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Belangrijkste bevindingen derde kwartaal 2018

Nederlanders iets minder 
optimistisch over stand 
van Nederland
Nederlanders zijn dit kwartaal iets 
minder optimistisch over de stand 
van Nederland.  Optimisten en 
pessimisten  houden elkaar nu in 
evenwicht: 43% vindt dat het meer 
de goede kant opgaat (was 50%) 
en 44% vindt dat het meer de 
verkeerde kant opgaat (was 40%). 
Optimisten wijzen (nog steeds) op 
de goede economische  situatie. 
Pessimisten hekelen de ver harding 
van de samenleving en slecht 
beleid, onder andere ten aanzien 
van vluchtelingen.

 → p. 5

Positief over de economie, 
relatief positief over de 
 politiek
De afname van het optimisme lijkt 
los te staan van ontwikkelingen in 
opvattingen over de economie, de 
eigen financiële situatie of de poli-

tiek. Terwijl het maatschappelijk 
optimisme daalt, blijft de econo-
mische en politieke stemming 
ongewijzigd en relatief positief. 
Wel is sinds begin dit jaar het aan-
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Zorgen over immigratie 
nemen weer iets toe
Het thema immigratie en inte-
gratie wordt weer vaker genoemd 
als belangrijk maatschappelijk 
probleem: vorig kwartaal noemde 
29% het onderwerp spontaan, 
nu is dat 38%. Die zorgen gaan in 
vergelijking met vorig kwartaal 
weer iets vaker over vluchtelingen 
en immigratie. Andere genoemde 
onderwerpen zijn (gebrekkige) 
integratie en racisme.

Andere veelgenoemde maat-
schappelijke problemen zijn de 
manier van samenleven en de 
gezondheids- en ouderenzorg. 
Dit laatste onderwerp staat ook 
met stip op de eerste plaats als 
(spontaan genoemd) thema waar-
aan de politiek in Den Haag meer 
aandacht zou moeten besteden.

 → p. 18

Drie meest genoemde maatschappelijke problemen
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deel dat een gelijke economische 
situatie verwacht toegenomen 
ten opzichte van het aandeel dat 
een verbetering verwacht.

 → p. 10
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Steun voor eu-lidmaatschap, 
nauwelijks voor Nexit
De groep die het Nederlandse 
lidmaatschap van de Europese Unie 
(eu) een goede zaak vindt, is groter 
dan de groep die dat niet vindt 
(50% vs. 19%). De steun voor een 
Nexit, een vertrek van Nederland 
uit de Europese Unie is gering: 
16% stemt in met de stelling dat 
het beter zou zijn als Nederland uit 
de Europese Unie zou gaan, 53% is 
het daarmee oneens. Toch zijn 
velen niet onverdeeld positief over 
Europa: 48% vindt dat Nederland te 
veel macht heeft overgedragen aan 
de Europese Unie, 19% vindt dat 
niet. In ver gelijking met de periode 
2014-2016 is de eu- stemming op dit 
moment positiever. Het opleidings-
verschil in eu-opvattingen blijft 
groot: 71% van de hoger opgeleiden 
steunt het eu-lidmaatschap, 
van de lageropgeleiden is dat 
slechts 29%. Toch willen ook lager-
opgeleiden de Europese Unie niet 
verlaten: 21% denkt dat Nederland 
beter af is buiten de Europese Unie, 
van de hogeropgeleiden denkt 
10% dat.

 → p. 22

Zorgen over het samenleven
In vergelijking met andere 
Europese volkeren zijn Neder-
landers tamelijk positief over de 
medemens en ze worden over de 
hele linie eerder positiever dan 
negatiever. Dat neemt niet weg 
dat er in Nederland grote zorgen 
zijn over normen en waarden en 
hoe we samenleven. Als kern-
problemen ziet men gebrek aan 
aandacht voor elkaar en een 

slechte omgang met diversiteit. 
De zorgen fluctueren, maar de 
trend is dat men zich iets min-
der zorgen gaat maken over 
de gebrekkige aandacht voor 
elkaar. Zorgen over de omgang 
met diversiteit vertonen geen 
trend. Er zijn ook geen trends in 
de positieve waardering van de 
aandacht voor elkaar en omgang 
met diversiteit.

 → p. 29

Trends in samenleven als groot probleem en als sterk punt van Nederland
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Minder steun voor 
 overheidszorg
In vergelijking met 2011 is er qua 
zorg voor ouderen en beslissingen 
over voorzieningen in de buurt nu 
minder steun voor een uit sluitende 
verantwoordelijkheid van de over-
heid. Bij de buurtvoorzieningen is 
er meer steun voor een grotere rol 
voor buurtbewoners.

De steun voor meer verantwoorde-
lijkheden voor burgers komt niet 
voort uit een positief beeld van 
die burgers, maar eerder uit een 
 negatief beeld van de overheid.

 → p. 39

Welke van de volgende drie mogelijkheden heeft het meest uw voorkeur 
als het gaat om voorzieningen (zoals groen en bibliotheken) in de buurt?
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Ten geleide

In dit 43e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burger-
perspectieven (cob) onderzoeken we de Nederlandse publieke opinie 
in het derde kwartaal van 2018. In het eerste hoofdstuk gaan we 
vooral in op actuele ontwikkelingen in de stemming en in de publieke 
 opinie over maatschappelijke en politieke kwesties. In hoofdstuk 2 
gaan we  verder in op een grote spontane maatschappelijke zorg van 
 Nederlanders: het samenleven en de normen en waarden.

De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld tussen 2 juli en 
6 augustus; op 22 augustus belden we voor enkele aanvullende vragen 
met 46 respondenten van de enquête. In de enquêteperiode was er in 
de media aandacht voor een langdurige hittegolf, voor uitspraken van 
minister van Buitenlandse Zaken Blok over de multiculturele samen-
leving en voor de afschaffing van de dividendbelasting.

Net als vorig kwartaal (zie cob 2018|2: 6) deden er dit kwartaal te 
 weinig jongeren aan de enquête mee. Die vertekening was er eerder ook 
en komt bijna altijd voor in dit type onderzoek, maar dit en vorig kwar-
taal is het erger dan voorheen. We corrigeren voor deze vertekening door 
de gegevens te wegen op onder andere leeftijd (zie de onderzoeksverant-
woording achterin voor informatie over de weging).

Inhoud
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Verantwoording  45
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1 Hoe gaat het met Nederland?

Kernpunten

 → De stemming over Nederland is iets minder optimistisch. Na twee kwartalen waarin het aandeel 
optimisten groter was dan het aandeel pessimisten, houden beide groepen elkaar nu in evenwicht. 
44% vindt dat het meer de verkeerde kant opgaat (was 40%), 43% dat het meer de goede kant opgaat 
(was 50%). Daarmee is de stemming nog steeds positiever dan in de afgelopen jaren.

 → Het verminderde maatschappelijk optimisme houdt geen gelijke tred met ontwikkelingen in opvattin-
gen over de economie en politiek. De beoordeling van de economie blijft goed: 87% geeft de Neder-
landse economie een voldoende en 86% verwacht de komende maanden geen verslechtering. Ook de 
tevredenheid over de politiek in Den Haag (59% geeft voldoende) en het vertrouwen in de regering 
(56% geeft voldoende) blijven stabiel en relatief hoog in vergelijking met vorige jaren.

 → Het thema immigratie en integratie wordt weer vaker genoemd als belangrijk maatschappelijk pro-
bleem: vorig kwartaal noemde 29% het onderwerp spontaan, nu is dat 38%. Die zorgen gaan in ver-
gelijking met vorig kwartaal weer iets vaker over vluchtelingen en immigratie. Andere genoemde 
onderwerpen zijn (gebrekkige) integratie en racisme.

 → De publieke opinie over de Europese Unie is in grote lijnen vergelijkbaar met eerdere metingen: er is 
steun voor het Nederlandse lidmaatschap, maar men is niet onverdeeld positief over hoe de Europese 
Unie functioneert. De groep die het eu-lidmaatschap een goede zaak vindt, is groter dan de groep 
die dat niet vindt (50% vs. 19%). 48% vindt dat Nederland te veel macht heeft overgedragen aan de 
Europese Unie, 19% vindt dat niet. In vergelijking met de periode 2014-2016 is de eu-stemming op dit 
moment positiever.

Optimistische stemming neemt iets af

Optimisten en pessimisten houden elkaar in evenwicht
De afgelopen twee kwartalen vonden voor het eerst in tien jaar 
meer mensen het de goede kant opgaan met Nederland dan de 
slechte kant (zie cob 2018|1: 7 en cob 2018|2: 7). Aan die situatie 
komt dit kwartaal een einde. Het aantal optimisten en pessimisten 
houden elkaar nu in evenwicht: 43% vindt dat het meer de goede 
kant opgaat, terwijl 44% meent dat het juist meer de verkeerde kant 
opgaat (zie figuur 1.1). Vorig kwartaal was dit nog 50% tegenover 
40%. Terwijl het aantal  pessimisten dit  kwartaal dus licht toenam, 
nam vooral het aantal optimisten af.1  Daarmee is de stemming 
 overigens nog altijd positiever dan in de  afgelopen tien jaar.

Wanneer we inzoomen, blijkt dat de minder optimistische stem-
ming vooral op het conto komt van een dalend aantal Nederlan-
ders dat het iets meer de goede kant op vindt gaan (41% om 34%, 
zie tabel 1.1). De groep ‘overtuigd optimisten’ die het duidelijk de 
goede kant op vindt blijven gaan, blijft gelijk (beide kwartalen 9%).2 
Vorig kwartaal concludeerden we dat bij een deel van de optimisten 
de balans nét naar de goede kant doorsloeg: zij zagen zowel posi-
tieve als negatieve ontwikkelingen, maar vonden de positieve op 
dat moment blijkbaar overheersend (vgl. cob 2018|2: 11-12). Bij een 
dergelijk wankel evenwicht kan de balans ook weer de andere 
kant op slaan.

1 De daling van het aandeel optimisten is 
significant, de stijging van het aandeel 
pessimisten niet.

2 We beschikken niet over paneldata, dus 
we kunnen helaas niet nagaan welke 
verschuiving zich heeft voorgedaan op 
persoonsniveau.
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Figuur 1.1 Opinie over de richting die Nederland opgaat, bevolking van 18+, 2008-2018/3 (in procenten)
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Bron: cob 2008/1-2018/3

Tabel 1.1 Opinies over de richting van Nederland in meer detail, bevolking van 
18+, 2018/2-3a

Nederland gaat over het algemeen… 2018/2 2018/3

duidelijk de verkeerde kant op 10 12

iets meer de verkeerde dan de goede kant op 29 32

iets meer de goede dan de verkeerde kant op 41 34

duidelijk de goede kant op 9 9

ik weet het niet 10 13

a De vetgedrukte score geeft aan dat het verschil tussen beide kwartalen significant is bij 
p < 0,01.

Bron: cob 2018/2-3

Als we kijken naar verschillen in achtergrondkenmerken, zien we dat 
de daling van het optimisme zich voordoet onder nagenoeg alle (onder-
zochte) groepen (zie tabel 1.2). Vooral vrouwen, Nederlanders tussen 
de 35 en 55 jaar en hogeropgeleiden zijn pessimistischer geworden ten 
opzichte van het vorige kwartaal. De verschillen in optimisme tussen 
hoger- en lageropgeleiden zijn nog altijd groot, maar het sterk dalende 
optimisme onder de hogeropgeleiden maakt dat deze verschillen wel 
iets kleiner zijn geworden.

Optimistisch vanwege de goede economische situatie
In de gegeven toelichtingen op de vraag waarom mensen het de goede of 
verkeerde kant op vinden gaan, vinden we niet direct een verklaring voor 
de dip in het optimisme. De antwoorden laten hetzelfde patroon zien als 
voorgaande metingen. Ook dit kwartaal verwijzen verreweg de meeste 
Nederlanders die het de goede kant op vinden gaan naar de economie.3

3 In totaal hebben 291 optimisten (zij die 
het duidelijk of iets meer de goede kant 
op vinden gaan) hun motivatie toege-
licht in de open vraag. Van hen gaven 
er 105 (36%) een argument dat (onder 
meer) verwijst naar de verbeterde 
economische omstandigheden.
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‘De economie trekt aan, de werkloosheid neemt af, huizen stijgen 
in waarde enzovoort. Het algemene plaatje van Nederland ziet er 
 momenteel beter uit dan tien jaar geleden.’ (vrouw, 34 jaar, wo)

‘De economie trekt weer aan en daardoor worden de mensen weer 
 positiever.’ (man, 55 jaar, mbo)

Overigens plaatsen sommigen daarbij wel de kritische kanttekening dat 
deze economische voorspoed nog niet door iedereen gevoeld wordt en 
dat de opbrengsten ervan scheef zijn verdeeld.

Naast economische omstandigheden verwijzen optimisten ook 
regelmatig naar het vertrouwen dat ze hebben in de daadkracht en de 
focus van het huidige kabinet. Zo waardeert men dat het nieuwe  kabinet 

Tabel 1.2 Netto-optimisme naar achtergrondkenmerken en stemintentie, bevolking van 18+, 2018/2-3 (in procentpunten)a

2018/2 2018/3 verschilscoreb

allen 10 -2 -8

mannen 13 7 -6

vrouwen 8 -10 -18

18-34 jaar 14 7 -7

35-54 jaar 7 -11 -18

≥ 55 jaar 10 1 -9

lageropgeleiden -5 -18 -13

middelbaar opgeleiden -1 -7 -6

hogeropgeleiden 31 15 -16

benedenmodaal gezinsinkomen -15 -14 1

modaal 5 -2 -7

bovenmodaal 35 21 -14

studerend 33 23 -10

betaald werk 16 5 -11

huisvrouw/-man -6 -29 -23

ww of wao -36 -50 -14

gepensioneerd 9 6 -3

stemintentie:

cda/cu 23 25 2

D66/gl/PvdA 41 36 -5

vvd 58 38 -20

pvv/FvD -42 -46 -4

sp -19 -13 6

wil niet gaan stemmen -15 -28 -13

a Netto-optimisme is het aandeel dat het de goede kant op vindt gaan verminderd met het aandeel dat het de verkeerde kant op vindt gaan.
b Een vetgedrukte score geeft aan dat het verschil tussen beide kwartalen significant is bij p < 0,01.

