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Thema:

Vertrouwen in informatiebronnen

→→ Het vertrouwen in verschillende informatiebronnen over
klimaatverandering en vaccinaties is toegenomen ...
→→ … maar overheidsinformatie wordt bij vaccinaties meer vertrouwd
dan bij klimaatverandering
→→ Deskundigheid en onafhankelijkheid wekken vertrouwen
→→ Hogeropgeleiden hebben vaker vertrouwen in informatie van
wetenschap en ministerie
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Belangrijkste bevindingen eerste kwartaal 2018

In vergelijking met het vorige
kwartaal is de stemming over
de economie nog positiever
geworden. De tevredenheid over
de economie en de verwachting
dat de economie minstens gelijk
blijft, zijn op hun hoogst sinds
begin 2008. Het aandeel mensen
dat het meer de goede dan de
verkeerde kant op vindt gaan met
het land springt omhoog van
35% eind 2017 naar 49% nu. Voor
het eerst sinds begin 2008 zijn
er meer optimisten dan pessi
misten. In vergelijking met het
vorige kwartaal is er ook meer
vertrouwen in de rechtspraak,
de Tweede Kamer en de regering.
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Nog positiever over de
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optimistisch over Nederland
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→→ p. 7-8, 13-15

Hoewel de stemming over de
economie nog positiever is dan
in het vorige kwartaal, formu
leren meer mensen hun grootste

Gepolariseerde opvattingen
over de democratie

Er is een sterke samenhang tus
sen de opvatting dat politici niet
luisteren en de opvatting dat het
goed zou zijn als burgers directer
invloed hebben op belangrijke
beslissingen. Die opvattingen
zijn bij lageropgeleiden en de
aanhang van sp, pvv en Forum
voor Democratie (FvD) veel popu
lairder dan bij hogeropgeleiden
en de aanhang van D66, Groen
Links en vvd.
→→ p. 29-30

maatschappelijke problemen nu
vaker als kwesties van ‘inkomen
en economie’. Ze komen nu
spontaan aanzienlijk vaker met
zorgen over armoede (12%; vorige
kwartalen 7%).
→→ p. 20
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Minder zorgen over de
economie, maar meer over
armoede
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D66

GL

VVD

Kamerleden en ministers geven niet veel
om wat mensen zoals ik denken (% eens)
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allen

SP

PVV

FvD

Het zou goed zijn als burgers meer konden
meebeslissen over belangrijke politieke
kwesties (% eens)

De tevredenheid over het bestuur
van de eigen gemeente (79% geeft
een voldoende) is groter dan

Scepsis over decentralisaties
sociaal domein onverminderd
groot
De opvattingen van burgers over
de decentralisaties in het sociaal
domein zijn nog altijd negatiever
dan aan de vooravond ervan in
2014. Nog steeds ziet ongeveer de
helft van de mensen (50%) meer
nadelen. Men noemt dan vooral
de bezuinigingen, de beperkte
deskundigheid van gemeenten, de
ongelijkheid tussen gemeenten en
de ingewikkeldheid van het sys
teem. Een minderheid (13%) ziet
juist meer voordelen, voorname
lijk dat ondersteuning dichter bij
de burgers komt en op individuele
situaties kan worden afgestemd.

over de politiek in Den Haag
(57% voldoendes) en het ver
schil ertussen wordt trendmatig
groter. Daarentegen volgen
mensen het landelijke politieke
nieuws vaker (77%) dan het lokale

nieuws (57%) en praten ze daar
met vrienden en familie ook
vaker over (92% resp. 75%).
→→ p. 23-26

Alles bij elkaar genomen, vindt u dat er vooral voordelen of dat er vooral
nadelen zijn aan de overheveling van taken van rijk naar gemeenten?
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Positiever over lokaal
bestuur, geïnteresseerder
in nationale politiek
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neutraal/weet niet

nadelen groter

→→ p. 32 e.v.

Bij vaccinaties en klimaat
verandering relatief veel
vertrouwen in informatie
van wetenschappelijke
onderzoeksinstellingen

Voor informatie over klimaat
verandering genieten de
wetenschappelijke onderzoeks
instellingen het meeste
vertrouwen: 65% van de bevolking
heeft tamelijk veel of volledig
vertrouwen in deze informatie.
Ook de milieuorganisaties genie
ten relatief veel vertrouwen voor
informatie over klimaatverande
ring. Als het gaat om informatie
over vaccinatie, hebben ook veel
burgers (75%) vertrouwen in de
wetenschap, maar gezondheids
specialisten gaan aan kop, met
burgerper spec tieven 2018 | 1

% vertrouwen in verschillende informatiebronnen
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Thema: Vertrouwen in
informatiebronnen
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informatiebron tamelijk veel of
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10

20

30

40

50

60

70

80

vaccinatie. Het vertrouwen in
informatie van de media en van
andere burgers op internet is
zowel bij klimaatverandering als
bij vaccinaties vrij laag.
→→ p. 39-41
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Groepen verschillen in hun
vertrouwen in informatie
bronnen

Hogeropgeleiden hebben vaker
dan lageropgeleiden vertrouwen
in informatie van wetenschap
en ministerie over klimaat
verandering en vaccinatie. Ook
stemvoorkeuren hangen samen
met vertrouwen in informatie
bronnen. Mensen die vvd, D66
of GroenLinks stemmen, hebben
vaker vertrouwen in informatie
van wetenschap en ministerie
over klimaatverandering en vac
cinatie, terwijl mensen die pvv
stemmen of niet stemmen hier
juist minder vaak vertrouwen in
hebben.
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Tussen 2010 en 2018 groeide
het vertrouwen in informa
tie over klimaatverandering
van milieuorganisaties,
wetenschappelijke onder
zoeksinstellingen en
vrienden en familie.
Bij vaccinaties groeide het
vertrouwen in informatie
van het ministerie en andere
overheidsinstellingen en
van vrienden en familie.
Het gemiddeld lage ver
trouwen in informatie
van de media en van
andere burgers op internet
verandert niet veel. Bij infor
matie over vaccinatie genieten
gezondheidsspecialisten een

Ontwikkeling in % vertrouwen in verschillende informatiebronnen
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onverminderd hoog vertrou
wen, terwijl de farmaceutische
industrie in alle jaren op weinig
vertrouwen kan rekenen.
→→ p. 45-49
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Groeiend vertrouwen in
verschillende bronnen van
informatie over klimaat
verandering en vaccinatie
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informatie over klimaatverandering
lageropgeleiden

middelbaar opgeleiden

→→ p. 49 e.v.
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informatie over vaccinatie
hogeropgeleiden
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Ten geleide
In dit 41e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob)
onderzoeken we de Nederlandse publieke opinie in het eerste kwartaal van 2018.
In het eerste hoofdstuk gaan we vooral in op actuele ontwikkelingen in de stem
ming en in de publieke opinie over maatschappelijke en politieke kwesties. In
hoofdstuk 2 gaan we in op het vertrouwen in bronnen van informatie over klimaat
verandering en vaccinatie.
De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld tussen 2 januari en
6 februari; op 20 februari belden we voor enkele aanvullende vragen met
36 respondenten van de enquête.
In de enquêteperiode was er in de media veel aandacht voor de schade door
aardbevingen ten gevolge van gaswinning in Groningen en voor de verantwoor
delijkheid voor schadevergoedingen van de nam/Shell en de overheid. Ook was er
aandacht voor de mest- c.q. koeienfraude en voor de uitbreiding van de luchthaven
Lelystad. De rechtszaak tegen de vermoedelijke dader van de moord op Anne Faber
ging op 10 januari van start. Op 17 januari kwam een cbs-bevinding over de toename
van langdurige armoede in de publiciteit. Op 18 januari was er een grote storm (met
in de media ook aandacht voor de hulp aan gestrande reizigers). Internationaal
waren er begin januari protesten in Iran, werd er in Duitsland gewerkt aan een grote
coalitie, zochten Zuid- en Noord-Korea toenadering voor de Olympische Winter
spelen en bleef Trump de aandacht trekken.
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Hoe gaat het met Nederland?

Kernpunten
→→ In vergelijking met het vorige kwartaal is er een sterke stijging van het optimisme over Nederland.
Nu ziet 49% het meer de goede dan de verkeerde kant opgaan en dat was 35%. Het aandeel mensen
dat het meer de verkeerde kant op vindt gaan, daalde van 57% naar 38%.
→→ Dat het meer de goede kant opgaat, wordt vaak economisch gemotiveerd, dat het meer de verkeerde
kant opgaat vooral met sociale en culturele overwegingen.
→→ In vergelijking met het vorige kwartaal is er meer tevredenheid over de politiek in Den Haag en meer
vertrouwen in de Tweede Kamer, de regering en ook in de rechtspraak.
→→ Binnen de Europese Unie behoort Nederland tot de landen met het meeste optimisme, met het grootste
vertrouwen in instituties en de sterkste steun voor het eu-lidmaatschap.
→→ Hogeropgeleiden en de aanhang van D66, vvd en GroenLinks hebben veel meer vertrouwen in de res
ponsiviteit van politici en minder behoefte aan directe democratie dan respectievelijk lageropgeleiden
en de aanhang van sp, FvD en pvv.
→→ Er is meer tevredenheid over het bestuur van de gemeente (79% geeft dit kwartaal een voldoende) dan
over de politiek in Den Haag (57%) en in Europa (49%). Er is echter weinig interesse voor wat er lokaal
gebeurt. Ook in vergelijking met andere landen concentreert de politieke interesse en betrokkenheid
zich in Nederland sterk op het nationale niveau.
→→ De opvattingen over de decentralisaties in het sociaal domein zijn sinds eind 2014 niet positiever gewor
den. Nog steeds ziet ongeveer de helft van de mensen (50%) vooral nadelen (bezuinigingen, gebrek
aan lokale deskundigheid, ongelijkheid tussen gemeenten, ingewikkeldheid van het systeem). Een
minderheid (13%) ziet vooral voordelen (ondersteuning dichter bij de burgers en op individuele situaties
afgestemd).

Sterke stijging van optimisme over Nederland
In figuur 1.1 volgen we met enkele indicatoren de stemming in het land.
Die is onverminderd positief voor de (verwachtingen voor de) eigen
financiële positie en wordt dit kwartaal voor de Nederlandse economie
nog iets beter. De tevredenheid over de Haagse politiek, nu 57%, is niet
significant gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal (52%), maar
is wel wijder verbreid dan in het derde kwartaal van 2017 (48%). Het
maatschappelijk optimisme vertoont de grootste stijging. Dit kwartaal
is 49% van mening dat het meer de goede dan de verkeerde kant opgaat
met Nederland. In het vierde kwartaal van 2017 was dat nog 35% en dat
was op de lange termijn gezien al een hoog percentage.1
De uitzonderlijke stijging van het maatschappelijk optimisme verdient
wat meer aandacht. Tabel 1.1 laat alle antwoorden op de achterliggende
vraag zien sinds 2008, tot 2017 in periodes van drie jaar. Daarbinnen zijn
er natuurlijk ook allerlei veranderingen, maar de verandering is nooit
zo groot geweest als tussen eind 2017 en begin 2018.2 De tabel laat ook
veranderingen zien in enkele bevolkingscategorieën voor het netto-
optimisme: het aandeel mensen dat het meer de goede kant op ziet gaan
min het aandeel mensen dat het meer de verkeerde kant op ziet gaan.
Voor het eerst sinds onze metingen vanaf begin 2008 is dat voor de hele
bevolking een positieve score.
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We gebruiken ‘optimisme’ voor de
opvatting dat het meer de goede
dan de verkeerde kant opgaat en
‘pessimisme’ voor de opvatting dat
het meer de verkeerde kant opgaat.
Strikt genomen kan de betreffende
vraag ook worden beantwoord alsof
het om een momentopname gaat die
weinig betekent voor de toekomst. De
toelichtingen bij de antwoorden maken
dat echter onwaarschijnlijk. Mensen
hebben het over doorgaande ontwik
kelingen en verwachtingen en hebben
het soms ook expliciet over optimisme
(cob 2017|3: 32).
Vorig kwartaal zagen we ten opzichte
van het derde kwartaal wel een opval
lende verschuiving, namelijk een sterke
stijging van het percentage mensen
dat het meer de verkeerde kant op
vond gaan, van 49% naar 57% van de
respondenten. Die verandering konden
we toen niet verklaren (cob 2017|4: 8)
en dat kunnen we nog steeds niet. Ze
zet dit kwartaal in ieder geval niet door.
Integendeel.
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Figuur 1.1

Positieve waarderingen en verwachtingen, bevolking van 18+, 2008-2018/1 (in procenten)a
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geeft de Nederlandse economie
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geeft de politiek in Den Haag
een voldoende
vindt het eerder de goede dan de
verkeerde kant opgaan met Nederland

De voldoendes zijn het percentage scores 6-10 op een schaal van 1-10 voor tevredenheid. De financiële en economische verwachtingen
betreffen de komende twaalf maanden; de kant waarnaar het met Nederland opgaat, is algemener (zie de vraagstelling in tabel 1.1).

Bron: cob 2008/1-2018/1

Brede omslag, geen specifieke groepen
Met uitzondering van de lageropgeleiden en (daarmee overlappend)
mensen uit huishoudens met benedenmodale inkomens zijn de
scores in netto-optimisme in alle bevolkingsgroepen positief. Over
de hele periode zijn mannen wat positiever dan vrouwen, jongeren
en doorgaans ook ouderen wat positiever dan de middengroep van
35-54-jarigen, en hogeropgeleiden en bovenmodalen zijn een stuk
positiever dan lageropgeleiden respectievelijk benedenmodalen.

3

8

Niet opgenomen in een tabel. Zie
cob 2017|3: 33 e.v. voor analyses van de
relaties tussen verschillende soorten
optimisme.

In alle groepen zien we dit kwartaal een optimismesprong (verschil
len in de grootte ervan zijn waarschijnlijk steekproeftoevalligheden).
We kunnen geen bevolkingsgroepen aanwijzen waarin de verbetering
van de stemming zich concentreert. Er is sprake van een brede omslag in
de publieke opinie. Die omslag is statistisch voor een deel te verklaren
uit veranderingen in opvattingen en houdingen die sterk samenhangen
met het maatschappelijk optimisme. De stijging van het maatschap
pelijke optimisme zou kleiner zijn geweest zonder de toename van
het optimisme over de economie, van de tevredenheid over de Haagse
politiek en (zie verderop in figuur 1.5) van het politiek vertrouwen.3
Die toenames verklaren echter statistisch lang niet de hele stijging in
maatschappelijk optimisme en men kan zich afvragen wat eigenlijk wat
verklaart. Maatschappelijk optimisme zal ook omgekeerd doorwerken
in meer vertrouwen in de economie en politiek. Er zal hier eerder
sprake zijn van elkaar versterkende elementen van een diffuse publieke
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Tabel 1.1

Opvattingen over hoe het met Nederland gaat (in procenten) en netto-optimisme over Nederland (in procentpunten), bevolking van 18+, 2008-2018/1
20082010

20112013

20142016

2017/
1-3

2017/
4

2018/
1

§ duidelijk de verkeerde kant op

13

17

17

15

17

10

§ iets meer de verkeerde dan de goede kant op

50

47

40

39

40

29

§ ik weet het niet

11

10

11

11

8

12

§ iets meer de goede dan de verkeerde kant op

24

24

29

31

31

42

2

2

3

3

4

8

allen

-38

-37

-25

-20

-21

11

mannen

-35

-32

-20

-15

-16

16

vrouwen

-42

-42

-30

-25

-26

5

18-34 jaar

-35

-30

-18

-10

-16

18

35-54 jaar

-45

-43

-31

-26

-29

9

≥ 55 jaar

-32

-37

-24

-21

-16

7

lageropgeleiden

-45

-49

-38

-35

-37

-8

middelbaar opgeleiden

-43

-42

-31

-24

-23

7

hogeropgeleiden

-23

-21

-6

-2

-4

31

benedenmodaal gezinsinkomen

.

-50

-39

-33

-35

-9

modaal

.

-47

-30

-18

-29

7

bovenmodaal

.

-28

-8

-4

7

31

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

§ duidelijk de goede kant op
netto-optimisme (= % gaat de goede kant op
minus % gaat de verkeerde kant op)

Bron: cob 2008/1-2018/1

s temming dan van maatschappelijk optimisme als uitkomst van auto
nome overwegingen ten aanzien van de economie en politiek.
Economisch gaat het goed…
Geven de argumenten voor het optimisme dit kwartaal aanwijzin
gen waarom de stemming is omgeslagen? We hebben dit kwartaal
336 toelichtingen waarom het meer de verkeerde kant opgaat en
366 toelichtingen waarom het meer de goede kant opgaat. Van de
optimisten gebruikt 38% het woord economie of economisch; van de
pessimisten 5%. Optimisten reppen ook vaker over werkgelegenheid
en (daling van de) werk(e)loosheid (10%, pessimisten 2%). Omgekeerd
hebben pessimisten het vaker over respect (7%, optimisten 0%) en over
Nederlanders (5% vs. 1%), buitenlanders (5% vs. 1%), vluchtelingen (6%
vs. 2%) en straffen (4% vs. 1%). Deze woorden geven aanwijzingen voor
de onderwerpen die belangrijk zijn; daarnaast verschillen optimisten
en pessimisten in het gebruik van woorden die iets zeggen over de aard
van de argumentatie. Zo gebruiken pessimisten vaker het woord steeds
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(24% vs. 7%) en optimisten vaker het woord sommige (12% vs. 1%) en
‘(in het) algemeen’ (5% vs. 0%).4
Het is zeker niet nieuw dat de economie de meeste argumenten levert
waarom het meer de goede kant opgaat. Dat hebben we al vaak gesig
naleerd (uitvoerig in cob 2017|3: 40 e.v.). Dit keer zijn er meer mensen
die op de voorspoedige economische ontwikkelingen en vooruitzichten
wijzen, soms zonder reserves, maar vaker gevolgd door zaken die (nog)
niet goed gaan:
‘De economie gaat vooruit. Langzaam iets minder werklozen.
De gesprekken op verjaardagen zijn vrolijker.’ (vrouw, 77 jaar, vwo,
waarom het duidelijk meer de goede kant opgaat)
‘De economie gaat vooruit, de zorg zit in de lift, de werkeloosheid wordt
minder, men wordt wat toleranter, de buitenlanders integreren beter
en er wordt nu al meer aandacht besteed aan de ouderenzorg.’ (man,
79 jaar, (m)ulo, idem)
‘Als het economisch iets beter gaat, zijn er meer mensen met een redelijk
inkomen. Als mensen een redelijk inkomen hebben, zijn ze gelukkiger
en daardoor ook toleranter. Alleen zijn heel veel lonen dusdanig laag,
dat mensen nauwelijks iets leuks kunnen doen. Het verschil tussen de
5% aan de bovenkant en de misschien wel 80% aan de onderkant is te
groot. Rutte heeft het over een inkomen van 3000 euro per maand, maar
daar kunnen de meeste mensen alleen maar van dromen.’ (man, 57 jaar,
lbo, waarom het iets meer de goede dan de verkeerde kant opgaat)
‘Qua economie gaan we langzaamaan weer de goede kant op. Wat onze
rechten op het gebied van cultuur betreft, heb ik mijn twijfels. Anderen
gaan voor ons bepalen wat we eten, wat we mogen drinken, hoe we eruit
zien. Dat baart mij ernstige zorgen. Wij zijn tolerant, maar degene waar
wij tolerant voor zijn, zijn dat niet naar ons en daar wordt geen aandacht
aan besteed. Voor wij het weten gaat het verkeerd.’ (vrouw, 52 jaar, mbo,
idem)
4

10

Met ‘steeds’ wordt vaak op een alsmaar
voortgaande neergang gewezen (‘de
mensen worden steeds egoïstischer’);
‘sommige’ en ‘algemeen’ zitten vaak in
nuancerende en relativerende zinnen
(‘in het algemeen gaat het goed,
maar…’, ‘sommige dingen gaan de
verkeerde kant op, maar…’). Natuurlijk
verschillen niet alleen pessimisten
en optimisten in hun woordgebruik.
Er zijn ook verschillen tussen bevol
kingscategorieën. Vrouwen hebben
het vaker over kinderen (4%, mannen
0%), mannen vaker over Europa (3%,
vrouwen 0%), hogeropgeleiden schrij
ven vaker over klimaat (4% vs. 0% bij
lageropgeleiden), milieu (4% vs. 0%) en
samenleving (10% vs. 4%), lageropge
leiden vaker over ouderen (8% vs. 4%),
rijken (5% vs. 1%), rijker (4% vs. 0%) en
armer (3% vs. 0%). Lageropgeleiden
hebben het overigens ook vaker over de
regering (8% vs. 4%), hogeropgeleiden
vaker over het kabinet (3% vs. 0%).

