingen tussen cul-
turen met spanningen en mogelijk uiteindelijk zelfs een  tweedeling van de 
samenleving tot gevolg:

‘De culturen botsen.’ (vrouw, 70 jaar, vmbo)

‘Al die verschillende culturen botsen met elkaar. Geen begrip wederzijds.’ 
(man, 66 jaar, mbo)

‘Andere culturen blijven te veel apart staan, wat leidt tot tweedeling (eigen 
taal, eigen cultuur).’ (man, 40 jaar, universitair)

Een ander deel maakt zich zorgen over de verdringing van de Nederlandse 
cultuur door andere culturen, waarbij men met name naar de islamitische 
cultuur verwijst:

‘Het wordt te veel, onze eigen cultuur wordt verdrongen.’ (vrouw, 58 jaar, 
vmbo)

‘Ik zie het eerder als verlies. Wij Nederlanders bestaan niet meer. We moeten 
altijd een middenweg zien te vinden om de ander op zijn gemak te laten zijn. 
We worden steeds meer een identiteitsloze  bevolking.’ (man, 58 jaar, hbo)

‘Er vindt geen integratie plaats en de (moslim)cultuur dreigt de open Neder
landse cultuur te schaden en te overvleugelen.’ (man, 61 jaar, universiteit)

Tabel 1.11 Enkele opvattingen over immigratie en integratie, bevolking van 18+, 2008-2017/4 (in procenten)a

2008
2010

2011
2013

2014
2016

2017/
12

2017/
3

2017/
4

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

oneens 32 34 31 30 29 33

eens 40 37 40 40 41 37

De aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze 
 samenleving.

oneens 28 25 26 28 26 25

eens 40 43 43 43 41 44

Door immigratie en open grenzen dreigt Nederland te veel van zijn 
eigenheid te verliezen.

oneens . 26 21 . 24 26

eens . 53 59 . 58 54

a De percentages eens en oneens tellen samen met ‘neutraal’ / ‘ik weet het niet’ op tot 100%. De stellingen zijn niet allemaal in alle 
 kwartalen voorgelegd.

Bron: cob 2008/12017/4
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‘Gaat mij persoonlijk te ver dat er bijvoorbeeld overal moskeeën staan en 
komen. Ook de hoofddoekjes vind ik niet van onze cultuur. Je komt hier 
wonen en pas je dan hier aan. Soms denk je wel eens in een stad: is dit 
in Nederland? Zoveel andere culturen. En ja dit kan een verrijking zijn, 
maar een overdosis is iets anders.’ (vrouw, 54 jaar, havo)

Voorstanders van de stelling dat de aanwezigheid van verschillende cul-
turen winst is voor Nederland, geven verreweg het vaakst als  argument 
dat we wat van elkaar kunnen leren:

‘Interessant om verschillende culturen te leren kennen.’ (vrouw, 40 jaar, 
mbo)

‘Leuk om te horen hoe het er elders aan toe gaat.’ (vrouw, 56 jaar, havo)

‘We kunnen veel van elkaar leren, we leven nu eenmaal in een wereld 
die multicultureel is. We gaan zelf graag op bezoek in allerlei landen en 
willen daar kennismaken met de cultuur, dus waarom niet met elkaar 
samenleven?’ (vrouw, 51 jaar, universiteit)

Diversiteit is voor hen ook een welkome bron van dynamiek en 
 innovatie:

‘Hoe dan ook leidt diversiteit tot dynamiek (energie, nadenken, 
 veranderen). Monoculturen sterven uit.’ (man, 57 jaar, hbo)

‘Een samenleving moet groeien en veranderen. Anders stagneert de 
boel.’ (man, 39 jaar, havo)

‘Verschillende invloeden, verschillende culturen maken het leven rijker. 
Dat is weer bron voor innovatie.’ (vrouw, 61 jaar, universiteit)

Enkele respondenten zijn wat specifieker over wat autochtone 
 Nederlanders zouden kunnen opsteken van andere culturen:

‘Andere culturen maken het leven kleurrijker, denk aan eetcultuur, 
muziek, spontaniteit, daar kunnen wij soms saaie Nederlanders nog veel 
van leren.’ (man, 67 jaar, mbo)

‘De echte Nederlander is een saai mens met weinig kleur in doen en 
laten.’ (vrouw, 38 jaar, hbo)

‘Nederlanders zijn saai en leven in een bubbel. Er valt voor Nederlanders 
ontzettend veel te leren van buitenlanders, alleen al omdat de meeste 
Nederlanders erg wereldvreemd zijn.’ (vrouw, 26 jaar, universiteit)

De verschillende argumenten worden soms gecombineerd in wat 
 langere bespiegelingen:

‘Als er nou toch een ding typisch Nederlands is, is het de wereld in trek
ken, de mooiste dingen stelen en terugbrengen en vervolgens dat echt 
Hollands noemen. Hoe diverser je bent als land, hoe wijzer en flexibeler 
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en rijker je bent als volk van dat land. Mits je met elkaar praat en met 
elkaar leeft.’ (vrouw, 49 jaar, hbo)

‘Andere culturen houden ons een spiegel voor waarvan we veel kunnen 
leren, aanwezigheid van vele culturen geeft ons veel keuzevrijheid (een 
monocultuur geeft veel dwang). Andere culturen brengen nieuwe din
gen, het verbreedt de horizon, geeft ons nieuwe opties in bijvoorbeeld 
kleding, eten, muziek, theater, festival, enzovoort.’ (vrouw, 54 jaar, 
universiteit)

‘Nederland is gewoon onderdeel van de wereld, dus verschillende cul
turen horen eigenlijk al gewoon bij ieders leven, of je dat nu wel of niet 
in Nederland tegenkomt. Kom je het wel in Nederland tegen, dan is dat 
alleen maar handig, het buitenland dichtbij, je kunt van iedereen wat 
leren, en het is interessant. Hoe Nederlanders leven is niet altijd een 
maatstaf voor wat goed is.’ (vrouw, 59 jaar, universiteit)

Vrijheden
De categorie ‘vrijheden’ is de op een na grootste categorie bij de natio-
nale trots en de kleinste (plaats 14) in het nationale probleembesef. 
Als het gaat om trots of sterk punt wordt ‘vrijheid’ vaak als enig woord 
genoteerd. De meest voorkomende verbijzonderingen zijn ‘vrijheid van 
meningsuiting’ en ‘vrijheid van godsdienst’. Dat was vorig kwartaal 
ook zo en in 2008 en 2012 was dat niet anders. Als probleem categorie 
komen ‘vrijheden’ dit kwartaal incidenteel aan de orde in zorgen 
over abortus, homorechten en privacy; eerder dit jaar werden ook de 
( doorgeschoten) vrijheid van meningsuiting en de euthanasiepraktijk 
wel eens genoemd.

In tabel 1.12 staan drie stellingen over de vrijheid van menings uiting, 
die we zo nu en dan opnemen in onze enquête. De stelling dat deze 
vrijheid krachtiger verdedigd moet worden, krijgt nu steun van een kleine 
meerderheid en wordt afgewezen door ongeveer een op de tien. Dat is 
de afgelopen jaren gemiddeld steeds zo geweest. Dat de vrijheid van 
meningsuiting niet zo ver mag gaan, dat je daarmee mensen kwetst, krijgt 
nu en in eerdere metingen steun van ongeveer twee derde van de res-
pondenten. Het kwetsen van mensen in hun religieuze gevoelens wordt 
minder sterk afgewezen en thans ook iets minder dan in eerdere jaren, 
maar nog steeds door de helft (zo’n 30% heeft daar geen mening over).

Om de vrijheden iets breder in kaart te brengen en ook bij dit onder-
werp terug te gaan naar het decennium dat gekenmerkt zou zijn door 
vrijheid en protest, laat tabel 1.13 de ontwikkelingen zien sinds 1970. 
De steun voor de vrijheid om kritiek te uiten op het koningshuis en ook 
om politiek te protesteren is tussen 1970 en 2008 gestegen en is daarna 
niet noemenswaardig gedaald. Bij steun voor het bezetten van gebou-
wen is de publieke opinie nu echter wel terughoudender dan in 2000 en 
de steun voor de vrijheid om te schrijven en vooral te zeggen wat men 
wil, is thans duidelijk geringer dan in eerdere jaren. Daarbij speelt dat 
de vrijheid van meningsuiting nu onderdeel is geworden van multicul-
turele controverses en zorgen over het samenleven.8

8 Zie cob 2014|1: 1618 en cob 2014|4: 
2526, ook voor toelichtingen bij de 
opvattingen over de stellingen. 
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Tabel 1.13 Oordelen over vrijheid van meningsuiting, bevolking van 18-70 jaar, 1970-2016/’17 (in procenten)

1970 1981 1991 2000 2008/’9 2016/’17

vindt dat iedereen vrij moet zijn om:

kritiek te leveren op het koningshuis 54 55 68 73 80 78

in het openbaar te zeggen wat hij of zij wil 77 72 84 82 76 67

in het openbaar te schrijven wat hij of zij wil 71 64 75 72 76 66

gebouwen te bezetten (bv. scholen of universiteiten) 
om gerechtvaardigde eisen kracht bij te zetten 29 27 39 38 . 31

steun voor politiek protesta 42 61 64 72 69

a ‘Keurt goed’ in antwoord op de vraag ‘Stel dat iemand een wet zo onrechtvaardig vindt dat hij besluit de regering bij zijn werk te 
 hinderen door zitdemonstraties, massabijeenkomsten of protestoptochten. Keurt u dat goed of keurt u dat af?’

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970 (Middendorp); cv 19752016/’17

Tabel 1.12 Enkele opvattingen over vrijheid van meningsuiting, bevolking van 18+, 2008-2017/4 (in procenten)a

2008
2010

2011
2012 2014 2015 2016/3 2017/4

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

oneens 11 11 12 9 10 8

eens 54 57 52 58 58 55

De vrijheid van meningsuiting mag niet zover gaan dat mensen 
worden gekwetst.

oneens . . 12 11 11 11

eens . . 67 69 69 67

De vrijheid van meningsuiting mag niet zover gaan dat mensen 
worden gekwetst in hun religieuze gevoelens.

oneens 21 . 16 20 18 18

eens 59 . 60 57 56 51

a De percentages eens en oneens tellen samen met ‘neutraal’ / ‘ik weet het niet’ op tot 100%. De stellingen zijn niet allemaal in alle 
 kwartalen voorgelegd.

Bron: cob 2008/12017/4
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De afgelopen tien jaar in (hoofd)lijnen2
Kernpunten

 → Ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar tonen een wisselend beeld van de publieke opinie in Europa. 
In eurocrisislanden is de stemming vaak sterk verslechterd, in NoordwestEuropa zijn tevredenheid en 
vertrouwen eerder toe dan afgenomen.

 → In Nederland en elders is de steun voor de Europese integratie verminderd, maar bleef de houding van 
het grote publiek tegenover de multiculturele samenleving stabiel.

 → Tevredenheid over en vertrouwen in de Haagse politiek vertonen fluctuaties, maar zijn trendmatig 
 afgenomen; het vertrouwen in de rechtspraak (en politie) vertonen juist een stijgende tendens.

 → Hoger en lageropgeleiden zijn op een aantal terreinen van de publieke opinie verder uit elkaar gegroeid, 
het meest in houdingen tegenover de Haagse politiek en Europa.

 → De woorden die mensen het vaakst gebruiken om aan te geven waarover zij zich zorgen maken voor 
Nederland (‘zorg’, ‘bezuinigingen’, ‘werkloosheid’, ‘vluchtelingen’) veranderden meer dan de woorden 
om aan te geven waarop men trots is (‘vrijheid’, ‘voorzieningen’) en waar de politiek meer aandacht aan 
zou moeten besteden (‘zorg’, ‘onderwijs’, ‘ouderen’). De typische woorden per kwartaal roepen her
inneringen op aan wat er toen speelde en waar de media vol van waren (‘kinderopvang’, ‘pensioenen’, 
‘voetbal’, ‘koningshuis’).

In hoofdstuk 1 stond de actualiteit centraal en vergeleken we het huidige 
kwartaal of 2017 met eerdere kwartalen en jaren. In dit hoofdstuk en in 
hoofdstuk 3 gaat het om de afgelopen tien jaar. Welke trends zijn er over 
de hele periode te signaleren en hoe kijken burgers nu terug op de hele 
periode? Die laatste vraag komt in hoofdstuk 3 aan bod. We gaan nu 
eerst in op de ontwikkelingen die naar voren komen als we herhaalde 
metingen van specifieke opvattingen en percepties van burgers in 
enquêtes van de afgelopen jaren achter elkaar zetten.

Het eerste deel van dit hoofdstuk biedt grafische presentaties van 
ontwikkelingen op basis van drie bronnen. Ten eerste gebruiken we 
gegevens van de Eurobarometer van eind 2007 tot begin 2017 om Neder-
land te vergelijken met de 27 andere eu-lidstaten en de totale bevolking 
van de Europese Unie, de eu-27/28 (medio 2013 kwam Kroatië er als 
28ste lidstaat bij). Ten tweede gebruiken we de European Social Survey 
(ess) om ontwikkelingen in Nederland te vergelijken met zes andere 
 landen van het eerste onderzoek in 2002/’3 tot en met het laatste onder-
zoek in 2016/’17. Voor de jaren 2008-2017 kijken we ook naar trends. 
Ten derde gebruiken we natuurlijk cob 2008/1-2017/4, waarbij we op zoek 
gaan naar de trends in de afgelopen tien jaar en bekijken we of de trends 
verschillen tussen bevolkingscategorieën. We analyseren de drie databe-
standen in het eerste deel van dit hoofdstuk voor achter eenvolgens per-
soonlijke en maatschappelijke tevredenheid, institutioneel vertrouwen, 
politieke houdingen en opvattingen over globaliseringskwesties.

In het tweede deel van dit hoofdstuk gaan we verder met het cob en 
presenteren we ontwikkelingen in antwoorden op open ‘trefwoord-
vragen’ naar de belangrijkste problemen en sterke punten van Nederland 
en kwesties die hoog op de politieke agenda zouden moeten staan.
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Tevredenheid over het leven en de samenleving

We gebruiken gegevens uit twee Eurobarometermetingen om te laten 
zien hoe veranderingen in Nederland zich verhouden tot veranderingen 
in de rest van de Europese Unie. Om het behapbaar te houden kijken we 
alleen naar verschillen tussen de meest actuele meting en die van onge-
veer tien jaar geleden. Figuur 2.1 laat de nettotevredenheid met het eigen 
leven en het netto-optimisme over het land zien. We lichten die concep-
ten en hun berekening hier kort toe. In Nederland geeft zowel eind 2007 
als begin 2017 96% van de respondenten aan tevreden en 4% ontevreden 
te zijn met het leven dat men leidt en dat levert in beide metingen een 
nettotevredenheid van 96 – 4 = 92 procentpunten op en in figuur 2.1 
voor ons land dus een verandering van nul. Van de totale bevolking van 
de 27 eu-landen in 2007 zegt 80% tevreden en 20% ontevreden te zijn 
en van de totale bevolking van de 28 eu-landen in 2017 83% tevreden 
en 17% ontevreden. In figuur 2.1 neemt de ‘nettotevredenheid’ met het 
eigen leven dus toe van (80-20) tot (83-17) = 6 procentpunten. In Neder-
land vindt in 2007 en 2017 respectievelijk 37% en 67% het de goede kant 
opgaan en 33% en 21% de verkeerde kant op.1 Het ‘netto-optimisme’ in 
ons land neemt in figuur 2.1 daarom toe van 4 (37-33) naar 46 (67-21), dus 
met 42 procentpunten. Voor de totale Europese Unie is er een daling 
van 5 procentpunten (34% goede kant op en 41% verkeerde kant op eind 
2007; 37% goede kant en 49% verkeerde kant begin 2017). Deze bere-
kening is ook voor de andere landen gemaakt, maar die geven we hier 
niet weer. Bij volgende Eurobarometerfiguren 2.4, 2.7 en 2.10 zullen we 
de berekening voor Nederland en de totale Europese Unie in voetnoten 
herhalen. Het is belangrijk te beseffen dat deze figuren alleen gaan over 
de veranderingen en veelal niet over de verschillen in niveaus waarop die 
veranderingen plaatsvinden.2

Geordend naar veranderingen in netto-optimisme over het land zien we 
tussen eind 2007 en begin 2017 de grootste daling in Griekenland en de 
grootste stijging in Portugal. In die landen neemt de tevredenheid met 
het eigen leven ook substantieel af respectievelijk toe, maar lang niet in 
alle landen corresponderen de veranderingen van die twee met elkaar. 
Zo werd men in Bulgarije en Roemenië een stuk positiever over het 
eigen leven en negatiever over het land. In Nederland was de gemiddelde 
tevredenheid met het eigen leven begin 2017 even groot als eind 2007, 
maar het optimisme over het land is een stuk groter geworden: ons land 
vertoont na Portugal de grootste stijging.