Bron: cob 2018/2-3
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bepaalde ‘missers’ uit het verleden wil herstellen (bijvoorbeeld de 
verhoogde pensioenleeftijd voor zware beroepen). Ook prijst men dat er 
weer meer geld en aandacht is voor de zorg en het onderwijs.

‘Ik heb de indruk dat het belang van onderwijs en zorg voor ouderen door 
de regering wordt onderkend.’ (vrouw, 61 jaar, hbo)

‘De landelijke overheid, de plaatselijke overheid en de burgers proberen 
allemaal het juiste en het meest goede voor het land, de woonplaats 
en de omgeving te doen. Als er een probleem ontstaat, wordt er actie 
ondernomen.’ (vrouw, 60 jaar, mavo)

‘In zijn algemeenheid wordt aan zorgelijke zaken door de politiek aan-
dacht besteed (zodat ze minder zorgelijk worden), en zo gaat het lang-
zaam beter.’ (man, 63 jaar, wo)

‘Er wordt in elk geval weer nagedacht over terugdraaien van bijvoorbeeld 
de verhoging van de pensioenleeftijd of andere irreële wijzigingen. 
Ik verwacht dat dit ook leidt tot wijzigingen. Politici komen terug op 
bepaalde besluiten en dat betekent dat ze toch ook luisteren naar het 
“volk”.’ (vrouw, 64 jaar, hbo)

Ook noemen de optimisten de toenemende aandacht voor duurzaam-
heid (bijvoorbeeld in de vorm van de energietransitie) en de leefbaarheid 
van Nederland op langere termijn.

‘Nederland is bezig met problemen die belangrijk zijn voor de toekomst, 
om het land leefbaar te houden ook voor toekomstige generaties.’ 
(vrouw, 48 jaar, wo)

 ‘Er is een bewustzijn van de belangrijke zaken voor de toekomst. 
In Nederland wordt nuchter en goed afgewogen gereageerd op 
 veranderingen.’ (man, 43 jaar, hbo)

‘Er worden maatregelen genomen die ver in de toekomst reiken, dat is 
goed voor de verdere toekomst van het land.’ (man, 76 jaar, wo)

Overige redenen om optimistisch te zijn over de richting van het land 
zijn onder meer dat we het (vooral in vergelijking met andere landen) 
over het algemeen goed voor elkaar hebben en dat alles hier goed 
 geregeld is, zoals onderstaande motivatie illustreert.

‘We hebben het echt niet zo verkeerd in Nederland. Nederlanders hebben 
veel te mopperen, maar na een reis naar bijvoorbeeld Griekenland/Afrika 
denk ik dat we alleen maar dankbaar mogen zijn dat we in een enorm rijk 
land wonen.’ (vrouw, 42 jaar, mbo)

Pessimisten hekelen verharding samenleving en slecht beleid
Over het algemeen zijn de pessimisten stelliger in hun oordeel en 
nemen zij meer dan de optimisten de ruimte om hun mening toe te 
lichten (gemiddeld 241 woorden, tegenover 189 woorden bij de opti-
misten). Waar de optimisten in hun verklaring bovendien ook veelal 
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hun eigen optimisme temperen door naast een positief punt ook een 
kritische kanttekening te plaatsen, zijn de pessimisten eenduidiger in 
hun mening.

Ze wijzen, net als anders, minder dan de optimisten naar de econo-
mie, maar meer naar ontwikkelingen in de samenleving en de politiek.4 
De samenleving verhardt en men gaat steeds minder respectvol met 
elkaar om, zo vinden sommigen.

‘Ik maak me zorgen over de verharding in de samenleving, mensen 
 graven zich in in hun eigen gelijk en staan niet open voor andere 
 meningen, ik vind dit een zorgelijke ontwikkeling.’ (vrouw, 54 jaar, mbo)

Ook zouden de verschillen tussen Nederlanders (bijvoorbeeld tussen rijk 
en arm) te groot worden, waardoor er polarisatie optreedt.

‘Minder aandacht voor elkaar, minder tolerantie, grotere tegenstellingen 
in financiële situaties (arm, rijk). Meer agressie tussen bevolkingsgroepen 
(geloof, kleur, geaardheid).’ (vrouw, 46 jaar, hbo)

Anderen wijzen er juist op dat mensen wel erg makkelijk klagen en zich 
(te) snel gekwetst voelen. Zij zijn ironisch genoeg dus pessimistisch over 
Nederland, juist omdat er zoveel ontevredenheid in het land heerst.

‘Nederland is een welvarend land, waarin zelfs de minst bedeelden het 
niet slecht hoeven te hebben. De verdeling van de welvaart leidt helaas 
tot te veel ontevredenen, die voor te veel lawaai in de sociale media 
zorgen (lekker anoniem schoppen), wat weer voor te veel aandacht in de 
traditionele media zorgt. Ook de politiek laat zich hierdoor beïnvloeden 
(te veel aandacht voor incidenten).’ (man, 64 jaar, hbo)

Pessimisten zijn vaak ontevreden met de politiek en het gevoerde beleid. 
Het kabinet zou de prioriteiten verkeerd stellen, waardoor de belangen 
van de ‘gewone’ Nederlander ondergesneeuwd raken. Ze bekritise-
ren vooral het ‘softe’ asielbeleid. Niet alleen vindt men de vermeende 
voortrekkerij van vluchtelingen oneerlijk, ook zou hun komst (net als 
de invloed van Europa) een gevaar vormen voor de eigen Nederlandse 
cultuur en identiteit.

‘De eigen bevolking moet zich steeds meer aanpassen aan minderheden. 
De Europese Unie heeft te veel invloed op Nederlands beleid. Tradities 
moeten verdwijnen ten gunste van minderheden. Politici denken na de 
verkiezingen niet meer aan de kiezers. Vreemdelingen bepalen te veel.’ 
(man, 59 jaar, hbo)

‘Ik ben geen racist maar vind wel dat vluchtelingen te veel rechten krijgen 
hier. En te veel spullen en te veel opleidingen enzovoort, terwijl als 
mensen uit Nederland graag een omscholing willen, ze alles zelf moeten 
betalen (zelfs wanneer ze onder het minimumloon of in de bijstand zit-
ten). Ik vind dat oneerlijk! Kijk eens naar het eigen volk en doe daar iets 
positiefs voor!’ (vrouw, 39 jaar, mbo)

4 En als ze de economie wel noemen, dan 
wijzen ze veelal op de ongelijke ver-
deling van de voordelen, waarbij vooral 
de bovenlaag profiteert en de kloof 
tussen arm en rijk steeds groter wordt.
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‘De politiek doet maar wat. Beloven van alles en komen de beloftes 
niet na. Er wordt te veel naar Europa geluisterd. Voor vluchtelingen 
wordt van alles geregeld, terwijl er genoeg Nederlanders zijn die 
het slecht hebben en aan hun lot worden overgelaten.’ (vrouw, 
60 jaar, havo/vwo)

Verderop in dit hoofdstuk zullen we zien dat de zorgen over immi-
gratie en integratie dit kwartaal zijn toegenomen. Omdat dit thema 
traditie getrouw altijd al één van de meest genoemde argumenten 
is onder pessimisten, is het niet meteen duidelijk of deze toegeno-
men zorg ook de verklaring is voor het dalende optimisme.

Economische stemming blijft positief

87% geeft economie Nederland een voldoende
Hoewel Nederlanders dus iets minder optimistisch zijn over de 
richting van het land, blijft men onveranderd positief over de 
economie (zie figuur 1.2). De tevredenheid met de Nederlandse 
 economie is hoog: 87% geeft de Nederlandse economie een vol-
doende (6 of hoger), met een gemiddelde score van 6,8. Daarmee 
is de economische tevredenheid hoger dan in 2008 (vlak voor 
het begin van de crisis). De meeste Nederlanders (40%) geven de 
economie het rapportcijfer 7, een kwart (25%) geeft het cijfer 8. 
Niet alleen over de economie in Nederland, ook over de eigen 
financiële situatie is men tevreden. Met een gemiddelde score 
van 7, geeft 85% van de Nederlanders de persoonlijke financiële 
situatie een voldoende. Dit aandeel is gelijk aan dat in het vorige 
kwartaal.

Wie ontevreden is over de eigen financiën, beoordeelt de 
economie negatiever
Het aandeel Nederlanders dat de economie een voldoende geeft, 
is dus aanzienlijk en groter dan in de afgelopen jaren. Toch blijft 
er, ondanks de aanhoudende positieve economische berichten, 
een groep die ontevreden is met de economie. Het blijkt dat vooral 
lager- en middelbaar opgeleiden, huisvrouwen en - mannen, 
Nederlanders met een benedenmodaal gezinsinkomen en uit-
keringsgerechtigden de Nederlandse economie relatief vaak een 
onvoldoende geven.5 Op basis van deze sociaaleconomische 
 kenmerken lijkt de waardering van de economie in Nederland 
ook een (indirecte) beoordeling van de persoonlijke economi-
sche  situatie (zie ook kader 1.1). Cijfers over de tevredenheid met 
de eigen financiën lijken deze samenhang te onderschrijven 
(zie figuur 1.3): 35% van de Nederlanders die de eigen financiële 
 situatie een onvoldoende geeft, geeft de Nederlandse economie 
ook een  onvoldoende (gemiddeld cijfer 5,8). Onder Nederlanders 
die hun eigen financiële situatie als voldoende beoordelen, geeft 
slechts 9% de Nederlandse economie een onvoldoende (gemid-
deld cijfer 6,9).6

5 Deze verschillen zijn significant op 
p < 0,001.

6 De samenhang tussen beide  vragen 
is significant (r = 0,4, p < 0,001, 
adj r2 = 0,17).
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Figuur 1.2 Aandeel dat eigen financiële situatie en de Nederlandse economie een voldoende geeft, bevolking van 
18+, 2008-2018/3 (in procenten)a
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a Vermeld zijn percentages scores 6-10 op een schaal van 1 tot 10 in antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe 
tevreden u bent met uw financiële situatie?’ (6 en hoger) en op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe tevreden u bent 
met de Nederlandse economie?’ (6 en hoger).

Bron: cob 2008/1-2018/3

Figuur 1.3 Beoordeling van de Nederlandse economie naar rapportcijfer persoonlijke financiële situatie, bevolking 
van 18+, 2018/3 (in procenten)a

sc
p.

nl

35

9

48

60

18

31

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

gee eigen 
nanciën onvoldoende

gee eigen 
nanciën voldoende

gee economie onvoldoende gee economie 6 of 7 gee economie 8 of hoger

a Gebaseerd op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe tevreden u bent met uw financiële situatie?’ (twee groepen: 
lager dan een 6 en hoger dan een 6) en op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe tevreden u bent met de Nederlandse 
economie?’ (drie groepen: lager dan een 6, 6 of 7, en 8 en hoger).

Bron: cob 2018/3
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Kader 1.1 Waarom geven sommige mensen de economie een onvoldoende?

Om meer inzicht te krijgen in waarom sommige Nederlanders de economie een onvoldoende geven, hebben 
we op 22 augustus een aantal mensen die economisch ontevreden zijn nagebeld en naar hun overweging 
gevraagd. Wat maakt dat zij, in tegenstelling tot alle recente positieve berichten over de economische situatie 
in ons land, de economie toch een onvoldoende geven?

De meesten van de 21 mensen die we spraken, zijn ontevreden omdat ze constateren dat zij (of mensen uit 
hun omgeving) de afgelopen jaren geen dikkere portemonnee hebben gekregen. Sterker nog, veel van hen 
geven aan dat ze juist steeds moeilijker kunnen rondkomen. Zo zit een vakantie er niet meer in en kunnen ze 
zorghulpmiddelen niet betalen. Het probleem is dat alles steeds duurder wordt, terwijl het inkomen gelijk 
blijft of zelfs daalt. Men heeft niks aan een groeiende economie als de prijzen harder blijven stijgen dan het 
salaris, zo is de veelgehoorde redenatie.

De meesten lezen en kennen de positieve berichten over de economie wel, maar herkennen zichzelf daar niet 
in. Een deel gelooft heus wel dat het beter gaat met de economie in Nederland, maar het probleem is dat niet 
iedereen daarvan profiteert. De ‘gewone man’ (en in het bijzonder ouderen, zieken en uitkeringsgerechtig-
den) wordt benadeeld, terwijl de ‘werkende bovenlaag’ profiteert. Daarmee worden de armen steeds armer 
en de rijken juist rijker. Bovendien vindt men de berichtgeving vaak tegenstrijdig: het ene bericht meldt dat 
economie groeit, terwijl een ander bericht op dezelfde pagina meldt dat alles duurder wordt. Ook zouden 
de cijfers een vals beeld geven. Zo mag de werkloosheid bijvoorbeeld dalen, maar hoe positief is dat als dat 
komt omdat veel mensen (noodgedwongen) als zzp’er aan de slag gaan of in de bijstand terechtkomen? 
Een enkeling is zeer wantrouwig als het gaat om berichten in de media over de economie. Positieve berichten 
zouden alleen maar naar buiten worden gebracht om burgers te misleiden en onvrede in de samenleving in te 
dammen. Anderen zien instituten als het cbs en het cpb als verlengstukken van het kabinet, die met de posi-
tieve berichtgeving over de economie slechts hun eigen onderzoekssubsidies veilig proberen te stellen.