Daarnaast wijzen de optimisten er onder andere op dat we het goed heb
ben vergeleken met andere landen en sommigen zien ook verbeteringen
op punten waar de pessimisten zich onverminderd zorgen over maken:
‘We leven hier in rijkdom, kijk eens naar de krant en het journaal; veel
ellende op de wereld. Wij mogen dan wel eens zeuren maar slecht
hebben wij het niet.’ (man, 48 jaar, mbo, waarom het duidelijk meer de
goede kant opgaat)
‘Als ik ons vergelijk met andere landen, denk ik wel dat het beter gaat.
Weinig protesten, geen aanslagen, meerdere goed geregelde zaken, we
kunnen nog veilig hier leven.’ (vrouw, 53 jaar, mavo, waarom het iets
meer de goede dan de verkeerde kant opgaat)
‘(…) vluchtelingensituatie is verder genormaliseerd en geaccepteerd. We
zijn al met al een tolerant land. We kunnen van ons laten horen, maar dat
mag ook. Vrijheid is belangrijk, dus ook tegengeluiden. We hebben het
goed in Nederland, zeker in vergelijking met andere landen. Ik denk dat
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de meesten dat wel beseffen en daardoor ook tolerant kunnen zijn.’ (vrouw,
49 jaar, hbo, idem)
‘Nederland was altijd al een open land, maar sinds kort was er veel ophef
over buitenlanders en asielzoekers. Ik heb wel het gevoel alsof de haat min
der wordt en als het niet nu minder wordt, wordt het in de toekomst vast wel
minder en zal Nederland een multicultureel land zijn met een goede band
tussen de inwoners die autochtoon zijn (ik heb er zelden last van gehad,
maar in de grotere steden zie je veel racisme voorkomen).’ (man, 18 jaar,
mavo, idem)

En het gaat ook niet altijd om zware materie en grote trends:
‘Er zijn momenten dat het best goed gaat met Nederland. Bijvoorbeeld saam
horigheid toen het Nederlands vrouwenelftal won. Leuk om te zien, dat
Nederland dan één is.’ (vrouw, 44 jaar, mbo, waarom het iets meer de goede
dan de verkeerde kant opgaat)

Pessimisten trekken de economische voorspoed soms in twijfel, of in ieder
geval het profijt daarvan, en wijzen op zaken die gezien de economische
voorspoed niet zo zouden moeten zijn:
‘Ik merk dat er een groter verschil komt tussen rijk en arm. Het is voor jonge
ren tot 30 jaar vaak gewoon niet mogelijk om een huis, kamer of studio voor
zichzelf te vinden. Ik werk in de horecabranche met nu een bagger cao. Mijn
loon is er in de afgelopen drie bijna vier jaar 0% op vooruitgegaan, maar de
inflatie is maar blijven stijgen. Waar men het heeft over een betere economie
blijf ik haken en verslechtert het bijna alleen maar. Dan sparen, waar doe ik
het voor? Ik betaal er belasting over en beleggen of iets anders blijft naar
mijn mening onzeker. Ik weet niet wat ik moet doen om op oude leeftijd nog
een redelijk pensioen te kunnen hebben. (…)’ (vrouw, 33 jaar, hbo, waarom
het iets meer de verkeerde dan de goede kant opgaat)
‘Dankzij de vvd worden de rijken steeds rijker. Hierdoor ontstaat er een twee
deling in de maatschappij. Ik vind het te gek voor woorden dat in een wel
varend land als Nederland mensen afhankelijk zijn van voedselbanken. Dit
terwijl bedrijven/instellingen financieel bevoordeeld worden door bijvoor
beeld afschaffing dividendbelasting enzovoort.’ (man, 45 jaar, mbo, idem)
‘Het zien van zoveel mensen die bezig zijn met “overleven” in dit zo rijke land
vind ik niet kunnen. De verhoudingen kloppen niet meer met het inkomen
en de uitgaven aan vaste lasten. (…) Punt is dat de gewone burger zijn reke
ningen niet meer kan betalen. Niet omdat ze niet willen, maar niet kunnen!
En wat zijn het dan? Wanbetalers. Onbegrip voor de burger. Lijkt wel alsof ze
niet weten wat zich werkelijk afspeelt in de samenleving. (…)’ (vrouw, 60 jaar,
mbo, idem)

Al of niet in combinatie met economische overwegingen komen pessimis
ten ook dit kwartaal met een brede waaier van sociale, culturele en poli
tieke misstanden en negatieve ontwikkelingen. Hier hebben we in eerdere
kwartaalberichten al uitgebreid aandacht aan besteed (cob 2017|1: 36 e.v. en
cob 2017|4: 8 e.v.).
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Kader 1.1 Wederzijds begrip van economische optimisten en culturele pessimisten
Om enig gevoel te krijgen voor het wederzijds begrip van mensen die het meer de goede kant op vinden gaan
en mensen die het meer de verkeerde kant op vinden gaan in Nederland, legden we in onze nabelronde op
20 februari een aantal economische optimisten de sociale en culturele zorgen van pessimisten voor en omge
keerd een aantal pessimisten de economische overwegingen van optimisten. Men heeft wel begrip voor de
overwegingen ‘van de andere kant’, maar dat leidt niet tot een herziening van het eigen standpunt. Economi
sche optimisten erkennen verharding en verruwing in de samenleving, maar willen zich daar in hun oordeel
niet door laten leiden en zouden het ook beter vinden als anderen er minder op zouden focussen en er in
hun eigen gedrag wat aan zouden proberen te doen. Culturele pessimisten trekken de economische verbe
teringen soms in twijfel (‘iets wat de hogere klasse zo beleeft, maar ik niet’), wijzen op schrijnende armoede
ondanks de toenemende welvaart of vinden de economische ontwikkeling tamelijk irrelevant: ‘We zitten op
een zinkend schip en wat maakt een economische opleving dan nog uit?’ Een enkele optimist sluit niet uit dat
door economische verbetering ook sociaal zaken weer beter gaan, omdat mensen meer te besteden hebben,
maar verder is de consensus dat (positieve) economische ontwikkelingen en (negatieve) sociale en culturele
ontwikkelingen los van elkaar staan.

We hebben in het voorafgaande geen verklaring kunnen bieden voor
het sterk toegenomen optimisme begin dit jaar. Waarschijnlijk ligt de
verklaring niet in een optelling van individueel veranderende inzichten
in maatschappelijke ontwikkelingen of verwachtingen van de econo
mie, maar meer in een collectieve omslag in de publieke opinie, in de
media en in gesprekken naar meer erkenning dat het eigenlijk best goed
of in ieder geval niet zo slecht gaat.5 We gaan de volgende keer zien of
het toegenomen optimisme beklijft of een bevlieging was. We sluiten dit
onderdeel nu af met twee visuele presentaties van het maatschappelijke
en economische optimisme, een over de verscheidenheid in Nederland
en een over Europa.

5
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De omslag moet al in 2017 hebben
plaatsgevonden want we zien geen
toename van optimisme in de onder
zoeksperiode (vanaf 2 januari). We heb
ben geen goede media- en enquêtedata
om een omslag van de stemming in de
laatste maanden van 2017 te dateren,
laat staan de mechanismen erachter
vast te stellen. We gaan hier dan ook
niet speculeren over een mogelijk effect
van een medio december verschenen
scp-publicatie die in de media veel
aandacht kreeg omdat ze een positiever
beeld van Nederland gaf dan veel
mensen zouden verwachten (google
‘Sociale staat van Nederland 2017’).

Optimistische vvd’ers en pessimistische pvv’ers
In figuur 1.2 zetten we het netto-optimisme over Nederland af tegen
het netto-optimisme over de economie op korte termijn. Dat doen
we behalve voor mannen en vrouwen en de drie inkomensgroepen
uit tabel 1.1 ook voor groepen met verschillende stemintenties. Beide
soorten optimisme hangen sterk samen. De aanhangers van FvD scoren
iets afwijkend: ze zijn duidelijk negatief over hoe het gaat met Neder
land, maar tamelijk gemiddeld over de economie. De grootste afstand
in figuur 1.2 is er tussen de aanhang van de pvv (het meest pessimistisch
over het land en de economie) en de aanhang van de vvd (het meest
optimistisch over beide).
Optimistische Ieren en Nederlanders en pessimistische Grieken
en Kroaten
We zoomen in figuur 1.3 uit op de beide optimismedimensies en plaat
sen Nederland in Europees perspectief. De daarvoor gebruikte vragen
uit de Eurobarometer van eind 2017 komen sterk overeen met die uit
het cob in figuur 1.2, maar de setting van de vragen is zo verschillend,
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Figuur 1.2 Netto-optimisme over Nederland en over de economie; diverse groepen in 2018 (in procentpunten)a
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Netto-optimisme over Nederland: zie tabel 1.1; netto-optimisme over de economie: % mensen dat de komende twaalf maanden verbe
tering verwacht – % mensen dat verslechtering verwacht. Weergegeven zijn stemintenties (wat zou u doen als er nu Kamerverkiezingen
zouden zijn?) van groepen van minstens zestig respondenten.

Bron: cob 2018/1

dat de niveaus van optimisme in beide figuren onvergelijkbaar zijn
(cob 2016|3: 8).
Figuur 1.3 toont Nederland in een optimistisch gestemd groepje
landen met Ierland, Finland, Malta en Portugal, op grote afstand van
Kroatië en vooral Griekenland. Opmerkelijk is de positieve score van het
voormalige eurocrisisland Portugal. De stemming is er over de hele linie
in 2017 een stuk beter dan in het buurland Spanje.6 Opmerkelijk is ook
de afwezigheid van Denemarken en Zweden. Vaak zitten die ook in de
meest positief gestemde hoek van Europese grafieken (zoals verderop
in figuur 1.5).

6
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Figuur 1.3

Netto-optimisme over het land en de economie, bevolking van 15+, najaar 2017 (in procentpunten)a

80

60
IE
LU

FI
DK

20

land

EE

AT

DE

0

PL
HU

BE

‹
verkeerde kant

CZ

SE

›

goede kant

40

NL
MT

PT

-20

CY

FR
EU28
LV

UK
LT

SI
SK

BG

RO

-40

IT

ES

-60
HR

scp.nl

GR
-80
-40

-30

-20

-10
slechter

a

0
‹

economie

10
›

20

30

AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
EU
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK

Oostenrijk
België
Bulgarije
Cyprus
Tsjechië
Duitsland
Denemarken
Estland
Spanje
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Griekenland
Kroatië
Hongarije
Ierland
Italië
Litouwen
Luxemburg
Letland
Malta
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Zweden
Slovenië
Slowakije
Verenigd Koninkrijk

40

beter

Economie = % dat verbetering – % dat verslechtering verwacht voor de nationale economie in de komende twaalf maanden; land =
% ‘gaat de goede kant op’ – % ‘gaat de verkeerde kant op’ 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 88.3 (november 2017)

Meer vertrouwen in rechtspraak en politiek
Figuur 1.4 biedt een overzicht van de ontwikkelingen in institutioneel
vertrouwen. Evenals in de algemene stemmingsfiguur 1.1 zijn er ook
hier uitsluitend positieve veranderingen op korte termijn te zien. Er
doen zich ten opzichte van het vorige kwartaal significante (p < 0,01)
stijgingen voor bij de rechtspraak (vorig kwartaal gaf 62% van de onder
vraagden een voldoende, nu 71%), de Tweede Kamer (van 51% naar 59%)
en de regering (van 50% naar 56%).

7
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Het gemiddelde rapportcijfer voor
vertrouwen in de rechtspraak vertoont
over de 34 onderzoeksdagen een licht
dalende trend; bij het vertrouwen in de
politiek is geen significante (p < 0,01)
trend in de onderzoeksperiode te
bespeuren, evenmin trouwens als bij
de houding tegenover de economische
en maatschappelijke ontwikkelingen in
figuur 1.1.

De politiek wordt waarschijnlijk meegetrokken in de bredere positieve
stemmingsverandering van dit kwartaal en mogelijk is er ook sprake van
een wat vertraagde toekenning van vertrouwen aan het nieuwe kabinet.
Na verkiezingen en bij het aantreden van een nieuw kabinet zien we vaak
een opleving van politiek vertrouwen, maar die bleef in het vorige kwar
taal nog uit (cob 2017|4: 7). De sterke stijging van het vertrouwen in de
rechtspraak is opmerkelijk. Als er een specifieke gebeurtenis of bepaald
nieuws aan ten grondslag ligt, moet dat van voor de onderzoeksperiode
zijn, want gedurende die periode (begin januari tot begin februari)
neemt het vertrouwen niet plotseling toe, maar trendmatig juist wat af.7
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Figuur 1.4 Vertrouwen in zeven instituties, bevolking van 18+, 2008-2018/1 (in procenten)a
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Vermeld zijn percentages scores 6-10 op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) tot 10 (alle vertrouwen) in antwoord op de vraag
‘Hoeveel vertrouwen hebt u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’

Bron: cob 2008/1-2018/1

De meest actuele Europese vertrouwenscijfers stammen van november
2017 en we kunnen dus niet nagaan of zich hier voor Nederland ook
recent een toenemend vertrouwen in politiek en recht(spraak) voor
doet. Ook zonder een recente stijging zit Nederland echter al in de hoek
van veel vertrouwen, zo laat figuur 1.5 zien. Met Zweden, Denemarken,
Finland, Duitsland en Luxemburg vormt Nederland de tegenpool van
Bulgarije, Kroatië en Slovenië, waar parlement en rechtssysteem heel
laag scoren. Dat laatste geldt in Griekenland ook voor het parlement,
maar niet voor het rechtssysteem.

Kader 1.2 Vertrouwen in de regering onveranderd door de affaire Halbe Zijlstra
In de weken na de enquête was er in de media ruim aandacht voor de leugens van de minister van Buiten
landse Zaken Zijlstra over een bijeenkomst die hij zou hebben gehad met de Russische president Poetin. Dat
leidde tot het aftreden van Zijlstra op 13 februari. Omdat we ons konden voorstellen dat dit van invloed was
op het vertrouwen in de regering, hebben we ter afsluiting van onze telefoongesprekken op 20 februari alle
36 respondenten hun rapportcijfer voor vertrouwen in de regering voorgelegd en gevraagd of men dat cijfer
nu weer zou geven. Slechts enkele respondenten begonnen in hun antwoord spontaan over Zijlstra, de ande
ren vroegen we daar vervolgens expliciet naar. Niemand wilde zijn of haar cijfer vanwege Zijlstra veranderen.
Dat kon zijn, omdat men al een heel laag cijfer gaf (‘ik vond het al niks en dat is niet minder geworden’) of ‘dit
soort dingen’ al in een laag cijfer had ingecalculeerd, maar ook omdat men het een incident vond waarop niet
een heel kabinet beoordeeld moest worden (‘dat zou ik zelf ook niet prettig vinden’). Voor sommigen was de
affaire een bewijs van de onbetrouwbaarheid van de politiek, voor anderen een blijk van haar zelfcorrigerend
vermogen, maar niemand toonde zich geschokt; men was hoogstens verwonderd over zoveel domheid.
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Tabel 1.2 Grootste problemen, sterkste punten en politieke prioriteiten, bevolking van 18+, 2008-2018/1 (in procenten)a
nationaal probleembesefb
onderwerpen

2008’10

2011’13

2014’16

2017/
1-3

2017/
4

2018/
1

top vijf
en +/-e

samenleven en normen en waarden

21

19

17

20

18

20

1

immigratie en integratie

10

8

17

19

15

14

2

inkomen en economie

14

16

12

8

10

12

3+

7

10

14

12

14

10

4-

criminaliteit en veiligheid

11

9

5

7

9

8

5

politiek en bestuur, overheid

13

12

9

9

8

7

verkeer en fysieke leefomgeving

5

4

2

3

4

5

natuur en milieu

2

2

2

3

3

5

sociaal stelsel, verzorgingsstaat

1

3

3

2

2

3

onderwijs, innovatie en cultuur

2

3

3

2

3

3

werkgelegenheid

3

5

6

3

3

2

internationaal, nl in de wereld

1

3

4

3

3

2

vrijheden

1

0

1

1

1

1

jeugd en gezin

3

2

1

1

1

1

overig

4

4

5

6

5

7

totaal

100

100

100

100

100

100

87

88

88

86

85

85

gemiddeld aantal onderwerpen per persoon (tussen
3,4
haakjes staat het gemiddelde aantal incl. wie niets noemt) (3,0)

3,5
(3,0)

3,4
(3,0)

3,4
(2,9)

3,3
(2,8)

3,3
(3,0)

gezondheids- en ouderenzorg

% met minstens één onderwerp

a

b
c
d
e

+

In reactie op elk van de drie onderstaande vragen konden respondenten maximaal vijf onderwerpen noemen. Achteraf zijn de onder
werpen ingedeeld in vijftien categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee: het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig
aan het aantal genoemde onderwerpen. De volgorde van de categorieën is die van de grootste problemen in 2018.
‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar schaamt u zich voor als
het om de Nederlandse samenleving gaat?’
‘En wat vindt u juist goed in ons land? Waar bent u zeer positief of blij over of trots op als het om de Nederlandse samenleving gaat?’
‘Wat zou u hoog op de agenda van de Nederlandse regering willen hebben? Het kan gaan om onderwerpen die veel meer aandacht
moeten krijgen of heel anders aangepakt moeten worden.’
Voor het eerste kwartaal van 2018 is de top vijf vermeld en zijn met een plus of min de significante (p < 0,01) veranderingen ten opzichte
van het vierde kwartaal van 2017 aangegeven (voor de politieke agenda ten opzichte van het derde kwartaal van 2017).