In figuur 2.2 presenteren we met ess-rapportcijfers (0-10) ontwikke-
lingen voor Nederland en zes andere landen: naast de buurlanden 
België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dit keer ook Polen en 
de niet-eu-lidstaten Noorwegen en Zwitserland.3 De lijntjes begin-
nen in 2002, maar we kijken naar de trends in de jaren 2008/’9 tot 
en met 2016/’17. We gebruiken de ruimte in de grafieken maximaal 
om  verschillen te laten zien en daardoor lopen de schalen tussen 
de  grafieken uiteen (maar de schalen lopen wel steeds met halve 
 punten op).

1 Deze cijfers zijn zoals altijd veel positie
ver dan de antwoorden op een verge
lijkbare cobvraag: vergelijk tabel 1.1 en 
zie cob 2016|2: 20 voor oorzaken voor 
de verschillende uitkomsten.

2 Een land kan een daling laten zien ter
wijl het in beide metingen hoog scoort 
en een  stijging terwijl het in beide 
metingen laag scoort. Een extreme 
daling is echter natuurlijk alleen moge
lijk vanaf een hoog niveau en een sterke 
stijging alleen vanuit een laag niveau. 
Als er geen verandering is (dus een 0 
in de grafiek) is er geen balkje. Dit is in 
figuur 2.1 het geval voor de nettoleven
stevredenheid in  Nederland.

3 Voor 2016/’17 zijn nog geen gegevens 
van zuidelijke eurocrisislanden beschik
baar. In cob 2015|4 vergeleken we met 
deze data Nederland ook met Dene
marken, maar voor dat land zijn geen 
essgegevens in 2016/’17. Denemarken 
scoort vaak positiever dan Nederland 
en daaraan besteedden we aandacht in 
cob 2011|1: 3235.
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In de meeste gevallen zien we veranderingen, maar blijven de relatieve 
posities van de landen meestal ongewijzigd. Qua tevredenheid met het 
eigen leven staan Zwitserland, Noorwegen en Nederland, altijd in die 
volgorde, bovenaan en staat Polen, ondanks een sterke stijging, steeds 
onderaan. Duitsland klimt wel op, van de zesde naar de vierde plaats. 
Bij de tevredenheid over de economie toont Duitsland ook een sterke 
stijging en positieverbetering en zijn er over de hele linie meer fluctua-
ties. De tevredenheid over de gezondheidszorg is in België voortdurend 
het grootst, gevolgd door Noorwegen. In Polen wordt steeds het meest 
negatief over de zorg geoordeeld. Qua tevredenheid over het onder-
wijs is Duitsland steeds de hekkensluiter en concurreren Noorwegen, 
 Zwitserland en tot 2012 België met elkaar om de eerste plaats. De tevre-
denheid in België daalt daarna wat. In 2016/’17 geven de Belgen gemid-
deld ongeveer hetzelfde rapportcijfer als Nederlanders dan doen na een 
stijging van de tevredenheid sinds 2002/’3.

Het gaat ons in dit hoofdstuk primair om de ontwikkelingen in 
de afgelopen tien jaar. Afgaande op statistisch significante (p < 0,05) 
lineaire trends overheerst in de periode van 2008/’9 tot en met 2016/’17 
het stijgen van de tevredenheid. In Duitsland en Zwitserland is er een 
opwaartse trend voor alle vier soorten tevredenheid, in Noorwegen 
voor drie van de vier en in de andere landen voor twee van de vier. In 
de andere gevallen is er geen trend, behalve in het Verenigd Konink-
rijk, dat een neerwaartse trend laat zien voor tevredenheid over de 

Figuur 2.1 Tevredenheid over het eigen leven en het land, Europese Unie, bevolking van 15+, veranderingen tussen 
2007 en 2017 (in procentpunten)a
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a Nettotevredenheid met het leven = % tevreden  % niet tevreden in antwoord op de vraag ‘Bent u over het geheel genomen zeer tevre
den, tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden met het leven dat u leidt?’. Nettooptimisme over het land = % goede 
kant  % verkeerde kant in antwoord op de vraag ‘Zou u zeggen dat het over het algemeen de goede kant of de verkeerde kant opgaat in 
[land]?’.

Bron: Eurobarometer 68.1 (najaar 2007) en 87.3 (voorjaar 2017)
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 gezondheidszorg. In Nederland zijn er geen trends in de oordelen over het 
eigen leven en over de zorg, maar zijn er net als in de andere zes landen 
positieve trends te signaleren in de oordelen over het onderwijs en de 
economie.

Als laatste in dit blokje over tevredenheid zijn in figuur 2.3 de kwartaal-
metingen van het cob te vinden, net als in de ess ook in rapportcijfers, 
zij het met een 1 als laagste score. Anders dan in de ess-grafiek, waar de 
gemiddelde oordelen over het eigen leven in Nederland constant bleven, 
zien we nu een dalende tendens bij de tevredenheid met de dagelijkse 
bezigheden en de eigen financiële situatie. De daling is maar gering. 
Met -0,02 en -0,03 per jaar is er zo’n dertig tot vijftig jaar nodig om het 
rapportcijfer een hele punt te laten dalen. De veranderingen in de tevre-
denheid over de Nederlandse economie tonen de neergang en het herstel 
uit de crisis en het ligt niet voor de hand die in een lineaire trend samen 
te vatten.4 De tevredenheid over de samenleving is over de  afgelopen tien 

4 Ook dit resultaat wijkt af van de 
positieve trend in economische 
tevredenheid volgens ess, maar het 
is best mogelijk op de cobgrafiek vijf 
meetpunten te selecteren in de perio
den van de essenquêtes waarmee ook 
uit het cob een positieve trend te halen 
is. Het signaleren van trends met een 
beperkt aantal meetpunten is risicovol 
bij een veranderlijke tevredenheid. 

Figuur 2.2 Tevredenheid over het leven, de economie en voorzieningen in zeven landen, bevolking van 18+, 2002/’3-
2016/’17 (in gemiddelde rapportcijfers)a
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a Rapportcijfers van 0 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden) voor ‘uw leven in het algemeen vandaag de dag’ en ‘de huidige staat van de 
economie in [land]’, en van 0 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed) voor ‘de huidige staat van gezondheidszorg in [land]’ en voor ‘de huidige staat 
van het onderwijs in [land]’.

Bron: ess 18
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jaar heel constant; statistisch is er geen andere trend te bespeuren. In de 
sterker fluctuerende cijfers over de kant waar het met Nederland naartoe 
gaat, is wel een opwaartse trend te bespeuren (zie echter noot 1, p. 8). 
Die is iets sterker dan de neerwaartse druk op de tevredenheid met het 
eigen leven, maar toch: de trend moet meer dan 22 jaar aanhouden om 
het maatschappelijk optimisme sterker te maken dan het pessimisme.

Vertrouwen in maatschappelijke instituties

We kijken nu met dezelfde enquêtes naar institutioneel vertrouwen en 
beginnen weer met de veranderingen in nettovertrouwen in politiek 
en politie in de Europese Unie en al haar lidstaten volgens de Euro-
barometers van eind 2007 en begin 2017.5 Geordend naar veranderingen 
in nettovertrouwen in (de belangrijkste kamer van) het nationale parle-
ment zien we in figuur 2.4 grote verschillen, van enorme dalingen van 
vertrouwen in het parlement in de eurocrisislanden Griekenland, Spanje 
en Cyprus6 naar substantiële stijgingen in Duitsland, Hongarije en Polen. 
Ook in Nederland is er een stijging; in de totale eu-bevolking verandert 
het vertrouwen in nationale parlementen niet, maar is het vertrouwen 
in de politie toegenomen. Dat laatste is in vrijwel alle landen het geval 
(alleen in Cyprus, Malta en Polen is er een daling). De veranderingen in 
vertrouwen in politie en politiek tonen geen samenhang.

5 Berekening voor Nederland en de 
gehele eu (zie toelichting bij figuur 2.1). 
In ons land is eind 2007 54% geneigd 
de Tweede Kamer wel te vertrouwen en 
41% geneigd de Kamer niet te vertrou
wen, begin 2017 zijn die percentages 
66 en 31. De verandering in figuur 2.4 
is +22 ((6631)  (5441)). In 2007 heeft 
73% wel en 25% geen vertrouwen in 
de politie; in 2017 gaat het om 86% 
respectievelijk 12%. De verandering in 
figuur 2.4 is dus +26 ((8612) – (7325)). 
Voor de totale eubevolking gaat het 
nettovertrouwen in het nationale 
parlement van (35% wel – 56% niet=) 
21 naar (36% wel  56% niet =) 20, dus 
een verandering van +1. Het nettover
trouwen in de politie gaat van (64% wel 
– 31% niet =) +33 naar (75% wel – 23% 
niet =) +5, dus een verandering van +19.

6 Als vierde daler zien we Denemarken, 
maar daar gaat het om een daling vanaf 
een extreem hoog niveau naar een 
altijd nog bovengemiddeld niveau van 
nettovertrouwen; in Griekenland om 
een daling van bovengemiddeld naar 
verreweg het laagste niveau in de eu.

Figuur 2.3 Tevredenheid over het eigen leven en de samenleving, bevolking van 18+, 2008-2017 (in rapportcijfers)a
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a Tevredenheid over het eigen leven (‘belangrijkste dagelijkse activiteit (werk, studie of andere activiteit)’, de eigen financiële situatie, 
de Nederlandse samenleving en de Nederlandse economie (rapportcijfers 110) en optimisme over Nederland (1 = gaat duidelijk de 
verkeerde kant op … 10 = gaat duidelijk de goede kant op)). In het geval van een significante lineaire trend is de verandering per jaar weer
gegeven.

Bron: cob 2008/12017/4
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In figuur 2.5 volgen we met de ess de ontwikkelingen van vertrouwen in 
vier instituties in zeven landen sinds 2002/’3. Op het eerste gezicht valt op 
dat er eerder sprake is van stijgingen dan van dalingen van  vertrouwen.

Die indruk wordt bevestigd als we statistisch op zoek gaan naar de  lineaire 
trends in de vijf metingen van 2008/’9 tot 2016/’17. Evenals in figuur 2.2 zit 
er in alle vier reeksen in Duitsland en Zwitserland een positieve tendens 
en dat geldt hier ook voor Noorwegen. In België en het Verenigd Konink-
rijk is er voor het vertrouwen in partijen geen trend en zijn de andere drie 
positief; in Polen is er alleen voor vertrouwen in de politie een positieve 
trend en is de trend bij het rechtssysteem negatief. In Nederland is de 
trend bij het rechtssysteem en de politie positief, maar afwezig bij het 
parlement en negatief voor partijen. De politiek doet het in Nederland dus 
relatief slecht, zowel vergeleken met andere landen als vergeleken met 
politie en de rechtspraak.

Ten slotte geven we in figuur 2.6 cob-rapportcijfers voor institutioneel 
vertrouwen. Percentages voldoendes gaven we al in figuur 1.2. Om het 
een beetje overzichtelijk te houden nemen we nu de kranten en tv samen 
als media en de Tweede Kamer en regering als politieke instellingen en 
laten we de grote ondernemingen en de vakbonden buiten beschou-
wing. Zo resteren er drie lijnen: vertrouwen in de rechtspraak met een 
licht opwaartse trend, voor de media (het gemiddelde rapportcijfer van 

Figuur 2.4 Institutioneel vertrouwen, Europese Unie, bevolking van 15+, veranderingen tussen 2007 en 2017 
(in procentpunten)a
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a Nettovertrouwen = % eerder wel vertrouwen  % eerder geen vertrouwen in reactie op ‘Zegt u mij voor elk van de volgende instellingen 
of u er eerder wel vertrouwen of eerder geen vertrouwen in heeft. … de politie … [de belangrijkste kamer van] het nationale parlement’. 
Zie voor de landcodes figuur 2.1.

Bron: Eurobarometer 68.1 (najaar 2007) en 87.3 (voorjaar 2017)
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 kranten en tv) met een licht neerwaartse trend en voor de politiek 
(het gemiddelde voor Tweede Kamer en regering) met een sterker 
neerwaartse trend.7 De stijging voor de rechtspraak en de daling 
voor de politiek zien we niet altijd terug in andere metingen en dat 
heeft deels te maken met de fluctuaties in het politieke vertrouwen. 
 Incidentele metingen kunnen dan makkelijk toevalstreffers worden. 
In de ess- gegevens in figuur 2.5 zagen we wel een stijging voor de 
rechtspraak. Die zien we voor het rechtsstelsel (en de politie) ook in 
de halfjaarsmetingen van de Eurobarometer sinds 2008, maar die 
tonen geen trendmatige daling van vertrouwen in de Tweede 
Kamer.8

Houdingen tegenover de politiek

Weer beginnend met een vergelijking van alle eu-lidstaten laat 
figuur 2.7 veranderingen zien in nettotevredenheid over het 

7 Het vertrouwen in grote onderne
mingen en vakbonden, dat hier niet is 
opgenomen, vertoont zwak neer
waartse trends van respectievelijk 0,01 
en 0,02 per jaar.

8 ess en Eurobarometer laten wel, net als 
de cobcijfers hoogte en dieptepunten 
zien: hoogtepunten in 2001 (mogelijk in 
reactie op de terroristische aanslagen 
in de vs) en in 2007 (start van Balkende 
IV) en dieptepunten in 2003 (na de 
Fortuynrevolte) en 2013 (klachten over 
gebrek aan daadkracht van Rutte II). 
Zie Paul Dekker en Josje den Ridder, 
Publieke opinie, in: Rob Bijl, Jeroen 
Boelhouwer en Annemarie  Wennekers 
(red.), De sociale staat van Nederland 
2017. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
 Plan bureau, 2017: 72.

Figuur 2.5 Vertrouwen in instituties in zeven landen, bevolking van 18+, 2002/’3-2016/’17 (in gemiddelde 
rapportcijfers)a
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a ‘Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van de instellingen die ik oplees? 0 betekent 
dat u helemaal geen vertrouwen heeft in een instelling en 10 dat u volledig vertrouwen heeft … het [nationale] parlement … het rechts
stelsel … de politie … politieke partijen …’. De landen zijn geordend naar posities in 2016/’17. Zie voor de landcodes figuur 2.2.

Bron: ess 18
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 functioneren van de nationale democratie en de democratie in de 
 Europese Unie.9

Enigszins vergelijkbaar met de veranderingen in institutioneel ver-
trouwen in figuur 2.4 zien we eurocrisislanden links in de grafiek met 
zeer sterke dalingen in de tevredenheid over de nationale democratie 
en een iets minder sterke daling in tevredenheid over de democratie 
van de  Europese Unie. Aan de andere kant staan landen met een matiger 
stijging in tevredenheid over de nationale democratie, met Portugal als 
uit schieter. Een stijging van de tevredenheid over de eigen democratie 
gaat lang niet altijd gepaard met een stijging in tevredenheid over de 
Europese  democratie. In de hele Europese Unie staan beide in de min, 
vooral de Europese democratie.10 In Nederland is er voor beide en klein 
plusje.11

De ess-vergelijking van zeven landen van 2002/’3 tot 2016/’17 in 
figuur 2.8 betreft tevredenheid over het functioneren van de natio-
nale democratie en van de regering. De tevredenheid is het grootst in 
 Zwitserland en Noorwegen, en Nederland neemt de laatste jaren de 
derde plaats is. Polen eindigt voor beide soorten tevredenheid in de 
meeste metingen op de laatste plaats.