Dat veel Nederlanders de economie wél een voldoende geven, snappen de meesten tegelijkertijd wel. 
Die hebben waarschijnlijk niks te klagen, omdat ze er zelf warmpjes bijzitten. Veel Nederlanders zouden zich 
ook te gemakkelijk laten misleiden door de positieve berichten. Een enkeling maakt het verwijt dat Neder-
landers die de economie wel een voldoende geven een te rooskleurig beeld hebben van de situatie in ons 
land en te gemakkelijk de positieve berichten nabrullen.

Wil men de economie wél een voldoende geven, dan moet ‘het hele systeem op de schop’. De ‘hoge  piefen’ 
in Den Haag zouden wel wat minder mogen verdienen, terwijl het minimumloon juist omhoog moet. 
 Asielzoekers zouden geen ‘startbudget’ meer moeten krijgen en er moet ook minder geld naar ontwikke-
lingslanden en de Europese Unie. Ook moet er meer variatie komen in de belastingtarieven en moet het 
toeslagensysteem worden herzien. Deze toeslagen zouden voor veel financiële problemen zorgen, omdat ze 
achteraf vaak moeten worden terugbetaald, terwijl het geld dan al is uitgegeven.
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Meerderheid verwacht dat economische situatie komende maanden 
gelijk blijft
De meeste Nederlanders denken dat de goede economische situatie nog 
wel even zal voortduren: 86% verwacht de komende 12 maanden geen 
verslechtering van de Nederlandse economie.7 Binnen deze groep van 
positief gestemden is er wel een kleine verschuiving (zie figuur 1.4). In de 
afgelopen twee kwartalen is het aandeel dat een gelijke economische 
situatie verwacht verder toegenomen ten opzichte van het aandeel dat 
denkt dat het met de Nederlandse economie beter zal gaan de komende 
maanden. Waar 27% een betere situatie verwacht (tegenover 30% vorig 
kwartaal), denkt 60% dat de economische situatie in Nederland het-
zelfde zal blijven (tegenover 58% in het tweede kwartaal). In het eerste 
kwartaal van dit jaar dacht nog 37% dat de economie beter zou worden, 
terwijl 52% een gelijke situatie verwachtte. Deze cijfers impliceren dat 
meer Nederlanders menen dat de economische groei zijn top heeft 
bereikt en de komende maanden zal stabiliseren (zonder dat zij meteen 
een verslechtering verwachten).

Onder de groep van de 14% Nederlanders die wél een verslechtering 
van de economie verwachten, bevinden zich veel mensen die de huidige 
economische situatie als onvoldoende beoordelen. Van de Nederlanders 
die menen dat de economische situatie de komende twaalf maanden zal 
verslechteren, geeft 45% de huidige economie een onvoldoende.

Nederlanders Europees gezien zeer positief over economie en eigen 
financiën
Nederlanders behoren tot de meest positief gestemde Europeanen 
(zie figuur 1.5). Volgens de meest recente cijfers van de Eurobarometer 
vindt het overgrote deel van de Nederlanders (93%) dat het (tamelijk) 
goed gaat met de economie van ons land. Nog eens 91% beoordeelt de 
eigen financiële situatie als (tamelijk) goed. Hiermee scoort Nederland 

Figuur 1.4 Verwachting voor de Nederlandse economie komende twaalf maanden, bevolking van 18+, 2008-2018/3 
(in procenten)a
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a Gebaseerd op de vraag ‘Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden: zullen de komende 12 maanden slechter, hetzelfde of 
beter zijn als het gaat om de Nederlandse economie?’.

Bron: cob 2008/1-2018/3

7 Het cbs meldde dat in juli het consu-
mentenvertrouwen onverminderd 
positief was, maar ziet in augustus een 
lichte daling, met name in het oordeel 
over het economisch klimaat. Het con-
sumentenvertrouwen blijft daarmee 
ruim boven het gemiddelde van de 
afgelopen tien jaar, zie www.cbs.nl/
nl-nl/nieuws/2018/34/ consument-iets-
minder-positief.

www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/34/consument-iets-minder-positief
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/34/consument-iets-minder-positief
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/34/consument-iets-minder-positief
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samen met Luxemburg het hoogst van heel Europa. Andere landen 
 waarvan de inwoners tevreden zijn met de economie en de eigen 
financiën zijn onder andere Denemarken, Duitsland, Zweden en 
Oostenrijk.

De verdeeldheid tussen Europese landen in de beoordeling van de 
economie is groot. Er is een flink aantal landen waarin minder dan 
de helft van de bevolking tevreden is met de economie. Zo denkt in 
Frankrijk ongeveer een derde van de bevolking dat het goed gaat met 
de economie en in Spanje en Italië ongeveer een vijfde. Het verschil 
tussen Europese landen in hoe men denkt over de eigen financiële 
situatie is kleiner. In bijna heel Europa is meer dan de helft van de 
bevolking tevreden met zijn persoonlijke financiële situatie, met 
uitzondering van  Griekenland, Bulgarije en Hongarije. Vooral in 
Griekenland zijn de  inwoners negatief: naast het feit dat slechts een 
derde (35%) van de bevolking de eigen financiële situatie als (tamelijk) 
goed beoordeeld, is ook het aandeel Grieken dat tevreden is met de 
economie zeer klein (2%).

In de meeste landen is men positiever over de eigen financiële 
situatie dan over de staat van de economie. Dit verschil is het grootst 
in Italië: terwijl 63% tevreden is met de financiële staat van het eigen 

Figuur 1.5 Economische tevredenheid en tevredenheid met de eigen financiële situatie in eu-landen, bevolking van 
15+, voorjaar 2018 (in procenten)a
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a Op de horizontale as staat het aandeel dat de eigen financiële situatie beoordeelt als zeer goed of tamelijk goed. Op de verticale as staat 
het aandeel dat de nationale economie beoordeelt als zeer goed of tamelijk goed.

Bron: Eurobarometer 89.5 (mei 2018)
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huis houden, beoordeelt 18% de nationale economie als goed. 
Ook het verschil in Engeland valt op: hoewel het overgrote deel 
(80%) van de Engelsen  positief is over de eigen financiële situatie, 
denkt tegelijkertijd minder dan de helft (44%) dat het goed gaat 
met de economie.

Politiek vertrouwen stabiel

Net zoals dat men tevreden blijft over de eigen financiële positie 
en de economie van ons land, blijft ook de tevredenheid met 
de Nederlandse politiek ongewijzigd. 59% geeft de politiek in 
Den Haag een voldoende (tegenover 60% in het vorige kwartaal). 
Het gemiddelde cijfer dat Nederlanders geven aan de politiek in 
Den Haag is een 5,5. Dat is natuurlijk een magere score, maar daar-
mee is de tevredenheid in 2018 tot nu toe wel het grootst sinds de 
start van de metingen in 2008.

Ook het vertrouwen in de Tweede Kamer en in de regering 
blijft stabiel (zie figuur 1.6). 58% geeft het vertrouwen in de Tweede 
Kamer een 6 of hoger (gelijk aan vorig kwartaal) en 56% doet dat 
voor de regering (57% in het vorige kwartaal). Ondanks dat dit ver-
trouwen relatief hoog is in vergelijking met eerdere jaren, scoren 
de Tweede Kamer en de regering met een gemiddelde van respec-
tievelijk een 5,5 en 5,4 nog geen voldoende. Het politieke vertrou-
wen ligt daarmee ook een stuk lager dan het vertrouwen in andere 
instituties. Het vertrouwen in kranten, televisie, rechtspraak, 
vakbonden en grote ondernemingen ligt tussen de 65% en 70%. 
Ten opzichte van vorig kwartaal doen zich daarin geen significante 
veranderingen voor.

Figuur 1.6 Vertrouwen in zeven instituties, bevolking van 18+, 2008-2018/3 (in procenten)a
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a Vermeld zijn percentages scores 6-10 op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) tot 10 (alle vertrouwen) in antwoord op de vraag 
‘Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’.

Bron: cob 2008/1-2018/3
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Scepsis over politieke responsiviteit, maar sinds 2016 geleidelijke 
daling
De mate van vertrouwen in de Tweede Kamer en de regering schommelt 
door de tijd, zo zagen we in figuur 1.6. Die bewegingen zijn mede afhan-
kelijk van politieke en economische gebeurtenissen, zoals het aantreden 
of de val van kabinetten. Diverse stellingen die het gevoel van politieke 
responsiviteit en opvattingen over politiek moeten meten, vertonen 
deze schommelingen van kwartaal tot kwartaal nauwelijks. Hun scores 
zijn in vergelijking met het politieke vertrouwen stabieler. Toch veran-
dert er ook hier weleens wat, soms op de langere en soms op de korte 
termijn.

Op de wat langere termijn zien we sinds medio 2016 een geleidelijke 
afname van de instemming met drie stellingen die de afstand tot de 
politiek meten (figuur 1.7). In januari 2016 vond nog 65% dat de landelijke 
politiek voor de meeste mensen te ingewikkeld is, vond 63% dat mensen 
zoals zij geen invloed hebben op de regering en was 56% van mening dat 
politici weinig geven om wat mensen zoals zij denken. Die aandelen zijn 
langzaam gedaald naar respectievelijk 58%, 54% en 48% dit kwartaal. 
Hiermee blijft het gevoel van afstand tot de Haagse politiek overigens 
groot. De groep die met de stellingen instemt, was en blijft meer dan 
dubbel zo groot als de groep die ze afwijst.

Krachtige leiders: tegenstanders vrezen machtsmisbruik, 
voorstanders hopen op daadkracht
De instemming met de stelling dat het goed zou zijn als het lands-
bestuur zou worden overgelaten aan enkele krachtige leiders vertoont 
een geleidelijke daling, die zich al in 2013 inzette. Opmerkelijk is dat het 
aandeel dat de stelling afwees tussen het eerste en tweede kwartaal van 
2018 steeg van 39% naar 47%. Die stijging ging vooral ten koste van het 

Figuur 1.7 Instemming met enkele stellingen over politiek, bevolking van 18+, 2008-2018/3 (in procenten)
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Bron: cob 2008/1-2018/3
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neutrale midden; het aandeel dat het met de stelling eens was daalde 
nauwelijks (zie tabel 1.3). In dit derde kwartaal is de afkeer van krach-
tige leiders met 42% weer bijna terug op het niveau van het eerste 
kwartaal. Een goede verklaring voor de tijdelijke stijging van de afkeer 
van sterke leiders ten koste van de middencategorie hebben we niet. 
Een mogelijke uitleg zou de afkeer van sterke leiders in het buitenland 
kunnen zijn: Trump, Poetin en Erdogan zijn veelvuldig in het nieuws.8

De verschuiving tussen het eerste en tweede kwartaal was het grootst 
onder mannen, jongeren, mensen met een bovenmodaal gezins-
inkomen en mensen die de regering vertrouwen. Dat zijn groepen die 
zich juist vaker dan gemiddeld afkerig tonen van krachtige leiders. 
 Lageropgeleiden en mensen met een benedenmodaal gezins inkomen 
keuren krachtige leiders veel minder vaak af en hun opvattingen 
wijzigden de voorbije kwartalen nauwelijks. Kortom, de groepen die 
al tegen waren, werden dat tijdelijk wat sterker en de groepen waar die 
tegenstand minder is, veranderden niet van mening.

Waarom zijn mensen voor of tegen landsbestuur door enkele 
krachtige leiders?9 Bij de tegenstanders lezen we twee (deels samen-
hangende) argumenten. In de eerste plaats zegt een deel van de 
respondenten dat ze voorstander zijn van democratie of pluriformiteit 
en dat krachtige leiders daarmee in tegenspraak zijn. In de tweede 
plaats zijn er mensen die vinden dat bestuur door krachtige leiders 
leidt tot machtsmisbruik, te veel macht in de handen van enkelen of, 
in het ergste geval, tot een dictatuur. Als mensen hiervan voorbeelden 
noemen, gaat het vaak over de vs/Trump, Rusland/Poetin of Turkije/
Erdogan.10

‘Democratie is een groot goed. Krachtige leiders die veel macht krij-
gen, willen steeds meer macht, met een grote kans op een dictatuur.’ 
(vrouw, 68 jaar, mavo)

‘Zo heb je te weinig invloeden van verschillende perspectieven en 
baseer je het bestuur van het land op maar enkele visies van maar een 
paar mensen in plaats van verscheidene meningen en ideeën.’ (vrouw, 
20 jaar, havo/vwo)

‘Ik ben voor checks and balances. De stelling helt naar mijn mening te 
zeer over naar onwenselijke politieke situaties als in de vs, Polen en 
 Hongarije.’ (man, 70 jaar, wo)

Voorstanders van krachtige leiders geven aan dat zij vinden dat 
de huidige politiek niet deugt: het nemen van beslissingen duurt 
lang, er zijn te veel verschillen, politici luisteren niet, ze waaien 
met alle winden mee en er worden te veel compromissen gesloten. 
Daarom willen ze een daadkrachtiger bestuur dat sneller duidelijke 
beslissingen neemt en doet wat het zegt.

‘Als dit inderdaad krachtige en deskundige lieden zijn die zonder eigen 
belang het land dienen. Dat zou het voortdurende gepolder wellicht 
doen verminderen en duidelijke resultaten geven.’ (man, 75 jaar, hbo)

Tabel 1.3 Antwoorden op de 
stelling ‘het zou goed zijn als 
het bestuur van dit land werd 
overgelaten aan enkele krachtige 
leiders’, bevolking van 18+, 2018/1-3 
(in procenten)a

2018/1 2018/2 2018/3

(zeer) 
oneens 38 47 42

neutraal 27 20 27

(zeer) eens 29 27 26

weet niet 7 5 6

a Vetgedrukte percentages wijken 
 significant af van het kwartaal ervoor 
bij p < 0,01.