Bron: cob 2008/1-2018/1
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nationale trotsc
2008’10

2011’13

2014’16

nationale politieke agendad

2017/
1-3

2017/
4

2018/
1

15

17

19

17

14

14

4

3

4

3

3

3

8

7

8

11

13

12

10

10

9

9

10

11

2

2

3

2

5

3

6

5

5

5

4

6

5

6

7

7

8

5

4

4

3

10

10

8

6

7

1

top vijf
en +/-e

2008’10

1

2011’13

2014’16

2017/
1

2017/
3

2018/
1

top vijf
en +/-e

7

4

4

4

4

4

9

7

12

13

14

9

4-

3

14

16

14

11

11

12

2

4

15

17

21

21

22

21

1

12

10

7

8

7

8

7

7

6

6

4

5

7

7

5

3

4

3

4

3

3

6

4

4

4

6

8

7

6

5

3

5

4

5

5

4

8

7

8

8

7

9

7

6

8

10

1

1

2

2

3

3

6

8

5

5

4

3

2

2

2

1

1

2

5

6

5

4

3

15

12

12

13

13

13

1

1

1

1

1

2

1

0

0

0

0

0

4

2

1

1

1

2

10

11

10

11

10

10

4

3

3

6

4

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

64

63

61

62

62

64

77

80

80

81

81

79

2,5
(1,6)

2,5
(1,6)

2,5
(1,5)

2,5
(1,5)

2,4
(1,6)

2,4
(1,6)

3,1
(2,4)

3,2
(2,5)

3,1
(2,5)

3,2
(2,6)

3,2
(2,6)

3,1
(2,4)

+

5

2

Grote problemen, sterke punten en politieke
prioriteiten
Wat zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in de publieke
opinie? Dat gaan we na door mensen in onze enquête te vragen in
eigen woorden aan te geven wat zij de grootste problemen in Nederland
vinden, wat ze juist goed vinden gaan en wat hoog op de agenda van de
regering zou moeten staan. De drie vragen kunnen elk met maximaal
vijf trefwoorden worden beantwoord. Die delen we vervolgens toe aan
categorieën die we hebben onderscheiden bij het eerste onderzoek in
2008 en die we zo constant mogelijk proberen te houden.8 In tabel 1.2
hebben we achtereenvolgens het nationaal probleembesef, de nationale
trots en de (Haagse) nationale politieke agenda weergegeven.9
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Dat is onvermijdelijk niet altijd opti
maal vanuit een later perspectief. Zo
plaatsen we hypotheken in de categorie
‘verkeer en fysieke leefomgeving’,
omdat het begin 2008 om huisvesting
ging, maar als we nu zouden begin
nen, zouden we ze wellicht eerder
als belastingk westie bij ‘inkomen en
economie’ plaatsen. We zouden nu
waarschijnlijk ook op een andere inde
ling van categorieën uitkomen (meer
differentiatie bij ‘samenleven’, geen
aparte categorie ‘jeugd en gezin’, enz.).
Bij het vaststellen hiervan houden we
er rekening mee dat mensen verschil
lende aantallen trefwoorden noemen.
Om iedereen gelijk te laten meetellen
en om te vermijden dat bepaalde
groepen respondenten (zoals hoger
opgeleiden) die meer trefwoorden noe
men zwaarder meewegen, krijgt elke
respondent die minstens één trefwoord
opschrijft hetzelfde gewicht. Dat wordt
verdeeld over het aantal problemen c.q.
sterke punten en agendasuggesties dat
ze geven (zie ook noot a onder tabel 1.2).
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Figuur 1.5

Nettovertrouwen in het rechtssysteem en het parlement, bevolking van 15+, najaar 2017
(in procentpunten)a
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Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Zweden
Slovenië
Slowakije
Verenigd Koninkrijk

80

het rechtssysteem

a

Vermeld is het verschil tussen % ‘eerder wel vertrouwen’ en % ‘eerder geen vertrouwen’ in het nationale rechtssysteem en in (de belang
rijkste Kamer van) het nationale parlement.

Bron: Eurobarometer 88.3 (november 2017)

Kader 1.3 De meest gebruikte woorden
Tabel 1.3 geeft een overzicht van de meest gebruikte woorden dit kwartaal, bij de vorige meting en bij de
meting tien jaar geleden. Toen was Wilders het meest gebruikte probleemwoord, eind 2017 en nu is dat zorg.
Bij de politieke prioriteiten (waarvoor in 2017/3 is gemeten in plaats van in 2017/4) is de dominantie van de
zorg groot: naast het woord zorg op de eerste of tweede plaats worden ook gezondheidszorg en ouderenzorg
frequent genoemd. Bij de nationale trots is in alle drie kwartalen vrijheid het meest gebruikte woord, maar
het was begin 2008 (22% van de ondervraagden met minstens één trefwoord gebruikten het) wel belangrij
ker dan in de recente kwartalen (13% resp. 14%).
Per kwartaal zijn er ook woorden die niet per se frequent worden gebruikt, maar wel opvallend vaak in verge
lijking met andere kwartalen. Daar gaven we in het vorige kwartaalbericht een uitgebreid overzicht van voor
de eerste veertig kwartalen (cob 2017|4: 52-54). In het eerste kwartaal van 2018 vallen Groningen, gaswinning
en aardbevingen op bij de grootste problemen en politieke prioriteiten. Ze worden door 3,3% van de res
pondenten gebruikt om de grootste problemen aan te geven (in het vierde kwartaal van 2017 0,3%) en door
5,5% om de grootste problemen of politieke prioriteiten aan te geven (in het derde kwartaal van 2017 0,4%).
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Tabel 1.3

Meest gebruikte woorden, bevolking van 18+, 2008/1-2018/1a
grootste problemen

2008/1

2017/4

2018/1

Wilders (13%)

zorg (15%)

zorg (12%)

onderwijs (8%)

vluchtelingen (10%)

vluchtelingen (7%)

zorg (8%)

onderwijs (6%)

discriminatie (6%)

politiek (7%)

ouderen (6%)

armoede (6%)

criminaliteit (6%)

discriminatie (6%)

ouderen (6%)

mensen (5%)

politiek (6%)

arm (5%)

discriminatie (5%)

veiligheid (6%)

rijk (5%)

sterkste punten
2008/1

2017/4

2018/1

vrijheid (22%)

vrijheid (13%)

vrijheid (14%)

meningsuiting (11%)

zorg (6%)

economie (8%)

voorzieningen (5%)

economie (6%)

economie (5%)
politieke prioriteiten
2008/1

2017/3

2018/1

onderwijs (16%)

zorg (23%)

zorg (20%)

zorg (12%)

onderwijs (15%)

onderwijs (13%)

gezondheidszorg (8%)

ouderenzorg (8%)

ouderen (8%)

criminaliteit (6%)

ouderen (97%)

milieu (7%)

milieu (6%)

vluchtelingen (6%)

ouderenzorg (6%)

veiligheid (5%)

immigratie (5%)

gezondheidszorg (5%)

ouderen (5%)

milieu (5%)
veiligheid (5%)
gezondheidszorg (5%)

a

Woorden die minstens 5% van de respondenten met minstens één trefwoord gebruiken.

Bron: cob 2008/1, 2017/3-4 en 2018/1

Problemen en agendapunten benoemen blijkt steevast gemakkelijker
dan het noemen van sterke punten. Waar dit kwartaal 85% ten minste
één probleem noemt en 79% ten minste één prioriteit voor de politieke
agenda, weet slechts 64% één of meer sterke punten te formuleren. Zoals
vrijwel altijd is de categorie ‘samenleven en normen en waarden’ de
grootste bij zowel het nationaal probleembesef als de nationale trots,
maar wordt er nauwelijks aandacht voor gevraagd op de politieke agenda
in Den Haag.10 Hoog in het probleembesef staan verder kwesties rond
immigratie en integratie, inkomen en economie (meer dan vorig kwar
taal), de zorg (minder dan vorig kwartaal) en criminaliteit en veiligheid.
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10 Het gaat bij de problemen en sterke
punten natuurlijk om heel verschil
lende onderwerpen. Bij de problemen
gaat het vaak om gebrek aan respect,
verharding, polarisatie en onverschillig
heid, bij de sterke punten om gemeen
schapszin en hulpbereidheid.
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Figuur 1.6 Aandacht voor armoede en economie in de probleemcategorie ‘inkomen en economie’, bevolking van
18+, 2008-2018/1 (in procenten)a
scp.nl

14
12
10
8
6
4
2
0

2008

2009
armoede

a

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018/1

economie

Geteld zijn arm* (‘arme’, ‘armoede’, ‘armoedegrens’ enz.) en econ* (‘economie’, ‘economisch’ enz.) in de probleemcategorie ‘inkomen en
economie’. Weergegeven is het percentage van alle ondervraagden dat minstens eenmaal zo’n woord gebruikt.

Bron: cob 2008/1-2018/1

Het opvallendste is wellicht de toename van de categorie ‘inko
men en economie’ als ervaren probleem, terwijl de stemming over de
economie in figuur 1.1 geweldig is en zelfs nog iets verder verbeterde ten
opzichte van het vorige kwartaal. Analyse van de gebruikte trefwoorden
in deze categorie leert dat het daarin nu veel minder dan een paar jaar
terug om de economie en meer om inkomen en dan vooral om de laag
ste inkomens gaat. In tabel 1.3 bleek bij de meest frequente probleem
woorden al dat er dit kwartaal veel aandacht is voor armoede. In
figuur 1.6 illustreren we de ontwikkeling binnen de probleemcategorie
‘inkomen en economie’ door te laten zien hoe frequent daarin woor
den beginnend met ‘arm’ en met ‘econ’ zijn gebruikt. De aandacht voor
‘economische problemen’ neemt sinds 2013 af en die voor ‘armoede
problemen’ neemt dit kwartaal sterk toe.11
Dit maakt de groei van de categorie ‘inkomen en economie’ in
tabel 1.2 begrijpelijk: juist omdat het economisch zo goed gaat of zou
gaan, wordt armoede als schrijnender ervaren.

11

20

Waarbij er geen ontwikkeling te sig
naleren is gedurende de onderzoeks
periode (begin januari – begin februari).
Het is dus geen effect van (media-aan
dacht voor) de medio januari versche
nen armoedemonitor van het cbs (zie
Ten geleide).

In de nationale trots komen na het samenleven de vrijheden, de eco
nomie, de zorg en het onderwijs. Op de Haagse publieksagenda wordt
evenals in eerdere kwartalen de zorg met stip op de eerste plaats gezet.
Daarna komen inkomens- en economische kwesties, kwesties op
het terrein van het ministerie van ocw, de immigratie en integratie
(maar minder belangrijk dan in het derde kwartaal van 2017) en natuur
en milieu. Over een langere periode gezien, is de laatste een stijger
(met name omdat er meer aandacht wordt gevraagd voor klimaat
verandering), maar over de hele linie is er weinig beweging in de
agenda’s.
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We gaan dit keer niet verder in op de afzonderlijke onderwerpen, maar
gaan na in hoeverre de belangrijkste categorieën van het probleem
besef en de politieke-agendavoorkeuren verschillen tussen bevolkings
categorieën (zie tabel 1.4). Dat doen we voor de sociaaldemografische
onderscheidingen (die we ook in de rest van dit hoofdstuk gebruiken)
en voor stemintenties. Met het oog op de laatste combineren we dit
kwartaal met het vorige kwartaal waarin de betreffende vraag is gesteld,
omdat we anders wel veel partijvoorkeuren missen bij gebrek aan
voldoende aanhang (we rapporteren in deze tabellen alleen over catego
rieën van minstens honderd respondenten).
De belangrijkste vijf probleemcategorieën vullen in de hele bevol
king ongeveer twee derde van het nationaal probleembesef en dat geldt
ruwweg ook voor vrijwel alle onderscheiden bevolkingsgroepen. Het
aandeel is minder bij de D66-aanhang (die noemt diverse andere onder
Tabel 1.4 De top vijf grootste probleemcategorieën in delen van de bevolking in 2017/4-2018/1 (in procenten)a
samenleven
gezondheidsen normen immigratie en ouderen inkomen en
en waarden en integratie zorg
economie

criminaliteit
en veiligheid

totaal

allen

19

14

12

11

9

65

mannen

19

15

10

11

8

62

vrouwen

20

14

14

11

9

68

18-34 jaar

20

16

10

11

7

64

35-54 jaar

20

14

12

12

9

67

≥ 55 jaar

18

15

13

10

10

65

lageropgeleiden

15

17

15

10

11

68

middelbaar opgeleiden

18

15

12

12

9

67

hogeropgeleiden

24

12

10

10

6

62

benedenmodaal gezinsinkomen

16

16

12

13

9

66

modaal

21

13

14

11

10

68

bovenmodaal

22

15

10

9

8

63

cda stemintentie

24

11

13

11

8

67

PvdA

24

11

10

13

7

64

sp

19

11

14

19

9

71

vvd

21

13

9

7

15

65

pvv

8

27

14

12

10

71

GroenLinks

20

13

13

12

5

62

D66

24

11

10

7

6

57

FvD

8

21

11

8

8

55

niet stemmen

15

13

17

14

10

68

zwevend

20

15

13

9

10

67

a

Als aandelen van het nationale probleembesef (zie tabel 1.2). Door de samenvoeging van twee kwartalen staan nu de zorg op de derde
en inkomen en economie op de vierde plaats.

Bron: cob 2017/4 en 2018/1
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werpen meer, maar vooral meer problemen rond onderwijs: 7% vs.
3% van alle ondervraagden) en de aanhang van FvD (die vooral meer
problemen noemt in de sfeer van politiek en bestuur: 18% vs. 8% van
alle ondervraagden). Wat de top vijf betreft, zijn er weinig substantiële
verschillen tussen de sociaaldemografische categorieën. Vrouwen zien
vaker grote problemen in de zorg (14% vs. 10% van de mannen; buiten de
tabel: mannen zien de grootste problemen vaker in de sfeer van politiek
en bestuur: 11% vs. 5% van de vrouwen). Hogeropgeleiden wijzen minder
op criminaliteit en veiligheid en noemen vaker problemen van samen
leven; lageropgeleiden noemen vaker immigratie- en integratiekwesties
en problemen in de zorg. Bij de stemintenties zijn er grotere verschillen.
We halen een paar contrasten naar voren. Over samenleven maakt de
aanhang van cda en PvdA zich veel grote zorgen, terwijl de aanhang van
pvv en FvD zich daarover juist weinig grote zorgen maakt. De aanhang
van pvv en FvD maakt zich eerder grote zorgen over immigratie en inte
gratie.12 Niet-stemmers wijzen vaker op problemen in de zorg, sp-kiezers
wijzen in tegenstelling tot die van D66 en FvD op problemen rond inko
men en economie. Bij criminaliteit en veiligheid staat de aanhang van
de vvd met grote zorgen (15% van het probleembesef) tegenover die van
GroenLinks en D66 (5% resp. 6%).
Wat de politieke agenda betreft (tabel 1.5) maken de vijf belangrijkste
punten van de hele bevolking in alle onderscheiden groepen tussen
ruim de helft en twee derde van de agenda uit. Het aandeel is het kleinst
bij de kiezers van D66, GroenLinks en de PvdA. Zij vragen relatief vaak
aandacht voor kwesties van natuur en milieu (17%, 14% en 12% vs. 7% van
alle ondervraagden en daarom buiten de top vijf van tabel 1.5). Vrouwen
agenderen de zorg aanzienlijk vaker (26%) dan mannen (17%) en lager
opgeleiden (25%) doen dat vaker dan hogeropgeleiden (18%). Jongeren
en hogeropgeleiden willen meer aandacht voor onderwijs op de poli
tieke agenda (14% en 12%) dan ouderen en lageropgeleiden (6% en 5%).
Qua stemintenties zien we grote verschillen in de gevraagde aandacht
voor de categorieën in de top vijf. Zo staat voor de zorg de sp (29%)
tegenover D66 (16%), bij immigratie en integratie de pvv (22%) tegenover
de PvdA (6%), bij inkomen en economie de sp (18%) tegenover de groep
niet-stemmers (6%), bij onderwijs D66 (16%) tegenover FvD (3%) en bij
criminaliteit de vvd (12%) tegenover D66 (2%).

12 Het zijn waarschijnlijk vaak wel ver
wante zorgen over de relaties tussen
mensen en groepen, maar specifieker
geformuleerd. Zie cob 2016|3: 21-23.
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Natuurlijk gaan er achter dezelfde probleem- en agendacategorieën,
zeker in het geval van stemintenties, vaak heel verschillende zorgen en
beleidsvoorkeuren schuil. Men kan zich zorgen maken over de collec
tieve kosten of juist over de individueel in rekening gebrachte kosten van
de zorg, over de hoogte van de aow of juist over de hoogte van de hoog
ste belastingschijf, over de gebrekkige integratie van migrantengroepen
of juist over hun discriminatie en onheuse bejegening. Daarop gaan we
nu niet verder in (zie cob 2016|4: 24 e.v.). In de rest van dit hoofdstuk
brengen we de publieke opinie verder in kaart voor de tevredenheid over
en betrokkenheid bij drie lagen van politiek en bestuur: de Europese
Unie, de landelijke politiek en het lokale bestuur.
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Tabel 1.5

De top vijf categorieën politieke prioriteiten in delen van de bevolking in 2017/3-2018/1 (in procenten)a
gezondheidsonderwijs,
en ouderen immigratie inkomen
innovatie
zorg
en integratie en economie en cultuur

criminaliteit
en veiligheid

totaal

allen

22

12

11

9

8

61

mannen

17

12

12

8

8

56

vrouwen

26

11

11

10

8

66

18-34 jaar

21

12

10

14

7

63

35-54 jaar

21

13

12

8

8

62

≥ 55 jaar

22

10

12

6

8

58

lageropgeleiden

25

12

13

5

8

63

middelbaar opgeleiden

22

13

12

8

8

63

hogeropgeleiden

18

10

10

12

7

57

benedenmodaal gezinsinkomen

22

12

13

7

8

63

modaal

24

11

11

8

7

61

bovenmodaal

18

11

10

11

8

58

cda stemintentie

25

11

10

6

10

62

PvdA

18

6

13

10

7

54

sp

29

9

18

5

5

66

vvd

18

13

10

14

12

67

pvv

21

22

10

4

7

64

GroenLinks

19

9

11

12

4

55

D66

16

8

9

16

2

52

FvD

18

21

9

3

8

59

niet stemmen

27

15

6

9

9

67

zwevend

25

12

11

8

10

66

a

Als aandelen van de nationale politieke agenda (zie tabel 1.2).

Bron: cob 2017/3 en 2018/1

Politiek en bestuur: niveaus van tevredenheid
en betrokkenheid
Figuur 1.7 laat de feitelijke ontwikkelingen en lineaire trends in de
gemiddelde rapportcijfers voor tevredenheid over de drie bestuurs
lagen in de afgelopen 41 kwartalen zien. De tevredenheid over het
lokale bestuur is groter dan over de nationale en Europese politiek en
vertoont een licht positieve trend. De tevredenheid over de nationale en
Europese politiek vertoont (sterk overeenkomende) fluctuaties en licht
negatieve trends. Nu weten we dat de meeste mensen weinig positieve
associaties hebben bij politiek en een deel van het verschil tussen lokaal
en (supra)nationaal zou veroorzaakt kunnen worden, doordat we in het
eerste geval vroegen naar bestuur en in het tweede geval naar politiek.
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Figuur 1.7

Tevredenheid over het gemeentelijke bestuur en de Haagse en Europese politiek, bevolking van 18+,
2008-2018/1 (in gemiddelde rapportcijfers)a

6,5

6,0

5,5

5,0

scp.nl

4,5

4,0
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2009

2010

het bestuur van uw gemeente

a

2011

2012

de politiek in Den Haag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

de Europese politiek

‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe tevreden u bent met: … het bestuur van uw gemeente / de politiek in Den Haag /
de Europese politiek?’