Richten we ons weer op de lineaire trends tussen 2008/’9 en 2016/’17, 
dan zie we dat die positief zijn voor beide soorten politieke  tevredenheid 
in Zwitserland, Noorwegen, Duitsland, België en het Verenigd 
 Koninkrijk. In Polen is er geen trend voor de regering en een negatieve 
voor de  democratie; in Nederland is het omgekeerd en zien we geen 

9 Berekening voor Nederland en de gehele 
eu (zie toelichting bij figuur 2.1): De netto
tevredenheid over het functioneren van 
de nationale democratie gaat van eind 
2007 naar begin 2017 in Nederland van 
(80% wel tevreden – 19% niet tevreden 
=) 61 naar (82% wel – 17% niet =) 65, dus 
een verandering van +4 in figuur 2.7; voor 
het functioneren van de eudemocratie 
gaat het van (44% wel – 47% niet =) 
3 naar (48% wel – 47% niet =) 1, dus ook 
een verandering van +4. Voor de hele 
eubevolking gaat het bij de nationale 
democratie van (58% wel – 39% niet =) 
19 naar (56% wel – 42% niet =) 14, dus 
een verandering van 5 in figuur 2.7; bij de 
eudemocratie van (52% wel – 32% niet 
=) 20 naar (47% wel – 42% niet =) 5 en 
dus een verandering van 15.

10 Met een opvallende toename voor 
Finland. Het land maakt een sprong van 
meest ontevreden over de eudemocra
tie (40% wel en 54%= 14) in 2007 naar 
bovengemiddeld tevreden (61% wel en 
33% niet = +28) in 2017.

11 Elders gepresenteerde Eurobaro
metercijfers over tevredenheid over 
het functioneren van de democratie 
in Nederland sinds 1990 (Dekker en 
Den Ridder, noot 8, p. 74) suggereren 
over de afgelopen kwart eeuw ook 
een kleine trendmatige stijging in 
 tevredenheid, zij het met een forse dip 
in de Fortuynjaren 2002 en 2003.

Figuur 2.6 Vertrouwen in instituties, bevolking van 18+, 2008-2017 (in rapportcijfers)a
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a Vertrouwen in de rechtspraak, de media (het gemiddelde van kranten en tv) en de politiek (het gemiddelde van Tweede Kamer en 
 regering (zie figuur 1.2)).

Bron: cob 2008/12017/4
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trend voor tevredenheid over het functioneren van de democratie en een 
negatieve trend voor tevredenheid over het functioneren van de  regering.

De cob-reeksen in figuur 2.9 brengen houdingen tegenover de  politiek 
wat breder in beeld. Van boven naar beneden zien we over de hele periode 
stabiele steun voor meer directe democratie. De afgelopen drie jaar is er 
mogelijk wel sprake van een dalende tendens. Andere enquêtegegevens 
die expliciet betrekking hebben op referenda wijzen op een duidelijk 
afnemend enthousiasme in de  afgelopen jaren, met name bij hoger-
opgeleiden.12 Bij de tevredenheid over het bestuur van de eigen gemeente 
is er een licht stijgende tendens, bij de tevredenheid over de Haagse 
politiek juist een licht dalende tendens. Tussen de politiek- bestuurlijke 
tevredenheid op lokaal en nationaal niveau staat in figuur 2.9 de steun 
voor sterke leiders vermeld, en die vertoont een licht opwaartse trend. 
Onderin figuur 2.9 toont de indicator voor  politiek zelfvertrouwen een 
 trendmatige daling, waarbij iemand politiek zelf vertrouwen heeft als hij 
het gevoel heeft dat hij ertoe doet in de politiek en dat hij gehoord wordt.

Globaliseringskwesties

Als vierde en laatste onderwerp in de vergelijking van ontwikkelingen 
volgens bevolkingsenquêtes gaat het om globaliseringskwesties, zoals 12 Dekker en Den Ridder (noot 8), p. 89.

Figuur 2.7 Tevredenheid over het functioneren van de democratie, Europese Unie, bevolking van 15+, 
veranderingen tussen 2007 en 2017 (in procentpunten)a
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a Nettotevredenheid = % tevreden  % niet tevreden in antwoord op de vragen ‘De wijze waarop de democratie in [land] functioneert, 
bent u daarover al met al zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden? … En de wijze waarop de 
 democratie in de Europese Unie functioneert …?’ Zie voor de landcodes figuur 2.1.

Bron: Eurobarometer 68.1 (najaar 2007) en 87.3 (voorjaar 2017)
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Figuur 2.8 Tevredenheid over de democratie en de regering in zeven landen, bevolking van 18+, 2002/’3-2016/’17 
(in gemiddelde rapportcijfers)a

de regeringde democratie
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a ‘Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier waarop de democratie werkt in [land] / de manier waarop de [nationale] regering 
haar werk doet?’ 0 = zeer ontevreden … 10 = zeer tevreden. De landen zijn geordend naar posities in 2016/’17. Zie voor de landcodes 
figuur 2.2.

Bron: ess 18

Figuur 2.9 Houdingen tegenover de politiek, bevolking van 18+, 2008-2017 (in rapportcijfers)a
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a Zelfvertrouwen: afwijzing van de stellingen ‘Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet’ en ‘Kamerleden en 
ministers geven niet veel om wat mensen zoals ik denken’; sterke leiders: instemming met ‘Het zou goed zijn als het bestuur van het land 
werd overgelaten aan enkele krachtige leiders’; directe democratie: instemming met ‘Het zou goed zijn als burgers meer konden mee
beslissen over belangrijke politieke kwesties’.

Bron: cob 2008/12017/4
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opvattingen over de multiculturele samenleving, over de Europese Unie 
en over meer open grenzen in het algemeen.

Figuur 2.10 toont veranderingen tussen eind 2007 en eind 2016, 
begin 2017 voor alle eu-lidstaten als het gaat om nettosteun voor het 
eu- lidmaatschap en het netto-imago van de Europese Unie.13 In een paar 
landen, waaronder opmerkelijk genoeg ook het Verenigd Koninkrijk, 
is de publieke opinie begin 2017 positiever over de Europese Unie dan 
eind 2007, maar in de hele Europese Unie en ook in Nederland is men 
negatiever geworden, vooral qua beeld dat men van de Europese Unie 
heeft, wat minder qua steun voor het  lidmaatschap.

De grafiek rechts in figuur 2.11 bevestigt het afnemende enthousiasme 
voor verdere Europese eenwording. Er zijn negatieve lineaire trends 
vanaf 2008/’9 (slechts gebaseerd op vier meetpunten) in vijf landen, 
waaronder Nederland. In het Verenigd Koninkrijk is er geen trend en 
in Duitsland is men juist positiever geworden. De stemming over de 
multiculturele samenleving is sinds 2008/’9 alleen in Polen negatiever 
geworden (met een wel zeer extreme omslag in de stemming van meest 
positief naar meest negatief in de afgelopen vier jaar). In Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk staat men nu juist positiever tegenover de 
 multiculturele samenleving en in de andere landen, waaronder dus 
Nederland, is er geen trend aan te wijzen.

Tot slot de verandering voor drie globaliseringskwesties in de kwartaal-
metingen van het cob in figuur 2.12: steun voor het eu- lidmaatschap en 
steun voor open grenzen, beide met een neerwaartse trend, en steun 
voor de multiculturele samenleving zonder positieve of negatieve trend. 
De ontwikkelingen sporen met die in de voorafgaande figuren: een 
negatiever wordende stemming rond de Europese Unie en géén verande-
ring in de houding tegenover de multiculturele samenleving.

Hoger en lageropgeleiden op meer afstand van 
elkaar

Voor de vijftien cob-indicatoren die we in de figuren 2.3, 2.6, 2.9 en 2.12 
hebben geanalyseerd, zijn we ook nagegaan in hoeverre er voor drie 
sociaal- demografische tweedelingen in de afgelopen tien jaar conver-
gentie of divergentie is opgetreden. Groeien mannen en vrouwen, jong 
(18-49) en oud (50+) en laag (-mbo) en hoog (havo+) opgeleid naar elkaar 
toe of verwijderen ze zich van elkaar? Bij zowel sekse als leeftijd is er 
slechts vijf maal een significante verandering te signaleren en slechts in 
één geval is die groter dan o,05 per jaar, dat wil zeggen dat het verschil 
tussen de gemiddelde rapportcijfers van de beide bevolkingscategorieën 
in twintig jaar met meer dan één punt toe- of afneemt. Het gaat om de 
verandering van vertrouwen in de media, die bij jongeren afneemt en 
bij ouderen stabiel is of nog iets stijgt. Daar hebben we in het tweede 
kwartaalbericht van dit jaar (cob 2017|2: 21-29) uitgebreid aandacht aan 
besteed. Voor de tweedeling naar opleidingsniveau is er twaalf maal een 
significante verandering, in alle gevallen betreft het divergentie en in 

13 Berekening voor Nederland en de 
gehele eu (zie toelichting bij figuur 2.1): 
In Nederland is eind 2007 de nettosteun 
voor het eulidmaatschap 73 (79% vindt 
het een goede zaak en 6% een slechte 
zaak) en eind 2016 64 (72% goede 
zaak – 8% slechte zaak) en daarom 
is de verandering in figuur 2.10 9; in 
de hele eu verandert de nettosteun 
van 45 (58% goede zaak – 13% slechte 
zaak) naar 39 (54% goede zaak – 15% 
slechte zaak), dus een verandering van 
6. Het nettoimago van de eu gaat in 
Nederland van 30 (43% een positief 
beeld – 13% een negatief beeld) eind 
2007 naar 16 (40% positief – 24% 
negatief) begin 2017, resulterend in een 
verandering van 14 in figuur 2.10; voor 
de hele eubevolking gaat dit van 35 
(49% – 14%) naar 19 (40% – 21%), dus 
een verandering van 16 in figuur 2.10.
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Figuur 2.10 Veranderingen in steun voor de eu, bevolking van 15+, veranderingen tussen 2007 en  
2017 (in procentpunten)a
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a Nettosteun = % goede zaak  % slechte zaak in antwoord op de vraag ‘In het algemeen gesproken: vindt u het een goede of een slechte 
zaak of noch het één noch het ander dat [land] lid is van de Europese Unie?’ (afwijkend gevraagd in Kroatië in 2007); nettoimago 
= % positief  % negatief in antwoord op de vraag ‘Welk beeld roept de Europese Unie in het algemeen bij u op: een zeer positief beeld, 
een tamelijk positief beeld, een neutraal beeld, een tamelijk negatief beeld, of een zeer negatief beeld?’. Zie voor de landcodes figuur 2.1

Bron: Eurobarometer 68.1 (najaar 2007), 86.1 (najaar 2016) en 87.3 (voorjaar 2017)

Figuur 2.11 Steun voor de multiculturele samenleving en Europese integratie in zeven landen, bevolking van 18+, 
2002/’3-2016/’17 (in gemiddelde rapportcijfers)a

Europese Unieverrijking

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

DE

PL

BE

NL

NO

CH

UK

4,5

5

5,5

6

6,5

7

CH

NL

DE

BE

NO

UK

PL

’02/’03 ’04/’05 ’06/’07 ’08/’09 ’10/’11 ’12/’13 ’14/’15 ’16/’17’02/’03 ’04/’05 ’06/’07 ’08/’09 ’10/’11 ’12/’13 ’14/’15 ’16/’17

sc
p.

nl

sc
p.

nl

a ‘Vindt u dat het culturele leven in Nederland over het algemeen ondermijnd [= 0] of verrijkt [= 10] is door mensen uit andere landen die 
hier zijn komen wonen?’ en met betrekking tot de Europese Unie de keuze tussen ‘eenwording is al te ver gegaan’ (= 0) en ‘eenwording 
moet verder gaan’ (= 10), waarbij ‘Met eenwording wordt bedoeld verdere samenwerking en niet zozeer verdere uitbreiding’. Deze vraag 
is niet voorgelegd in 2002/’3 en in 2010/’11. De landen zijn geordend naar posities in 2016/’17. Zie voor de landcodes figuur 2.2.

Bron: ess 18
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drie gevallen met meer dan 0,05 per jaar: politiek vertrouwen (stabiel rela-
tief hoog bij hogeropgeleiden; relatief laag en dalend bij lageropgeleiden), 
tevredenheid over de Haagse politiek (idem) en steun voor het eu-lidmaat-
schap (idem). Hoger- en lageropgeleiden groeien op deze drie punten uit 
elkaar.

De grootste problemen, sterkste punten en hoogste 
prioriteiten

Tot slot van dit hoofdstuk geen cijfers maar woorden. Zoals vermeld in 
hoofdstuk 1 vragen we elk kwartaal met een open vraag naar wat mensen de 
grootste problemen in Nederland vinden (figuur 1.4) en wat zij de sterkste 
punten vinden (figuur 1.5) en om het kwartaal vragen we naar wat men hoog 
op de agenda van de regering wil hebben (cob 2017|3: 10-11). Per vraag kan 
men maximaal vijf korte antwoorden c.q. trefwoorden geven. In hoofd-
stuk 1 rapporteerden we over de categorieën waarin we die trefwoorden 
samenvatten, maar in de volgende figuren vermelden we voor vier jaren per 
vraag de vijftig meest gebruikte trefwoorden zonder enige bewerking. Dat 
wil zeggen dat we geen schrijffouten corrigeren en verschillende schrijf-
wijzen niet harmoniseren, laat staan woorden met vergelijkbare betekenis 
samenvoegen. Zo zien we bij de politieke prioriteiten in 2014 in figuur 2.16 
‘werkloosheid’ als heel veel gebruikt woord, maar ook ‘werkeloosheid’, 

Figuur 2.12 Opvattingen over globaliseringskwesties, bevolking van 18+, 2008-2017 (in rapportcijfers)a
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a Steun voor multiculturele samenleving (afwijzing van ‘Nederland zou een prettiger land zijn als er minder immigranten zouden wonen’ 
en steun voor ‘De aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze samenleving’); het Nederlandse lidmaatschap van de eu 
is een goede zaak; afwijzing van ‘Mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen van het verdwijnen van de grenzen en het meer open 
worden van onze economie’.

Bron: cob 2008/12017/4
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‘werk’ en ‘werkgelegenheid’. Hadden we die samengevoegd, dan was dit 
probleem veel groter geweest dan nu het geval is. ‘Milieu’ was vast in meer 
plaatjes een (groter) onderwerp geweest als iedereen geweten had hoe je 
het woord schrijft.

Wat valt in figuur 2.14 op bij de (veranderingen in de) meest genoemde pro-
blemen? Allereerst zien we dat de ‘zorg’ de afgelopen tien jaar continu een 
van de meest opgeschreven problemen is. We hebben daar het afgelopen 
decennium uiteraard regelmatig verslag van gedaan in dit kwartaalbericht. 
‘Criminaliteit’, ‘onderwijs’ en ‘politiek’ zijn drie andere probleemtrefwoor-
den die we elk kwartaal vaak opgeschreven zien worden. Naast continuïteit 
zien we echter bij de probleemtrefwoorden ook duidelijk veranderingen 
door de jaren heen. Terwijl in 2008 nog een grote en bonte verzameling 
problemen opgeschreven wordt, variërend van  ‘buitenlanders’, ‘criminali-
teit’, ‘geweld’ tot ‘onderwijs’ en ‘zorg’, heeft het accent zich in 2011 dui-
delijk verplaatst naar de ‘bezuinigingen’ die vanwege de financiële crisis 

Figuur 2.13 Divergerende ontwikkelingen naar leeftijd en opleidingsniveau, bevolking van 18+, 2008-2017 
(in gemiddelde rapportcijfers)a
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a Zie figuur 2.6 voor de twee indicatoren voor vertrouwen, figuur 2.9 voor tevredenheid over de politiek in Den Haag en figuur 2.12 voor 
steun voor het eulidmaatschap.