Bron: cob 2018/1-3

8 Het is niet duidelijk waarom de zorgen 
over krachtige leiders elders in de 
wereld juist in april 2018 groter zouden 
zijn dan in januari of juli. We kunnen 
helaas niet meer nagaan in hoeverre 
dit verband houdt met bijvoorbeeld 
nieuws over de Turkse verkiezingen in 
juni 2018 of over Trump.

9 We vroegen een random selectie van 
247 (internet)respondenten hun ant-
woord op deze stelling toe te lichten, 
182 gaven antwoord.

10 Mensen die een neutraal antwoord 
geven, lichten vooral toe waarom ze 
tegen krachtige leiders zijn.
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‘Op dit moment is er alleen maar plaats voor compromissen. Dit leidt tot 
zwakheid, geen helder beleid, geen principes meer, geen waarden en 
normen. Men waait met alle winden mee, geloofwaardigheid politiek/
regering is daardoor nihil.’ (man, 59 jaar, hbo)

‘Een krachtige leider staat voor wat hij zegt en zegt wat hij doet. Dit mis ik 
soms bij sommige politieke leiders.’ (vrouw, 43 jaar, hbo)

Tabel 1.4 Grootste problemen, sterkste punten en politieke prioriteiten, bevolking van 18+, 2008-2018/3 (in procenten)a

nationaal probleembesefb nationale trotsc nationale politieke agendad

onderwerpen 
2008-
2010

2011-
2013

2014-
2016

2017- 
2018/1

2018/
2

2018/
3

top vijf 
en +/-e

2008-
2010

2011-
2013

2014- 
2016

2017- 
2018/1

2018/
2

2018/
3

top vijf 
en +/-e

2008-
2010

2011-
2013

2014-
2016 2017

2018/
1

2018/
3

top vijf 
en +/-e

samenleven en normen en waarden 21 19 17 20 21 18 1  15 17 19 16 16 14 1 6 4 4 4 4 4   

immigratie en integratie 10 8 17 17 12 17 2 + 4 3 4 3 2 3   9 7 12 14 9 13 2 +

gezondheids- en ouderenzorg 7 10 14 12 12 10 3  10 10 9 10 10 12 3 15 17 21 21 21 18 1  

inkomen en economie 14 16 12 9 9 9 4  8 7 8 11 12 12 4 14 16 14 11 12 10 3  

politiek en bestuur (overheid) 13 12 9 9 8 8 5  6 5 5 5 4 5   8 7 6 5 5 4   

criminaliteit en veiligheid 11 9 5 8 8 8   2 2 3 3 3 3   12 10 7 8 8 9 5  

verkeer en fysieke leefomgeving 5 4 2 4 6 6   5 6 7 7 7 7   7 5 3 4 4 7   

natuur en milieu 2 2 2 3 5 6   5 4 4 3 4 5   5 4 4 5 8 9 4  

onderwijs, innovatie en cultuur 2 3 3 3 4 4   6 7 8 7 6 5   7 9 7 7 10 8   

sociaal stelsel / verzorgingsstaat 1 3 3 2 4 3   10 10 8 6 7 8 5 3 5 4 5 4 5   

werkgelegenheid 3 5 6 3 3 2   1 1 1 2 3 3   4 6 8 5 4 4   

internationaal / nl in de wereld 1 3 4 3 2 2   3 2 2 2 2 1   2 5 6 4 3 4   

jeugd en gezin 3 2 1 1 1 1   1 1 0 0 0 0   4 2 1 1 2 1   

vrijheden 1 0 1 1 1 1   15 12 12 13 15 13 2 1 1 1 1 2 1   

typisch Nederlands 0 0 1 1 2 0   3 5 5 3 4 3   0 0 0 0 0 0   

overig 4 4 4 5 5 6   7 7 6 7 6 7   3 3 3 4 4 3   

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% met minstens één onderwerp 87 88 88 86 84 85   64 63 61 62 65 64   78 80 80 81 79 78

gemiddeld aantal onderwerpen per persoon 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3    2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1   

a 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 het derde kwartaal van 
2018.

b ‘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?’

c ‘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?’
d ‘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.’
e Voor het derde kwartaal van 2018 is de top vijf vermeld en zijn met een plus of min de significante (p < 0,01) veranderingen ten opzichte 

van de vorige meting aangegeven.

Bron: cob 2008/1-2018/3
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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. In antwoord op die drie vragen kunnen ze 
telkens maximaal vijf trefwoorden opgeven. Die delen we vervolgens toe 
aan categorieën die we hebben onderscheiden bij het eerste onderzoek 
in 2008 en die we vanwege vergelijkbaarheid door de tijd zo constant 
mogelijk proberen te houden. In tabel 1.4 hebben we achtereenvolgens 
het nationaal probleembesef, de nationale trots en de (Haagse) natio-
nale politieke agenda weergegeven.11

Immigratie/integratie vaker genoemd als probleem en agendapunt
De opvallendste verschuiving dit kwartaal is dat het thema immigratie/
integratie weer aan belang wint. Mensen noemen dit onderwerp in 
vergelijking met de vorige meting vaker als maatschappelijk probleem 
en vaker als agendapunt voor de politiek in Den Haag. Immigratie/ 

11 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.

Tabel 1.4 Grootste problemen, sterkste punten en politieke prioriteiten, bevolking van 18+, 2008-2018/3 (in procenten)a

nationaal probleembesefb nationale trotsc nationale politieke agendad

onderwerpen 
2008-
2010

2011-
2013

2014-
2016

2017- 
2018/1

2018/
2

2018/
3

top vijf 
en +/-e

2008-
2010

2011-
2013

2014- 
2016

2017- 
2018/1

2018/
2

2018/
3

top vijf 
en +/-e

2008-
2010

2011-
2013

2014-
2016 2017

2018/
1

2018/
3

top vijf 
en +/-e

samenleven en normen en waarden 21 19 17 20 21 18 1  15 17 19 16 16 14 1 6 4 4 4 4 4   

immigratie en integratie 10 8 17 17 12 17 2 + 4 3 4 3 2 3   9 7 12 14 9 13 2 +

gezondheids- en ouderenzorg 7 10 14 12 12 10 3  10 10 9 10 10 12 3 15 17 21 21 21 18 1  

inkomen en economie 14 16 12 9 9 9 4  8 7 8 11 12 12 4 14 16 14 11 12 10 3  

politiek en bestuur (overheid) 13 12 9 9 8 8 5  6 5 5 5 4 5   8 7 6 5 5 4   

criminaliteit en veiligheid 11 9 5 8 8 8   2 2 3 3 3 3   12 10 7 8 8 9 5  

verkeer en fysieke leefomgeving 5 4 2 4 6 6   5 6 7 7 7 7   7 5 3 4 4 7   

natuur en milieu 2 2 2 3 5 6   5 4 4 3 4 5   5 4 4 5 8 9 4  

onderwijs, innovatie en cultuur 2 3 3 3 4 4   6 7 8 7 6 5   7 9 7 7 10 8   

sociaal stelsel / verzorgingsstaat 1 3 3 2 4 3   10 10 8 6 7 8 5 3 5 4 5 4 5   

werkgelegenheid 3 5 6 3 3 2   1 1 1 2 3 3   4 6 8 5 4 4   

internationaal / nl in de wereld 1 3 4 3 2 2   3 2 2 2 2 1   2 5 6 4 3 4   

jeugd en gezin 3 2 1 1 1 1   1 1 0 0 0 0   4 2 1 1 2 1   

vrijheden 1 0 1 1 1 1   15 12 12 13 15 13 2 1 1 1 1 2 1   

typisch Nederlands 0 0 1 1 2 0   3 5 5 3 4 3   0 0 0 0 0 0   

overig 4 4 4 5 5 6   7 7 6 7 6 7   3 3 3 4 4 3   

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% met minstens één onderwerp 87 88 88 86 84 85   64 63 61 62 65 64   78 80 80 81 79 78

gemiddeld aantal onderwerpen per persoon 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3    2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1   

a 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 het derde kwartaal van 
2018.

b ‘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?’

c ‘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?’
d ‘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.’
e Voor het derde kwartaal van 2018 is de top vijf vermeld en zijn met een plus of min de significante (p < 0,01) veranderingen ten opzichte 

van de vorige meting aangegeven.

Bron: cob 2008/1-2018/3
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integratie wordt spontaan genoemd door 38% van de respondenten en 
maakt (na een herberekening waarbij alle respondenten een gelijk gewicht 
krijgen, zie noot 10) 17% uit van het nationale probleembesef. Als agenda-
punt wordt het spontaan genoemd door 25% van de respondenten en 
maakt het 13% uit van de Haagse agenda. Verderop in dit hoofdstuk gaan 
we dieper in op dit thema immigratie/integratie en bekijken we onder 
andere welke problemen mensen hier noemen.

Bovenaan de lijst met maatschappelijke problemen staan verder zor-
gen over wederzijdse bejegening (intolerantie, onverdraagzaamheid, een 
gebrek aan respect, asociaal gedrag en de ik-cultuur), de gezondheids- en 
ouderenzorg (hoge zorgkosten, kwaliteit en toegankelijkheid ouderen-
zorg), inkomen en economie (inkomensverschillen, armoede) en politiek 
en bestuur (zorgen over de regering of de politiek in het algemeen of over 
te veel regels).

Trots op samenleven en vrijheid
De lijst met sterke punten van Nederland laat weinig verschuivingen 
zien. Zoals altijd is het lastiger om sterke punten te noemen dan pro-
blemen of suggesties voor de agenda. In de top vijf staan de manier van 
samenleven (mentaliteit, vrijwilligerswerk, in kleine kring hebben we 
dingen voor elkaar over), vrijheid (democratie, dat we in vrijheid leven), 
de gezondheidszorg (goed geregeld), inkomen en economie (we leven in 
een welvarend land, het gaat goed met de economie) en het sociale stel-
sel (goed dat er een vangnet is).

Gezondheidszorg belangrijkste agendapunt voor Haagse politiek
De lijst met prioriteiten voor Den Haag wordt nog steeds met stip aan-
gevoerd door het thema gezondheidszorg. We mogen dan, vooral ook in 
vergelijking met andere landen, kwalitatief goede en toegankelijke zorg 
hebben, de politiek zou ook moeten zorgen dat dat zo blijft en iets moeten 
doen aan de hoge zorgkosten voor individuele burgers. Ook zou ze zorg 
moeten dragen voor een goede en toegankelijke oudedags voorziening. 
Andere prioriteiten zijn inkomensverschillen, armoede, natuur en 
milieu (o.a. milieu, klimaatverandering, energie, gas, dieren welzijn) en 
 criminaliteit en veiligheid (o.a. strenger straffen, meer veiligheid).

Immigratie en integratie: zorgen over immigratie groeien weer
In tabel 1.4 zagen we al dat het thema immigratie/integratie dit kwartaal 
weer iets aan belang heeft gewonnen. In tabel 1.5 kijken we welke pro-
blemen mensen hier dan concreet noemen en hoe dat verschilt met vorig 
kwartaal en enkele eerdere metingen.12 In vergelijking met vorig kwartaal 
zien we dat termen als vluchtelingen en immigratie vaker vallen, zowel in 
relatieve als in absolute zin.13 Omdat we mensen vragen om trefwoorden, 
blijft het daar ook vaak bij: men heeft het over ‘vluchtelingen’, ‘asiel-
zoekers’ of over ‘immigratie’. Enkelen schrijven er iets bij waaruit de 
richting van hun zorgen blijkt, zoals: ‘te veel vluchtelingen’, ‘instroom 
asielzoekers moet minder’ of ‘asielvragers te lang laten wachten’. Opmer-
kingen zoals de eerste twee komen overigens vaker voor dan de laatste. 
Ook de term ‘integratie’ valt vaker dan vorig kwartaal.14 In vergelijking 
met vorig kwartaal zien we dus in de meeste sub categorieën een stijging 

12 Dat doen we met behulp van het 
analyseprogramma wordstat. We 
gebruiken hiervoor een codering die 
we in cob 2011|1: 17 ook gebruikten, 
een klein beetje aangepast, zodat de 
nieuwe woorden die opkwamen rond 
de vluchtelingencrisis er ook in passen.