Bron: cob 2008/1-2018/1

Dat maakt inderdaad uit, bleek eerder toen we ook lokaal eens naar de
politiek vroegen (cob 2015|1: 23). Mensen waardeerden toen het bestuur
van hun gemeente (gemiddeld een 6,2) hoger dan de politiek in hun
gemeente (een 5,8), maar het cijfer voor de gemeentepolitiek was ook
toen nog steeds duidelijk hoger dan dat voor de Haagse politiek (een 5,0).
We hebben de afgelopen jaren, minder frequent en onregelmatig, ook
gevraagd naar het volgen van politiek nieuws op verschillende bestuurs
lagen. Het is duidelijk dat de landelijke politiek het meest wordt gevolgd,
thans door zo’n driekwart van de bevolking tegenover ruim de helft die
lokaal en bovennationaal nieuws volgt. Er zijn te weinig metingen om
van trends te spreken. Het lokale en nationale politieke nieuws wordt dit
kwartaal wel minder gevolgd dan in de periode 2008-2010. Het is natuur
lijk ook een kwestie van aanbod van nieuws. Dat de Europese politiek in
de periode eind 2014 tot begin 2016 meer werd gevolgd dan tot eind 2010,
zal te maken hebben gehad met de grote aandacht in de media voor de
eurocrisis. Voor dit kwartaal enquêteerden we in januari. Het is niet
onwaarschijnlijk dat rond de raadsverkiezingen van maart meer mensen
zouden zeggen dat ze de lokale politiek volgen. Het staat echter buiten
kijf dat er meer nieuws wordt gevolgd (en aangeboden) over de nationale
politiek. Mensen geven ook aan beter op de hoogte te zijn van wat er
speelt in de Tweede Kamer dan in de gemeenteraad (cob 2014|4: 27 e.v.).
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Tabel 1.6 Volgen van politiek nieuws, bevolking van 18+, 2008-2018/1 (in procenten)a
lokaal politiek nieuws
landelijk politiek nieuws
nieuws over Europese politiek
ander internationaal politiek nieuws

a

2008-2010

2014/4-2016/1

2018/1

niet

9

10

13

wel

63

60

57

niet

4

5

6

wel

81

80

77

niet

10

8

10

wel

47

62

53

niet

11

10

11

wel

52

57

54

‘In hoeverre volgt u onderstaande nieuwssoorten in de media?’ De percentages niet (helemaal niet) en wel (op hoofdlijnen/zeer inten
sief) tellen samen met nauwelijks/ik weet het niet op tot 100%. De vragen zijn niet allemaal in alle kwartalen voorgelegd.

Bron: cob 2008/1-2018/1

In tabel 1.7 werpen we een blik over de grens en vergelijken we Nederlan
ders met alle eu-bewoners, de bewoners van vier buurlanden en drie lan
den verder weg. Overal is de verbondenheid met de eigen plaats en het
eigen land groter dan met Europa en de Europese Unie (en vrijwel overal
is de verbondenheid met de Europese Unie een stuk minder dan met
Europa). De verhouding tussen woonplaats en land verschilt. In Spanje
voelen meer mensen zich verbonden met de plaats, in België, Grieken
land en Polen maakt het geen verschil en in Denemarken, Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk en Nederland weegt het land zwaarder dan de plaats
(in Nederland is dat verschil zelfs het grootst).

Tabel 1.7

Betrokkenheid bij niveaus van samenleven en bestuur, bevolking van 15+, 2018 (in procenten)
nl

eu28

uk

dk

de

be

pl

es

gr

eigen stad of dorp

75

89

85

90

89

83

97

94

97

eigen land

87

92

90

98

95

83

98

84

99

Europese Unie

42

55

43

68

68

57

66

71

37

Europa

63

64

58

80

77

66

72

73

41

lokale politieke aangelegenheden

75

73

71

78

88

71

71

68

84

nationale politieke aangelegenheden

92

77

69

82

91

74

78

69

86

Europese politieke aangelegenheden

81

67

64

75

84

63

68

58

75

voelt zich tamelijk of zeer gehecht aan:

discussieert

a

over:a

Antwoorden ‘geregeld’ en ‘soms’ in antwoord op de vraag ‘Als u met vrienden of familie samen bent, zou u dan zeggen dat u geregeld,
soms of nooit praat over …’

Bron: Eurobarometer 88.3 (november 2017)
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Tabel 1.8 Cognitieve betrokkenheid bij de eu, bevolking van 15+, 2017 (in procenten)
nl

eu28

uk

dk

de

be

pl

es

gr

meent dat landgenoten goed geïnformeerd zijna

22

31

34

52

34

28

43

21

25

meent zelf goed geïnformeerd te zijna

44

42

47

61

55

31

53

31

33

eens met ‘Ik begrijp hoe de Europese Unie werkt’

63

58

56

64

70

57

77

50

60

geeft blijk van feitenkennisb

39

40

36

43

40

42

42

45

44

a

b

‘Zeer’ en ‘tamelijk goed’ in antwoord op de vragen ‘In het algemeen, in welke mate denkt u dat in [het eigen land] mensen al dan niet
goed geïnformeerd zijn over Europese aangelegenheden?’, ‘En in het algemeen, in welke mate denkt u dat u al dan niet goed geïnfor
meerd bent over Europese aangelegenheden?’
Kruis bij minstens twee van drie feitelijke uitspraken over de eu correct aan of die juist of onjuist zijn.

Bron: Eurobarometer 88.3 (november 2017)

Verschillen in het praten over politiek sporen maar deels met verschillen
in gevoelens van verbondenheid. Overal praat men minder over de Euro
pese dan over de landelijke politiek, maar de lokale politiek is in enkele
landen (Polen, Duitsland, Denemarken) als gespreksonderwerp niet of
nauwelijks populairder dan de Europese politiek. In Nederland zal men
zelf eerder over Europese dan over lokale politiek praten. In Nederland
heeft de landelijke politiek als gespreksonderwerp ook de grootste voor
sprong op de lokale politiek. Elders zijn de verschillen een stuk kleiner of
afwezig.
Europese Unie: gemiddeld betrokken, niet enthousiast maar wel
overtuigd lid
Kijken we verder naar de betrokkenheid bij en houding tegenover de
Europese Unie, allereerst met een nadere Europese vergelijking. Tabel 1.8
gaat over kennis en inzicht. Nederlanders blijken hier qua zelfbeeld en
feitenkennis heel gemiddelde Europeanen. Ze hebben wel een lage dunk
van de kennis van landgenoten (dat geldt ook voor de Spanjaarden, maar
die hebben ook een lage dunk van hun eigen kennis). De Denen voelen
zich het meest geïnformeerd en hebben op dit punt ook een positief
beeld van hun landgenoten. In Duitsland en Polen denken de meeste
mensen te begrijpen hoe de Europese Unie werkt. Het niveau van feiten
kennis verschilt weinig tussen de landen en staat los van hoeveel men
meent te weten en begrijpen.

13 Nederland geeft volgens de hier
gebruikte indicator al langer de
meeste steun aan het eu-lidmaatschap
(cob 2016|3: 25 en 2017|1: 19). In verge
lijking met begin 2017 vertoont op de
hier gepresenteerde dimensies alleen
Cyprus een duidelijke verandering,
namelijk door toegenomen steun om in
de eu te blijven. Zie Paul Dekker en Josje
den Ridder, Publieke opinie, in: Rob
Bijl, Jeroen Boelhouwer en Annemarie
Wennekers (red.), Sociale staat van Nederland 2017 (p. 63-95). Den Haag: S ociaal
en Cultureel Planbureau, 2017: 86.
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Figuur 1.8 toont voor alle eu-lidstaten de steun voor meer eu-beleid en
de steun voor het eu-lidmaatschap. Nederland combineert de groot
ste steun voor het lidmaatschap met een benedengemiddelde steun
voor meer eu-beleid. De afwijzing van meer eu-beleid is overigens nog
sterker in de Noordse eu-lidstaten en ook daar zien de meeste mensen
geen betere toekomst buiten de Europese Unie. Daarentegen zien in
het V
 erenigd Koninkrijk en dit keer ook in Italië meer mensen hun land
liever buiten dan in de Europese Unie.13
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Figuur 1.8 Opvattingen over de eu, bevolking van 15+, najaar 2017 (in procentenpunten)a
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a

De nettoscores zijn het saldo van % oneens – % eens met de stelling ‘[Het eigen land] zou de toekomst beter aankunnen buiten de Euro
pese Unie’ (horizontaal) en het saldo van % eens – % oneens met de stelling ‘Er moeten meer besluiten op eu-niveau komen’ (verticaal).

Bron: Eurobarometer 88.3 (november 2017)

In het cob leggen we de stelling voor dat het eu-lidmaatschap een
goede zaak is. Blijkens de positieve nettosteun voor het lidmaatschap
in tabel 1.9 is er voor die stelling altijd meer instemming dan afwij
zing. Er is sinds 2008 wel een trendmatige daling in de steun geweest
(cob 2017|4: 47), maar afgaande op de cijfers in tabel 1.9 zou men kunnen
verwachten dat het dieptepunt in de steun achter ons ligt en dat deze
recent weer toeneemt.
De verschillen tussen mannen en vrouwen fluctueren, maar jon
geren zijn voortdurend veel meer pro-eu dan de bevolking van 35 jaar
en ouder. Het verschil tussen lageropgeleiden en hogeropgeleiden is
echter aanzienlijk groter. Hogeropgeleiden zijn veel meer pro-eu en in
de periode 2008-2017 was er een trendmatige toename van het verschil
(cob 2017|4: 48). De opleidingsverschillen worden wat afgezwakt weer
spiegeld in meer steun voor het eu-lidmaatschap onder bovenmodalen
dan onder benedenmodalen.
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Tabel 1.9 Opvattingen over (in procenten) en nettosteun voor (in procentpunten) eu-lidmaatschap, bevolking van 18+,
2008-2018/1
20082010

20112013

20142016

2017/
1-3

2017/
4

2018/
1

4

6

9

7

7

6

§ oneens

11

15

15

15

12

12

§ neutraal

32

30

29

29

30

29

5

5

5

4

5

4

§ eens

37

34

30

32

31

33

§ zeer eens

10

11

11

13

15

14

allen

31

23

17

23

27

29

mannen

32

27

21

22

33

32

vrouwen

31

19

13

25

21

26

18-34 jaar

42

37

31

39

40

46

35-54 jaar

25

17

11

16

23

21

≥ 55 jaar

29

17

13

19

21

24

lageropgeleiden

11

-3

-10

0

4

2

middelbaar opgeleiden

27

16

10

18

25

21

hogeropgeleiden

57

54

50

51

51

62

benedenmodaal gezinsinkomen

.

6

1

11

12

20

modaal

.

10

9

22

18

26

bovenmodaal

.

41

39

41

51

43

Het Nederlandse lidmaatschap van de eu
is een goede zaak.
§ zeer oneens

§ ik weet het niet

nettosteun (= % eens met goede zaak
minus % oneens met goede zaak)

Bron: cob 2008/1-2018/1

We vragen soms na wat de argumenten voor of tegen de stelling over
het eu-lidmaatschap zijn. Het vorige kwartaal (toen niet gerapporteerd)
kwam het er in het kort op neer dat de tegenstanders van de stelling
wezen op de kosten (geld voor ‘Brussel’ en voor minder succesvolle
c.q. minder vlijtige lidstaten), de afhankelijkheid (van ‘Brussel’ en domi
nante grote landen) en slecht gemeenschappelijk beleid (onzinnige regels
en eenheidsworst). Min of meer spiegelbeeldig wijzen de voorstanders
op de economische voordelen (export, welvaart, stabiliteit), het in een
globaliserende wereld als klein land in je eentje in de verdrukking komen en
de voordelen van samenwerking (samen sterker).14

14 Zie voor uitgebreidere analyses cob
2015|2: 40-42 en cob 2014|1: 25-26.

Landelijke politiek: wisselende steun en onveranderlijke scepsis
In figuur 1.7 schetsten we een grillig verloop en een dalende trend in
de rapportcijfers voor tevredenheid over de Haagse politiek. De afge
lopen kwartalen zien we weer een stijging. Hetzelfde geldt voor de
ontwikkelingen van het vertrouwen in de Tweede Kamer en de regering
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Tabel 1.10 Enkele opvattingen over de Haagse politiek, bevolking van 18+, 2008-2018/1 (in procenten)a

De landelijke politiek is voor de meeste mensen te oneens
ingewikkeld om te kunnen begrijpen.
eens

20082010

20112013

20142016

2017/
1-3

2017/
4

2018/
1

14

15

14

15

16

15

62

61

63

63

64

62

Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op
wat de regering doet.

oneens

19

19

17

20

19

17

eens

57

58

61

58

60

59

Kamerleden en ministers geven niet veel om wat
mensen zoals ik denken.

oneens

21

20

18

20

21

20

eens

48

50

53

50

49

49

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

oneens

40

36

37

39

39

38

eens

30

34

32

31

29

29

Het zou goed zijn als burgers meer konden mee
beslissen over belangrijke politieke kwesties.

oneens

14

15

14

17

18

15

eens

63

61

62

62

59

59

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 2008/1-2018/1

(figuur 1.4). Die grilligheid is niet terug te vinden in de steun voor en
afwijzing van stellingen over de (landelijke) politiek (tabel 1.10). Uit
slagen per kwartaal zouden wel wat meer veranderingen hebben laten
zien, maar ook dan blijven de meerderheden en minderheden heel
stabiel. Er is steeds een meerderheid van zo’n zes op de tien voor de
stelling dat de politiek voor de meeste mensen te ingewikkeld is,15 voor
de stelling dat ons soort mensen geen enkele invloed op de regering
heeft en voor de stelling dat het goed zou zijn als de bevolking meer
kon meebeslissen over belangrijke beslissingen. Daarnaast is er in de
hele periode een relatieve meerderheid van ongeveer de helft het ermee
eens dat nationale politici niet veel geven om de mening van ons soort
mensen en een kleine relatieve meerderheid die het idee afwijst om het
bestuur van het land over te laten aan enkele krachtige leiders.
Op de langere termijn doen zich ook weinig veranderingen voor in
opvattingen over dit soort stellingen. Ook over de afgelopen decennia
is het cynisme over de politiek vrij constant en is er steeds een meerder
heid voor een bindend referendum, zij het dat daarvoor recent de steun
wel afkalft onder de hogeropgeleiden.16
In figuur 1.9 brengen we voor de afgelopen twee kwartalen samen
de posities van sociaaldemografische groepen en groepen met verschil
lende stemintenties in kaart voor de nettosteun voor twee stellingen uit
tabel 1.10, namelijk dat nationale politici niet veel geven om wat mensen
zoals ik denken en de stelling dat burgers meer moeten kunnen mee
beslissen.
Er is een sterke samenhang tussen de mate van instemming met
beide opvattingen. Verwonderlijk is dat niet: je hebt minder behoefte
aan directe medezeggenschap als je denkt dat politici rekening houden
met jouw wensen en je wil meer directe medezeggenschap als je weinig
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15 En dat wijt men blijkens eerdere
toelichtingen zeker niet uitsluitend aan
het beperkte bevattingsvermogen van
de meeste mensen, maar ook aan het
onnodig ingewikkeld en ondoorzichtig
maken van zaken door politici (cob
2012|4: 34 e.v.).
16 Dekker en Den Ridder, noot 13: 75.
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Figuur 1.9 Netto-instemming met gebrekkige responsiviteit van politici en met meer zeggenschap voor burgers,
bevolking van 18+, 2017/4 en 2018/1 (in procentpunten)a
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Niet geïnteresseerd = % (zeer) eens – % (zeer) oneens met ‘Kamerleden en ministers geven niet veel om wat mensen zoals ik denken’;
meer meebeslissen = % (zeer) eens – % (zeer) oneens met ‘Het zou goed zijn als burgers meer konden meebeslissen over belangrijke
politieke kwesties’.