Bron: cob 2008/12017/4
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Figuur 2.14 De meest gebruikte vijftig woorden om de grootste problemen van  
Nederland te benoemen in 2008, 2011, 2014 en 2017a

2008 2011

2014 2017

a De meest gebruikte woorden (hoe groter, hoe frequenter) in antwoorden op de vraag 
‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of 
boos over of waar schaamt u zich voor als het om de Nederlandse samenleving gaat?’.

Bron: cob 2008/14, 2011/14, 2014/14 en 2017/14

doorgevoerd werden en zich toen lieten voelen. In 2014 zien we de ‘werk-
loosheid’ als probleem opkomen, een zorg die in 2017 weer zo goed als 
verdwenen is. Dit jaar springen, in vergelijking met onze drie andere meet-
jaren, ‘vluchtelingen’, ‘asielzoekers’ en ook ‘armoede’ als vaak genoemde 
problemen in het oog. Kortom, de collectieve zorgen zijn het afgelopen 
decennium ver schoven van de bezuinigingen naar de werkloosheid, en nu 
naar armoede en de  vluchtelingenproblematiek.

Bij de sterke punten in figuur 2.15 zien we veel meer stabiliteit dan bij de 
grootste zorgen in figuur 2.14. In al onze vier meetjaren zijn ‘vrijheid’, 
‘sociale voorzieningen’, ‘gezondheidszorg’ en ‘onderwijs’ in ongeveer 
dezelfde verhouding de meest genoemde sterke punten of zaken om trots 
op te zijn. Er zijn ook wel veranderingen. Zo wordt het woord ‘infrastruc-
tuur’ sinds 2008 geleidelijk vaker  opgeschreven.
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Figuur 2.16 vermeldt de gewenste prioriteiten voor de Haagse poli-
tiek. Die weerspiegelen voor een groot deel de grootste problemen in 
figuur 2.14, hoewel er ook een aantal verschillen zijn. ‘Onderwijs’ en 
vooral ‘milieu’ worden bijvoorbeeld vaker als een prioriteit voor het 
kabinet gezien dan als een probleem. De ‘files’ werden in 2008 nog als 
een van de grootste prioriteiten voor de Haagse politiek genoemd, maar 
daarna niet meer, terwijl ‘defensie’ in 2017 voor het eerst als een van de 
belangrijkste prioriteiten van het kabinet naar voren komt samen met 
‘vluchtelingen’ en ‘asielzoekers’, woorden die voor 2017 niet bij de vijftig 
meest gebruikte ‘agendatrefwoorden’ zaten.

Kwartaalkenmerkende problemen: van ‘Geert 
Wilders’ tot ‘veiligheid’

In de voorafgaande woordenwolken ging het om de meest gebruikte 
woorden in vier jaren. Daarin zagen we veel overlap. Om ons tot de 
problemen en de eerste letter van het alfabet te beperken: de woor-
den ‘agressie’, ‘allochtonen’ en ‘armoede’ zaten in alle vier jaren in de 

Figuur 2.15 De meest gebruikte vijftig woorden om sterke punten van 
Nederland te benoemen in 2008, 2011, 2014 en 2017a

2008 2011

2014 2017

a De meest gebruikte woorden (hoe groter, hoe frequenter) in antwoorden op de vraag 
‘En wat vindt u juist goed in ons land? Waar bent u zeer positief of blij over of trots op 
als het om de Nederlandse samenleving gaat?’.

Bron: cob 2008/14, 2011/14, 2014/14 en 2017/14
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top vijftig. Ter afsluiting van dit hoofdstuk nemen we afstand van het 
gemeenschappelijke in het afgelopen decennium en gaan we juist op 
zoek naar de verschillen tussen de kwartalen: door welke trefwoorden 
onderscheiden de veertig kwartalen zich? Daarbij is het niet zo interes-
sant dat een bepaald woord slechts in één kwartaal door een of twee 
respondenten werd gebruikt. Om aan dergelijk toeval voorbij te gaan 
hanteren we een classificatieprocedure van Wordstat om woorden te 
selecteren die (afgaande op een chi2-test) het minst ad random verdeeld 
zijn over alle kwartalen. Evenals in de voorafgaande woordenwolken 
hebben we dat apart gedaan voor de grootste problemen, sterkste 
punten en hoogste politieke prioriteiten. Dat levert tabel 2.1 op, waarin 
per kolom een woord maar één keer voorkomt14 en wel in het kwartaal 
waarin dit het meest oververtegenwoordigd is. Huiselijk gesproken komt 
het erop neer dat je het best dat kwartaal kunt noemen als je zou moeten 
gokken wanneer iemand is ondervraagd die dat woord gebruikte om een 
probleem, sterk punt of prioriteit aan te duiden. Dus de kans dat iemand 
‘Geert Wilders’ heeft geschreven of getypt als maatschappelijk probleem 
was het grootst in het eerste kwartaal van 2008, de kans dat iemand 

14 Woorden zijn weer niet gecorrigeerd 
of geüniformeerd. Naast ‘integratie’ is 
ook ‘intergratie’ geselecteerd en naast 
‘werkloosheid’ ook ‘werkeloosheid’.

Figuur 2.16 De meest gebruikte vijftig woorden om prioriteiten voor de 
Haagse politiek te benoemen in 2008, 2011, 2014 en 2017a

2008 2011

2014 2017

a De meest gebruikte woorden (hoe groter, hoe frequenter) in antwoorden op de vraag 
‘Wat zou u hoog op de agenda van de Nederlandse regering willen hebben? Het kan 
gaan om onderwerpen die veel meer aandacht moeten krijgen of heel anders aange
pakt moeten  worden’.

Bron: cob 2008/1&3, 2011/1&3, 2014/1&3 en 2017/1&3
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Tabel 2.1 Kwartaalkenmerkende woorden om problemen, sterke punten en politieke prioriteiten aan te geven, bevolking 
van 18+, 2008-2017a

kwartaal grootste problemen sterkste punten hoogste prioriteiten

2008/1 Geert Wilders, moslims, 
islam,  vrijheid, onveiligheid

meningsuiting,  vrijheid,  
godsdienst

milieu, openbaar vervoer, kinderen, 
bureaucratie, scholen, bedrijven, 
gratis, salaris, regelgeving, school

2008/2 files, regels, regeltjes, verdraag
zaamheid, Den Haag, mentaliteit

kunst, natuur files, integratie, verkeer, mensen, 
sociale, buiten landers, opvoeding, 
tolerantie, voorzieningen, werken, 
intergratie, vergrijzing, bestrijding 
misdaad, armoedebestrijding, loon

2008/3 straat, prijzen, verkeer, vandalisme, 
belastingen, milieu, kinderopvang, 
drugs, regering, duurder, onver
schilligheid, belasting, anderen

werkgelegenheid, wetenschap criminaliteit, verlaging belastingen, 
thuiszorg,  kinderopvang, wegen, 
scholing, vandalisme, optreden, 
bejaarden

2008/4 allochtonen, financiële,  jongeren openheid,  verzorgingsstaat respect, file, jongeren, allochtonen, 
jeugd,  verdraagzaamheid, zieken, 
criminele

2009/1 betutteling, energie,  
kinderen

regering, aandacht waarden, geweld, energie, 
 vrijheid, inkomen,  infrastructuur, 
 erantwoordelijkheid, gelijkheid, 
bescherming

2009/2 crisis, economie, geweld,  zinloos, 
agressie, economische, jeugd, 
normen en  waarden, opvoeding, 
aanpak

voorzieningen, crisis, groen .

2009/3 criminelen aanpak, beleid aanpak, politie, graaicultuur, 
economische,  discriminatie, drugs, 
strengere, toezicht, goedkoper, 
privatisering, minima

2009/4 aow, banken, leeftijd,  graaicultuur, 
groepen

 .

2010/1 elkaar, openbaar vervoer, onver
draagzaamheid

sociale, hulp,  vrijwilligerswerk normen, straffen, bonussen, 
 criminelen, harder,  luisteren, 
zwaardere, justitie

2010/2 optreden, bureaucratie, 
 rechtspraak, gebrek,  vervuiling

vrijgevigheid,  zorgstelsel .

2010/3 gezondheidszorg voetbal, oranje,  
sport

onderwijs, gezondheidszorg, eco
nomie, samenleving, woningbouw, 
financiële, zekerheid, betaalbaar

2010/4 gedrag, pvv, asociaal,  
kabinet

zekerheid, kansen, milieu .

2011/1  gezondheidszorg veiligheid, rechtspraak, cultuur, 
natuur, burgers,  verzorging, blauw

2011/2 intolerantie  .

2011/3 bezuiniging, landen,   
buitenlanders, mensen, 
 cultuur

 uitkeringen, bezuiniging,  kosten, 
subsidies,  kwaliteit, landen, 
 strenger, regering, sociaal, 
 uitkering, ov, strafrecht, welzijn
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2011/4 situatie mensen .

2012/1 euro, hulpverleners, respect
hufterigheid, negatieve, verschil

situatie, rijk bezuinigingen, geld, crisis, euro, 
afschaffen, aftrek, verdeling, 
eerlijker, lasten, solidariteit, 
 immigratiebeleid

2012/2 onderwijs  .

2012/3 Europa, politiek, ziektekosten nuchterheid, zorg Europa, banken, woningmarkt, 
ziektekosten,  ontwikkelingshulp, 
controle, gehandicapten,   
bijdrage, eerlijke, innovatie, 
 financiën

2012/4 salarissen, kosten, egoïsme  .

2013/1 lage straffen doelen, solidariteit, vrijwilligers huizenmarkt, hoge salarissen, 
 rijken, betalen,  hardere, eerlijk

2013/2 werkeloosheid, huizenmarkt, 
 verloedering

koningshuis, trots .

2013/3 bezuinigingen, werkloosheid, 
bezuinigen, bonussen,  Brussel,  
top, toekomst, behandeling

kwaliteit werkloosheid, bezuinigen, aanpak
ken, stimuleren, fraude, investe
ren, overheid, Europese, stoppen, 
 verhogen, nieuwe, volk, groene, 
toekomst, bestrijden

2013/4 pensioen, werk, overheid, banen, 
politieke

initiatieven .

2014/1 armoede, verkeerde, buiten
land, uitkeringen, buitenlandse, 
  gehandicapten

wegen, export, vangnet werkgelegenheid, werkeloosheid, 
grenzen,  buitenland, Nederland, 
Brussel, ambtenaren,  verminderen, 
misbruik

2014/2 criminaliteit, discriminatie  .

2014/3 afbraak  werk, uitgaven, banen, duurzaam
heid, buitenlandse, duurzame, 
terugdringen, verlagen

2014/4 zwarte piet, discussie,  ouderen, 
gemeente

saamhorigheid, rampen, innovatie, 
tolerant

.

2015/1 zorg voedselbank studiefinanciering, ouderenbeleid, 
samenwerking, tegengaan, leven

2015/2 werkgelegenheid, asielbeleid voedsel .

2015/3 Griekenland, politie, geld,  
Europese, beleid, hulp

 belasting, rijk, arm, beleid, 
 belastingstelsel, oudere, hulp, 
 verbeteren, iedereen, macht, 
betaalbare, zaken

2015/4 vluchtelingen, opvang, asiel,  
sociale

opvang, asielzoekers, georgani
seerd

.

2016/1 asielzoekers, probleem, kloof vluchtelingen vluchtelingen, asielzoekers, 
armoede, opvang, zorgkosten, 
asiel, politiek, islam, helpen, 
 Nederlandse

2016/2 terrorisme  .
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2016/3 ouderenzorg, pensioenen, eu, 
racisme, huisvesting

veiligheid zorg, ouderen, eu, pensioe
nen,  pensioen, asielbeleid, 
regels,  ziekenfonds, zorgstelsel, 
 Nederlanders

2016/4 zorgkosten, arm, rijk infrastructuur,  onderwijs .

2017/1 populisme  ouderenzorg, leeftijd, aow, 
 immigranten, partijen,  eerlijkheid, 
zorgverzekering, woningen, 
gezondheid

2017/2 integratie, haat, tolerantie  .

2017/3 immigratie, ongelijkheid, immi
granten

economie immigratie, terrorisme,  klimaat, 
defensie, pensioen leeftijd, 
 huisvesting, inkomens, verschil, 
dicht, omlaag, jeugdzorg, lonen, 
gelijke, gezondheidzorg

2017/4 veiligheid, justitie  .

a Per kwartaal zijn de sterkst oververtegenwoordigde woorden vermeld in volgorde van afnemende chi2waarden (voor de verdeling 
van het aandeel respondenten dat het woord minstens eenmaal gebruikt in alle veertig kwartalen samen; p < 0,001 voor problemen en 
 prioriteiten en p < 0,01 voor sterke punten).  = geen enkel woord in dit kwartaal; . = de vraag is dit kwartaal niet gesteld.

Bron: cob 2008/12017/4

melding maakte van ‘populisme’ was het grootst in het eerste kwartaal 
van 2017, en in het vierde kwartaal van 2017 is ‘veiligheid’ het meest 
ken merkende woord. In sommige kwartalen staat geen enkel woord, 
of omdat de vraag niet werd gesteld (= ‘.’ in de even  kwartalen vanaf 2009 
bij de prioriteiten) of omdat geen voldoende onderscheidende woorden 
in dat kwartaal werden gebruikt (= ‘-’).

De woorden in de tabel verwijzen naar (politieke) kwesties die in het 
desbetreffende kwartaal sterk speelden en veel aandacht in de media 
kregen, zoals ‘kinderopvang’ als probleem en prioriteit in het derde 
kwartaal van 2008, ‘voetbal’ en ‘oranje’ als sterke punten in het derde 
kwartaal van 2010 en ‘koningshuis’ als sterk punt in het tweede kwar-
taal van 2013, en ‘studiefinanciering’ als politieke prioriteit in het eerste 
kwartaal van 2015. Specifieke gebeurtenissen ontbreken echter, omdat 
die als zodanig nauwelijks werden genoemd (bij de grootste problemen 
wordt alles bij elkaar acht keer melding gemaakt van ‘dsb’, vijf keer van 
‘Fitna’ en ook vijf keer van ‘mh17’). We laten het verder aan de lezer om 
zich bij de woorden te herinneren wat er in dat kwartaal speelde. In het 
volgende hoofdstuk komen de  herinneringen van deel nemers aan onze 
enquête en focusgroepen aan bod.
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Samenvattend

De belangrijkste conclusie die uit de grote hoeveelheid van 
 grafieken in dit hoofdstuk kan worden getrokken, is dat de afge-
lopen tien jaar de publieke opinie over samenleving en politiek 
geenszins over de hele linie negatiever is geworden. Europees gezien 
zijn er in de eurocrisislanden wel dramatische dalingen in de tevre-
denheid en het vertrouwen te signaleren, maar in de meeste (Noord)
west- Europese landen overheersen stabiliteit en positieve trends. 
Nederland is daarop geen uitzondering, zij het dat de ontwikkeling 
van oordelen over ‘de politiek’ (regering, partijen, enzovoort, in de 
ogen van veel mensen heel wat anders dan ‘de democratie’)15 relatief 
negatief is. Dat zien we ook in de  intensiever gemeten ontwikke-
ling in Nederland: de tevredenheid over de Haagse politiek daalt 
(maar die over het lokale bestuur stijgt), het politieke vertrouwen 
(in Kamer en regering) daalt (maar het vertrouwen in de rechtspraak 
stijgt). Dit zijn echter wel zwakke trends, gering in omvang en 
gepaard gaande met grote fluctuaties. Er zijn decennia nodig om de 
trend doortrekkend de rapportcijfers een punt te laten dalen. Dat 
doortrekken van een trend die ontleend is aan een roerige periode 
van grote finan ciële en economische problemen is bovendien waar-
schijnlijk te pessimistisch. Gezien de ontwikkelingen in Europese 
landen en het relatief hoge niveau van tevredenheid en vertrouwen 
waarop zich in Nederland zwakke negatieve trends voordoen, blijft 
er alle reden om voor ons land en ons deel van Europa dramatische 
beschouwingen over de crisisstemming te relativeren.16 Tegen die 
achtergrond zijn er wel ontwikkelingen die enige zorg kunnen 
baren. Dat zijn de langzame daling van de tevredenheid met het 
eigen leven (figuur 2.3; gaat dat veranderen nu het economisch beter 
gaat?), het afnemende politieke (zelf )vertrouwen (figuur 2.9; wijst 
dit door de fluctuaties heen niet op een langzame erosie van het 
gevoel politiek greep te hebben op het eigen (collectieve) lot?), en 
de afnemende steun voor de Europese integratie (figuren 2.10-2.12; 
is er herstel van steun of een realistischer toekomstbeeld in zicht?). 
Aan die laatste zorg kan overigens een ‘globaliseringslichtpuntje’ 
worden toegevoegd: ondanks de vluchtelingencrisis en hardere 
integratiedebatten laat het afgelopen decennium voor het grote 
publiek geen afnemende steun voor de multiculturele samenleving 
zien (figuur 2.12). Een punt van zorg kan ten slotte zijn dat bij een 
aantal houdingen de verschillen tussen hoger- en lageropgeleiden 
trendmatig zijn toegenomen (figuur 2.13). Die verschillen zijn onvol-
doende om de conclusie te trekken dat er sprake is van ‘een steeds 
diepere kloof’ of ‘maatschappelijke tweedeling’, maar het gaat wel 
om meer dan toeval.