13 In absolute aantallen: vluchtelingen 
(nu 92 keer, vorig kwartaal 58), immi-
gratie (nu 42, vorig kwartaal 8).

14 Integratie werd vorig kwartaal 41 keer 
genoemd en nu 66 keer. Er zijn weinig 
aanknopingspunten voor de ver-
onderstelling dat de discussie over 
de uitspraken van minister Blok heeft 
geleid tot een grote stijging van de 
aandacht voor thema’s als racisme en 
de multiculturele samenleving. Beide 
termen worden dit kwartaal iets vaker 
genoemd (racisme van 16 naar 23 keer, 
multicultureel van 2 naar 7 keer).
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Tabel 1.5 Problemen genoemd in de categorie ‘immigratie en integratie’, bevolking van 18+, 2011-2018/3 (in procenten)a

2011/1 2016/1 2018/2 2018/3

beleid
de aanpak van allochtonen, asiel/integratie/immigratie/ 
vreemdelingenbeleid 8 9 6 11

culturen
cultuurverschillen, niet aanpassen aan onze cultuur, verlies Neder-
landse cultuur, botsende culturen, niet respecteren cultuurverschillen 1 1 1 1

discriminatie discriminatieb, racisme 8 2 10 6

immigratie
immigratie, instroom, open grenzen, gelukzoekers, te veel mensen 
binnenlaten, Nederland is te vol, vluchtelingencrisis 11 17 12 19

integratie 
(gebrek aan) integratie van vreemdelingen, allochtonen en dergelijke, 
niet aanpassen, niet integreren 11 2 10 13

islam

(opkomst) islam, (toenemende) islamisering, intolerantie tegen 
 moslims, negatieve houding naar islam, (bouw van) moskeeën, 
 extremisme, terrorisme 9 2 6 5

multiculturele 
samenleving multiculturele samenleving, multiculti 1 0 0 1

negatieve 
stemming

behandeling van/hetze tegen vreemdelingen/allochtonen, negatieve 
houding/intolerantie/negativiteit/vooroordelen t.a.v. allochtonen, 
polarisatie autochtoon-allochtoon 7 6 4 3

nl te soft

eigen volk eerst, buitenlander in eigen land, allochtoon krijgt meer dan 
eigen volk, buitenlanders mogen alles, worden te veel verwend, te veel 
buitenlanders in ons land 3 1 0 2

problemen
het allochtonenprobleem, geen Nederlands spreken, criminaliteit onder 
allochtonen, Marokkaanse jongeren, agressie buitenlanders 10 5 3 3

typering antwoorden waarin men een omschrijving van een minderheidsgroep 
gebruikt (en hieronder schuingedrukt welke term dat dan is) 53 72 58 46

allochtonen 16 1 5 2

asielzoekers 4 16 12 10

buitenlanders 22 3 12 6

moslims/islamieten 4 1 2 1

vluchtelingen 1 48 14 18

overig: Antillianen, autochtonen, bevolkingsgroepen, gekleurde,  illegalen, 
 immigranten, Marokkanen, medelanders, minderheden, Molukkers, nationa-
liteiten, nieuwe Nederlanders, Oostblok, Polen, rassen, Turken, vluchtelingen, 
vreemdelingen 8 4 12 9

totaal aantal trefwoorden 279 893 401 520

aandeel van de respondenten dat minimaal één trefwoord noemt in deze categorie 27% 65% 29% 38%

a Weergegeven is het percentage van het totale aantal genoemde trefwoorden in de betreffende subcategorie. Dus: 11% van het aantal 
genoemde trefwoorden in kwartaal 2018/3 gaat over beleid. Omdat trefwoorden soms uit meer woorden bestaan (bijvoorbeeld ‘opvang 
vluchtelingen’ en die woorden in verschillende categorieën terecht kunnen komen, kan het totale percentage per kolom boven de 
100% uitkomen.

b Hier betreft het discriminatie van etnische minderheden. Discriminatie zonder verdere uitleg valt in de categorie samenleven, omdat de 
term bijvoorbeeld ook over leeftijdsdiscriminatie of homodiscriminatie kan gaan.

Bron: cob 2011/1, 2016/1, 2018/2-3
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Tabel 1.6 Opvattingen over immigratie en vluchtelingen, bevolking van 18+, 2008-2018/3 (in procenten)a

2008-
2010

2011-
2013

2014-
2016

2017-
2018/1 2018/2 2018/3

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

oneens 32 34 31 31 35 34

eens 40 37 40 39 35 33

De aanwezigheid van verschillende culturen is 
winst voor onze samenleving.

oneens 28 25 26 26 23 23

eens 40 43 43 43 46 44

Nederland moet meer vluchtelingen opnemen 
dan het nu doet.

oneens . . 57 57 59 56

eens . . 13 14 11 14

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

Bron: cob 2008/1-2018/3

(zeker in absolute aantallen), maar zit de grootste stijging bij zorgen over 
 immigratie.

Als we wat verder terugkijken naar de metingen van het cob 2016|1 en 
2011|115 zien we dat de vluchtelingencrisis er niet alleen voor zorgde dat 
het thema immigratie/integratie als zodanig veel vaker werd genoemd 
als probleem, maar dat ook de gebruikte woorden veranderden. In het 
cob 2011/1 (en daarvoor, zie cob 2011|1: 17) werd er gesproken over ‘bui-
tenlanders’ en ‘allochtonen’, in de onderzochte metingen van 2016 en 
2018 vallen de termen ‘vluchtelingen’ en ‘asielzoekers’ veel vaker. Vooral 
in het cob 2016|1 is het woord ‘vluchtelingen’ verreweg dominant en dat 
kwartaal gaat het ook veel vaker over immigratie dan over integratie.

Hoewel er de voorbije jaren dus grote schommelingen waren in de 
urgentie van het thema immigratie en integratie, blijken enkele opvat-
tingen over immigratie en de aanwezigheid van verschillende culturen 
veel stabieler (zie tabel 1.6). Van kwartaal tot kwartaal zijn er nauwelijks 
significante ontwikkelingen. In vergelijking met juli vorig jaar zijn iets 
minder mensen het eens met de stelling dat Nederland een prettiger 
land zou zijn zonder immigranten. De mening over deze stelling was en 
blijft sterk gepolariseerd: dit kwartaal is 33% het ermee eens, 34% is het 
ermee oneens en 32% neemt een neutrale positie in of weet het niet. 
Over de stelling dat verschillende culturen ook winst zijn, is men iets 
minder verdeeld:16 44% is het hiermee eens, 23% is het ermee oneens en 
33% is neutraal of weet het niet. Een meerderheid (56%) vindt niet dat 
Nederland meer vluchtelingen moet opnemen dan ze nu doet, 14% vindt 
van wel.

Europese Unie: steun voor lidmaatschap, maar niet 
enthousiast

De publieke opinie over de Europese Unie (eu) wijkt in grote lijnen niet 
af van wat we eerder zagen: er is (gemiddeld genomen) steun voor het 
Nederlandse eu-lidmaatschap, maar tegelijkertijd vindt een grote groep 

15 We maken een vergelijking met 2016/1, 
omdat dat het hoogtepunt was van 
de zorgen over de vluchtelingencrisis 
(65% noemde het onderwerp immigra-
tie en integratie toen spontaan) en met 
2011/1, omdat we in dat kwartaal ook al 
eens uitgebreid aandacht besteedden 
aan deze trefwoorden.

16 Op een polarisatie-index die loopt van 
-1 (extreme polarisatie) via 0 (verdeeld-
heid) naar +1 (volledige eensgezind-
heid) is de score van het item ‘prettiger 
land’ 0,25. Dat duidt op behoorlijke ver-
deeldheid. De score van ‘verschillende 
culturen’ ligt met 0,44 hoger. Hierover 
is men dus iets minder verdeeld, maar 
nog altijd verre van eensgezind. Door 
de tijd heen schommelt de mate van 
polarisatie van kwartaal tot kwartaal, 
al is de verdeeldheid in alle kwartalen 
groot. Voor meer informatie over de 
polarisatie-index, zie Cees van der Eijk, 
Measuring agreement in ordered rating 
scales. Quality and Quantity, 35 (2001), 
3: 325-341.
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dat Nederland te veel macht heeft overgedragen aan de Europese Unie. 
Als het gaat over de toekomst van de Europese Unie, blijkt er nog steeds 
weinig steun voor verdere uitbreiding en is er verdeeldheid over de mate 
van samenwerking. Wel is men in vergelijking met 2014-2016 iets posi-
tiever over de  Europese Unie. Dat heeft  vermoedelijk meer te maken 
met de wat algemeen positievere stemming die we in het cob signale-
ren, dan specifiek met de Europese Unie.

Meer voorstanders dan tegenstanders van het Nederlandse   
eu-lidmaatschap
De groep die het Nederlandse eu-lidmaatschap een goede zaak vindt, 
is groter dan de groep die dat niet vindt en dat is sinds 2008 het geval. 
Dit kwartaal stemt 50% in met de stelling dat het lidmaatschap een 
goede zaak is. 19% van dat niet en 32% is neutraal of weet het niet 
(zie tabel 1.7). Ook in andere onderzoeken zien we steevast dat de groep 
die de Europese Unie steunt groter is dan de groep die dat niet doet. 
In eu-onderzoek van de Universiteit van Amsterdam neigt 49% naar de 
positie dat het eu-lidmaatschap een goede zaak is, 26% vindt van niet 
en een even grote groep is neutraal.17 In het najaar van 2017 noemt in de 
Eurobarometer 77% de Europese Unie een goede zaak, 5% vindt het een 
slechte zaak en 18% is neutraal of weet het niet.18

De steun voor een Nexit, dat wil zeggen: een vertrek uit de Europese 
Unie, is dan ook niet erg groot. Dit kwartaal stemt 16% in met de 
stelling dat het beter zou zijn als Nederland uit de Europese Unie zou 
gaan, 53% is het daarmee oneens en 31% is neutraal of weet het niet. 
In ver gelijking met de eerste keer dat we deze stelling voorlegden, 
in het tweede kwartaal van 2015, is de instemming gedaald: toen vond 
24% dat Nederland beter af was buiten de Europese Unie. In het al 
 eerder genoemde UvA-onderzoek zegt 62% bij een eventueel referen-
dum voor ‘blijven’ te stemmen, 24% zou stemmen voor een Nederlands 
vertrek en 13% zou niet stemmen. In de Eurobarometer van voor-
jaar 2018 denkt slechts 12% dat Nederland beter af zou zijn buiten de 
 Europese Unie.

17 Zie https://claesdevreese.files.
wordpress.com/2018/05/eu-atttitudes- 
nederland-22-05-18.pdf.

18 In onderzoek van de Eurobarometer 
ligt de steun voor de Europese Unie 
altijd hoger dan in het cob. Dat komt 
vermoedelijk door verschillen in vraag-
stelling en door de aard van het onder-
zoek. Omdat het onderzoek alleen over 
de Europese Unie gaat, zouden mensen 
met weinig interesse in de Europese 
Unie eerder kunnen afhaken.

Tabel 1.7 Opvattingen over de eu, bevolking van 18+, 2008-2018/3 (in procenten)a

2008-
2010

2011-
2013

2014-
2016

2017-
2018/1 2018/2 2018/3

Het Nederlandse lidmaatschap van de eu is 
een goede zaak.

oneens 16 22 24 21 16 19

eens 47 44 41 46 51 50

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

oneens . 18 15 15 18 19

eens . 50 56 53 47 46

Tevredenheid met de Europese politiek.
onvoldoende (1-5) 53 61 61 56 50 50

voldoende (6-10) 47 39 39 44 50 50

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

Bron: cob 2008/1-2018/3

https://claesdevreese.files.wordpress.com/2018/05/eu-atttitudes-nederland-22-05-18.pdf
https://claesdevreese.files.wordpress.com/2018/05/eu-atttitudes-nederland-22-05-18.pdf
https://claesdevreese.files.wordpress.com/2018/05/eu-atttitudes-nederland-22-05-18.pdf
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Niet alle voorstanders zijn positief over de Europese Unie
Er is dus steun voor het eu-lidmaatschap, maar dat wil niet zeggen 
dat iedereen die het lidmaatschap steunt ook zonder meer positief is 
over de Europese Unie. In tabel 1.7 zien we dat steevast (bijna) de helft 
van de Nederlanders van mening is dat de politiek te veel macht heeft 
overgedragen aan Europa. Dit kwartaal vindt 46% dat te veel macht 
is overgedragen, 19% vindt dat er niet te veel macht is overgedragen. 
50% geeft de Europese politiek een voldoende voor tevredenheid, 
50% geeft een onvoldoende. Met een gemiddeld rapportcijfer van 
5,1 doet de Europese Unie het daarmee slechter dan de Haagse 
politiek (gemiddelde van 5,5). Ook dit beeld komt overeen met ander 
onderzoek. In de Eurobarometer van voorjaar 2008 bijvoorbeeld zien 
we dat 50% van de mensen de Europese Unie vertrouwt19 Dat percen-
tage is lager dan het percentage dat het lidmaatschap steunt en ook 
lager dan het percentage dat de Tweede Kamer en de regering ver-
trouwt.

Diegene die het Nederlandse eu-lidmaatschap geen goede zaak 
vinden, geven ook bij de andere eu-vragen blijk van afkeurende opvat-
tingen. 91% van hen vindt dat Nederland te veel macht overdroeg aan 
de Europese Unie, 89% geeft de Europese politiek een onvoldoende. 
Onder degenen die het eu-lidmaatschap een goede zaak vinden, 
is  evenwel lang niet iedereen positief over de andere eu-vragen. 
Zo vindt 25% van hen dat Nederland te veel macht overdroeg (en is 
41% neutraal) en geeft 27% de Europese politiek een onvoldoende.

Samenwerken noodzakelijk versus verlies van soevereiniteit en 
hoge kosten
We vroegen mensen om in hun eigen woorden toe te lichten waarom 
zij het eu-lidmaatschap (g)een goede zaak vinden. Dat deden we al 
een paar keer eerder (zie o.a. cob 2013|3: 39 en cob 2015|2: 37-38). 
De belangrijkste argumenten van voorstanders waren in eerdere 
metingen vooral economisch van aard: het levert economisch voor-
deel op en samenwerking is noodzakelijk voor een klein handelsland 
als Nederland. Die beweeg redenen zijn ook nu dominant. Samen sta 
je sterk, zo vinden voorstanders: sterk in economisch opzicht, ten 
opzichte van andere wereldmachten. Maar samenwerking heeft ook 
andere voordelen, namelijk vrede en stabiliteit en het is noodzakelijk 
voor andere grensoverschrijdende problemen zoals immigratie en 
criminaliteit. Nederland kan als klein land de wereld niet alleen aan. 
Ook hebben burgers direct voordeel van het lidmaatschap, met name 
dankzij de mogelijkheden van het vrije reizen.