Bron: cob 2017/4-2018/1

fiducie hebt in de responsiviteit van politici. Maar vanzelfsprekend is
de sterke samenhang niet. Je kunt vertrouwen in politici hebben en het
toch een goede zaak vinden dat er ook meer directe democratie komt.
Dat er zo’n groot verschil is tussen lager- en hogeropgeleiden en de ver
schillen zich zo sterk concentreren in partijvoorkeuren, geeft te denken
en kan reden tot zorg zijn. Het gaat niet om verschillen in inhoudelijke
politieke voorkeuren, maar om verschillende visies op hoe de politiek en
de democratie als zodanig functioneren. Om de grootte van de verschil
len achter de scores te illustreren met enkele ‘extreme’ partijen: in de
aanhang van D66 is 42% het oneens en 25% het eens met de stelling over
ongeïnteresseerde politici, in de pvv-aanhang is 2% het daarmee oneens
en 81% eens; meer meebeslissen door burgers wordt afgewezen door
36% en gesteund door 38% van de D66-aanhang, in de aanhang van FvD
wijst 0% de stelling af en steunt 91% de stelling.
Lokaal bestuur: overwegend tevredenheid, maar ook kritiek op
manier van werken
De tevredenheid over het lokale bestuur is met een gemiddeld rapport
cijfer van 6,4 groter dan de tevredenheid over de landelijke politiek
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Tabel 1.11 Rapportcijfers, bevolking van 18+, 2018/1 (in procenten en gemiddelde rapportcijfers)
allen
cijfer voor tevredenheid

lokaal naar stedelijkheid

eu

land

10

1

1

1

1

1

1

1

9

0

1

3

1

5

1

3

8

5

7

17

21

14

23

14

7

17

23

36

32

35

34

40

6

26

26

23

23

23

26

23

5

20

18

12

14

12

12

12

4

10

10

3

1

6

2

2

3

6

6

2

0

3

1

3

2

5

3

1

1

1

2

2

1

9

5

2

5

1

0

1

gemiddelde

5,0

5,5

6,4

6,3

6,4

6,6

6,5

(% weet niet)

(9)

(5)

(8)

(10)

(9)

(6)

(6)

lokaal

zeer sterk

sterk

matig

weinig /niet

Bron: cob 2018/1

(rapportcijfer 5,5) en de Europese politiek (5,0; zie tabel 1.11). Dit was ook
al zo in alle eerdere kwartaalberichten. Uit het Lokaal Kiezersonderzoek
2016 blijkt ook dat burgers meer vertrouwen hebben in lokale politieke
instituties (de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester)
dan in nationale instituties (de Tweede Kamer en de regering).17 We gaan
in tabel 1.11 ook na of er verschillen bestaan in de tevredenheid over het
lokaal bestuur tussen gemeenten van verschillende stedelijkheid. Dat
blijkt nauwelijks het geval. In (zeer) sterk stedelijke gemeenten geven
mensen iets vaker aan geen oordeel te kunnen geven dan in de minder
stedelijke gemeenten. Verder zijn er in zeer sterk stedelijke gemeenten
iets meer mensen die het laagst mogelijke cijfer (een 1) geven.
We vroegen mensen om een toelichting op hun (on)tevredenheid over
het lokaal bestuur. Er werden meer negatieve dan positieve punten
genoemd in de toelichting, ook door mensen die hadden aangegeven
(overwegend) tevreden te zijn over het lokale bestuur. De positieve
punten die mensen noemden, waren vaak van meer algemene aard en
werden korter beschreven in termen als ‘goed geregeld’, ‘doen het goed’
en ‘niet ontevreden’. Wanneer men meer specifieke positieve punten
noemde, hadden deze het vaakst betrekking op de relatie tussen het
bestuur en de burger. Met name de betrokkenheid van het bestuur
bij burgers en een bestuur dat weet wat er bij burgers speelt, werden
genoemd als redenen voor tevredenheid.
‘Ik denk dat de gemeente waarin ik woon, wel goed weet wat er speelt in
de gemeente en wat de mensen belangrijk vinden.’ (vrouw, 47 jaar, mbo)
‘Betrokken mensen, uit de gemeente, die inspelen op wat de inwoners
van de gemeente belangrijk vinden.’ (man, 20 jaar, mbo)
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17 Zie Tom van der Meer, Legitimiteit
en politieke steun, in: Tom van der
Meer en Henk van der Kolk, Democratie
dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016.
Den Haag: Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, 2016: 20.
Zie ook cob 2015|1: 23.
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Andere positieve punten gingen veelal over de inhoud van het gevoerde
beleid (bijvoorbeeld de juiste prioriteiten in het beleid of aandacht
voor specifieke onderwerpen als leefbaarheid) en over de kwaliteit van
bestuursprocessen en bestuursleden (bijvoorbeeld de goede wil van het
bestuur en adequate besluitvorming en overleg).
Redenen voor ontevredenheid over het bestuur lijken het vaakst gere
lateerd aan een negatieve indruk van de kwaliteit van bestuursprocessen
en bestuursleden. Men had het bijvoorbeeld regelmatig over gedoe
en machtsspelletjes binnen het bestuur. En men gaf soms aan geen
goede indruk te hebben van de deskundigheid van het bestuur, dat het
bestuur niet waarmaakt wat het beloofde en het niet eens te zijn met de
uitgangspunten van het bestuur.
‘De partij waar ik op gestemd had, was veruit de grootste met net geen
meerderheid! De andere partijen hebben toen samengespannen om hen
weg te werken.’ (man, 52 jaar, mbo)
‘Absoluut onkundige mensen. Jammer dat zij het bestuur vormen.’ (man,
45 jaar, hbo)
‘Veel geschreeuw en weinig wol.’ (man, 71 jaar, vwo)
‘Gemeente is te links.’ (vrouw, 57 jaar, havo/vwo)

Een ander onderwerp waarover men regelmatig negatieve punten
noemde, is de relatie tussen het lokaal bestuur en de burger en de
responsiviteit van het bestuur. Men had de ervaring of indruk dat het
bestuur niet betrokken is bij burgers en te ver van de burger afstaat,
niet luistert of geen oog heeft voor (financieel) zwakkere en kwetsbare
burgers.
‘Weten niet wat er speelt in de stad.’ (man, 58 jaar, mavo)
‘Minpuntje: er zou beter naar de mensen geluisterd kunnen worden.’
(vrouw, 63 jaar, mavo)
‘Ik merk niets van wat ze doen voor de chronisch zieken die werkloos zijn,
zoals ik. Over het algemeen vind ik dat ze slecht opkomen voor de finan
cieel minder sterke inwoners.’ (vrouw, 32 jaar, hbo)

Een laatste groep van negatieve punten had betrekking op de inhoud
van het gevoerde beleid. Men vond bijvoorbeeld dat over het algemeen
slecht beleid werd gevoerd of dat hierin de nadruk lag op de verkeerde
onderwerpen. Soms noemde men ook specifieke beleidspunten, zoals
het woonbeleid of de sluitingstijden van winkels, waarmee men het niet
eens was.
Nog altijd scepsis over decentralisaties sociaal domein
Per 2015 kregen gemeenten meer taken op het gebied van ondersteuning
van mensen met beperkingen (Wmo 2015), jeugdzorg (Jeugdwet) en
begeleiding naar werk (Participatiewet). Deze overheveling van taken
van het rijk naar gemeenten noemt men ‘de decentralisaties in het
sociaal domein’. In 2014, vlak voordat de decentralisaties werden door
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Tabel 1.12 Opvattingen over (in procenten) en nettosteun voor (in procentpunten) de decentralisaties in het sociaal
domein, bevolking van 18+, 2014/4-2018/1
2014/4

2016/1

2017/3

2018/1

§ de nadelen zijn veel groter dan de voordelen

28

28

33

32

§ de nadelen zijn een beetje groter dan de voordelen

18

19

20

18

§ de voor- en nadelen zijn ongeveer even groot

19

20

19

16

§ ik weet het niet

22

19

19

20

§ de voordelen zijn een beetje groter dan de nadelen

11

11

8

9

2

3

3

4

allen

-34

-34

-43

-37

mannen

-30

-34

-40

-37

vrouwen

-38

-34

-46

-37

18-34 jaar

-18

-21

-21

-11

35-54 jaar

-41

-34

-54

-44

≥ 55 jaar

-39

-44

-47

-49

lageropgeleiden

-41

-39

-49

-40

middelbaar opgeleiden

-36

-33

-44

-42

hogeropgeleiden

-25

-31

-38

-29

benedenmodaal gezinsinkomen

-46

-35

-49

-38

modaal

-34

-41

-46

-43

bovenmodaal

-27

-29

-35

-34

opvattingen over de decentralisaties:a

§ de voordelen zijn veel groter dan de nadelen
nettosteun in procentpunten (= % meer voordelen minus % meer
nadelen)

a

‘Vanaf 2015 hebben gemeenten meer taken gekregen op het gebied van ondersteuning van mensen met beperkingen (Wmo), de jeugd
zorg (Jeugdwet) en begeleiding naar werk (Participatiewet). Deze overhevelingen van taken van de landelijke overheid naar gemeenten
worden ook wel “de decentralisaties” genoemd. Alles bij elkaar genomen, vindt u dat er vooral voordelen of dat er vooral nadelen zijn
aan de overheveling van taken van rijk naar gemeenten?’

Bron: cob 2014/4, 2016/1, 2017/3 en 2018/1

gevoerd, stelden we hierover een aantal vragen aan burgers. Daarna zijn
we de ontwikkelingen blijven volgen door hier in enkele latere kwartaal
berichten (cob 2014|4: 38-41, cob 2016|1: 28-31 en cob 2017|3: 12-15) en
ook nu weer naar te vragen. In het eerste kwartaal van 2018 blijft het
algemene beeld ongewijzigd (zie tabel 1.12). Nog steeds ziet ongeveer de
helft van de mensen (50%) meer nadelen dan voordelen aan de decentra
lisaties en ziet een minderheid (13%) juist meer voordelen. Een op de vijf
mensen geeft aan hier geen mening over te hebben.
Om meer inzicht te krijgen in eventuele verschillen in de steun voor
de decentralisaties tussen bevolkingsgroepen hebben we onderscheid
gemaakt tussen mannen en vrouwen, leeftijdscategorieën, opleidings
niveaus en inkomensgroepen (zie tabel 1.12).18 De verschillen tussen deze
groepen zijn echter klein en fluctuaties kunnen ook op toeval berus
ten. Wel lijkt er over de jaren heen elke keer meer steun te zijn voor de
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18 In de samenvattende maat van netto
steun voor de decentralisaties is er een
significante daling (p = 0,00) tussen
het eerste kwartaal van 2016 en het
derde kwartaal van 2017, en daarna een
niet-significante (p = 0,04) stijging naar
dit kwartaal. Dit kwartaal wijkt niet af
van eind 2014 en begin 2016.
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decentralisaties onder jongeren, hogeropgeleiden en mensen met een
bovenmodaal inkomen.
Al met al zijn mensen ruim drie jaar na het doorvoeren van de decen
tralisaties van 2015 nog altijd negatiever dan aan de vooravond hiervan
eind 2014. Het stabiele, overwegend negatieve beeld komt deels over
een met bevindingen uit onderzoek van I&O Research naar de decen
tralisaties in het sociaal domein.19 In de verschillende metingen in de
afgelopen jaren zag dit onderzoeksbureau (net als wij in het cob) dat
een meerderheid van de burgers sceptisch blijft over de decentralisa
ties. Echter, anders dan het cob, signaleerde I&O Research een lichte
toename in het vertrouwen in de decentralisaties. Het oordeel van
burgers over de decentralisaties in het cob contrasteert met het oordeel
van gemeenteambtenaren over de lokale uitvoering van de Wmo 2015,
dat overwegend positief is volgens onderzoek van het Sociaal en Cul
tureel Planbureau.20 De gemeenteambtenaren uit dat onderzoek zagen
vooral het laatste jaar langzaam verbetering komen in de uitvoering,
al vermoedden zij dat burgers hier nog weinig effect van ondervonden
en eerder iets gemerkt hadden van een eventuele vermindering van
het aantal uren zorg (met name voor huishoudelijke hulp). Volgens de
gemeenteambtenaren moet de echte verbeteringsslag in de praktijk nog
plaatsvinden en wellicht draagt het uitblijven van merkbare verbetering
bij aan het tot nog toe overwegend negatieve beeld onder burgers.
Net als eind 2014 en begin 2016 vroegen we mensen dit kwartaal
een toelichting te geven op hun algemene oordeel over de decentrali
saties. Mensen lijken inmiddels een iets concreter beeld te hebben van
wat de decentralisaties inhouden. Ze lijken namelijk minder vaak naar
bredere kwesties in de gezondheids- en ouderenzorg te verwijzen (zie
cob 2014|4: 38-41 en cob 2016|1: 28-31) en directer naar de decentrali
saties en de rol van de gemeente daarin. Ook formuleren mensen hun
toelichting meer dan voorheen op basis van wat zij om zich heen horen,
en soms vanuit eigen ervaringen, en minder in termen van verwachtin
gen. Net als in de eerdere kwartaalberichten zullen de meeste mensen
zelf niet of nauwelijks direct in aanraking zijn gekomen met de gevolgen
van de decentralisaties. Dat hoeft ook niet. Het gaat hier om de publieke
opinie en niet om gebruikersoordelen.

19 Zie https://ioresearch.nl/home/nieuws/
artmid/445/articleid/874/vertrouwenin-decentralisaties-sociaal-domeiniets-gestegen#.
20 Zie Lia van der Ham, Maaike den Draak,
Wouter Mensink, Peggy Schyns en
Esther van den Berg, De Wmo 2015 in
praktijk. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau, 2018.

Voornamelijk zorgen over bezuinigingen, deskundigheid gemeenten
en ongelijkheid
De onderwerpen die mensen noemen in hun toelichting zijn nu in
grote lijnen dezelfde als in de eerdere kwartaalberichten. Dit geeft aan
dat de indruk die burgers hebben van de decentralisaties niet wezen
lijk is veranderd sinds die drie jaar geleden werden doorgevoerd en dat
hun huidige indrukken nog steeds aansluiten bij de verwachtingen
die zij hadden voorafgaand aan de decentralisaties (cob 2014|4: 38-41).
Mensen zien het vaakst nadelen in de doorgevoerde bezuinigingen.
Dit onderwerp kwam ook als belangrijkste thema uit de bus in 2014 en
2016 en toont dat velen de overheveling van taken niet los zien van de
daarmee gepaard gaande bezuinigingen (zie cob 2014|4: 38-41 en cob
2016|1: 28-31). Men geeft aan dat er minder geld beschikbaar is, waardoor
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gemeenten hun taken niet goed kunnen uitvoeren. Ook uiten zij vaak
hun zorgen over de wijze waarop gemeenten hun budget besteden en
hebben ze het idee dat middelen niet eerlijk verdeeld worden.
‘De meeste taken zijn doorgeschoven naar de gemeenten zonder bij
behorend budget, met als resultaat dat de taken niet meer (adequaat)
worden uitgevoerd.’ (vrouw, 54 jaar, wo)
‘Verkeerde verdeling van het geld binnen de gemeentelijke potjes. Hier
door minder geld beschikbaar voor jeugdzorg en Wmo.’ (man, 38 jaar,
hbo)
‘Omdat ik van mening ben dat geld bedoeld voor het een, gebruikt wordt
voor het ander. Ik denk dat er veel meer geschoven wordt met zakjes
geld.’ (vrouw, 64 jaar, mbo)

Twee andere onderwerpen waarover veel mensen, net als in eerdere
kwartalen, hun zorgen uitten, zijn de deskundigheid/capaciteit van
gemeenten en de verschillen tussen gemeenten. Men heeft het idee dat
het gemeenteambtenaren ontbreekt aan de juiste kennis en dat gemeen
ten hun taken niet goed aankunnen.
‘Gemeenten zijn veelal niet bij machte om het goed te organiseren, geen/
weinig expertise.’ (vrouw, 45 jaar, hbo)
‘Vooral kleine gemeenten hebben niet de kennis en expertise in huis om
de wet uit te voeren, er worden veel te veel grote fouten gemaakt en je
zal maar afhankelijk zijn van niet bekwame ambtenaren die verantwoor
delijk zijn voor jouw wel en wee.’ (man, 69 jaar, mulo)

Blijkbaar leiden dergelijke twijfels over de deskundigheid van gemeen
ten niet direct tot een negatiever oordeel over het lokaal bestuur in het
algemeen. De tevredenheid daarover steeg dit kwartaal juist licht en het
lokaal bestuur krijgt ook een hoger rapportcijfer dan het landelijk en
Europees bestuur.
Veel mensen hebben de indruk dat er door de decentralisaties te
grote verschillen tussen gemeenten zijn ontstaan in de wijze waarop
zij hun taken uitvoeren. Deze verschillen en de ongelijkheid die daaruit
volgt, worden door velen als oneerlijk en onrechtvaardig gezien en men
heeft het idee dat het van geluk afhangt of men in een gemeente woont
waar zaken goed geregeld zijn.
‘Het beleid van de gemeenten is niet gelijk, er is dus ongelijke behande
ling, en dat klopt niet.’ (vrouw, 53 jaar, mavo)
‘Omdat iedere gemeente maar wat doet, dus in de ene gemeente heb
je wel ergens recht op, terwijl je dat recht niet in een andere gemeente
hebt, dus je bent afhankelijk van waar je woont.’ (vrouw, 37 jaar, mavo)

Een ander onderwerp dat relatief vaak als zorgpunt naar voren werd
gebracht, is dat het systeem als ingewikkelder en onduidelijker wordt
ervaren. Mensen geven aan het moeilijk te vinden om de weg te vinden
naar de juiste loketten voor ondersteuning en van het kastje naar de
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muur te worden gestuurd. Dit onderwerp werd in eerdere kwartalen niet
beschreven. Wellicht komt dit onderwerp nu sterker naar voren, doordat
men inmiddels meer in aanraking is gekomen met verhalen, bericht
geving en ervaringen hiermee. Deze bevinding over de onduidelijkheid
van het systeem sluit aan bij onderzoek van het Sociaal en Cultureel
Planbureau21 en bij een signaal van de Nationale ombudsman in 2017,22
waaruit naar voren komt dat burgers niet altijd weten waar, wanneer en
hoe zij hun problemen kunnen melden.
Steun voor ‘ondersteuning dichter bij burgers’ en ‘maatwerk’
De voordelen die mensen noemden, komen net als de nadelen sterk
overeen met de onderwerpen die in eerdere kwartaalberichten werden
genoemd (zie cob 2014|4: 38-41 en cob 2016|1: 28-31). Men is vooral posi
tief over het idee dat gemeenten en ondersteuning dichter bij de burger
komen en dat hierdoor beter en sneller op persoonlijke situaties van
burgers ingespeeld kan worden en dus maatwerk geleverd kan worden.
Sommigen denken dat dit ook tot kostenbesparing en een betere beste
ding van geld leidt.
‘Dichter bij de mensen kunnen de voorzieningen eerder worden gere
geld.’ (man, 63 jaar, hbo)
‘De kans op maatwerk, aansluitend bij de situatie van de burger, is groter
vanwege de bekendheid met de omstandigheden: mogelijk ook kosten
besparing, wegens betere inschatting van de behoefte.’ (man, 77 jaar,
hbo)

Onder gemeenteambtenaren in het onderzoek van Van der Ham en
collega’s23 was er net als onder burgers in dit en eerdere kwartalen
(cob 2014|4: 38-41 en cob 2016|1: 28-31) steun voor uitgangspunten als
‘dichter bij de burger’ en ‘maatwerk’. Daarnaast roemden gemeente
ambtenaren het uitgangspunt van ‘integraal werken’ en meer samen
werking tussen domeinen en professionals. Dergelijke termen kwamen
we niet tegen bij burgers. Daarentegen hadden zij het regelmatig over de
onduidelijkheid van het systeem en het spreekwoordelijke van het kastje
naar de muur gestuurd worden, wat juist kan wijzen op een gebrekkige
samenwerking.
21 Zie noot 20.
22 Op basis van een analyse van 3100
klachten van burgers en signalen van
belangenorganisaties, zie ook: Natio
nale ombudsman, Terug aan tafel, samen
de klacht oplossen. Den Haag: Nationale
ombudsman, 2017.
23 Zie noot 20.
24 Raadselachtig omdat je in het alge
meen steun voor decentralisatie zou
verwachten als er meer tevredenheid
over het lokale dan nationale bestuur
is. Maar mensen kunnen natuurlijk
ontevreden zijn over de specifieke
decentralisaties in het sociale domein
en tevreden over wat hun gemeente op
andere terreinen doet.

Ontevreden over decentralisaties en tevreden over de eigen
gemeente
Het stabiele, overwegend negatieve beeld van de decentralisaties in het
sociaal domein staat in contrast met de relatieve tevredenheid over het
lokale bestuur. Burgers zijn minder tevreden over de Haagse politiek
dan over hun gemeentebestuur en het verschil neemt eerder toe dan af
(figuur 1.7). Een verklaring voor de op het eerste gezicht raadselachtige
combinatie24 van ontevredenheid over decentralisaties en tevredenheid
over het lokale bestuur ligt deels in de omstandigheid dat het oordeel
over de decentralisaties sterker wordt bepaald door wat burgers van
de Haagse politiek vinden dan wat ze vinden van het bestuur van hun
eigen gemeente. Tabel 1.13 illustreert dat. Wie de Haagse politiek een
onvoldoende geeft, is gemiddeld zeer negatief over de decentralisaties,
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Tabel 1.13 Nettosteun voor de decentralisaties in combinaties van tevredenheid met de Haagse politiek en het lokale
bestuur, bevolking van 18+, 2018/1 (in procentpunten en tussen haakjes het aandeel van de bevolking)a
geeft de Haagse politiek
een onvoldoende

geeft de Haagse politiek
een voldoende

geeft het bestuur van de eigen gemeente een onvoldoende

-58 (16%)

-33 (3%)

geeft het bestuur van de eigen gemeente een voldoende

-47 (22%)

-29 (49%)

a

Zie tabel 1.12 voor de meting van de nettosteun voor decentralisaties; respondenten die geen rapportcijfer aan de Haagse politiek of het
gemeentebestuur gaven, blijven hier buiten beschouwing.