In het tweede deel van dit hoofdstuk hebben we laten zien welke 
woorden veel gebruikt zijn en welke woorden de kwartalen hebben 
gekenmerkt in de afgelopen tien jaar op de vragen wat men slecht en 
goed vond gaan in Nederland en waar de politiek meer aandacht aan 
zou moeten besteden. In hoofdstuk 3 gaan we zien of die punten 
ook terugkomen als mensen nu terugkijken op de afgelopen jaren.

15 Zie Josje den Ridder en Paul  Dekker, 
Meer democratie, minder politiek?. 
Den Haag: Sociaal en Cultureel 
 Planbureau, 2015.

16 Vergelijk Carolien van Ham, Jacques 
Thomassen, Kees Aarts en Rudy 
Andeweg (red.), Myths and reality of the 
legitimacy crisis. explaining trends and 
cross-national differences in established 
democracies. Oxford: Oxford University 
Press, 2017.
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Terugkijken op de afgelopen tien jaar3
Kernpunten

 → ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’: terugblikkend is men overwegend positief over de ont
wikkeling van de eigen leefsituatie, maar negatief over Nederland en erg negatief over de wereld.

 → Mensen die het slecht vinden gaan met zichzelf vinden het ook eerder slecht gaan met het dorp of de 
buurt waarin ze wonen, met Nederland en met de wereld.

 → Ook in vergelijking met andere landen zijn Nederlanders terugkijkend (erg) positief over de verandering 
in de eigen levenskwaliteit.

 → Als ‘de democratie nu’ wordt vergeleken met ‘de democratie tien jaar geleden’, zijn Nederlanders pessi
mistisch gestemd; overigens geldt dit ook voor veel andere (WestEuropese) landen.

 → Jongeren zijn terugblikkend positiever over de ontwikkeling van hun eigen leefsituatie; ouderen hebben 
eerder last van gezondheidsproblemen; hogeropgeleiden zijn terugkijkend positiever over de ontwikke
ling van Nederland.

 → Al met al is men, terugkijkend op de afgelopen tien jaar, positief over de economie (zeker wat de afgelo
pen paar jaar betreft), initiatieven op het gebied van duurzaamheid en de technologische vooruitgang.

 → Over de individualisering, polarisatie en verharding van de samenleving maakt men zich (grote) zorgen, 
net als over de komst van grote groepen vluchtelingen, de ‘verkleuring’ van Nederland en het ontbreken 
van daadkrachtig beleid op dit vlak.

 → Terugblikkend op de ontwikkelingen in de wereld over de afgelopen tien jaar zijn mensen al met al (erg) 
negatief en noemen ze daarbij vooral oorlogen, aanslagen, de gespannen situatie rond NoordKorea en 
de presidenten Trump en Poetin.

De achteruitkijkspiegel

We vroegen respondenten dit kwartaal om eens in de achteruitkijk-
spiegel te kijken. Hoe beoordeelt men, al met al, bijvoorbeeld de eigen 
persoonlijke situatie in vergelijking met tien jaar geleden? Zijn mensen 
erop vooruitgegaan, is hun situatie min of meer gelijk gebleven of zijn 
ze nu slechter af dan tien jaar geleden? Dit vroegen we ook voor de buurt 
of het dorp waarin men woont, voor Nederland en voor de wereld. Uit 
eerder panelonderzoek1 weten we dat de respondent bij een ‘terugblik’ 
geregeld een ander en meestal pessimistischer beeld geeft dan hij op 
verschillende momenten door de tijd heen heeft gegeven, bijvoor-
beeld voor zijn of haar vertrouwen in de politiek. Het verloop van deze 
 cijfers over de afgelopen tien jaar is in het vorige hoofdstuk uitgebreid 
 besproken. In dit hoofdstuk concentreren we ons op de terugblik.

Bij dergelijke ‘terugblikvragen’ treden vanzelfsprekend ook allerlei 
geheugeneffecten en -vertekeningen op.2 Gelukkig zijn die voor ons 
minder relevant, omdat we in dit hoofdstuk niet op zoek zijn naar een 
historische reconstructie, maar naar de (emotionele) stemming van 
Nederlanders zodra ze terugkijken. Deze terugblik is, naast het trend-
matig verloop over de afgelopen tien jaar zoals beschreven in hoofd-
stuk 2, relevant, omdat het opinieklimaat en de stemming in ons land 
niet alleen bepaald worden door hoe tevreden men op dit moment is, 
maar ook door hoe men de ontwikkeling beoordeelt: gaat het de goede 
of de verkeerde kant op?3 Men kan tevreden zijn met de eigen situatie 
hier en nu en tegelijkertijd van mening zijn dat de samenleving als 

1 Pepijn van Houwelingen, Societal 
pessimism in Japan, The United States, 
and The Netherlands. Japanese Journal of 
Political Science 17 (2016), 3: 427450.

2 William Moss, Oral History: 
An  Appreciation, in: K. Dunaway en 
W. Baum (red.), Oral History. An Interdis-
ciplinary Anthology (p. 107120). Londen: 
Sage.

3 Eefje Steenvoorden, Societal  Pessimism. 
Den Haag: Sociaal en Cultureel 
 Planbureau, 2016.
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geheel zich in een neerwaartse spiraal bevindt en daardoor dus toch 
pessimistisch gestemd zijn (en omgekeerd). Deze kloof is in het alge-
meen groter naarmate men de eigen situatie dichtbij vergelijkt met een 
toestand verder weg, bijvoorbeeld ‘Nederland’, ‘Europa’ of ‘de wereld’. 
Deze paradox hebben we in de Burgerperspectieven en andere publicaties 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau de afgelopen tien jaar vaak 
samengevat onder het motto: Met mij gaat het goed, met ons gaat het 
slecht.

Ook dit kwartaal is men ‘terugkijkend’ in het algemeen negatie-
ver gestemd naarmate datgene waarop men terugblikt verder weg ligt 
(tabel 3.1); vooral voor Nederland en ‘de wereld’ is in retrospectief het 
gevoel ‘vroeger was alles beter’ dus vrij sterk aanwezig.

In tabel 3.1 vindt 33% het nu beter gaan met zichzelf, 21% met de woon-
omgeving, 20% met Nederland en 8% met de wereld. Dus dat het met 
mij vaker beter gaat dan met de rest is zeker waar. Maar ‘met mij gaat 
het beter en met de anderen gaat het slechter’ is een uitspraak die op 
basis van combinaties van de cijfers uit tabel 3.1 toch slechts door kleine 
groepen wordt aangehangen: door 3% van alle ondervraagden als bij ‘de 
anderen’ aan dorps- en buurtgenoten wordt gedacht, door 8% als aan 
andere Nederlanders wordt gedacht en door 17% als men aan de rest van 
de wereldbevolking denkt. Er is een positieve relatie tussen de percepties 
van de eigen ontwikkeling en externe ontwikkelingen. Uitgaande van de 
oorspronkelijke antwoordmogelijkheden in tabel 3.1 is de samenhang 
het sterkst tussen hoe men tegen de ontwikkelingen in Nederland en de 
wereld aankijkt (Spearmans r = 0,56) en het zwakst tussen de waardering 
van de eigen ontwikkelingen en die van de wereld (r = 0,24). Tabel 3.2 
geeft de samenhang weer tussen de percepties van de ontwikkeling van 
de eigen situatie en van andere ontwikkelingen. Als men vindt dat de 
eigen situatie verslechterd is, ziet men in de buitenwereld ook vaker een 
verslechtering.

Het optimisme over de ontwikkeling van het eigen leven zien we 
ook terug in internationale onderzoeken, zoals de Eurobarometer 
(figuur 3.1). Nederlanders zijn, in vergelijking met inwoners van andere 

Tabel 3.1 Terugblik over de afgelopen tien jaar, bevolking van 18+, 2017/4 (in procenten)a

persoonlijke situatie buurt of dorp Nederland de wereld

nu veel slechter dan 10 jaar geleden 5 3 6 15

nu slechter dan 10 jaar geleden 15 13 35 46

hetzelfde / niet beter of slechter 43 56 34 23

ik weet het niet 4 7 6 9

nu beter dan 10 jaar geleden 28 20 19 7

nu veel beter dan 10 jaar geleden 5 2 1 1

a ‘Kunt u voor uw persoonlijke situatie, voor de buurt of het dorp waar u woont, voor Nederland en voor de wereld aangeven of die er voor 
uw gevoel nu slechter, hetzelfde of beter aan toe zijn dan tien jaar geleden?’

Bron: cob 2017/4
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Europese landen, terugblikkend per saldo het vaakst van mening dat 
de eigen levenskwaliteit in vergelijking met vroeger beter is geworden. 
Alleen de Denen, Zweden, Finnen en Duitsers zijn enigszins vergelijk-
baar tevreden als ze hun eigen levenskwaliteit nu met die van vroeger 
vergelijken. Overigens zijn, op deze vijf landen en Estland en Luxemburg 
na, in alle overige Europese landen meer inwoners het eens dan oneens 
met de stelling dat de eigen levenskwaliteit vroeger in het algemeen 
beter was. Vooral inwoners van Zuid-Europese landen zijn hierover 
somber. Het meest negatief zijn de Grieken, die zo goed als unaniem van 
mening zijn dat de eigen levenskwaliteit in vergelijking met vroeger is 
verslechterd.

In Europees perspectief zijn Nederlanders dus in retrospectief erg 
positief over de ontwikkeling van de eigen levenskwaliteit, maar dat 
weerspiegelt zich niet in een positieve kijk op maatschappelijke ont-
wikkelingen. Zoals figuur 3.1 laat zien is de stemming in Nederland juist 
erg negatief als het gaat om de percepties van de ontwikkelingen in de 
interculturele verhoudingen. Met uitzondering van Malta, Estland en 
Litouwen ziet men overal in de eu meer verslechtering dan verbetering, 
maar Nederland behoort wel tot de meest negatieve landen. Het meest 
bezorgd zijn ook hier weer de Grieken.

Figuur 3.2 biedt nog een vergelijkend perspectief en wel op hoe in Neder-
land en elders in de wereld geoordeeld wordt over de ontwikkeling van 
de nationale democratie. De figuur is gebaseerd op vragen in 2004/’5 en 
2014/’15 naar de tevredenheid met het functioneren van de democratie 
op dat moment en tien jaar eerder. Een positief getal betekent dat de 
inwoners van het desbetreffende land de afgelopen tien jaar de demo-
cratie zagen verbeteren, een negatief getal dat ze de democratie zagen 
verslechteren.

In de meeste landen, waaronder Nederland, is men zowel in 2004/’5 als 
in 2014/’15 in retrospectief negatief gestemd over de ontwikkeling van 
de nationale democratie. Alleen in Chili, Zuid-Korea en Rusland zijn 
bij beide metingen de mensen die een positief beeld hebben van de 
 ontwikkelingen duidelijk in de meerderheid.

We zien in beide internationale figuren voor de percepties van 
ontwikkelingen in samenleving en politiek dus een overheersend beeld 
van ervaren verslechteringen. Volgens de Vlaamse socioloog Mark 

Tabel 3.2 Samenhang tussen hoe men tegen de eigen ontwikkeling en andere ontwikkelingen aankijkt, bevolking van 
18+, 2017/4 (in procenten)a

eigen situatie allen

buurt of dorp Nederland de wereld

slechter niet slechter slechter niet slechter slechter niet slechter

slechter dan 10 jaar geleden 20 7 13 14 6 15 5

niet slechter dan 10 jaar geleden 80 8 71 27 53 46 34

totaal 100 16 84 41 59 61 39

a Zie vraagstelling onderin tabel 3.1. Vermeld zijn antwoorden en antwoordcombinaties als percentages van alle respondenten.

Bron: cob 2017/4
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Elchardus passen die ervaringen tegenwoordig in ons deel van de wereld 
in een wijdverbreid en hardnekkig gevoel van onvermijdelijke neer-
gang of ‘declinisme’.4 In zijn onderzoek in 2013 onder jongvolwassenen 
(25-35 jaar) in België treft hij dat ook daar aan in scherp contrast met 
 tevredenheid over het eigen leven:5

‘Opvallend is dat hun verwachtingen met betrekking tot hun persoon
lijke toekomst, hun baan, hun gezin, het comfort van hun woning, de 
kwaliteit van hun buurt … optimistisch tot zeer optimistisch zijn, terwijl 
zij voor de samenleving een angstaanjagende neergang zien.’

Hogeropgeleiden positief over Nederland
Wie zien terugblikkend een halfvol glas en wie zien een halfleeg glas? 
Dit hangt allereerst af van de inhoud van het glas (zie tabel 3.3). Als het 
over de eigen situatie gaat, zijn ouderen, dat wil zeggen Nederlanders 
van 55 jaar en ouder, terugkijkend pessimistischer. Dit mag uiteraard 
geen verrassing zijn, aangezien ouderen natuurlijk vaker met gezond-
heidsproblemen te maken krijgen dan jongeren. Nederlanders die het 
met zichzelf de goede kant vinden opgaan, zijn ook eerder van mening 

4 Mark Elchardus, Voorbij het narratief van 
neergang. Houten: Lannoo Campus, 
2015.

5 Idem, p. 16.

Figuur 3.1 Gepercipieerde veranderingen in levenskwaliteita en multiculturele verhoudingenb in de Europese Unie, 
bevolking van 15+, 2014 en 2017 (in procentpunten)
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a % (zeer) oneens  % (zeer) eens met de stelling ‘Wat uw levenskwaliteit betreft was het vroeger in het algemeen beter’ (2017).
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Bron: Eurobarometer 81.5 (juni 2014) en Eurobarometer 87.3 (mei 2017)
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dat het met hun buurt of dorp en met Nederland beter gaat; met de wereld 
daarentegen vinden diegenen die het met zichzelf beter vinden gaan het 
niet vaker beter of slechter gaan. Geslacht, leeftijd en opleiding spelen 
niet of nauwelijks een rol bij de vraag hoe men het met de buurt of het 
dorp vindt gaan de afgelopen tien jaar. Hogeropgeleiden zijn wel duidelijk 
positiever gestemd over hoe Nederland zich, terugkijkend op de laatste 
tien jaar, heeft ontwikkeld. Ten slotte, als we rekening houden met andere 
‘terugblikvariabelen’, dan blijken ouderen in het algemeen positief terug 
te blikken op Nederland, maar negatief op de  veranderingen die zich de 
afgelopen tien jaar in de wereld hebben  voltrokken.

De terugblik

Welke onderwerpen zijn van belang zodra men de ontwikkelingen over de 
afgelopen tien jaar beziet? We hebben hiernaar gevraagd in onze focus-
groepgesprekken en sommige respondenten telefonisch verzocht hun 
antwoorden nader toe te lichten. De toelichtingen verschillen sterk al 
naargelang het object waarover we Nederlanders vragen tien jaar terug te 
blikken: de persoonlijke situatie, Nederland of de wereld.