‘Is goed voor de economie, en het zorgt voor vrede en veiligheid 
in Europa, verder kan ik makkelijk reizen en mij zonder problemen 
in een ander eu-land vestigen. Het is tevens goed om samen een 
vuist te  kunnen maken naar de rest van de wereld.’ (man, 23 jaar, 
mbo)

‘Nederland is te klein om zelf alle problemen op te lossen. Nederland 
kan als klein land geen blok vormen naar de grote landen vs, China en 
Rusland.’ (man, 49 jaar, wo)

19 In de Eurobarometer van najaar 2017 
zegt eveneens 50% de Europese Unie 
eerder te vertrouwen dan te wan-
trouwen. Een relatief laag aandeel, 
zeker vergeleken met de 77% die in 
diezelfde meting aangeeft het lidmaat-
schap een goede zaak te vinden.



Hoe gaat het met Nederland?

25burgerperspec tieven 2018 |  3

‘Nederland is een klein land en om sterker te staan is het handig om 
samen te werken. Daarnaast hebben we er goede en sterke handels-
contracten aan overgehouden, waar Nederland veel profijt van heeft.’ 
(vrouw, 22 jaar, hbo)

De meest genoemde argumenten van tegenstanders van het eu- 
lidmaatschap zijn vergelijkbaar met eerder. Een eerste argument is 
dat Nederland te veel zeggenschap opgeeft en dat ‘Brussel’ zich met 
te veel dingen bemoeit. Een tweede reden om tegen het lidmaatschap 
te zijn, zijn de hoge kosten ervan: de Nederlandse bijdrage is te hoog 
en er gaat te veel geld naar andere landen. Een derde argument van 
tegenstanders is dat het eu-lidmaatschap, anders dan de voorstanders 
vinden, slecht is voor de Nederlandse economie, voor individuele 
burgers of op zijn zwakst gezegd niets oplevert.

‘Omdat het bakken met geld kost. Men is slaaf geworden van Brussel 
en het heeft zeker geen winst opgeleverd voor de Nederlandse bevol-
king.’ (man, 50 jaar, hbo)

‘Geldverslindend lidmaatschap van een corrupte club, die ons betut-
telt met zijn regels (doorgaans in ons nadeel) en het oorspronkelijke 
Europa neerhaalt door toevoeging van extreem arme landen.’ (vrouw, 
52 jaar, havo/vwo)

Als deze tegenstanders over de Europese Unie schrijven, dan gebrui-
ken ze vaak de termen ‘log’, ‘geldverslindend’. Een aantal zegt dat 
de samenwerking te ver is gegaan en beperkt had moeten blijven tot 
economische samenwerking.

Geleidelijk positievere eu-stemming sinds begin 2017
De eu-stemming is sinds begin 2017 geleidelijk wel iets positiever 
geworden dan in de periode tussen 2013 en 2016. Waar nu 50% het 
lidmaatschap een goede zaak vindt, was dat tussen 2014 en 2016 
gemiddeld 41%. In die periode vond 56% dat Nederland te veel macht 
heeft overgedragen aan de Europese Unie, tegenover 46% nu. 39% gaf 
de Europese politiek een onvoldoende. In de Eurobarometer zien 
we een vergelijkbare ontwikkeling. Een verklaring voor deze wat 
positievere stemming is dat de eu-houdingen meebewegen met de 
stemming over de nationale politiek, die nu wat positiever is en dat 
geldt dan ook voor de tevredenheid met en steun voor de Europese 
Unie. De ontwikkelingen van de tevredenheid met Europese poli-
tiek en steun voor het eu-lidmaatschap lopen synchroon met die 
van tevredenheid met de Haagse politiek en het vertrouwen in de 
Tweede Kamer.20

Toekomst eu: geen steun voor uitbreiding, verdeeldheid over 
samenwerking
We zagen hierboven al dat de steun voor het vertrek van Nederland 
uit de Europese Unie niet bijzonder groot is. De toekomst van de 
Europese Unie zal, naar het zich nu laat aanzien en afgaande op de 
publieke wensen, er dus één zijn van Nederland en de Europese Unie. 

20 De correlatie tussen de kwartaalscore 
voor tevredenheid met de Europese 
politiek en tevredenheid met de Haagse 
politiek is bijvoorbeeld 0,82 (n = 43), die 
tussen steun voor het eu-lidmaatschap 
en tevredenheid met de Haagse politiek 
is 0,87 (n = 43).



Hoe gaat het met Nederland?

burgerperspec tieven 2018 |  3 26

Welke wensen zijn er in algemene zin nog meer? We gaan in op 
twee kwesties: uitbreiding en samenwerking aan de hand van 
twee meerkeuzevragen (zie de tabellen 1.8 en 1.9). Voor beide 
vragen geldt dat het aandeel dat aangeeft ‘het niet te weten’ boven 
de 20% ligt en dat is hoog. Veel mensen (in het geval van de vraag 
over samenwerking zelfs bijna een kwart) heeft hierover dus geen 
uitgesproken mening.

We vroegen mensen naar hun opvattingen over uitbreiding 
van de Europese Unie en legden ze daarbij drie mogelijkheden 
voor: de Europese Unie had kleiner moeten blijven, de Europese 
Unie is goed zoals ze is of de Europese Unie moet uitbreiden. 
 Verreweg de grootste groep (42%) kiest voor de eerste optie, de 
steun voor verdere uitbreiding is met 19% gering. In vergelijking 
met de twee vorige metingen is de verschuiving gering, in januari 
2009 was de steun voor uitbreiding groter. In de Eurobarometer 
vraagt men sinds 2001 naar steun voor uitbreiding van de Euro-
pese Unie met nieuwe lid staten. Die steun is steeds verder afgeno-
men. Leek dat in het jaar 2001 58% van de mensen nog een goed 
idee, in het voorjaar van 2018 was dat 34%.

Over de mate van samenwerking binnen de Europese Unie 
zijn de meningen verdeeld. Ook hier legden we drie opties voor. 
Dit kwartaal vindt 29% dat er nu al te veel gemeenschappelijk 
beleid is, 19% vindt het goed zo en 27% vindt dat de samenwerking 
nog verder zou moeten gaan. In vergelijking met de vorige meting 
is de steun voor de stelling dat er al te veel gemeenschappelijk 
beleid is, afgenomen. Als we naar alle  metingen kijken, zijn er 
niet echt duidelijke trends waarneembaar: in alle metingen is de 
verdeeldheid groot.

eu zou meer aandacht moeten besteden aan immigratie, 
minder aan ‘zichzelf’
We vroegen respondenten om in hun eigen woorden op te schrij-
ven aan welke onderwerpen de Europese Unie meer en aan welke 
onderwerpen de Europese Unie minder aandacht zou moeten 
besteden.21

Als we vragen waaraan de Europese Unie meer aandacht moet 
besteden, dan is er één onderwerp dat eruit springt: vluchtelin-
gen en immigratie (spontaan genoemd door ongeveer 30% van 
de mensen die iets opschrijft). Andere thema’s die mensen vaker 
noemen, zijn milieu en klimaat (genoemd door ongeveer 14%), 
economie/handel en veiligheid/criminaliteit (beide genoemd 
door ongeveer 10%). Minder vaak genoemd worden gezondheids-
zorg, onderwijs, defensie, landbouw en armoede.

Bij de vraag waar minder aandacht voor zou moeten zijn, gaat 
het minder vaak over beleidsterreinen, maar vaker over de manier 
waarop de Europese Unie functioneert. Daarvoor gebruiken 
mensen heel verschillende termen. De Europese Unie zou zich 
minder moeten bemoeien met lidstaten (minder ‘geneuzel dat op 
andere niveaus kan worden geregeld’, zoals pensioenen, gemeen-
telijke zaken, tradities van een land, de begroting) en zich minder 

21 Vraagstelling: ‘De Europese Unie 
(eu) houdt zich met uiteenlopende 
onderwerpen bezig. Kunt u in uw eigen 
woorden aangeven waaraan de eu wat 
u betreft meer aandacht zou moeten 
besteden en waaraan de eu minder 
aandacht zou moeten besteden?’ 
We legden deze vraag voor aan een 
random selectie van 335 respondenten; 
194 mensen vulden iets in bij ‘meer’ en 
160 bij ‘minder’.
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moeten bezighouden met kleinigheden (voor beelden: ‘kromme 
 komkommers’, ‘het geluid van stofzuigers’). De Europese Unie 
zou ook minder bezig moeten zijn met regels en bureaucratie. 
Ook verwijzen mensen vaak naar de kosten van de Europese Unie, 
uiteenlopend van ‘minder verspilling’ en ‘geen belasting’ tot min-
der aandacht voor ‘hoeveel geld er weer bij moet komen’. Als er 
beleidsterreinen worden genoemd waaraan de eu minder aan-
dacht zou moeten besteden, dan gaat het over landbouw (‘minder 
landbouw subsidies’), hulp aan het buitenland en het milieu.

Opleidingsverschil in eu-opvattingen blijft groot
We constateerden al eerder een groot opleidingsverschil in eu- 
opvattingen en dat blijft zo (vgl. o.a. cob 2015|2: 48-49). 71% van 
de hogeropgeleiden vindt het eu-lidmaatschap een goede zaak, 
tegenover 44% van de middelbaar en 29% van de lageropgelei-
den. Lageropgeleiden vinden vaker dat Nederland te veel macht 
overdroeg (52%, tegenover 39% onder hogeropgeleiden) en 
denken ook vaker dat Nederland beter af zou zijn buiten de eu 
(21%, tegenover 10% onder hoger opgeleiden). Maar ook onder 
lageropgeleiden is de steun voor een Nexit op dit moment dus 
niet bijzonder groot. Mensen met een bovenmodaal gezins-
inkomen tonen zich vaker voorstander van de eu dan mensen met 
een benedenmodaal gezinsinkomen. Ook jongeren zijn vaker dan 
gemiddeld voorstanders.

Tabel 1.8 Opvattingen over uitbreiding van de eu met nieuwe lidstaten, bevolking van 18+, 2009-2018/3 (in procenten)a

2009/1 2011/1 2015/2 2018/3

Het zou beter zijn geweest als de Europese Unie kleiner was gebleven. 32 44 48 42

Het aantal lidstaten is goed zoals het nu is. 15 15 13 18

De Europese Unie moet verder uitbreiden met kandidaat-lidstaten (als ze aan de 
toelatingseisen voldoen). 27 22 18 19

Ik weet het niet. 26 20 21 21

a ‘Als het gaat over de uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe lidstaten, welk van de volgende standpunten ligt dan het dichtst bij 
uw mening?’

Bron: cob 2009/1, 2011/1, 2015/2 en 2018/3

Tabel 1.9 Opvattingen over samenwerking in de eu, bevolking van 18+, 2009-2018/3 (in procenten)a

2009/1 2009/2 2011/1 2015/2 2018/3

Er is nu al te veel gemeenschappelijk beleid. 23 25 27 35 29

De samenwerking is goed zoals ze nu is. 17 23 16 18 19

De samenwerking zou nog verder moeten gaan. 33 27 34 26 27

Ik weet het niet. 27 25 23 22 24

a ‘Als we het hebben over de samenwerking tussen de huidige lidstaten van de Europese Unie, welk van de volgende standpunten ligt dan 
het dichtst bij uw mening?’

Bron: cob 2009/1-2, 2011/1, 2015/2 en 2018/3
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Tabel 1.10 Instemming met stellingen over de eu naar achtergrondkenmerken, bevolking van 18+, 2018/3 (in procenten)

lidmaatschap goede zaak te veel macht naar eu nl beter af buiten eu

allen 50 46 16

man 54 49 18

vrouw 46 44 14

18-34 jaar 61 33 14

35-54 jaar 43 51 18

≥ 55 jaar 48 52 16

lageropgeleiden 29 52 21

middelbaar opgeleiden 44 48 19

hogeropgeleiden 71 39 10

benedenmodaal gezinsinkomen 43 48 22

modaal 47 50 15

bovenmodaal 62 43 13

Bron: cob 2018/3
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Samenleven2
Kernpunten

 → In vergelijking met andere Europeanen zijn Nederlanders (met in ieder geval de inwoners van de 
Noordse landen) tamelijk positief gestemd over de medemens en de samenleving.

 → Er is over de hele linie ook zeker geen sprake van een versombering. In Nederland en elders overheersen 
in de periode 2002-2017 positieve trends in hoe er tegen ‘de meeste mensen’ wordt aangekeken.

 → Sinds onze eerste metingen in 2008 brengen mensen als grootste maatschappelijke problemen veel 
kwesties van ‘samenleven, normen en waarden’ naar voren, maar de trend is dalend. Als het om sterke 
punten van ons land gaat, scoort ‘samenleven’ ook relatief hoog en daarin zien we sinds 2008 geen 
trend.

 → Afgaande op de losse woorden die mensen gebruiken zijn gebrekkige aandacht voor elkaar (geen 
respect, egoïsme) en een gebrekkige omgang met diversiteit (intolerantie, discriminatie) de grootste 
problemen. Het eerste is het grootst, maar wordt kleiner.

 → In vergelijking met 2011 is er ten aanzien van zorg voor ouderen en beslissingen over voorzieningen in de 
buurt nu minder steun voor een uitsluitende verantwoordelijkheid van de overheid.

 → Steun voor een grotere rol van burgers in de zorg voor ouderen en bij beslissingen over de buurt komt 
niet voort uit vertrouwen in de medemens. Geloof in eigen verantwoordelijkheid en scepsis over de 
overheid spelen wel  een rol.