Bron: cob 2018/1

ook als men de eigen gemeente wel een voldoende geeft (nettosteun
voor decentralisaties -47). Wie de Haagse politiek een voldoende geeft,
doet dat vrijwel altijd ook voor het eigen gemeentebestuur en oordeelt
een stuk milder over de decentralisaties (-29).25 Het oordeel blijft echter
overwegend negatief.
Zoals in het voorafgaande is geïllustreerd met toelichtingen van respon
denten, gaan de mensen in hun oordelen doorgaans niet primair af op
concrete, eigen ervaringen met ondersteuning in hun gemeente. Als
mensen een mening hebben over de decentralisaties, hebben ze die eer
der op basis van een algemene indruk, waarschijnlijk vooral afgaande op
wat zij van anderen en via de media zien en horen. Ook spelen voor velen
zorgen over de landelijk doorgevoerde bezuinigingen op zorg en onder
steuning mee. Al met al oordelen mensen meer als kritische burgers dan
als consumenten van gedecentraliseerde voorzieningen. Decentralisatie
van beleid leidt niet vanzelf tot decentralisatie van de oordeelsvorming
door burgers over dat beleid.

25 We zijn de verschillen ook nog anders
nagegaan door de oorspronkelijke
oordelen over de decentralisaties in
tabel 1.12 als scores te zien van 0 (nade
len zijn veel groter) tot 100 (voordelen
zijn veel groter). Geregresseerd op de
rapportcijfers levert dat dit kwartaal
de volgende regressievergelijking op:
oordeel over decentralisaties = 6,1 +
1,5 x rapportcijfer gemeentebestuur
(p = 0,03) + 3,2 x rapportcijfer Haagse
politiek (p = 0,00).
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Kernpunten
→→ Het vertrouwen in verschillende bronnen van informatie over klimaatverandering en vaccinatie is over
de jaren heen toegenomen.
→→ Voor klimaatverandering genieten de wetenschappelijke onderzoeksinstellingen het meeste
vertrouwen: 65% van de bevolking heeft tamelijk veel of volledig vertrouwen in deze informatie. Ook
bij vaccinaties hebben veel burgers (75%) vertrouwen in de wetenschap, maar gezondheidsspecialisten
gaan aan kop, met 85% van de burgers die deze informatiebron tamelijk veel of volledig vertrouwt.
→→ Bij het ene onderwerp vertrouwen burgers de overheid meer dan bij het andere onderwerp: 62% van
de burgers vertrouwt overheidsinformatie over vaccinatie, tegenover slechts 38% bij informatie over
klimaatverandering. Vrienden en familie worden bij zowel vaccinaties als klimaatverandering door
relatief veel burgers vertrouwd (resp. 57% en 46%). Het vertrouwen in informatie van andere burgers op
internet is daarentegen vrij laag (resp. 23% en 16%).
→→ Bij vertrouwen in informatiebronnen zijn deskundigheid en onafhankelijkheid van belang, net als
(goede) intenties. Informatiebronnen waarbij mensen beïnvloeding, belangenverstrengeling of oneer
lijkheid vermoeden, genieten het minste vertrouwen.
→→ Hogeropgeleiden hebben vaker dan lageropgeleiden vertrouwen in informatie van wetenschap en
ministerie over klimaatverandering of vaccinatie. Ook stemvoorkeuren hangen samen met vertrouwen
in informatiebronnen. Mensen die op de vvd, D66 of GroenLinks stemmen, hebben vaker vertrouwen
in informatie van wetenschap en ministerie, terwijl mensen die pvv stemmen of niet stemmen hier juist
minder vaak vertrouwen in hebben.

1
2
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Zie https://en.oxforddictionaries.
com/word-of-the-year/word-of-theyear-2016.
In januari kwam er kritiek op eu-fact
checkers die GeenStijl en The Post Online
(tpo) ‘kanalen voor desinformatie’ had
den genoemd, maar deze beschuldi
gingen na klachten moesten intrekken
(zie o.a. nrc Handelsblad van 13 februari
2018, Veel blunders in de strijd van de
eu tegen nepnieuws).

In 2016 verkoos de Oxford Dictionaries ‘post-truth’ als internationaal woord
van het jaar, door de enorme groei in de frequentie waarmee dit woord
werd gebruikt.1 Vooral in de context van het Brexit-referendum en de
presidentsverkiezingen in Amerika werd vaak gesproken over post-truth
politics, waarin bij de vorming van de publieke opinie objectieve feiten
een minder bepalende rol spelen dan emoties en persoonlijke over
tuigingen. De waarheid wordt daarbij benaderd als een relatief gegeven,
vanuit de idee dat feiten ook maar een mening zijn. Dit heeft een dis
cussie aangewakkerd over betrouwbaarheid van (politieke en algemene)
berichtgeving en feitelijkheid en legitimiteit van informatie. Termen als
nepnieuws, desinformatie en alternatieve feiten lijken ingeburgerd te
raken, met als reactie hierop veel fact checking en pogingen om bronnen
die nepnieuws verspreiden uit te bannen.2 Niet alleen politici en de door
hen veelgebruikte sociale media kwamen onder vuur te liggen, maar ook
wetenschappers en de traditionele massamedia werden beschuldigd van
het verzinnen en verspreiden van nepberichten.
In het licht van deze onzekerheid over de betrouwbaarheid van
informatie besteden we in dit kwartaalbericht aandacht aan de mate
waarin mensen verschillende bronnen van informatie vertrouwen
en waarom. We vroegen hen naar informatie van officiële instanties,
zoals de overheid en wetenschap, maar ook van de media, belangen
organisaties en mensen uit hun persoonlijke omgeving of andere bur
gers op internet. Als basis dienen twee casussen, die ook zijn gebruikt in
de kwartaalberichten cob 2010|2 en cob 2013|1. De eerste casus gaat over
persoonlijke gezondheid (vaccinatieprogramma’s) en de tweede over
klimaatverandering. Door deze vragen te herhalen kan het vertrouwen
in verschillende informatiebronnen over de tijd vergeleken worden.
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Informatie over klimaatverandering: meeste
vertrouwen in wetenschap, minste in andere
burgers op internet
‘Er wordt de laatste tijd veel gesproken over klimaatverandering’, zo
begint in het cob 2018|1 het onderdeel over vertrouwen in informatie
bronnen over klimaatverandering. Discussies over dit thema zijn
al decennia gaande, eerst onder de noemer van het broeikaseffect,
tegenwoordig vaker in termen van opwarming van de aarde en klimaat
verandering. De klimaatcommissie van de Verenigde Naties (ippc) zette
het thema in 2006 prominent op de agenda, samen met de voormalige
Amerikaanse vicepresident en presidentskandidaat Al Gore, waarvoor
zij in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede ontvingen. Hun inconvenient truth
over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering werd echter niet
door iedereen voor waar aangenomen en nog steeds zijn er veel klimaat
sceptici die het wetenschappelijk onderzoek en het klimaatbeleid in
twijfel trekken. Zo zijn de Verenigde Staten in juni 2017 onder president
schap van Donald Trump uit het klimaatakkoord van Parijs gestapt,
nadat hij tijdens zijn campagne al had aangegeven niet te geloven in
klimaatverandering.3
Hoeveel vertrouwen hebben burgers in verschillende informatie
bronnen over klimaatverandering? In deze casus is gevraagd naar het
ministerie van Milieu4 en andere overheidsinstellingen, wetenschap
pelijke onderzoeksinstellingen, milieuorganisaties, media (tv, radio,
kranten), vrienden en familie en informatie van andere burgers op inter
net. Zoals blijkt uit tabel 2.1 genieten de wetenschappelijke onderzoeks
instellingen het meeste vertrouwen: 13% geeft aan deze instellingen
volledig te vertrouwen in hun informatie over klimaatverandering en
52% heeft tamelijk veel vertrouwen in deze instellingen. Na de weten
schap kunnen milieuorganisaties op het meeste vertrouwen rekenen,
hoewel de meningen hier al aardig verdeeld zijn, met opgeteld 49% van
de burgers die tamelijk veel of volledig vertrouwen heeft in informatie
van deze instanties. Informatie van vrienden en familie krijgt meer
vertrouwen dan informatie van het ministerie en andere overheids
instellingen, met name door het grotere aandeel mensen dat die infor
matie volledig vertrouwt (9% heeft volledig vertrouwen in informatie
van vrienden en familie over klimaatverandering tegenover 1% volledig
vertrouwen in informatie van het ministerie).
Over de media en informatie van andere burgers op internet is een gro
ter deel van de burgers wantrouwend. Bijna de helft (49%) geeft aan wei
nig vertrouwen te hebben en 10% heeft helemaal geen vertrouwen in de
media als bron van informatie over klimaatverandering. Informatie van
andere burgers op internet wordt zelfs door 19% helemaal niet vertrouwd
en 45% heeft hier weinig vertrouwen in. Ook lijkt de onzekerheid over
deze informatiebron hoog: 20% geeft aan niet te weten hoeveel vertrou
wen ze hebben in informatie van andere burgers op internet. Het aantal
mensen dat ‘weet niet’ antwoordt, is ook relatief hoog bij vrienden en
familie (18%) en het ministerie en andere overheidsinstellingen (17%).
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Begin 2018 beweerde president Trump
in een interview op de Britse televi
sie nog dat het erg goed gaat met de
ijskappen. Ook in eigen land laaide de
klimaatdiscussie in januari weer op
toen Thierry Baudet op Twitter zei dat
An Inconvenient Sequel van Al Gore ‘echt
werkelijk helemaal nergens op slaat’.
De tegenreacties van onder andere
weerman Gerrit Hiemstra leidden
vervolgens tot een welles-nietes
discussie over klimaatverandering in de
media (zie bijv. de Volkskrant 10 januari
2018, Opinie: Baudets klimaattweet is
grotendeels waar, en de Correspondent
van 11 januari 2018, Nee, Thierry Baudet
heeft geen gelijk over het klimaat).
Dit thema is in het kabinet-Rutte iii
ondergebracht bij het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, maar
omdat deze nieuwe indeling misschien
niet iedereen helder op het netvlies
staat, is ervoor gekozen hier net als in
eerdere cob’s te vragen naar het minis
terie van Milieu.
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Tabel 2.1

Vertrouwen in verschillende bronnen van informatie over klimaatverandering, bevolking van 18+, 2018/1
(in procenten)a
helemaal geen weinig
vertrouwen
vertrouwen

tamelijk veel
vertrouwen

volledig
vertrouwen

ik weet het
niet

wetenschappelijke onderzoeksinstellingen

3

18

52

13

13

milieuorganisaties

8

31

44

5

12

vrienden en familie

5

30

37

9

18

het ministerie van Milieu en andere
overheidsinstellingen

7

38

36

1

17

media (tv, kranten, radio)

10

49

27

1

13

informatie van andere burgers op internet

19

45

15

1

20

a

‘Er wordt de laatste tijd veel gesproken over klimaatverandering. Hoeveel vertrouwen hebt u in elk van de volgende informatiebronnen
over klimaatverandering?’

Bron: cob 2018/1

Informatie over vaccinatie: meeste vertrouwen
in specialisten en wetenschap, minste in de
farmaceutische industrie
Vaccinatie tegen besmettelijke ziekten is een thema dat regelmatig
terugkeert op de maatschappelijke en politieke agenda. In de laatste
jaren zijn verhitte discussies ontstaan over het wel of niet vaccineren
van kinderen tegen besmettelijke ziekten. Bij het niet laten vaccineren
spelen lang niet meer alleen religieuze redenen een rol, maar ouders
twijfelen ook vaker doordat infectieziekten buiten beeld zijn geraakt en
ver-van-ons-bed lijken. Ook zou desinformatie een rol spelen, zoals the
orieën dat vaccinaties juist ziekten en autisme veroorzaken, en dat een
gezond lichaam ze niet nodig heeft. Ontkrachting van deze argumenten
door de wetenschap slaat bij de nieuwe groep ‘kritische niet-prikkers’
niet aan. Wantrouwen tegen de overheid, de farmaceutische industrie
en instituten als het rivm kan hierbij een rol spelen (de Volkskrant 25 juni
2016, Vaccineren is een kwestie van waarden geworden). Ook op televisie
wordt hier regelmatig over gediscussieerd door voor- en tegenstanders
van vaccinatie.5

5
6
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Zie bijvoorbeeld de uitzending van rtl
Late Night van 25 oktober 2016 of Pauw
van 17 november 2016.
De informatiebronnen zijn hetzelfde
als bij de casus over klimaatverande
ring, alleen is bij vaccinatie ook nog
gevraagd naar gezondheidsspecialisten,
zoals dokters en apothekers. In plaats
van milieuorganisaties is hier gevraagd
naar de farmaceutische industrie en het
ministerie van Milieu is vervangen door
het ministerie van Volksgezondheid.

Om het vertrouwen in verschillende bronnen van informatie over
vaccinatie in beeld te brengen hebben we mensen gevraagd zich een
fictieve situatie voor te stellen waarin er een nieuwe besmettelijke ziekte
uitbreekt waarbij veel mensen ziek dreigen te worden. De vraag aan
mensen is hoeveel vertrouwen ze hebben in een aantal bronnen van
informatie6 over de vaccinatie tegen deze besmettelijke ziekte. Uit tabel
2.2 blijkt dat mensen het meeste vertrouwen hebben in gezondheidsspe
cialisten zoals dokters en apothekers: 61% heeft tamelijk veel vertrouwen
in deze specialisten en 23% vertrouwt hen volledig. Wetenschappelijke
onderzoeksinstellingen genieten ook veel vertrouwen: 57% van de bur
gers heeft tamelijk veel en 17% heeft volledig vertrouwen in deze instel
lingen. Ook het ministerie en andere overheidsinstellingen genieten het

burgerper spec tieven 2018 | 1

Vertrouwen in bronnen van informatie

Tabel 2.2 Vertrouwen in verschillende bronnen van informatie over vaccinatie, bevolking van 18+, 2018/1 (in procenten)a
helemaal geen weinig
vertrouwen
vertrouwen

tamelijk veel
vertrouwen

volledig
vertrouwen

ik weet het
niet

gezondheidsspecialisten, zoals dokters en
apothekers

1

10

61

23

4

wetenschappelijke onderzoeksinstellingen

1

17

57

17

7

het ministerie van Volksgezondheid en
andere overheidsinstellingen

4

26

52

10

7

vrienden en familie

4

26

43

14

13

media (tv, kranten, radio)

11

48

30

2

10

informatie van andere burgers op internet

16

47

21

2

14

de farmaceutische industrie

23

46

19

2

10

a

‘Stel dat er een nieuwe besmettelijke ziekte uitbreekt waarbij veel mensen ziek dreigen te worden en u kunt zich laten vaccineren.
 oeveel vertrouwen hebt u in elk van de volgende informatiebronnen over de vaccinatie tegen deze besmettelijke ziekte?’
H

Bron: cob 2018/1

vertrouwen van een ruime meerderheid van de bevolking. In totaal heeft
52% tamelijk veel en 10% volledig vertrouwen in overheidsinstanties op
dit gebied. Vrienden en familie kunnen ook op aardig wat vertrouwen
rekenen, in totaal vertrouwt 57% van de burgers tamelijk veel of volledig
op mensen uit de eigen omgeving. Meer wantrouwend zijn burgers over
de media en informatie van andere burgers op internet, maar de farma
ceutische industrie geniet het minste vertrouwen.

Waarom veel of weinig vertrouwen in verschillende
informatiebronnen?
In een open vraag hebben we mensen gevraagd hun vertrouwen of
wantrouwen in verschillende informatiebronnen toe te lichten. Infor
matie van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen wordt door een
meerderheid van de bevolking vertrouwd: 65% heeft tamelijk veel of
volledig vertrouwen in hun informatie over klimaatverandering en
75% vertrouwt hun informatie over vaccinatie. Mensen met tamelijk
veel of volledig vertrouwen noemen vaak de deskundigheid, onafhan
kelijkheid, het gebruik van (controleerbare) feiten en cijfers en gedegen
onderzoek door wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Mensen
die de wetenschap niet vertrouwen als informatiebron spreken echter
twijfels uit over de onafhankelijkheid.
‘Worden vaak gesponsord door grote organisaties die een behoorlijke
vinger in de pap hebben.’ (vrouw, 62 jaar, wo)
‘Vaak krijgen ze subsidie van de overheid waardoor ze toch een bepaalde
richting op worden gestuurd.’ (vrouw, 26 jaar, hb0)

Ook worden voorbeelden genoemd waarbij de wetenschap ernaast zat,
zoals bij vaccinatiegevallen waarin een verkeerde cocktail werd gebruikt
voor de griepprik. Zelfs mensen die tamelijk veel vertrouwen hebben in
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deze onderzoeksinstellingen plaatsen soms toch kanttekeningen bij de
onafhankelijkheid.
‘Deze moeten over het algemeen een objectief onderzoek doen. Alleen
wanneer zij geld moeten verdienen aan wat zij onderzoeken zullen de
resultaten niet objectief zijn en daarmee is het vertrouwen ook weg. Dus
als er geen zakelijke belangen mee gemoeid zijn kan ik de onderzoeks
instellingen vertrouwen.’ (vrouw, 52 jaar, hbo)

Voor informatie over vaccinatie genieten de gezondheidsspecialisten
het hoogste vertrouwen, van maar liefst 85% van de burgers. Bij klimaat
verandering heeft geen van de bronnen het vertrouwen van zo’n
groot deel van de bevolking. In de toelichtingen werden gezondheids
specialisten beschreven als deskundig, onafhankelijk en professioneel.
Meerdere mensen noemen daarbij hun persoonlijke ervaringen met
artsen. Ook refereren veel mensen aan de opleiding die deze specialisten
genoten hebben.
‘Ik heb volledig vertrouwen in deze groep; zij zijn immers opgeleid om
hiermee om te gaan, en hebben weinig zelfbelang bij het verstrekken van
de vaccinatie.’ (man, 41 jaar, hbo)