Figuur 3.2 Gepercipieerde veranderingen in de kwaliteit van de nationale democratie in 2004/’5 en 2014/’15, 
bevolking van 18+, in 26 landen (in verschilscores)a
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Bron: International Social Survey Programme 2004/’5 en 2014/’15
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Persoonlijke situatie

Over de persoonlijke situatie is men al met al, terugblikkend op de afge-
lopen tien jaar, tevreden. Belangrijke gebeurtenissen in de levensloop, 
dat wil zeggen pensionering, ziek worden of de arbeidsmarkt betreden 
en een huis kopen spelen hierbij een belangrijke rol. We zagen hier, bij 
de focusgroepgesprekken, vooral een groot verschil tussen jongeren en 
ouderen. Voor ouderen is hun gezondheid een belangrijk onderwerp; 
zolang die niet verslechterd en het goed gaat met eventuele (klein)-
kinderen is deze groep, in retrospectief, al snel tevreden, ook omdat 
men heeft leren relativeren (Amsterdam, ouderengroep):

‘Mijn gezondheid gaat stukken beter. 10 jaar geleden ging het slecht, 
nu stukken beter. Dus wat dat betreft …’

‘Dat geldt ook voor mij. Heb bestralingen enzo gehad. Het gaat al 6 jaar 
redelijk, dat is heel erg goed.’

‘Zelfde situatie. Alles hetzelfde gebleven, behalve dat er 1 uit huis is.’

‘Kleinkinderen zijn erg leuk. Dat maakt het leven hartstikke leuk.’

‘Naarmate je ouder wordt, krijg je wat meer rust. Is voor jezelf prettig, 
beter relativeren. Ben vijf jaar geleden verhuisd, daar voel ik me beter 
bij dan waar ik woonde. Had zo z’n redenen. Wat dat betreft zit ik beter 
in m’n vel. En dan afgezien van financiële dingen, die wil ik minder 

Tabel 3.3 Achtergronden van gepercipieerde veranderingen, bevolking van 18+, 2017/4 (ongestandaardiseerde regressie-
coëfficiënten)a

eigen situatie buurt of dorp Nederland de wereld

soc per soc per soc per soc per

constante 3,2 1,4 3,1 1,7 2,7 0,1 2,4 0,9

vrouw i.p.v. man 0,2* 0,1 0,1* 0,1 0,1* 0,0 0,1 0,0

1834 i.p.v. 3554 jaar 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

55+ i.p.v. 3554 jaar 0,2* 0,2** 0,0 0,0 0,1 0,2** 0,1 0,2*

lager i.p.v. middelbaar opgeleid 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

hoger i.p.v. middelbaar opgeleid 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2** 0,1 0,1 0,0

perceptie persoonlijke situatie (15) . 0,2** 0,2** 0,0

perceptie buurt of dorp (15) 0,3** . 0,3** 0,0

perceptie Nederland (15) 0,3** 0,3** . 0,5**

perceptie de wereld (15) 0,0 0,0 0,5** .

verklaarde variantie 4% 24% 2% 25% 3% 45% 2% 32%

a ‘Kunt u voor uw persoonlijke situatie, voor de buurt of het dorp waar u woont, voor Nederland en voor de wereld aangeven of die er 
voor uw gevoel nu slechter, hetzelfde of beter aan toe zijn dan tien jaar geleden?’ Antwoorden uit tabel 3.1 zijn gewaardeerd van 1 (‘veel 
slechter’) tot 5 (‘veel beter’). Effecten van alleen sociaaldemografische kenmerken en aangevuld met de overige percepties.

 Een coëfficiënt kleiner dan 0 geeft aan dat de vermelde categorie terugblikkend minder positief is, een coëfficiënt groter dan 0 dat men 
terugblikkend positiever is dan de referentiecategorie. Statistische significantie: * p < 0,01 en ** p < 0,001.

Bron: cob 2017/4
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 meetellen, voor mij zit het meer in je eigen rust. De verhuizing heeft daar 
toevallig aan bijgedragen.’

Voor ouderen is, terugblikkend, ‘geen nieuws’ dus al snel ‘goed nieuws’; 
als men ziek of werkloos wordt, gaat het natuurlijk wel eerder de slechte 
kant op in vergelijking met tien jaar geleden:

‘Ik had slechter. M’n gezondheid is achteruitgegaan en ik ben nu werk
loos, daar zal niet veel verandering meer in komen. Verder gaat het goed, 
maar qua vergelijking is het minder dan 10 jaar geleden.’

In het leven van jongeren is er, in retrospectief op de afgelopen tien 
jaar, doorgaans meer veranderd. Men is gaan werken, verhuisd of heeft 
een partner (en kinderen) gekregen. Ook koppelen jongeren (relatief 
grote) veranderingen in hun eigen leven sneller aan veranderingen in 
de samenleving als geheel. Ze vinden het lastig om werk te vinden of 
een vast contract te krijgen, dús de arbeidsmarkt in Nederland is pro-
blematisch; ze zijn al tijden op zoek naar een huis, dús kijken ze naar de 
ontwikkeling van de Nederlandse woningmarkt over de afgelopen tien 
jaar. Al met al wordt op deze veranderingen in de persoonlijke levens-
situatie in de afgelopen tien jaar doorgaans positief teruggeblikt in onze 
focusgroepgesprekken (Amsterdam, jongerengroep):

‘Persoonlijke groei. M’n huisvesting is beter, heb een partner gekregen, 
ben getrouwd, heb een dochter gekregen. Allemaal positieve dingen.’

‘Huisvesting inderdaad, heb een huis gekocht. Een andere baan, het gaat 
economisch beter, ben getrouwd, vakanties. Dat zie ik wel als meer 
welvaart.’

‘Ik studeerde toen nog. Was een andere situatie, volop ontwikkelen. 
Dan studeer je af, krijg je een baan, maar dan kun je doorgroeien naar 
iets anders, leukere baan, enzovoort.’

‘Hetzelfde, was toen net klaar met de middelbare school. Nu sta je er veel 
beter voor en heb je veel grotere mogelijkheden.’

Ouderen daarentegen zijn dus wat bezorgder over de veranderingen 
in hun eigen leefsituatie. Als er bij jongeren op de deur wordt geklopt, 
is hun eerste reactie al snel ‘Eindelijk, nu komt het!’, terwijl ouderen 
denken ‘Oh nee, nu zal je het krijgen …’. Maar, ook bij de jongeren is 
het, terugkijkend op de afgelopen tien jaar, zeker niet allemaal rozen-
geur en maneschijn geweest. Vooral de economische crisis heeft er bij 
sommigen hard ingehakt. In onze Amsterdamse focusgroep bleek dat 
de jongere deelnemers moeite hadden om na hun opleiding werk te 
vinden, ontslagen zijn geweest en tijdelijke contracten hebben gekregen 
(Amsterdam, jongerengroep):

‘Ik wil daar wel mee beginnen. Negen jaar geleden werd mijn man 
na 17 jaar trouwe dienst ontslagen. Dan ga je een ontslagronde in. 
Kindje van zeven en een van drie. Dan stort je leven in. We hadden een 
koophuis, een hypotheek van 800 euro. Vier maanden de tijd om te 
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 solliciteren en de vierde maand is hij aangenomen en daar werkt hij nu 
nog steeds. Daarna is het wel beter gegaan.’

In onze Arnhemse focusgroep met jongeren daarentegen waren de 
deelnemers al met al positief over de ontwikkeling van hun persoonlijke 
situatie de afgelopen tien jaar, ook wat betreft het verloop van hun carri-
ère. De crisis lijkt bij deze groep wat minder hard te zijn aangekomen:

‘Ik heb me door kunnen ontwikkelen en heb in de afgelopen tien jaar 
weinig tegenslagen gehad. De crisis heeft mij persoonlijk niet geraakt.’

‘Ik heb me ook ontwikkeld, ben mentor geworden en leid nu op. Krijg 
meer salaris.’

‘Ik ben wel mijn baan kwijtgeraakt, maar het leven is voor mij wel beter. 
Persoonlijk ben ik heel gelukkig, mijn zoon is ook geboren. Ik ben blij 
met wat ik heb en voel me een bevoorrecht mens.’

Nederland
Over de ontwikkeling van Nederland gedurende de afgelopen tien jaar 
is men daarentegen, in het algemeen, pessimistischer, hoewel ook hier 
zowel in de focusgroepen als bij de telefonische toelichtingen die we 
ontvangen hebben zeker ook positieve geluiden te horen waren. Zo zijn 
er een paar respondenten die tevreden zijn, terugblikkend, over de 
opkomst van allerlei duurzaamheidsinitiatieven, de verbetering van de 
infrastructuur (zie ook hoofdstuk 2) en het (grotere) gemak waarmee 
men vandaag de dag kan reizen. Ondanks de economische crisis zien 
sommigen, in retrospectief, al met al economisch een verbetering over 
de afgelopen tien jaar. Anderen ervaren dankzij de technologische ont-
wikkeling en met name de digitalisering, een toename van de vrijheid.

Terugblikkend is er ook een aantal onderwerpen opvallend afwezig. 
Het is bijvoorbeeld verwonderlijk hoe weinig mensen, terugkijkend over 
de afgelopen tien jaar, iets zeiden over de economische crisis waarmee 
dit decennium toch begon. Ook de eurocrisis in het algemeen en de 
Griekse crisis in het bijzonder werden niet of nauwelijks genoemd. 
 Hetzelfde geldt voor de toch behoorlijke ophef, toen de financiële crisis 
op haar hoogtepunt was, over de banken en hun ‘bonuscultuur’ of de 
steeds grotere rol die de Europese Unie het afgelopen decennium op 
allerlei terreinen is gaan spelen. Ook de ramp met de mh17 werd niet 
of nauwelijks spontaan genoemd, terwijl dat toch een beeldbepalende 
gebeurtenis was in de afgelopen tien jaar (zie kader).

De digitalisering en vooral de opkomst van sociale media en de 
smartphone in de afgelopen tien jaar werden in de focusgroepen daar-
entegen vaak genoemd als een zorgelijke ontwikkeling. Niet iedereen 
is namelijk in staat deze ontwikkelingen bij te houden. In de Arnhemse 
focusgroep met ouderen werd bijvoorbeeld opgemerkt dat voor som-
migen DigiD moeilijk te gebruiken is. In plaats van persoonlijk contact 
lijken menselijke relaties zich bovendien, door ontwikkelingen in 
technologie en media, steeds meer af te spelen in een virtuele wereld. 
In plaats van op elkaar te letten en met elkaar te praten zijn mensen, 
bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, de afgelopen tien jaar steeds meer 
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naar hun smartphone gaan kijken. Relaties zijn hierdoor minder persoon-
lijk en hecht geworden, aldus sommige respondenten, met als gevolg 
individualisering en een ‘hardere samenleving’. In de Arnhemse groep met 
‘jongeren’ werd hierover het volgende gezegd:

‘Vroeger ging je bij de buren koffie drinken.’

‘Het is nu heel erg social media, daar haal je je informatie vandaan. En als het 
je niet aanstaat, dan flikker je het eruit. Tien jaar geleden kon dat niet, als je 
het niet met iemand eens was.’

‘Het is nu allemaal individueler, we zijn minder bij elkaar betrokken. Het is 
een schijnbetrokkenheid op de mobiel. Vroeger had je echt contact.’

‘Het is aanlokkelijker om thuis te blijven zitten met je smartphone. Als je 
elkaar op straat verkeerd aankijkt, heb je een gevecht.’

‘Mijn man is verongelukt, dat kwam op het nieuws. Mensen plaatsen reac
ties, maar weten er helemaal niets van. Het zijn ook geen leuke reacties. 
Een vriendin van mij kreeg ook allemaal shit over zich heen toen ze wat op 
Facebook zette.’

In de focusgroep met oudere deelnemers werd de voortschrijdende indi-
vidualisering ook toegelicht aan de hand van het voorbeeld van iemand 
die sterft en pas na een paar weken gevonden wordt. In een Amsterdamse 
focusgroep merkte iemand op dat, zodra er iets ergs gebeurt, men foto’s 
neemt in plaats van een helpende hand uitsteekt.

De samenleving is, aldus een aanzienlijk aantal respondenten, de afge-
lopen tien jaar niet alleen ‘harder’, ‘onpersoonlijker’ en ‘individualistischer’ 
geworden, maar bovendien steeds meer gepolariseerd geraakt. Ook over 
deze ontwikkeling is men somber. Men wijt dit onder andere aan het gemak 
waarmee men, vandaag de dag, op sociale media onwelgevallige informa-
tie kan wegfilteren en ‘hokjesdenken’. Daarbij is, volgens onze Arnhemse 
ouderengroep, ook de ‘normale Nederlander’, waarover de laatste tijd zo 
vaak wordt gesproken, een hokje: ‘Tellen abnormale Nederlanders dan niet 
mee?’ In de Arnhemse focusgroep met jongere deelnemers werd ‘indi-
vidualisering’ gezien als de op een na belangrijkste ontwikkeling van de 
afgelopen tien jaar; in de Arnhemse groep met oudere deelnemers was het 
de belangrijkste ontwikkeling:

‘Ik heb er echt last van. Vroeger was het leuk in de wijk, maar nu wonen 
er mensen die zich niet eens voorstellen. En zeggen “kun je je auto 
 wegzetten”.’

‘We zorgen niet meer voor elkaar. Uit het individualisme vloeit alles voort.’

‘Wij zijn een jaar geleden in Arnhem komen wonen. Wij deden een briefje in 
de deur en iedereen heette ons welkom in de buurt.’

‘Ik ben ’s nachts eens aangevallen door jongeren. Ik heb een aardappel
schilmesje in mijn tas. Alles kan in Nederland. Respect is het enige dat niet 
meer geleerd wordt.’

Naast de economie, technologische ontwikkelingen (waaronder dus 
de opkomst van de smartphone en sociale media) en de verharding en 
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 polarisatie in onze samenleving springt ook de geleidelijke ‘verkleuring 
van Nederland’ in het algemeen en de vluchtelingencrisis in het bijzon-
der in het oog zodra Nederlanders wordt gevraagd terug te blikken op de 
afgelopen tien jaar. In vergelijking met tien jaar geleden komen er veel 
meer vluchtelingen naar ons land en, zowel in de focusgroepen als bij 
een aantal van de respondenten die we telefonisch hebben gesproken, 
bestaat de indruk dat er onder deze vluchtelingen ook veel economische 
migranten zitten. Men is in sommige gevallen niet blij met de ‘diversi-
fiëring’ van Nederland die hier een gevolg van is. Daarnaast heeft men 
de indruk dat het kabinet er tot nu toe niet in geslaagd is hiervoor een 
daadkrachtig beleid te ontwikkelen. Anderen maken zich juist weer zor-
gen over de weinig verwelkomende houding die de afgelopen jaren ten 
opzichte van asielzoekers is ontstaan (ouderengroep Amsterdam).

‘Als ik naar het winkelcentrum ga, heb ik soms het gevoel dat ik op 
 vakantie ben.’

Moderator: ‘Waardoor?’

‘Ik ben soms de enige Nederlander.’

‘Door die gedachte, werk je dan zelf ook niet aan de intolerantie mee?’

‘Weet ik niet, maar dat was vroeger niet zo. Drie kwart die Marokkaans 
of Turks is. Het zijn super lieve collega’s. Ik heb niks tegen die mensen. 
Maar het is wel zoals het is. Als ik naar de Kruidvat ga, staat iedereen 
midden in het gangpad. Ik heb haast, heb de hele dag gewerkt, andere 
mensen soms niet. En ze staan met kinderwagens en alles in die gang
paden. Hallo, mag ik er doorheen? Dat geeft irritatie. Die mensen zijn zo. 
Dat is cultuur, hele dag ouwehoeren in het gangpad.’

‘Doe dit onderzoek met de Marokkanen en die zeggen: dan sta je gezellig 
te kletsen, en die Nederlanders zijn zo gehaast.’