Zorgen over hoe we samenleven c.q. omgaan met elkaar zijn een 
terugkerend thema in Burgerperspectieven. In tabel 1.4 staat ‘samen-
leven,  normen en waarden’ dit kwartaal zoals zo vaak op de eerste 
plaats in het ‘nationale probleembesef’ en in de ‘nationale trots’. 
Het idee dat het met de omgangsvormen en mentaliteit achteruitgaat, 
is wijd verbreid en voor menigeen een reden om ondanks economisch 
optimisme pessimistisch te zijn over het land (cob 2018|1: 11-12 en 
2018|2: 13-14). In dit hoofdstuk vliegen we het onderwerp van buiten 
aan en plaatsen we eerst door vergelijking met andere landen en 
ver gelijking in de tijd de huidige gemoedstoestand in perspectief. 
 Vervolgens gaan we verder in op de zorgen achter de ‘normen en waar-
den’ en wat ons zorgen baart in het samenleven, waar de politiek wat 
aan zou moeten doen, maar ook waar we trots op zijn. Daarna kijken 
we naar wat mensen vinden dat ze voor elkaar en de gemeenschap 
zouden moeten doen en hoe die oordelen afhangen van wat men vindt 
van het samenleven en de medemens.

Niet zo bezorgd in Europees perspectief

Vergelijking met andere landen is niet zelden een bron van troost, 
zo niet van trots. Dat is ook nu weer het geval. Figuur 2.1 toont het 
 algemene oordeel over het land en het vertrouwen in landgenoten 
dat de inwoners van de 28 lidstaten van de Europese Unie hebben.1 
Het oordeel valt in Nederland heel positief uit: begin dit jaar beoor-
deelt 92% de stand van het land als goed en 8% als verkeerd en dat is 
bijna het spiegelbeeld van de publieke opinie in Griekenland, waar 
94% de situatie in het land als slecht en 6% als goed beoordeelt.

1 De vraag naar hoe het met het land gaat 
wordt in de Eurobarometer enquête 
helemaal in het begin gesteld, na een 
vraag over het persoonlijke welzijn en 
een paar vragen over politieke inte-
resse, als eerste in een blokje waarin 
ook gevraagd wordt naar de tevre-
denheid met de nationale en Europese 
economie en de eigen sociaaleconomi-
sche positie. Het oordeel in de figuur 
zal daarom niet primair economisch 
zijn, maar ‘land’ is wel breder dan het 
samenleven en trekt de respondent 
waarschijnlijk ook wel in een landen-
vergelijkend perspectief.
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Het vertrouwen in landgenoten is in Nederland eveneens relatief hoog: 
69% is het eens en 12% is het oneens met de stelling dat in het alge-
meen de meeste mensen in het land te vertrouwen zijn. Daarmee staan 
Nederlanders in de schaduw van de Finnen (85% eens en 6% oneens) 
en Denen (82% eens en 7% oneens), maar hebben ze een veel zonni-
ger blik op landgenoten dan Europeanen in het algemeen (47% eens 
en 28% oneens) en in het bijzonder dan de inwoners van een aantal 
Zuid- en Centraal- en Oost-Europese landen, waar meer afwijzing dan 
ondersteuning van de stelling is (Cyprioten 24% eens en 50% oneens). 
De tevredenheid met het land en onderling vertrouwen hangen sterk 
samen.2

Positieve trends
Figuur 2.2 toont voor Nederland en zijn directe buren drie indicatoren 
die positieve visies op de gemiddelde medemens in kaart brengen en 
vaak worden samengevoegd als sociaal vertrouwen. Op een schaal van 
0-10 geven de mensen in alle vier landen meestal onvoldoendes, maar 
aangezien een 5 het neutrale midden is tussen de aangeboden alter-
natieve zienswijzen op ‘de meeste mensen’, kunnen we ook zeggen dat 

Figuur 2.1 Maatschappelijke tevredenheid en sociaal vertrouwen in de eu, bevolking van 15+, 2017/’18 
(nettoscores in procentpunten)a
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a Vermeld zijn de saldo’s van het % zeer/tamelijk goed – % zeer/tamelijk slecht als antwoorden op de vraag ‘Hoe beoordeelt u de huidige 
stand van zaken op elk van de volgende gebieden? 1. De situatie in [ons land] in het algemeen…’ (horizontaal) en van het % (zeer) mee 
eens – % (zeer) mee oneens in reactie op de stelling ‘In het algemeen zijn de meeste mensen in [ons land] te vertrouwen’.

Bron: Eurobarometer 89.1 (maart 2018) voor tevredenheid en Eurobarometer 88.4 (december 2017) voor vertrouwen

2 De correlatiecoëfficiënt is 0,77 (n = 28). 
Er zijn landen waar gezien de tevre-
denheid met het land het vertrouwen 
gering is (m.n. Cyprus) en landen waar 
het vertrouwen juist relatief groot is 
(Denemarken, Finland en ook Italië).
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men in de vier landen gemiddeld meer neigt naar de positieve dan naar 
de negatieve zienswijze.3 Het meest positief zijn de Nederlanders over de 
eerlijkheid van de meeste mensen, het meest sceptisch de Belgen over de 
hulpvaardigheid van de meeste mensen.

In alle vier landen van figuur 2.2 zien we voor alle drie indicatoren 
een positieve trend. Het geloof in de eerlijkheid, hulpbereidheid en 
betrouwbaarheid van de medemens vertoont in alle vier landen een licht 
stijgende trend. Dat is ook de overheersende trend voor de drie indica-
toren in de elf andere Europese landen waar de mensen sinds 2002 acht 
maal zijn bevraagd.4

Hogeropgeleiden vrijwel overal positiever dan lageropgeleiden
Voor de laatste meting (2016/’17) voegen we tot slot van de landen-
vergelijking de drie indicatoren voor een groter aantal landen samen tot 
een maat voor vertrouwen in de meeste mensen.5 Figuur 2.3 plaatst de 
landen in volgorde van oplopend vertrouwen, van Polen tot Noorwegen, 
met voor elk land het vertrouwen onder de hoogst en laagst opgeleide 
helft van de bevolking (per land is de bevolking opgedeeld in twee qua 
omvang zo gelijk mogelijke groepen).

Figuur 2.2 Beoordeling van ‘de meeste mensen’, bevolking van 18+ in Nederland en drie buurlanden,  
2002/’3-2016/’17 (gemiddelde scores)a
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a Eerlijkheid: Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken als zij daartoe de kans krijgen of zouden zij probe-
ren eerlijk te zijn? De meeste mensen zouden proberen misbruik van mij te maken (0) → De meeste mensen zouden proberen eerlijk te 
zijn (10).

 Hulpbereidheid: Denkt u dat mensen meestal behulpzaam proberen te zijn of denkt u dat zij meestal aan zichzelf denken?  Mensen den-
ken meestal aan zichzelf (0) → Mensen proberen meestal behulpzaam te zijn (10).

 Betrouwbaarheid: Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de 
omgang met mensen? Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn (0) → De meeste mensen zijn te vertrouwen (10).

Bron: European Social Survey 1-8

3 De aangeboden opvattingen, weer-
gegeven onderin figuur 2.2, zijn niet 
per se zuivere tegenstellingen. Men 
kan de meeste mensen vertrouwen 
én grote voorzichtigheid verstandig 
vinden vanwege een niet te vertrouwen 
kleine minderheid (zie cob 2015|3: 33). 
Dat neemt niet weg dat de positione-
ring ten opzichte van de opvattingen 
iets zegt over iemands visie op andere 
mensen.

4 Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, 
Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, 
Tsjechië, Zweden en Zwitserland. 
Bij vertrouwen is in zeven ervan de 
trend positief, in twee negatief (Ierland 
en Portugal) en in twee afwezig; bij 
eerlijkheid zes maal positief en vijf 
maal afwezig; en bij hulpbereidheid 
acht maal positief, één maal negatief 
(Ierland) en twee maal afwezig.

5 Schaalbaarheid (Cronbachs alfa) gaat 
van 0,63 in Portugal en 0,64 in Frankrijk 
tot 0,87 in Noorwegen en Litouwen 
(in Nederland 0,69).
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Nederland scoort evenals bij vertrouwen in figuur 2.1 weer iets onder 
de Noordse landen, maar duidelijk bovengemiddeld. Overal hebben de 
hoger opgeleide respondenten een positiever beeld van de medemens 
dan de lageropgeleiden, maar in Rusland en Litouwen is het verschil 
statistisch verwaarloosbaar klein.

Samenvattend kunnen we stellen dat het beeld van de medemens 
nergens erg positief is, maar in Nederland wel positief vergeleken met 
andere Europese landen. Daarnaast zien we dat het in Nederland en 
elders ook wel eerder beter dan slechter wordt.

Altijd zorgen over de normen en waarden

Zorgen over hoe we samenleven worden in Nederland vaak geuit in ter-
men van (verslechterende) ‘normen en waarden’. Figuur 2.4 laat zien hoe 
daar sinds bijna vijftig jaar tegenaan wordt gekeken.

In 1970 en de jaren daarna is gevraagd wat men vond van de ontwik-
kelingen van ‘de opvattingen over gedrag en zeden’ en later ‘normen 
en waarden’.6 In 1970 vond 39% dat die achteruitgingen en 23% dat ze 
vooruitgingen. Vijf jaar later was men een stuk negatiever (51% achteruit 
en 12% vooruit) en het wordt daarna niet beter. Afgaande op de beschik-
bare metingen bereikt het morele pessimisme aan het einde van de 
vorige eeuw zijn hoogtepunt. In 1998 ziet 70% achteruitgang en 5% voor-
uitgang. Daarna laat het aandeel pessimisten weer een afname zien. 
In 2018 ziet 54% de normen en waarden achteruitgaan, 6% vooruit en 
40% ziet stabiliteit of heeft een gemengd beeld.7

Figuur 2.3 Vertrouwen in de meeste mensen, gehele bevolking en hoogst en laagst opgeleide helften van 18+ 
in Nederland en 21 andere Europese landen, 2016/’17 (gemiddelde scores)a
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a Gemiddelde scores op de drie indicatoren van figuur 2.2. Bij scores boven de 5 neigt men meer naar de positieve uitspraken over de 
meeste mensen, bij scores onder de 5 meer naar de negatieve uitspraken.

Bron: European Social Survey 1-8

6 In het onderzoek van 2010/’11 kreeg 
de helft van de respondenten de oude 
formulering en de andere helft de 
nieuwe formulering. De verdeling van 
de antwoorden van beide helften bleek 
nagenoeg identiek en daarom besteden 
we verder geen aandacht aan het 
woordgebruik.

7 Zie uitgebreider voor trends op langere 
termijn en meer duiding Paul Dekker, 
Joep de Hart en Paul de Beer, m.m.v. 
Christa Hubers, De moraal in de publieke 
opinie. Een verkenning van ‘normen en 
waarden’ in bevolkingsenquêtes. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2004; Paul de Beer, Normvervaging 
in Nederland: perceptie of realiteit?. 
Sociologische Gids 51 (2017), 3: 236-247; 
Paul Dekker, Zorgen van Nederlanders 
over de moraal. Christen Democratische 
Verkenningen (2013), 3: 38-47.
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Normen en waarden = samenleven
In het cob stellen we incidenteel een vergelijkbare vraag als die ten 
grondslag ligt aan figuur 2.4, voor het laatst in 2015 en in 2017. Evenals 
in de periode 2008-2011 ziet dan driekwart het meer de verkeerde kant 
opgaan en slechts 1 op de 20 à 25 mensen ziet het meer de goede kant 
opgaan (bovenin tabel 2.1).8 In 2015 en 2017 vroegen we ook om toelich-
tingen (cob 2015|3: 14-20 en cob 2017|4: 20-22). Die waren vooral van 
mensen die het de verkeerde kant op vonden gaan: die groep was niet 
alleen veel groter, ze gaf ook vaker een toelichting. Die was vaker ook 
wat langer, zij het dat men in 2017 ook vaak zonder veel tekst met het 
argument van ‘gebrek aan respect’ kwam. Dat werd blijkbaar zo’n evi-
dente, voor iedereen herkenbare kwestie gevonden, dat men er niet veel 
woorden aan vuil wilde maken. Uitgebreidere toelichtingen betroffen 
soms algemene trends als toenemend egoïsme en soms ‘bepaalde groe-
pen’ met weinig respect voor andere mensen (m.n. jongeren tegenover 
ouderen) of voor Nederlandse normen en waarden. Sommige mensen 
gaven ook aan dat het riskanter was geworden om iets te zeggen van 
onbehoorlijk gedrag.9

Dit kwartaal hebben we de vraag niet in de enquête herhaald. 
We hebben de enquêtevraag in augustus wel telefonisch aan 23 mensen 
voorgelegd om te achterhalen wat op dit moment associaties en grote 
kwesties bij ‘normen en waarden’ zijn. Terugkerende onder werpen zijn 
de jeugd en sociale media, meestal als bronnen van zorg (zie kader 2.1).

Zowel in de toelichtingen in de enquête als in de telefoongesprekken 
gaat het bij ‘normen en waarden’ vrijwel altijd over hoe mensen zich 

Figuur 2.4 Opvattingen over de ontwikkeling van normen en waarden,a bevolking van 18+,b 1970-2018 
(in procenten)
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a ‘Sommige mensen zijn van mening dat de opvattingen over gedrag en zeden (1970-2010/’11) / normen en waarden (2010/’11-2018) in 
ons land steeds meer achteruitgaan, anderen vinden juist dat het er beter op wordt. Wat is uw mening hierover? Is dat: ze gaan vooruit, 
gedeeltelijk vooruit / gedeeltelijk achteruit, blijven ongeveer gelijk of gaan achteruit?’ Ongeveer gelijk, wisselend en geen mening zijn in 
de middengroep ‘gelijk’ gevoegd.

b In 1970 maximaal 70 en t/m 1985 maximaal 74 jaar oud.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970, Culturele Veranderingen in Nederland 1975-2017/’18

8 Dat is negatiever dan in figuur 2.3, maar 
dat zal allicht met de andere antwoord-
mogelijkheden te maken hebben: in 
het cob is het neutrale midden wat 
strikter geformuleerd: ‘blijven gelijk’ 
in plaats van ook ‘gedeeltelijk vooruit/
gedeeltelijk achteruit’ en de negatieve 
richting is beschikbaar met ‘iets meer’ 
de verkeerde kant op i.p.v. het hardere 
‘gaan achteruit’.