De paar mensen die weinig vertrouwen hebben in de informatie van
gezondheidsspecialisten over vaccinatie noemen bijvoorbeeld beïnvloe
ding door de farmaceutische industrie en eigen financiële belangen.
Het grootste verschil in vertrouwen tussen de twee casussen vinden we
bij het ministerie en andere overheidsinstellingen. Waar 62% de infor
matie van de overheid over vaccinatie vertrouwt, heeft slechts 38% ver
trouwen in informatie van het ministerie over klimaatverandering. Door
mensen met (tamelijk) veel vertrouwen in de informatie van de overheid
worden in beide casussen vooral kunde en expertise genoemd en de
goede bedoelingen, zoals mensen die aangeven dat ze ervan uitgaan dat
de overheid het beste met de burgers voor heeft en mensen die in het
algemeen vertrouwen hebben in de politiek of de minister. Het lagere
vertrouwen in de informatie van overheidsinstellingen over klimaat
verandering (vergeleken met vaccinatie) is op basis van de toelichtingen
vooral te verklaren vanuit het idee dat er op het gebied van klimaat meer
belangenverstrengeling is en de overheid meer compromissen sluit op
het gebied van klimaat ten behoeve van de economie. Hierdoor ver
trouwt men er niet op dat de overheid adequate actie wil of kan onder
nemen. De volgende toelichtingen bij de klimaatcasus illustreren dit:
‘Er spelen te veel belangen om volledig voor zo’n zaak te gaan als
ministerie.’ (man, 37 jaar, wo)
‘Is momenteel zelfde ministerie als economie, waardoor compromissen
achter gesloten deuren blijven. Ook enorme achterstand op klimaat
doelstellingen die ik alleen maar groter zie worden.’ (vrouw, 41 jaar, hbo)
‘Ze praten veel, maar kunnen weinig doen.’ (man, 64 jaar, mbo)
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Daarnaast speelt mogelijk mee dat men vindt dat er sowieso minder
eenduidige (wetenschappelijke) informatie beschikbaar is over klimaat
verandering waar de overheid zich op kan baseren.
Bij de casus over vaccinatie wordt, iets minder vaak dan bij klimaat
verandering, bij het ministerie twijfel uitgesproken over de belangen of
beïnvloeding (economisch, politiek of door de farmaceutische indus
trie). Bij deze casus geven mensen ook een aantal concrete voorbeelden,
zoals de fipronil-affaire, Q-koorts en de Mexicaanse griep, waarbij er
volgens de respondenten veel onduidelijk was of fouten zijn gemaakt
door de overheid.
Opvallend is dat milieuorganisaties voor informatie over klimaat
verandering een relatief hoog vertrouwen krijgen (49%) en de farma
ceutische industrie erg laag scoort op vertrouwen bij vaccinatie (20%),
terwijl beide typen organisaties vanuit een specifiek belang werken.
Bij milieuorganisaties zijn er wel twijfels over de onafhankelijkheid en
mogelijke kleuring van de boodschap, maar die worden door mensen die
hun vertrouwen in deze bron uitspreken ook eerder vergoelijkt. Omdat
ze geen geheim van hun belang maken, worden ze door sommigen juist
als eerlijk gezien.
‘Milieuorganisaties staan voor hun mening.’ (vrouw, 26 jaar, hbo)
‘Ze overdrijven waarschijnlijk wel, maar ze liegen over het algemeen niet
(denk ik).’ (man, 18 jaar, havo/vwo)

De eenzijdige informatie van milieuorganisaties is voor anderen wel
een reden om weinig vertrouwen in deze instanties te hebben. Ook zijn
er mensen die vinden dat milieuorganisaties te negatief zijn, of zelfs
radicaal of agressief, voor hun eigen (financieel) belang gaan of geen
aandacht hebben voor de belangrijkste zaken.
‘Milieuorganisaties zijn de laatste tijd ook meer uit op eigen gewin
dan dat ze zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Er wordt te veel
gestreden om het gelijk te krijgen. Men kijkt alleen naar de problemen
en er wordt niet gezocht hoe we het gezamenlijk kunnen oplossen.’
(man, 29 jaar, hbo)

Het wantrouwen in de farmaceutische industrie lijkt vooral voort te
komen uit vermoedens van commerciële belangen, die volgens veel
mensen boven het belang van de burger worden gesteld.
‘De farmaceutische industrie heeft één belang en dat is hun eigenbelang,
waarom houden ze de prijzen van bepaalde medicijnen anders zo ver
schrikkelijk hoog.’ (man, 61 jaar, mbo)

Een aantal mensen dat aangeeft tamelijk veel vertrouwen te hebben in
de farmaceutische industrie noemt in de open antwoorden ook nog deze
financiële belangen als kanttekening. Slechts een paar mensen geeft aan
uit te gaan van goede informatie van de farmaceutische industrie.
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‘Hebben er baat bij dat ze goede info geven, mensen moeten hen blijven
vertrouwen.’ (vrouw, 47 jaar, mbo)

Informatie van vrienden en familie kan over het algemeen op meer
vertrouwen dan wantrouwen rekenen. Mensen die weinig vertrouwen
hebben in informatie van vrienden en familie over klimaatverandering
geven aan dat die er geen verstand van hebben, er niet mee bezig zijn,
of maar wat roepen. Ook bij vaccinatie geven mensen aan dat anderen
in hun omgeving geen kennis van dit onderwerp hebben en daarom
slechte raadgevers zijn. Er zijn echter ook mensen die juist specifieke
deskundigheid in hun netwerk noemen.
‘Ik heb veel vrienden en familie in de zorg en in het wetenschappelijk
onderzoek zitten, waardoor ik hun om advies kan vragen en ook samen
met hen kan zoeken naar waarom juist wel of niet.’ (vrouw, 24 jaar, hbo)

Andere redenen om informatie van vrienden en familie wel te vertrou
wen zijn dat zij in het algemeen te vertrouwen of eerlijk zijn en je weet
wat je aan ze hebt. Ook wordt het op prijs gesteld dat je met vrienden en
familie kunt praten of discussiëren en diverse meningen te horen krijgt.
‘Vrienden en familie ken ik het beste en ik weet wat ik aan ze heb.’ (man,
64 jaar, hbs)
‘Volledig vertrouwen in de oprechtheid van familie en vrienden, maar
ik vertrouw ook zeker op mijn eigen mening. Door meer meningen te
horen, kun je een gefundeerde eigen mening vormen.’ (man, 43 jaar, hbo)

In informatie van de media heeft een minderheid van de mensen
vertrouwen: 28% vertrouwt informatie in de media over klimaatveran
dering en 32% over vaccinatie. Er wordt getwijfeld aan de objectiviteit;
beïnvloeding en belangenverstrengeling worden genoemd of een weinig
kritische houding en gebrek aan kennis. Daarnaast zijn er veel mensen
die aangeven dat de media de waarheid verdraaien, manipuleren en
leugens, nepnieuws of onwaarheden verspreiden.
‘Er wordt van alles geroepen en iedereen gelooft alles maar, terwijl
dingen vaak helemaal niet kloppen, omdat de media er veel te snel bij
zijn, zonder een goed oordeel of een goede conclusie te kunnen trekken.’
(vrouw, 19 jaar, havo/vwo)
‘Nepnieuws, sensatiezucht, linkse/rechtse berichtgeving. Een krant of
nieuwsuitzending hoort onpartijdig te zijn, louter het nieuws weer te
geven. Columnisten of forums kunnen het becommentariëren, maar dat
hoeft niet de mening van iedereen te zijn. Er zijn te veel mensen die van
niks weten, maar graag op tv komen.’ (vrouw, 60 jaar, mbo)

Opvallend is dat ook mensen die aangeven wel vertrouwen te hebben
in de informatie van de media kritische geluiden laten horen, zoals de
kleuring van het nieuws dat wordt gebracht of dat problemen worden
overdreven of uitvergroot (sensatiebelust).
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Informatie van andere burgers op internet wordt ook maar door een
klein deel van de bevolking tamelijk veel of volledig vertrouwt: 16% bij
klimaatverandering en 23% bij vaccinatie. Net als bij vrienden en familie
noemen mensen die informatie van andere burgers op internet wan
trouwen ook vaak dat die mensen er geen verstand van hebben en dat
het (niet of slecht onderbouwde) meningen zijn.
‘De meeste burgers hebben vaak te weinig kennis om zinvol bij te dragen
aan het vinden van oplossingen. Ze uiten meestal onderbuikgevoelens.’
(man, 65 jaar, hbo)

Daarbij speelt mee dat de informatie vaak anoniem is of afkomstig
van mensen die je niet kent en dat ook het ‘waarheidsgehalte’ slecht te
controleren is.
‘Burgers kunnen alles wat ze zelf ergens van vinden op internet zetten.
Vaak staat niet erbij wat hun opleidingsniveau is en hoe zij aan de infor
matie komen. Ik zou echt niet gaan vaccineren omdat een willekeurig
persoon dit ergens op internet of social media geschreven heeft.’ (vrouw,
37 jaar, wo)
‘Er wordt veel desinformatie op internet gepubliceerd. Met name allerlei
sociale media waar onvoldoende controle is om de juistheid te contro
leren/verifiëren. Goede journalistiek kenmerkt zich door hoor en weder
hoor. Burgers hebben over het algemeen te weinig middelen om dit te
kunnen doen. Laat dit a.u.b. aan specialisten over.’ (man, 47 jaar, hbo)

Mensen die wel vertrouwen hebben in informatie van andere burgers op
internet geven aan dat het internet diverse en brede informatie geeft.
Een aantal mensen geeft daarbij aan dat je wel kritisch moet kijken naar
deze informatie.
‘Door veel te lezen op verschillende fora, kun je verschillende meningen
zien, wat het blikveld verruimt. Met een beetje gezond verstand is er dan
een redelijke afweging te maken.’ (man, 54 jaar, hbo)

Groeiend vertrouwen in verschillende
informatiebronnen
Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in het vertrouwen in
verschillende bronnen van informatie over klimaatverandering (figuur
2.1) en vaccinatie (figuur 2.2)? Hiervoor vergelijken we de resultaten van
dit kwartaal met de resultaten uit het cob van het tweede kwartaal van
2010 en het eerste kwartaal van 2013. Hieruit blijkt allereerst een alge
mene toename van het vertrouwen in de informatie van verschillende
bronnen. Hierbij moet worden aangetekend dat het algemeen vertrou
wen in verschillende instituties in het eerste kwartaal van 2010 relatief
laag was (zie figuur 1.4), terwijl dit in het huidige kwartaal juist hoog is.
Voor een deel zou het vertrouwen in informatiebronnen deze algemene
fluctuaties kunnen volgen.7
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in Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders
in de wetenschap? van de wrr en het
Rathenau Instituut uit 2013 aan onder
zoek dat een verband laat zien tussen
algeheel maatschappelijk optimisme
of pessimisme en vertrouwen in institu
ties.
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Echter, niet alle informatiebronnen bewegen even sterk mee met
deze algemene vertrouwensverschillen. Bij informatie over klimaat
verandering groeit vooral het vertrouwen in de milieuorganisaties,
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en vrienden en familie. Het
totale vertrouwen (tamelijk veel en volledig) in informatie van de weten
schap groeit gestaag, van 51% in 2010 naar 58% in 2013 en 65% in 2018.
Ook het aantal mensen dat de informatie van milieuorganisaties ver
trouwt, ligt in 2018 hoger (49%) dan in 2010 (32%) en 2013 (35%). Het ver
trouwen in informatie van vrienden en familie over klimaatverandering
ligt in 2018 hoger dan in 2010 (46% vs. 30%). Ook vertrouwt in 2018 een
iets groter deel informatie van het ministerie (38%) dan in 2010 (30%) en
2013 (32%). Het vertrouwen in informatie van de media en in informatie
van andere burgers op internet is aan weinig verandering onderhevig.
Hoe verhoudt het toegenomen vertrouwen in een aantal informatie
bronnen over klimaatverandering zich tot de attitudes van mensen over
klimaatverandering? In het cob van 2010 en 2018 is mensen gevraagd
naar hun opinies over (de oorzaak van) klimaatverandering (niet in
figuur). De meeste mensen denken dat er sprake is van klimaatverande
ring, slechts 1% denkt dat er geen klimaatverandering is. In 2010 geeft
28% aan het niet te weten, in 2018 19%. Er is een grote verschuiving te
zien in het aandeel mensen dat denkt dat er klimaatverandering is door
menselijk handelen. In 2010 dacht 28% van de mensen dat er klimaat
verandering is, maar dat dit niet komt door toedoen van de mens;
43% dacht dat het menselijk handelen wel invloed heeft. In 2018 denkt
nog slechts 10% dat klimaatverandering niet komt door toedoen van
mensen, tegenover 71% die denkt dat klimaatverandering het gevolg is
van menselijk gedrag. In de volgende paragraaf van dit hoofdstuk zullen
we kijken hoe deze opinies samenhangen met het vertrouwen van men
sen in verschillende informatiebronnen over klimaatverandering.
Bij vaccinaties neemt over de jaren het vertrouwen in informatie van het
ministerie en andere overheidsinstellingen toe, net als het vertrouwen
in informatie van vrienden en familie. In 2010 had nog niet de helft van
de burgers (47%) vertrouwen in overheidsinformatie over vaccinaties, in
2013 was dit 57% en in 2018 62%. Het vertrouwen in vrienden en familie
voor dit type informatie groeide van 47% met tamelijk veel tot volledig
vertrouwen in 2010 naar 55% in 2013 en 57% in 2018. Ook is er een lichte
groei te zien in het vertrouwen in informatie van wetenschappelijke
onderzoeksinstellingen. In 2018 had driekwart van de burgers vertrou
wen in wetenschappelijke informatie over vaccinaties, in 2010 was dit
68% en in 2013 70%. Gezondheidsspecialisten genieten een onvermin
derd hoog vertrouwen, terwijl informatie van de farmaceutische indus
trie en van andere burgers op internet in alle jaren op weinig vertrouwen
kon rekenen. Het vertrouwen in de media leek iets toe te nemen tussen
2010 en 2013, maar dit zette niet door in 2018.
Naast de ontwikkelingen in het vertrouwen in verschillende infor
matiebronnen is het interessant om te kijken of er verschillen optreden
in de rangorde van informatiebronnen. Bij informatie over vaccinatie
is deze stabiel: gezondheidsspecialisten genieten het meeste vertrou
wen, gevolgd door wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en het
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Figuur 2.1

Vertrouwen in verschillende informatiebronnen over klimaatverandering, bevolking van 18+, 2010/2,
2013/1 en 2018/1 (in procenten; staafjes zijn 100%)a
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Figuur 2.2 Vertrouwen in verschillende informatiebronnen over vaccinatie, bevolking van 18+, 2010/2, 2013/1 en
2018/1 (in procenten; staafjes zijn 100%)a
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‘Stel dat er een nieuwe besmettelijke ziekte uitbreekt waarbij veel mensen ziek dreigen te worden en u kunt zich laten vaccineren.
 oeveel vertrouwen hebt u in elk van de volgende informatiebronnen over de vaccinatie tegen deze besmettelijke ziekte?’
H

Bron: cob 2010/2, 2013/1, 2018/1
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ministerie en andere overheidsinstellingen. Informatie van vrienden en
familie volgt op de voet (in 2010 op een gedeelde derde plek met infor
matie van het ministerie). Onderaan staan, in aflopend vertrouwen: de
media, informatie van andere burgers op internet en de farmaceutische
industrie. Bij informatie over klimaatverandering genieten de weten
schappelijke onderzoeksinstellingen in alle meetjaren het meeste en
informatie van andere burgers op internet het minste vertrouwen. De
media krijgen het een na minste vertrouwen. In 2010 was er weinig ver
schil in vertrouwen in de middenmoot: informatie van het ministerie,
milieuorganisaties en vrienden en familie kon rekenen op het vertrou
wen van ongeveer een derde van de burgers. In 2013 was het vertrouwen
in informatie van vrienden en familie gestegen naar 42% en stond deze
duidelijk op een tweede plek, terwijl het vertrouwen in het ministerie en
milieuorganisaties ongeveer gelijk bleef. Tussen 2013 en 2018 steeg juist
het vertrouwen in milieuorganisaties en de top drie in dit meest recente
meetjaar bestond dan ook uit: wetenschap, milieuorganisaties, vrienden
en familie.
Samengevat: het vertrouwen in de verschillende bronnen van
informatie is over de jaren toegenomen en bij geen enkele van de hier
gemeten informatiebronnen neemt het wantrouwen toe. De recente
discussies over desinformatie en nepnieuws lijken het vertrouwen in
bronnen van informatie over vaccinatie en klimaatverandering niet
direct te hebben aangetast. Om beter zicht te krijgen op de eventuele
rol van discussies over nepnieuws bij het vertrouwen van mensen in
informatiebronnen stelden we respondenten hier een aantal vragen over
in onze nabelronde op 20 februari (zie kader 2.1). Voor een deel van de
mensen bleek de term ‘nepnieuws’ nieuw te zijn. Meestal maakt men
zich hier dan ook geen zorgen over en gaat men ervan uit dat nieuws
klopt (‘als ik overal aan moet gaan twijfelen, dan ben ik natuurlijk hele
maal nergens’), tenzij het heel ongeloofwaardig overkomt. Sommige
mensen vertelden, na een toelichting op de term nepnieuws, toch ook
wel eens te twijfelen aan de betrouwbaarheid van informatie (‘De ene
zegt zo, de ander zegt zo, die organisaties zeggen dit, wat moet ik nou
nog geloven?’). Daarnaast was er een groep respondenten die aangaf
goed bekend te zijn met nepnieuws, vanwege bijvoorbeeld eigen erva
ringen met complottheorieën of de politiek (‘Van de 100 dingen die ik
heb meegemaakt bij wijze van spreken, zijn er 70 nepnieuws.’).

Kader 2.1 Nepnieuws en het vertrouwen in informatie
Wanneer mensen in de telefoongesprekken spraken over nepnieuws, hadden zij het aan de ene kant over
informatie die wellicht een kern van waarheid heeft, maar gekleurd werd door belangenverstrengeling. Aan
de andere kant noemden zij ook informatie die per definitie onwaar was en opzettelijk werd verspreid. Een
respondent noemde dat mensen ook wel onbewust onwaarheden verspreidden, doordat zij klakkeloos infor
matie overnemen. Mensen dachten bij nepnieuws vooral aan politieke onderwerpen. Ook werd het opval
lend veel in verband gebracht met sociale media:
‘Social media doe ik sowieso alles vaak wel met een korrel zout nemen, want daar komt natuurlijk ook
een hoop onzin voorbij.’
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‘Als je ziet wat voor verhaaltjes er op Facebook allemaal verteld worden, dat is ongelooflijk.’
Mensen gaven aan door nepnieuws en de uiteenlopende informatie te twijfelen aan het waarheidsgehalte
van bepaalde informatie (‘je weet dan niet zeker of dat wat je hoort of dat ook de waarheid is’), met name
dus op sociale media. Veel van hen gaven daarbij aan zelf kritisch(er) naar bronnen te kijken:
‘Nepnieuws is natuurlijk nooit iets goeds, want dan ga je overal aan twijfelen, maar als ik iets niet
vertrouw, dan ga ik het eerst nazoeken, als iets te ongelooflijk lijkt voor woorden, dan zoek ik dat zelf
liefst nog even na. […] niet als een kip zonder kop alles zomaar geloven.’
Sommigen mensen vonden dat de term ‘nepnieuws’ iets van alle tijden is (‘dat was in het verleden niet
anders’), terwijl een enkeling dacht dat er tegenwoordig wel degelijk meer ‘verhaaltjes’ worden verspreid
(‘het is echt een teken des tijds’).