‘Maar ze wonen hier, ze moeten zich aanpassen. Daar moet ik ook een 
hoofddoek om. Nogmaals, ik heb er niks tegen, maar ze moeten zich wel 
aanpassen.’

Veel mensen maken zich zorgen over de ‘diversifiëring’ van Neder-
land, maar anderzijds zijn er dus ook Nederlanders die daar geen pro-
bleem mee hebben of zelfs blij zijn met de verkleuring van Nederland. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het telefonisch gesprek dat we voerden 
met een respondente van Indische komaf:

‘Ik vind Nederland toch wel een hééééérlijk land. Ik voel me hier hééél erg 
thuis, heel erg fijn. Zeker nou er zoveel buitenlanders bijkomen val ik als 
halfbloedje helemaal niet meer op. Ik vind dat toch wel lekker eigenlijk. 
[…] Kom maar eens in de grote steden, ga maar eens op de Albert Cuyp 
zitten, je weet niet wat je ziet, de hele wereld komt langs hoor. En dat 
vind ik toch wel heel erg fijn eigenlijk, dat dat allemaal kan. Zolang het 
maar veilig blijft. Haha, laten we het daar maar op houden.’

Kortom, al met al is men, terugblikkend op de afgelopen tien jaar, vaak 
positief over de economie (zeker wat de afgelopen paar jaar betreft), 
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 initiatieven op het gebied van duurzaamheid en de technologische 
vooruitgang. Echter, over de individualisering, polarisatie en verhar-
ding van de samenleving maakt men zich (grote) zorgen, net zoals 
over de komst van grote groepen vluchtelingen, de ‘verkleuring’ 
van Nederland en het ontbreken van daadkrachtig beleid op dit vlak. 
Ook is men, terugkijkend, bevreesd geworden voor aanslagen.

De wereld
De aanslagen werden ook vaak genoemd tijdens de telefonische 
gesprekken met respondenten zodra we hun vroegen terug te blik-
ken op de ontwikkelingen in de wereld over de afgelopen tien jaar. 
Daar maakt men zich veel zorgen over. Terrorisme is, voor het gevoel 
van veel respondenten, de afgelopen tien jaar niet alleen toegenomen, 
maar ook gevaarlijker geworden, omdat het dichterbij lijkt te komen 
en er totaal geen onderscheid in slachtoffers wordt gemaakt:

‘Vroeger, een jaar of tien geleden, dan waren het bijvoorbeeld zaken 
als de ira en de eta en die belden van tevoren nog op: dan en dan, 
daar en daar, en ja, dat soort zaken gebeurt niet meer. Die probeerden 
nog slachtoffers te maken van de groepen waar ze tegen vochten, 
militairen veelal, maar dat onderscheid wordt niet meer gemaakt.’

Overigens merken een paar respondenten op dat in vergelijking 
met de rest van de wereld het gevaar in Nederland nog wel meevalt. 
Naast de aanslagen worden ook de oorlogen die de afgelopen tien 
jaar gevoerd zijn, en dan met name in het Midden-Oosten en Noord-
Afrika, genoemd als reden waarom het de verkeerde kant op is gegaan 
met de wereld. Volgens een respondent gaat de wereld ‘naar de kloten’ 
vanwege al die oorlogen.

Als mensen wordt gevraagd naar de toestand in de wereld, worden 
ook al snel de namen van Trump en Poetin genoemd en de gespannen 
situatie rondom Noord-Korea (dit kwam ook in de focusgroepen naar 
voren) en dat geeft velen al met al een onbehaaglijk en onveilig gevoel:

‘Zijn een paar trigger happy mensen aan de macht, kan best tricky zijn.’

‘Als de een snel op zijn tenen is getrapt, kan het zomaar escaleren.’

Men is dus, terugblikkend, al met al somber over de toestand in de 
wereld, één respondent vat het als volgt samen: ‘In heel de wereld is het 
gewoon een zooitje.’

Daarentegen waren er ook enkelen die het al met al terug kijkend 
op de wereld hetzelfde vonden gaan als tien jaar geleden: er zijn 
veranderingen ten goede én ten slechte geweest. Ook merkten we dat 
 mensen het sowieso lastig vinden deze vraag te beantwoorden: de 
wereld is erg groot. Een respondent vertrouwt bovendien de bericht-
geving over het wereldnieuws niet, omdat ze van vrienden in het 
buitenland heel andere geluiden te horen krijgt. En één respondent 
ten slotte was terugblikkend expliciet positief over de  ontwikkelingen 
in de wereld en wees daarbij op de wereldwijde technologische 
 vooruitgang.
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Relatie: ‘ik én wij’ of ‘ik versus wij’?
Al jaren zien we in de waardering van het eigen leven en van de samen-
leving een patroon dat zich laat samenvatten als ‘met mij gaat het goed, 
met ons gaat het slecht’. Dit kwartaal hebben we, telefonisch, enkele 
respondenten gevraagd hier wat nader op te reflecteren. Staat de ‘stand 
van het land’ echt zo los van het eigen welbevinden? Of zou men mogen 
verwachten dat als het slecht gaat met het woonland, dat op een gegeven 
moment ook gevolgen heeft voor de eigen leefsituatie?

Ook als we respondenten expliciet vragen hier eens over na te 
denken, blijft de eigen leefsituatie grotendeels ‘ontkoppeld’ van ‘de 
stand van het land’. Iemand zegt bijvoorbeeld: ‘Ik heb een vaste baan, 
mijn man heeft een vaste baan, ik heb een kind dat gezond is, dus tja, eigenlijk …’ 
Een paar respondenten merken expliciet op dat deze twee zaken los van 
elkaar staan of, één respondent, dat ze er ‘boven staat’. Een docent in 
 Amsterdam vindt het weliswaar erg dat nog niet de helft van zijn leer-
lingen een normale zin in het Nederlands kan maken, maar dat hem 
dit niet persoonlijk raakt. Iemand anders ziet het weliswaar de ver-
keerde kant opgaan met Nederland, maar hij kan zichzelf ‘goed redden’. 
Men zou deze opmerkelijke ontkoppeling van de eigen leefsituatie van 
die van het land als geheel ook kunnen zien als een uiting van de ‘ikke 
ikke ikke’-mentaliteit.

Toch zijn de toestand van het land en de eigen situatie niet voor 
iedereen zaken die compleet los van elkaar staan. In dat geval zou het 
immers ook moeilijk te verklaren zijn waarom, bijvoorbeeld in onze 
kwartaalberichten, veel Nederlanders zeggen zich (grote) zorgen te 
maken over hoe het met Nederland gaat. Een respondent verwoordde 
dit mooi als volgt:

‘Het stoort mij wel, maar het raakt mij niet, het is meer dat de mensen 
om mij heen aangetast worden.’

Hoewel men er veelal zelf niet rechtstreeks door getroffen meent te 
worden, lijken de zorgen over hoe het met Nederland gaat in het achter-
hoofd toch een ‘storende’ rol te kunnen blijven vervullen.

Economische cycli en sociale continuïteit
We vroegen een aantal respondenten telefonisch of ze het de afgelo-
pen tien jaar continu de goede of de verkeerde kant vonden opgaan 
met Nederland of dat er misschien duidelijke markeringspunten aan te 
wijzen zijn vanaf waar het de goede of de verkeerde kant op is gegaan. 
Dit blijkt een lastige vraag te zijn. Over het algemeen weet men terugkij-
kend op de laatste tien jaar geen markeringspunt aan te wijzen. Wel is 
het zo dat diegenen die, in hun terugblik, de economie centraal stellen 
over het algemeen van mening zijn dat het de laatste jaren weliswaar 
weer de goede kant opgaat, maar dat dit het afgelopen decennium gro-
tendeels een ander verhaal is geweest. In een Arnhemse focusgroep zag 
men terugblikkend ook golfbewegingen, bijvoorbeeld in de zorg:

‘De deelnemers vinden het niet gemakkelijk om op de afgelopen tien 
jaar terug te blikken. Men zegt niet helder te hebben hoe de situatie op 
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een aantal gebieden tien jaar geleden was. Wel heerst het idee dat op een 
aantal gebieden sprake is van golfbewegingen, zoals op het gebied van de 
zorg. De ene keer gaat het beter, vervolgens is weer sprake van een minder 
 positieve ontwikkeling.’

Diegenen daarentegen die de ‘sociaal-culturele’ ontwikkeling centraal 
stellen, zien eerder een geleidelijke ontwikkeling over de afgelopen tien 
jaar en dat is dan doorgaans een geleidelijke ontwikkeling de verkeerde 
kant op. De eerdergenoemde docent aan de Amsterdamse school bijvoor-
beeld is van mening dat ‘multiculturalisering’ van Nederland leidt tot grote 
taalproblemen in het onderwijs met als gevolg dat Nederland geleidelijk 
aan de verkeerde kant opgaat. Ouderen blikken niet zelden positief terug 
op de tijd waarin ze jong waren ‘Na de jaren zeventig is het slechter geworden’ 
‘De tijd dat ik jong was, dat was een gouden tijd’, hoewel er ook een respondent 
is die opmerkt dat het de afgelopen tijd weliswaar geleidelijk slechter is 
gegaan met de normen en waarden in Nederland, maar dat er vast weer een 
tijd komt waarin dit zich ten goede zal keren. Een respondent maakt hierbij 
een vergelijking met een kikker in kokend water; omdat de veranderingen 
zo geleidelijk plaatsvinden, merken we ze nauwelijks op, maar over een lan-
gere periode bekeken is er wel degelijk een groot verschil waarneembaar:

‘Beetje een glijdende schaal, […] zoals je een kikker in water kookt bij wijze 
van spreken, zolang je het langzaam doet valt het niet op. […] Als je over een 
grote periode kijkt zie je ineens een verschil.’

Relatie economie en moraal
Zien respondenten, terugblikkend, een relatie tussen de ontwikkelingen in 
economie en moraal, dat wil zeggen de wijze waarop we in Nederland met 
elkaar omgaan? Tijdens de economische crisis hebben we opgemerkt dat 
sommigen toen van mening waren dat we hierdoor ten minste weer wat 
meer aandacht voor elkaar zouden moeten gaan krijgen, omdat mensen 
weer meer op elkaar aangewezen zijn. Ook dit kwartaal werd dit opgemerkt 
in de focusgroep met ouderen in Amsterdam:

‘Op het moment dat er armoede is, heb je oog voor elkaar en je naasten. 
Zodra er centen binnenkomen, gaat het eigenbelang meer spelen.’

Een van de respondenten die we telefonisch hierover hebben gesproken, 
ziet ‘economie’ en ‘sociaal gedrag’ ook als communicerende vaten, maar 
niet zozeer omdat mensen meer voor elkaar gaan zorgen in economisch 
slechtere tijden, maar omdat, zodra het economisch beter gaat, mensen de 
neiging krijgen over elkaar te gaan klagen (daar hebben ze dan weer de tijd 
en energie voor).

Minstens net zoveel respondenten daarentegen zien een omgekeerd 
verband. Zodra het economisch wat beter gaat, zijn mensen over het 
algemeen ook wat beter gestemd en helpt men elkaar eerder, al was het 
maar omdat men er dan financieel toe in staat is. Verslechtert de economie 
daaren tegen, dan hebben mensen minder te besteden en krijg je meer 
 criminaliteit. Kortom, over de relatie tussen economie en moraal wordt 
door  Nederlanders verschillend gedacht.
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mh17: Spontaan niet genoemd, maar wel heel belangrijk

De ramp met de mh17 in juli 2014 is zonder twijfel een van de grote gebeurtenissen die Nederland de afgelo
pen tien jaar geraakt hebben. In onze onderzoeken is het waarschijnlijk wel de gebeurtenis geweest met de 
grootste impact op de publieke stemming.a Hoe kijkt men hier nu ruim drie jaar later op terug? Wat opvalt, 
is dat in slechts een van de vier focusgroepen (oudere Nederlanders in Arnhem) die we dit kwartaal onder 
andere gevraagd hebben terug te blikken op de afgelopen tien jaar de mh17 spontaan genoemd wordt als een 
van de meest ingrijpende gebeurtenissen in deze periode. Vooral het saamhorigheidsgevoel dat, in nasleep 
van deze ramp, ontstond, werd door deze groep als indrukwekkend ervaren:

‘Het saamhorigheidsgevoel, toen de getroffenen op het vliegveld aankwamen en de tocht naar Zeist … 
Als je dat zag, bij mij sprongen de tranen in de ogen. Er was een enorme eenheid na die ramp. Dat was wel 
een uitzondering, dan voel je je echt Nederlander.’
‘Ja, dat was heel indrukwekkend.’

Ook in de Arnhemse ‘jongerengroep’ werd de eensgezindheid na de mh17ramp als iets ingrijpends beleefd, 
maar pas nadat de moderator deze ramp zelf als voorbeeld van een indrukwekkende gebeurtenis had inge
bracht. Ook in allebei de Amsterdamse focusgroepen werd de mh17 niet spontaan genoemd als een van de 
ingrijpendste gebeurtenissen van de afgelopen tien jaar. In deze groep wordt de saamhorigheid naar aan
leiding van de mh17ramp bovendien gerelativeerd als iets tijdelijks dat ook voor een deel door de media 
werd gecreëerd:

‘Je ziet het met al die gebeurtenissen. Net als met Van der Laan, of Nouri.’
‘Als je die aanslagen in Amerika ofzo hebt, dan zie je echt mensen, slachtoffers en dat mensen elkaar gaan 
helpen omdat ze in dezelfde situatie zitten. Samen willen ze weg, dekking zoeken of vluchten omdat er 
iets gebeurt. Dan is het een momentopname. Maar een Nouri, Eberhart zijn je eigen gevoelens.’
‘Maar het wordt zo breed uitgemeten alsof we saamhorigheid hebben, maar het is meer de media die dat 
zo schetst.’

Kortom, drie jaar later lijkt de mh17 voor een groot deel uit het bewustzijn van Nederlanders te zijn ver
dwenen. We zien dit ook terug in de trefwoorden die worden opgeschreven. In 2014 noemden nog veertien 
respondenten spontaan de mh17 (herdenking) als iets waar ze trots op zijn, in 2017 zijn dit nog slechts twee 
respondenten. Het onderzoek naar de mh17ramp werd dit jaar, in tegenstelling tot 2014 toen de ramp 
natuurlijk nog vers was, wel door een paar respondenten spontaan opgeschreven als een belangrijk aan
dachtspunt voor de Nederlandse regering. Het onderzoek naar de mh17ramp wordt dus door sommigen nog 
gevolgd, maar de herinnering aan de herdenking en de saamhorigheid van drie jaar geleden zijn inmiddels al 
wat op de achtergrond geraakt.

a Zie cob 2014|3 en Gabriel van den Brink (red.), Een ramp die Nederland veranderde? Nadenken over mh17. 
Amsterdam: Boom, 2015.
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We kunnen dus concluderen dat Nederlanders, terugblikkend op de 
afgelopen tien jaar, al met al positief zijn over de ontwikkeling van hun 
eigen levenssituatie, zeker in vergelijking met andere Europese landen, 
maar pessimistisch zijn over de ontwikkeling van het land en ronduit 
negatief over de richting waarin de wereld als geheel zich beweegt. 
Voor veel mensen, zo merkten we, zijn dit echter best moeilijke vra-
gen, zeker als wordt gevraagd naar Nederland en de wereld. Niet zelden 
heeft men er geen duidelijk idee bij en vindt men het lastig een ‘totaal-
afweging’ te maken. Al met al wordt de Nederlandse economie, zeker de 
laatste paar jaren, als iets positiefs gezien, maar is men bezorgd over de 
ontwikkeling van de samenleving: individualisering, gebrek aan respect 
en polarisering worden dikwijls als negatieve ontwikkelingen genoemd 
van de afgelopen tien jaar. Vooral de opkomst van de smart phone werd 
in de focusgroepen daarbij vaak als voorbeeld genoemd. Men ergert 
zich eraan dat mensen niet meer met elkaar praten, maar alleen nog 
naar hun telefoon turen. Wat de wereld betreft, maakt men zich over 
de afgelopen tien jaar vooral zorgen over aanslagen, de opkomst van 
extremisme,  oorlogen die gevoerd worden in Noord-Afrika en het 
Midden- Oosten en de spanningen rond Noord-Korea met name in 
combinatie met de verkiezing van Trump als president. Ten slotte viel 
ons op dat, terug blikkend op de laatste tien jaar, de economische crisis 
en in het verlengde hiervan de eurocrisis en de crisis in Griekenland 
niet of nauwelijks werden genoemd. Deze gebeurtenissen lijken, net 
zoals de mh17, voor een groot deel al uit het geheugen verdwenen te 
zijn. Meer in het algemeen waren we verbaasd over de vlakheid van de 
herinneringen. Terugkijkend op de afgelopen tien jaar werden maar 
weinig specifieke gebeurtenissen genoemd, zoals de kroning of het 
bereiken van de tweede plaats van het Nederlands elftal op het wk. 
In retro spectief  blijken specifieke collectieve herinneringen dus al snel 
te vervagen, zeker als ze niet met een gebeurtenis uit het persoonlijke 
leven  verbonden zijn.
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Verantwoording
Voor we de vaste verantwoording van het onderzoek geven, beginnen we met 
reflecties op het focusgroepenonderzoek van de onderzoekers van de bureaus die de 
focusgroepen voor het cob uitvoeren.