Wie vertrouwen welke informatiebronnen?
Zowel bij informatie over klimaatverandering (tabel 2.3) als bij infor
matie over vaccinatie (tabel 2.4) zijn er duidelijke verschillen tussen
opleidingsgroepen in hun vertrouwen in het ministerie en andere
overheidsinstellingen en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen.
Hogeropgeleiden hebben vaker vertrouwen in deze informatiebronnen
dan lageropgeleiden. Daarnaast hebben hogeropgeleiden ook vaker
vertrouwen in gezondheidsspecialisten voor informatie over vaccinatie
en in milieuorganisaties voor informatie over klimaatverandering.8 Ook
de (vaak met opleiding samenhangende) inkomenspositie doet ertoe.
Mensen met een bovenmodaal gezinsinkomen vertrouwen vaker de infor
matie van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Informatie over
vaccinatie van het ministerie of andere overheidsinstanties vertrouwen
zij ook vaker. Mensen met een benedenmodaal gezinsinkomen zijn vaker
wantrouwend over vaccinatie-informatie van de overheid en wetenschap.
Er is weinig verschil tussen mannen en vrouwen en verschillende
leeftijdsg roepen in de mate van vertrouwen in informatiebronnen. Jonge
ren hebben vaker dan ouderen vertrouwen in informatie van het minis
terie en andere overheidsinstellingen over klimaatverandering. Mannen
hebben vaker dan vrouwen vertrouwen in informatie van wetenschap
pelijke onderzoeksinstellingen, zowel over vaccinatie als over klimaat
verandering. Ook vertrouwen zij vaker dan vrouwen de informatie van
gezondheidsspecialisten over vaccinatie.
Overeenkomstig eerder onderzoek9 houdt het vertrouwen dat mensen
hebben in verschillende informatiebronnen ook verband met algemeen
sociaal vertrouwen. Mensen die vinden dat de meeste mensen te vertrou
wen zijn, hebben vaker vertrouwen in informatie van wetenschap en over
heid over zowel klimaatverandering als vaccinatie. Daarnaast vertrouwen
zij vaker op gezondheidsspecialisten voor vaccinatie-informatie en milieu
organisaties en media voor informatie over klimaatverandering. Ook
mensen met vertrouwen in kranten en televisie en zij die vinden dat het
de goede kant opgaat met Nederland hebben gemiddeld meer vertrouwen
in verschillende informatiebronnen. Alleen bij informatie van de media
en burgers op internet is er geen verschil met de rest van de bevolking.
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9

Het grotere vertrouwen van hoger
opgeleiden in wetenschap en overheid
kwam ook naar voren in het cob 2010|2
en cob 2013|1 en ook de wrr en het
Rathenau Instituut vonden in hun
onderzoek van 2013 met dezelfde
casussen redelijk vergelijkbare
opleidingsverschillen. De ‘officiële’
informatiebronnen (wetenschap,
ministeries, gezondheidsspecialisten)
kregen meer vertrouwen dan de
‘officieuze’ bronnen (zoals vrienden en
familie en andere burgers op inter
net), ‘maar voor de hoger opgeleiden
geldt dat beduidend sterker dan voor
de lager en middelbaar opgeleiden’.
Zie Will Tiemeijer en Jos de Jonge,
Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders
in de wetenschap?. Den Haag: wrr en
Rathenau Instituut, 2013: 45.
Zoals het cob 2010|2 en het eerder
genoemde onderzoek van Tiemeijer en
De Jonge (2013), zie noot 7 en 8.
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Tabel 2.3 Volledig/tamelijk veel vertrouwen in bronnen van informatie over klimaatverandering: bevolkingspercentages
en afwijkingen daarvan in diverse groepen, bevolking van 18+, 2018/1 (in procentpunten)a
ministerie

weten
schap

milieu
organisaties

media

allen

38

65

49

28

46

16

mannen

+3

+6

+3

+3

+1

0

vrouwen

-4

-7

-3

-3

-1

0

18-34 jaar

+9

+6

+4

-4

+2

-3

35-54 jaar

+2

-2

-2

-2

+3

+3

≥ 55 jaar

-9

-3

0

+5

-5

-1

-13

-17

-12

-3

-6

+3

-6

-5

+1

-2

0

0

+15

+19

+8

+3

+5

-2

benedenmodaal gezinsinkomen

-1

-2

-2

+3

+1

-1

modaal

-1

-4

+3

+2

-1

+5

+5

+13

+5

+2

+1

-1

+11

+13

+10

+6

+3

0

lageropgeleiden
middelbaar opgeleiden
hogeropgeleiden

bovenmodaal
vertrouwt de meeste

mensenb

voldoende vertrouwen in kranten/televisie

vrienden
en familie

burgers op
internet

+9

+8

+6

+11

+2

+3

Nederlandc

+15

+8

+6

+8

+4

+3

gelooft in klimaatverandering door de
mensd

+7

+10

+9

+4

+2

-1

gaat de goede kant op met

a
b
c
d

Dikgedrukte cijfers geven significante afwijkingen (p < 0,01) van de rest van de bevolking aan.
Mensen die het (zeer) eens zijn met de stelling ‘Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen’ (vs. mensen die het hier
(zeer) mee oneens zijn, neutraal zijn of het niet weten).
Mensen die zeggen dat het over het algemeen iets meer de goede dan de verkeerde kant opgaat met Nederland of duidelijk de goede
kant op (vs. mensen die het iets meer of duidelijk de verkeerde kant op vinden gaan of het niet weten).
Mensen die zeggen dat er klimaatverandering is en dat dit door de mens komt (vs. mensen die zeggen dat klimaatverandering niet door
mensen komt, dat er geen klimaatverandering is of dit niet weten).

Bron: cob 2018/1

Mensen die van mening zijn dat er klimaatverandering is door de mens
hebben vaker vertrouwen in officiële informatiebronnen. Vertrouwen
in informatie van vrienden en familie en burgers op internet hangt niet
samen met of mensen geloven dat er klimaatverandering is door de
mens. Bij vaccinaties vinden we gelijksoortige verbanden voor mensen
die aangeven dat ze zich zouden laten vaccineren. Deze mensen hebben
meer vertrouwen in informatie van specialisten, ministerie, overheid,
wetenschap, media en farmaceutische industrie dan mensen die zich
niet zouden laten vaccineren of dat nog niet zeker weten.
Tot slot hangen ook politieke voorkeuren en lezen van verschil
lende kranten samen met het vertrouwen in informatie van ministerie
en wetenschap (figuur 2.3) en met het vertrouwen in informatie van
media en andere burgers op internet (figuur 2.4). In beide figuren zijn
de casussen van klimaatverandering en vaccinatie samengenomen. Het
midden (0,0) is het gemiddelde vertrouwen, de punten laten zien hoe
mensen met verschillende politieke en krantenvoorkeuren afwijken van
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Tabel 2.4 Volledig/tamelijk veel vertrouwen in bronnen van informatie over vaccinatie: bevolkingspercentages en afwijkingen daarvan in diverse groepen, bevolking van 18+, 2018/1 (in procentpunten)a
farma
weten ceutische
schap industrie

specialisten

minis
terie

allen

85

62

75

21

32

57

23

mannen

+5

+4

+6

-1

+4

+1

-1

vrouwen

-4

-3

-5

+1

-4

-1

+1

18-34 jaar

-5

+3

0

+2

-1

0

-1

35-54 jaar

+3

+3

+5

+1

-1

+2

+1

0

-6

-6

-2

+1

-3

-1

lageropgeleiden

-5

-10

-13

+6

+3

+7

+2

middelbaar opgeleiden

-1

0

+2

-2

-3

0

+4

hogeropgeleiden

+6

+11

+11

-3

0

-4

-6

benedenmodaal gezinsinkomen

-5

-12

-11

-3

-8

+4

+1

modaal

-1

-2

-3

-5

+3

-3

+1

+5

+11

+9

+1

+3

-5

-2

+9

+10

+7

-1

+1

0

-1

+4

+10

+7

+5

+10

+1

0

+9

+14

+10

+4

+5

+1

-2

+6

+7

+4

+7

+4

+3

0

≥ 55 jaar

bovenmodaal
vertrouwt de meeste

mensenb

voldoende vertrouwen in kranten/televisie
gaat de goede kant op met
zou zich laten
a
b
c
d

Nederlandc

vaccinerend

vrienden burgers op
media en familie internet

Dikgedrukte cijfers geven significante afwijkingen (p < 0,01) van de rest van de bevolking aan.
Mensen die het (zeer) eens zijn met de stelling ‘Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen’ (vs. mensen die het hier
(zeer) mee oneens zijn, neutraal zijn of het niet weten).
Mensen die zeggen dat het over het algemeen iets meer de goede dan de verkeerde kant opgaat met Nederland of duidelijk de goede
kant op (vs. mensen die het iets meer of duidelijk de verkeerde kant op vinden gaan of het niet weten).
Mensen die aangeven dat ze zich bij een nieuwe vaccinatiecampagne zouden laten vaccineren (vs. mensen die zich niet zouden laten
vaccineren of dat nog niet weten).

Bron: cob 2018/1

dit gemiddelde. Een negatieve score betekent dat een groep minder vaak
vertrouwen heeft in een bron van informatie over vaccinaties of klimaat
verandering; een positieve score dat een groep vaker vertrouwen in de
informatiebron heeft.
Mensen die aangeven op de vvd te zullen stemmen, hebben gemiddeld
vaker vertrouwen in informatie van het ministerie, de wetenschap en de
media. Hetzelfde patroon doet zich voor bij mensen die op D66 stem
men, en mensen die GroenLinks stemmen hebben ook vaker vertrouwen
in de wetenschap als informatiebron. pvv-stemmers en mensen die
aangeven niet te stemmen hebben minder vaak vertrouwen in informa
tie van wetenschap en overheid.10
pvv-stemmers hebben iets vaker vertrouwen in informatie van
andere burgers op internet, terwijl GroenLinks-stemmers hier gemid
deld juist minder vaak vertrouwen in hebben. In de media hebben
mensen die niet stemmen of nog niet weten wat ze zullen gaan stemmen
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10 Het Rathenau Instituut mat in 2015
algemeen vertrouwen in de weten
schap met een rapportcijfer van 1 tot
10 en vond het hoogste vertrouwen
onder vvd-stemmers, gevolgd door
stemmers van PvdA, GroenLinks, D66,
ChristenUnie en cda. Stemmers van de
sp, sgp en pvv hadden minder vertrou
wen in de wetenschap. Zie Jos de Jonge,
Vertrouwen in de wetenschap 2015. Den
Haag: Rathenau Instituut, 2015.
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Figuur 2.3 Volledig/tamelijk veel vertrouwen in informatie van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en het
ministerie en andere overheidsinstellingen over klimaatverandering en vaccinatie: afwijkingen van
bevolkingspercentages in diverse groepen, bevolking van 18+, 2018/1 (in procentpunten)
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Bron: cob 2018/1

(zwevend) iets minder vaak vertrouwen. nrc (Next)-lezers hebben vaker
vertrouwen in informatie van de media, terwijl mensen die geen kran
ten lezen minder vaak vertrouwen hebben in informatie van de media.
Lezers van de Volkskrant hebben vaker vertrouwen in informatie van het
ministerie en andere overheidsinstellingen, wetenschappelijke onder
zoeksinstellingen en de media.

Samenvattend
Als we het vertrouwen in de verschillende bronnen van informatie
over vaccinatie vergelijken met het vertrouwen in informatie over
klimaatverandering, valt op dat het vertrouwen in de verschillende
informatiebronnen bij vaccinatie over de gehele linie hoger ligt. Ook
antwoordt een groter deel ‘ik weet het niet’ bij de informatiebronnen
over klimaatverandering. Er lijkt bij klimaatverandering dus meer
verdeeldheid en onzekerheid te bestaan over welke informatiebron
te vertrouwen is.
Over de jaren heen zien we voor informatie over vaccinatie en
klimaatverandering een toename in het vertrouwen in verschillende
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Figuur 2.4 Volledig/tamelijk veel vertrouwen in informatie van de media (tv, kranten) en andere burgers op internet
over klimaatverandering en vaccinatie: afwijkingen van bevolkingspercentages in diverse groepen,
bevolking van 18+, 2018/1 (in procentpunten)
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Bron: cob 2018/1

bronnen. Tussen 2010 en 2018 groeide het vertrouwen in informatie
over klimaatverandering van milieuorganisaties, wetenschappelijke
onderzoeksinstellingen en vrienden en familie. Voor een deel kan deze
toename toe te schrijven zijn aan algemene fluctuaties in het vertrou
wen in instituties, maar niet alle informatiebronnen zien een toename
in het vertrouwen. Bij informatie over vaccinatie groeide het vertrouwen
in het ministerie en andere overheidsinstellingen en in vrienden en
familie. Het gemiddeld lage vertrouwen in de media en informatie van
andere burgers op internet is aan weinig verandering onderhevig. Bij
informatie over vaccinatie genieten gezondheidsspecialisten een onver
minderd hoog vertrouwen, terwijl de farmaceutische industrie in alle
jaren op weinig vertrouwen kan rekenen.
Informatiebronnen die bij vaccinatie en klimaatverandering een
hoog vertrouwen genieten, worden door burgers geroemd om hun
deskundigheid, onafhankelijkheid, algemene betrouwbaarheid en
controleerbaarheid. Weinig vertrouwen krijgen de bronnen die volgens
mensen weinig expertise hebben, beïnvloed worden door andere (finan
ciële) belangen en bronnen die een verkeerde (gekleurde, eenzijdige
of zelfs onjuiste) weergave van de werkelijkheid geven. Dit sluit aan bij
onderzoek dat laat zien dat mensen vertrouwen hebben in instituties
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die ze als betrouwbaar zien, waarbij betrouwbaarheid wordt afgeleid uit
bekwaamheid, welwillendheid en integriteit.11
Over het algemeen genieten ‘officiële’ informatiebronnen dus een
hoog vertrouwen, maar er zijn wel verschillen tussen groepen mensen
in het vertrouwen dat ze hebben in verschillende bronnen. Zo hebben
hogeropgeleiden vaker dan lageropgeleiden vertrouwen in informatie
van wetenschap en overheid over vaccinatie en klimaatverandering.
Ook politieke voorkeuren en krantengebruik houden verband met het
vertrouwen in verschillende bronnen, evenals algemeen sociaal vertrou
wen en attitudes over hoe het gaat met Nederland. Mensen met weinig
vertrouwen in andere mensen, de media in het algemeen en de staat
van het land hebben ook minder vaak vertrouwen in informatie van
verschillende bronnen over klimaatverandering en vaccinatie. Alleen het
vertrouwen in informatie van vrienden en familie en andere burgers op
internet hangt hier niet of nauwelijks mee samen.

11
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Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek
van Kees van den Bos uit 2011, dat
wordt aangehaald in het knaw-rapport
Vertrouwen in wetenschap uit 2013, waarin
wordt samengevat dat vertrouwen
zowel intenties (welwillendheid) als
werkwijze (bekwaamheid en integriteit)
omvat.
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Achtergrond
Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) wordt gedaan door het Sociaal en
Cultureel Planbureau op verzoek en met financiële steun 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 Burgerperspectieven. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.
§ Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eefje Steenvoorden, Crisis in aantocht? 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.
Onderzoek in het eerste kwartaal van 2018
Het enquêteonderzoek van dit kwartaal is uitgevoerd door samr op een steek
proef van personen van 18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De Onderzoek Groep’. Dit
onderzoekspanel is samengesteld op basis van telefonische werving en maakt geen
gebruik van zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen in principe geen ver
goeding, maar 213 panelleden die niet telefonisch konden worden uitgenodigd en
herinnerd, ontvingen een cadeaubon van € 7 om hen snel en positief te laten reageren.
In totaal hebben 1171 mensen tussen 2 januari en 6 februari 2018 de vragenlijst volledig
ingevuld (993 via internet en 178 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van de online
vragenlijst was 22,3 minuten. 98% beoordeelt het onderzoek met een voldoende en
het gemiddelde cijfer is een 7,6. Tenzij anders vermeld, zijn in dit rapport de resultaten
gewogen op sekse, leeftijd, opleiding en internetgebruik. De weegfactor varieert van
0,3 tot 3,5 en de weegefficiëntie is 79,9%, resulterend in een effectieve steekproef van
936. Zie verder Petra Immerzeel, Tessa Dahlmans en Jurian Broers, Onderzoekstechnische
verantwoording Burgerperspectieven 2018, 1e kwartaal. Leusden: samr, februari 2018,
beschikbaar op www.scp.nl/publicaties.
Op 20 februari 2018 hebben de auteurs (en Pepijn van Houwelingen) 36 respondenten
gebeld met aanvullende vragen over hun vertrouwen in de regering, en over hun visie
op hoe het al met al gaat in Nederland (hoofdstuk 1) of over hun vertrouwen in infor
matie en ideeën over nepnieuws (hoofdstuk 2).
Onderwerpen in eerdere kwartaalberichten
2008|1: mediagebruikers, institutioneel vertrouwen, machteloosheid en Europa;
2008|2:	levensinstellingen, informatie voor de regering en maatschappelijke partici
patie;
2008|3: groepen werkenden, economische en persoonlijke toekomstverwachtingen;
2008|4: basismotivaties, overheidsuitgaven, de crisis en publieke omgangsvormen;
2009|1: vrijheid van meningsuiting en Europa;
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2009|2: opvoeding en gezin en de media over de crisis;
2009|3: de economische crisis voor mbo’ers en mkb’ers en politieke onvrede;
2009|4: politiek (on-)tevredenen en de multiculturele samenleving;
2010|1: maatschappelijke tegenstellingen en de relaties tussen jong en oud;
2010|2: bezuinigingen en vertrouwen in informatie over klimaat en vaccinatie;
2010|3: gevoelens van onveiligheid en internationalisering;
2010|4: grip op het leven en de publieke gevolgen van gejaagdheid;
2011|1:
eurocrisis en vergelijking Denemarken – Nederland;
2011|2:
Nederland in het buitenland, buitenlands beleid en burgertypen;
2011|3:
eigen verantwoordelijkheid en groepen mediagebruikers;
2011|4: de inrichting van Nederland en sterke punten van Nederland;
2012|1:
ontwikkelingen in de publieke opinie tussen 2008-2011;
2012|2: economische crisis en toekomst, Europa en opleidingsniveaus;
2012|3: houdbaarheid van de medische zorg en aow en wensen voor de formatie;
2012|4:	vrijwilligerswerk, maatschappelijke tegenstellingen, buitenland, niet-stem
mers;
2013|1:
protestgeneigdheid en vertrouwen in informatiebronnen;
2013|2: crisisperspectieven en -ervaringen en hexaco-persoonlijkheidsdimensies;
2013|3: persoonlijke toekomstzorgen, inkomensongelijkheid en Europa;
2013|4: opvattingen over Oost-Europese arbeidsmigranten en lokale politiek;
2014|1: stemming over Europa en de Haagse politiek;
2014|2: (fysieke) risico’s en verantwoordelijkheden;
2014|3:	visies op Nederland en de toekomst en essay ‘Van stemming naar bestem
ming’;
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 mbo-opgeleiden;
2016|1: decentralisaties en referenda;
2016|2: vluchtelingen en pessimisme en optimisme over Nederland;
2016|3:	politiek vertrouwen & verantwoordelijkheden en kerkelijkheid & gods
dienst;
2016|4: energietransitie en electorale diversiteit;
2017|1:
maatschappelijk onbehagen en politieke onvrede;
2017|2: discriminatie, vertrouwen in de media en het politieke landschap;
2017|3: toekomstperspectieven en de inhoud van optimisme; en
2017|4: tien jaar Burgerperspectieven: veranderingen, trends en terugblikken.
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