Praten mensen anno 2017 anders met elkaar dan tien jaar geleden?
Judith ter Berg en Yolanda Schothorst, Kantar Public

In de afgelopen tien jaar komt keer op keer tijdens de cobgesprekken naar voren dat 
men vindt dat de samenleving verhardt. De deelnemers aan de gesprekken ervaren 
dat mensen geen respect meer voor elkaar hebben, dat groepen burgers tegenover 
elkaar staan, dat mensen steeds kortere lontjes hebben en op een ongenuanceerde 
manier met elkaar communiceren. Men wijst met de beschuldigende vinger mede 
naar de opkomst van de sociale media, de manier waarop politici in de Tweede Kamer 
met elkaar het debat voeren en de toon van de reguliere media. Maar wat merken 
wij van deze ontwikkeling tijdens onze focusgroepgesprekken? Heeft deze ontwik
keling invloed op de discussie aan tafel? Zijn mensen de afgelopen tien jaar meer 
uit gesproken geworden? Reageert men anders op elkaar? Is het onderlinge debat 
scherper geworden?
Zowel in 2008 als in 2017 blijkt dat men tijdens de cobgesprekken bereid is op een 
respectvolle en geïnteresseerde manier van gedachten te wisselen met zes à zeven 
onbekenden. Door de jaren heen constateren we dat mensen bereid zijn om naar 
elkaar te luisteren, te reageren op elkaars standpunten en dat ze aandacht hebben 
voor de individuele belevenis van de ander. Daarbij blijft men bij de eigen overtuigin
gen, maar zonder daarbij het achterste van de tong te laten zien of het conflict aan te 
gaan. Hoe vallen beide constateringen met elkaar te rijmen? Waarom is de toon in de 
groepen in de afgelopen tien jaar niet verhard en die in de samenleving wel?
We zien een aantal verklaringen:
§	 De deelnemers kennen elkaar niet en zien elkaar na een cobgesprek waarschijn

lijk nooit weer. Waarom zou men dan de moeite nemen om de confrontatie aan 
te gaan? Af en toe zien we in de gesprekken dat men probeert te reageren op voor 
hen wezenlijke standpunten en dat men de ander wil overtuigen. Maar als de 
ander daar niet in meegaat, dan legt men zich er meestal snel bij neer.

§	 De anonimiteit van internet maakt dat mensen misschien het gevoel hebben 
(steeds) harder te moeten roepen om gehoord te worden. Wellicht is het niet 
nodig om de confrontatie aan te gaan op het moment dat men elkaar in de ogen 
kan kijken en ziet wat opmerkingen teweeg kunnen brengen. In een focusgroep 
kunnen deelnemers ervan uitgaan dat ze worden gehoord en de kans krijgen om 
hun standpunten naar voren te brengen.

§	 De gespreksleiders proberen bij de cobgesprekken een sfeer te creëren waarin 
mensen zich veilig voelen om afwijkende standpunten naar voren te brengen. 
Een dergelijke moderator is op sociale media niet aanwezig. Mogelijk dat de 
aanwezigheid van een gespreksleider een rem zet op het ventileren van meer 
uitgesproken of ongenuanceerde meningen.

§	 Bij de cobgesprekken formeren we homogene groepen qua relevante achter
grondkenmerken (bv. opleiding, geslacht, leeftijd), waardoor er op dat kenmerk 
meer herkenning en overeenstemming is. De groepen worden het vaakst op 
opleiding ingedeeld. Doen we dat niet, dan merken we dat deelnemers op twee 
manieren terughoudend zijn in het ventileren van hun mening: lageropgeleiden, 
omdat ze het idee hebben dat ze er te weinig verstand van hebben of omdat ze de 
discussie niet goed kunnen volgen, hogeropgeleiden stellen zich terughoudend 
op, omdat ze verwachten dat de lageropgeleiden hen niet goed kunnen volgen. 
Ook zien we dat sommige hogeropgeleiden zich belerend opstellen.
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§	 De groepen zijn qua leeftijd vaak wel breed gespreid en onze ervaring is dat de 
jongste in de groep de oudste niet snel zal tegenspreken of diens mening in twijfel 
zal trekken. Het merendeel van de jongste deelnemers heeft respect voor de 
 grotere ervaring van ouderen.

§	 Als we een indeling maken die gebaseerd is op etnische herkomst, dan zien we dat 
een op dit kenmerk homogene samenstelling van de groepen tot andere gesprek
ken leidt dan een heterogene samenstelling. In een homogene groep spreekt men 
zich meer uit, vooral als het om onderwerpen gaat die direct betrekking hebben 
op anderen die niet tot de eigen groep behoren. De aanwezigheid van enkele deel
nemers met een nietwesterse herkomst maakt dat er op een meer beschaafde 
toon over bijvoorbeeld discriminatie wordt gepraat.

§	 Politieke verschillen tussen deelnemers leiden over het algemeen niet meer tot 
heftige discussies. Door de jaren heen zien we dat het gemakkelijker is geworden 
er voor uit te komen dat men sympathie heeft voor Wilders, men wordt daar door 
de andere deelnemers niet op afgerekend.

§	 Sommige onderwerpen roepen meer discussie op tussen deelnemers dan andere 
onderwerpen. Vooral onderwerpen die dichtbij de eigen ervaringen liggen, zoals 
gezondheidszorg, onderwijs, uitkeringen, discriminatie, maken dat mensen er een 
meer uitgesproken mening over hebben.

Kortom: we kunnen niet constateren dat de toon van de discussie tijdens de cob 
gesprekken op een gelijke manier is veranderd als de toon van het publieke debat. 
Wij denken dat dit met een veelheid aan factoren te maken heeft, waarvan mogelijk 
het feit dat mensen elkaar tijdens een focusgroep in de ogen kunnen kijken en de 
wetenschap dat ze hun mening mogen geven de belangrijkste zijn.

Opleidingsniveau en leeftijden in de cobfocusgroepen
Gerard Blomsma en Evelien Besseling, Ruigrok NetPanel

Sinds 2013 heeft Ruigrok NetPanel twintig cobfocusgroepen begeleid. Welke patro
nen zien wij in deze cobfocusgroepen en is er sprake van verschillen als we kijken naar 
opleidingsniveau en leeftijd?

Lageropgeleiden en hogeropgeleiden
Doorgaans stellen we de cobfocusgroepen samen op opleidingsniveau. In een editie 
spreken we dan met een groep hogeropgeleiden (havo, vwo, hbo, universiteit, post
doctoraal) en een groep lageropgeleiden (mbo4 en lager).
Hogeropgeleiden zijn wel eens geneigd hun mening over ontwikkelingen in de samen
leving toe te lichten door zo’n ontwikkeling in een bredere context te plaatsen of door 
hier wetenswaardigheden als historische feiten en berichtgeving uit de media bij te 
betrekken. Lageropgeleiden onderbouwen hun meningen over ontwikkelingen vooral 
met ervaringen uit de eigen omgeving. Daarbij drukken hogeropgeleiden zich over 
het algemeen wat genuanceerder uit dan lageropgeleiden. Argumenten voor en tegen 
worden ook uitgebreider onderling verkend. Onder de lageropgeleiden constateren we 
dat deze soms relatief krachtig stelling nemen. Hiervan is vooral sprake als het onder
werpen betreft die zich buiten de eigen invloedssfeer afspelen, zoals het optreden van 
de politiek en financiële instellingen. Lageropgeleiden vinden elkaar hier doorgaans 
wel in, wat kan leiden tot een levendige discussie. De enigszins ongenuanceerde 
manier van uiten kan overigens ook te verklaren zijn doordat de lageropgeleiden op 
sommige vlakken met wat meer tegenslag te kampen hebben of hebben gehad.
In beide groepen komt het voor dat iemand zich niet in een discussie mengt, soms 
omdat men, naar eigen zeggen, onvoldoende kennis heeft, en soms omdat iemand 
geen mening heeft over een bepaald onderwerp.
Wanneer dit relevant is vanwege het thema van de cobfocusgroepen, stellen we 
de groepen samen op basis van leeftijd. In dat geval komen in een focusgroep de 
verschillende opleidingsniveaus samen. Hebben we zo’n gemengde groep aan tafel, 
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dan gebeurt het nogal eens dat lageropgeleiden zich op bepaalde onderwerpen buiten 
de discussie houden wanneer de hogeropgeleiden hun kennis laten gelden. Hoger
opgeleiden tonen aan de andere kant wel interesse in hoe lageropgeleiden tegen 
zaken aankijken of welke ervaringen zij hebben.

Ouderen (50plus) versus jongeren (20 tot circa 35 jaar)
De groepsdynamiek in een groep met enkel oudere deelnemers blijkt regelmatig 
anders dan in een groep met enkel jongere deelnemers. Onze constatering is dat de 
ouderen soepeler en natuurlijker met elkaar in discussie gaan dan jongeren. Dit uit 
zich op verschillende momenten. Ouderen gaan vaak voordat de groep start al met 
elkaar in gesprek, waar de jongeren een afwachtende houding hebben en vaker meer 
op zichzelf zijn door bijvoorbeeld met de smartphone bezig te zijn. Tijdens de groep 
lijken de ouderen meer interesse in elkaar te hebben, men luistert goed naar elkaar, 
stelt elkaar een vraag of laat merken dat men het met elkaar eens is. Het gebeurt in 
deze groepen ook vaker dat enkele deelnemers onderling even met elkaar in gesprek 
gaan. Daarnaast schroomt men niet om een andere mening te laten horen. Overall 
geven ouderen aan dat zij het leuk en belangrijk vinden om met elkaar van gedachten 
te wisselen over de Nederlandse samenleving. Men verlaat de focusgroep met dank 
voor de mogelijkheid tot deelname en complimenten voor de moderator voor de fijne 
discussie.
De dynamiek in jongere groepen is over het algemeen minder levendig. De gespreks
leider moet vaker actief de verschillende meningen naar boven halen. Er is in mindere 
mate sprake van interactie (soms blijft het even stil) en men lijkt zich minder comforta
bel te voelen bij het poneren van een tegengestelde mening.
Onder de ouderen bevinden zich vrijwel altijd wel deelnemers met een hoog relative
ringsvermogen. Benoemt men een zorgelijke ontwikkeling, dan is er vaak wel iemand 
die relativeert door te verwijzen naar de generatie voor hen. Gebeurde iets dergelijks 
in die tijd ook al niet?

Achtergrond van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven
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 onder
werpen om Nederland in de tijd en internationaal te kunnen plaatsen en verschei
denheid 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 achter
grondstudie en twee verdiepingsstudies zijn verschenen en beschikbaar op www.scp.
nl/publicaties:
§	 Paul Dekker (red.), Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burger-

perspectieven. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.
§	 Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eefje Steenvoorden, Crisis in aan-

tocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008. Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau, 2009.

§	 Paul Dekker en Josje den Ridder (red.), Stemming onbestemd. Tweede verdiepingsstudie 
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2011.
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Onderzoek in het vierde kwartaal van 2017
Het enquêteonderzoek van dit kwartaal is uitgevoerd door samr op een steekproef 
van personen van 18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De Onderzoek Groep’. Dit onder
zoekspanel is samengesteld op basis van telefonische werving en maakt geen gebruik 
van zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen in principe geen vergoeding, 
maar 227 panelleden die telefonisch niet kunnen worden uitgenodigd en herinnerd, 
ontvangen een cadeaubon van € 7 om hen snel en positief te laten reageren. In totaal 
hebben 1146 mensen tussen 2 oktober en 5 november 2017 de vragenlijst volledig 
ingevuld (1010 via internet en 136 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van de online 
vragenlijst was 21,5 minuten. 96% beoordeelt het onderzoek met een voldoende en 
het gemiddelde cijfer is een 7,5. Tenzij anders vermeld, zijn in dit rapport de resultaten 
gewogen op sekse, leeftijd, opleiding en internetgebruik. De weegfactor varieert van 
0,5 tot 2,6 en de weegefficiëntie is 87%, resulterend in een effectieve steekproef van 
1001. Zie verder de hierna vermelde onderzoeksverantwoording.

Het focusgroeponderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Kantar Public en 
Ruigrok NetPanel. Beide bureaus voerden een gesprek met een groep 2444jarigen en 
een gesprek met een groep 5570/75jarigen. Kantar Public deed dat in Amsterdam op 
10 oktober en Ruigrok NetPanel in Arnhem op 12 oktober. De gesprekken bestonden 
uit een algemene ronde over hoe het nu gaat met Nederland, een intermezzo met het 
invullen en bespreken van twee vragenblokjes uit de enquête en een uitgebreide dis
cussie over de afgelopen tien jaar. Wat in dit rapport is vermeld over de focusgroepen 
is ontleend aan de hiernavolgende rapportages van de onderzoeksbureaus en eigen 
waarneming van de onderzoekers van Sociaal en Cultureel Planbureau.
Op 18 november hebben de auteurs en hun collega’s Emily Miltenburg en Annemarie 
Wennekers aanvullende telefoongesprekken gevoerd met 39 mensen die in oktober 
aan de enquête deelnamen. We vroegen hun vooral om reflecties op hun antwoorden 
op vragen naar veranderingen in de afgelopen tien jaar (voor hoofdstuk 3) en hun 
verwachtingen voor het komend jaar (zie kader in hoofdstuk 1).
Rapporten, beschikbaar op www.scp.nl/publicaties:
§	 Judith ter Berg en Yolanda Schothorst, cob-focusgroepen vierde kwartaal 2017: 

 Amsterdam. Amsterdam: Kantar Public, november 2017 (projectnummer H3390).
§	 Evelien Besseling en Gerard Blomsma, cob-focusgroepen, 4e kwartaal 2017, Arnhem. 

Amsterdam: Ruigrok NetPanel, oktober 2017.
§	 Petra Immerzeel, Tessa Dahlmans en Jurian Broers, Onderzoekstechnische verant-

woording Burgerperspectieven 2017, 4e kwartaal. Leusden: samr, november 2017 
( projectnummer 21.471).

Onderwerpen in eerdere 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;
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Verantwoording

2012|1: ontwikkelingen in de publieke opinie tussen 20082011;
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 hexacopersoonlijkheidsdimensies;
2013|3: persoonlijke toekomstzorgen, inkomensongelijkheid en Europa;
2013|4: opvattingen over OostEuropese 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: opvattingen over decentralisaties 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 mboopgeleiden;
2016|1: decentralisaties en referenda;
2016|2: vluchtelingen en pessimisme en optimisme over Nederland;
2016|3:  politiek vertrouwen & verantwoordelijkheden en kerkelijkheid & 

 godsdienst;
2016|4: energietransitie en electorale diversiteit;
2017|1: maatschappelijk pessimisme en onbehagen; 
2017|2: discriminatie en politieke houdingen; en
2017|3: toekomstperspectieven en de inhoud van optimisme.