9 Dit was expliciet een onderwerp in de 
vorige Burgerperspectieven (cob 2018|2: 
23-28). Daaruit kwam niet naar voren 
dat mensen banger zijn geworden. 
In tegendeel, men voelt zich in 2018 iets 
vrijer dan in 2008 om ‘iemand op straat 
aan te spreken op onbehoorlijk gedrag’ 
(cob 2018|1: 24).
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gedragen ten opzichte van elkaar en de gemeenschap, om fatsoen, 
omgangsvormen, hulpvaardigheid en dergelijke. Slechts bij hoge 
uitzondering verwijst men naar religieuze waarden, medisch- ethische 
kwesties, de seksuele moraal of arbeidsmoraal. Dat zijn eerder de 
 kwesties als men in de sociaalwetenschappelijke en buitenlandse 
 literatuur op zoek gaat naar normen en waarden.

Opleidingsverschil het grootst
In tabel 2.1 staan naast de stelling normen en waarden nog vier stellin-
gen over hoe de mensen tegenover elkaar staan en elkaar bejegenen. 
Er is voortdurend een absolute meerderheid die de meeste mensen 

Kader 2.1 De verschillende kanten van normen en waarden telefonisch nagevraagd

In augustus hebben we aan 23 respondenten van de enquête van juli de in eerdere enquêtes voorgelegde 
normen-en-waardenvraag voorgelegd: ‘Sommige mensen zijn van mening dat de normen en waarden steeds 
meer achteruitgaan, anderen vinden juist dat het er beter op wordt. Vindt u dat over het algemeen de nor-
men en waarden in Nederland de verkeerde kant of de goede kant opgaan?’ Twee jongeren vinden het meer 
de goede kant opgaan. Voor de rest vindt men het in ongeveer gelijke mate zonder twijfel de verkeerde kant 
opgaan of geeft men wel uiting aan twijfel, resulterend in een neutrale positie of al met al toch wel iets meer 
de verkeerde kant op. Gevraagd waar men dan aan denkt bij ‘normen en waarden’, gaat het vrijwel altijd 
om hoe we samenleven. Een enkeling denkt aan godsdienstvrijheid en homohuwelijk, enkelen betrekken er 
sociaaleconomische en politieke zaken bij (arm vs. rijk, onvoldoende aandacht van de politiek voor armoede 
in Nederland, populisme).

De jongeren die het de goede kant op vinden gaan, zien sinds een paar jaar groeiend respect tussen bevol-
kingsgroepen en meer gerichtheid op dingen samen gaan oplossen. Sociale media vervullen volgens hen een 
positieve rol: men is beter geïnformeerd over wat er in de samenleving gebeurt en men zegt er wat van als 
men daar dingen fout vindt gaan.

Die positieve visie wordt niet breed gedeeld. Als sociale media ter sprake komen, dan als bron van desinte-
resse voor de omgeving en van verruwing van de taal en bejegening van andersdenkenden. Soms gekop-
peld aan de slechte rol van de media zijn zorgen over de jeugd. Nogal wat mensen, zowel ouderen als jonge 
ouders, zien het verkeerd gaan met kinderen: brutaal, egocentrisch, niet te corrigeren, enzovoort.

Meer dan in de toelichtingen in de enquête komen mensen in deze gesprekken met heel concrete voorbeel-
den (verwaarloosde tuinen, omgegooide fietsen en vuilnisbakken en diepvriesproducten die in de super-
markt niet worden teruggelegd als men besluit wat anders te kopen) en met verschillende kanten: er is meer 
respect en meer gevloek, misschien een groeiende groep die verhardt en een groeiende groep die iets doet 
om het tij te keren, een verkeerde trend, maar laatst ook twee kinderen die een oude mevrouw hielpen bij 
het oversteken.

Opvallend vonden wij hoe mensen die het de verkeerde kant op vonden gaan, aangaven dat die ontwikkeling 
hen niet echt raakte. Men schetste soms zonder hoop op verbetering een neerwaartse trend en men ergerde 
zich ook wel, maar men lag er nooit wakker van. Je kunt er immers toch niets aan doen, in de eigen omgeving 
speelt het ook niet zo en uiteindelijk gaat het erom dat men zelf in eigen gedrag en opvoeding het goede 
doet. Deze etalering van gemoedsrust ondanks zorgen over de samenleving zegt waarschijnlijk ook wel wat 
over hedendaagse normen en waarden.
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wel te vertrouwen vindt10 en een kleinere relatieve meerderheid 
(de groep voorstanders is groter dan de groep tegenstanders) voor 
de stelling dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in je omgang met 
mensen.11 Er zijn ruime meerderheden voor zowel de positieve stel-
ling dat er nog veel mensen hulpbereid zijn als de negatieve stelling 
dat mensen met steeds minder respect met elkaar omgaan.

Er is in deze opvattingen over andere mensen heel weinig ver-
andering te bespeuren.12 Voor alle kwartalen samen schetsen we in 
tabel 2.2 een samenvattende maat van de reacties op de vier stellin-
gen waar men in de bevolking positiever en negatiever tegenover de 
medemens staat.

Met meer dan 22.000 casussen zijn vrijwel alle verschillen signi-
ficant (alleen de afwijking van 2008-2011 is dat niet), maar met 
uitzondering van de opleidings- en inkomensverschillen zijn 
ze wel futiel.13 Rekening houdend met alle kenmerken sprin-
gen  opleidingsverschillen er als grootste uit. Dat is steevast de 
 bevinding als het gaat om verschillen in opvattingen over samen-
leving en politiek.

Samenleven als zorg, trots en politieke prioriteit

Elk kwartaal vragen we mensen in eigen woorden de grootste pro-
blemen van Nederland te noteren en ook de zaken die ze juist goed 
vinden gaan; om het kwartaal vragen we zo ook naar prioriteiten 

Tabel 2.1 Opvattingen over het samenleven en normen en waarden, bevolking van 18+, 2008-2018/3 (in procenten)a

2008-
2011

2012-
2015

2016-
2017 2018/1-2 2018/3

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

verkeerd 75 72 75 . .

goed 5 4 4 . .

Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te 
 vertrouwen.

oneens 12 12 13 11 12

eens 58 59 58 61 59

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

oneens 24 22 20 21 21

eens 40 42 43 44 41

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

oneens 5 4 5 . 4

eens 81 83 80 . 79

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

oneens 7 8 6 . 8

eens 74 70 73 . 67

a De vermelde percentages tellen samen met neutraal / ik weet het niet op tot 100%. De vragen zijn niet allemaal in alle  kwartalen voor-
gelegd.

b Deze vraag is in 2008-2010 alle kwartalen gesteld en daarna alleen nog in 2015/3, 2017/1 en 2017/4. Verkeerd = duidelijk / iets meer de 
verkeerde (dan goede) kant op; goed = duidelijk / iets meer de goede (dan de verkeerde) kant op.

Bron: cob 2008-2018/3

10 Zie voor de argumenten voor en tegen 
deze stelling cob 2017|4: 23-24.

11 Je kunt van beide stellingen overtuigd 
zijn (verreweg de meeste mensen 
deugen, maar vanwege de paar mensen 
die niet deugen moet je toch heel 
voorzichtig zijn), maar er is wel een 
sterk negatieve relatie tussen reacties 
op beide stellingen (cob 2015|3: 33 en 
2016|3: 20).

12 Er zijn geen significante (p < 0,01) line-
aire trends in gemiddelde scores over 
alle beschikbare kwartalen behalve bij 
de tweede stelling: er is een heel zwak 
stijgende trend van 0,004 per kwartaal 
op de vijfpuntsschaal van sterke afwij-
zing tot sterke instemming. Nadere 
analyse laat zien dat die daling vooral 
bij vrouwen zit, zoals nadere analyse 
ook laat zien dat achter het ontbreken 
van een trend bij vertrouwen in de 
meeste mensen een heel kleine stijging 
bij mannen en daling bij vrouwen schuil 
gaat. Deze bevindingen sporen niet 
goed met die van het European Social 
Survey (figuur 2.2), maar wel met die 
van Culturele veranderingen in Neder-
land (Josje den Ridder en P. Dekker, 
Publieke opinie. In: De sociale staat van 
Nederland 2018, 2018, via  
https://digitaal.scp.nl/ssn2018/ 
publieke-opinie). We komen er in een 
latere Burger perspectieven op terug. 

13 De kenmerken verklaren samen slecht 
8% van variantie (opleiding en inkomen 
samen 7%).

https://digitaal.scp.nl/ssn2018/publieke-opinie
https://digitaal.scp.nl/ssn2018/publieke-opinie
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voor de Haagse politiek. In tabel 1.4 in hoofdstuk 1 zijn alle ter reinen 
weergegeven waarin we die grootste problemen, sterke punten en 
politieke prioriteiten hebben ingedeeld. Dit kwartaal is ‘samenleven, 
waarden en normen’ zoals vaak de grootste categorie van de problemen 
en van de sterke punten en is het weer een heel beperkt deel van de 
politieke prioriteiten. Het gaat in tabel 1.4 om aandelen van het totale 
probleembesef, de nationale trots en de politieke agenda. Daarbij corri-
geren we voor het aantal onder werpen dat mensen noemen (zie uitleg 
onder tabel 1.4). In figuur 2.5 zijn voor ‘samenleven, normen en waar-
den’ naast die  cijfers (lijnen zonder blokjes) ook de ongecorrigeerde 
cijfers opgenomen voor het al of niet genoemd hebben van onderwer-
pen op dit terrein (lijnen met blokjes). In de hele periode noemt tot 
45% (dit kwartaal 33%) van de mensen één of meer onderwerpen in de 
sfeer van samen leven als groot probleem; tot 24% (dit kwartaal 17%) ziet 
zo’n onderwerp als sterk punt en tot 16% (dit kwartaal 8%) als politieke 
prioriteit. Omdat er veel meer problemen worden genoemd dan sterke 
punten, is het aandeel van samenleven in het probleembesef vaak niet 
groter dan het aandeel in de nationale trots. Mensen dragen kwesties 
van samenleven minder vaak aan voor de Haagse politieke agenda dan 
dat ze die als probleem signaleren en, met een enkele uitzondering 

Tabel 2.2 Houding tegenover de medemens, bevolking van 18+, 2008-2018/3 (in ongestandaardiseerde regressie-
coëfficiënten)a

afwijkingen als groep van allenb
afwijkingen van referentiegroep bij 
combinatie van kenmerkenc

man + 1 r

vrouw - 1 + 1

18-34 jaar - 2 - 3

35-54 jaar 0 r

≥ 55 jaar + 1 + 4

lageropgeleiden - 7 - 6

middelbaar opgeleiden - 2 r

hogeropgeleiden + 10 + 11

benedenmodaal gezinsinkomen - 3 - 2

modaal 0 r

bovenmodaal + 9 + 4

niet stedelijk 0 r

stedelijk 0 - 2

2008-2011 0 - 1

2012-2015 1 r

2016-2018 0 -1

a Schaal van -100 - +100 op basis van de laatste vier opvattingen in tabel 2.1 (alfa = 0,61).
b Gemiddelde van allen over alle jaren (score = 4).
c Referentiecategorie (r) is een niet-stedelijke middelbaar opgeleide man met een modaal gezinsinkomen in 2012-2018 (score = 4).

Bron: cob 2008/1-2018/3
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(begin 2008), worden kwesties van samenleven ook minder vaak als 
‘punt voor de politieke agenda’ genoemd dan als sterk punt. Het aandeel 
van de nationale politieke agenda is altijd het kleinst.

Kijken we naar de trends, dan is er over de 43 kwartalen geen tendens 
bij samenleven als punt van trots, maar wel een trendmatige daling als 
probleem en politieke prioriteit (zowel als percentage van de mensen die 
het noemen alsook als percentage van de des betreffende categorie).

Het ‘dieptepunt’ qua problemen was eind 2015. Toen waren immi-
gratie en integratie verreweg de grootste kwesties vanwege de vluch-
telingencrisis. Het probleem ‘samenleven’ werd daardoor als het ware 
weggedrukt. Dat is deels een kwestie dat alle onderwerpen met elkaar 
concurreren, al is het maar omdat men er maximaal vijf kan noteren, 
maar waarschijnlijk speelt ook wel een rol dat men brede ongerustheid 
over maatschappelijke ontwikkelingen minder ‘vaag’ als algemene 
samenlevingskwestie zal verwoorden als er specifieke kwesties in de 
actualiteit spelen rond integratie van nieuwkomers of gebrekkige zorg 
voor ouderen (cob 2016|3: 23).14

‘Gebrek aan respect’ en ‘discriminatie’ versus ‘saamhorigheid’ en 
‘openheid’
Figuur 2.6 biedt een overzicht van de woorden die mensen dit kwartaal 
het meest gebruiken om problemen, sterke punten en politieke priori-
teiten aan te geven op het vlak van samenleven, normen en waarden. 
Het zijn alle woorden die door minstens vijf mensen worden gebruikt.15 
Bij de problemen zijn de meest frequent gebruikte woorden ‘discri-
minatie’ en ‘respect’, gevolgd door ‘intolerantie’ en ‘egoïsme’; bij de 

Figuur 2.5 Samenleven als probleem, sterk punt en politieke prioriteit, bevolking van 18+, 2008-2018/3 
(in procenten)a
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a Zie voor de vraagstelling de toelichtingen onder tabel 1.4. De daar gepresenteerde cijfers komen overeen met de lijnen zonder blok-
jes. De lijnen met blokjes betreffen de aandelen van alle ondervraagden die minstens een keer een onderwerp noteren in de categorie 
‘samenleven, normen en waarden’.

Bron: cob 2008/1-2018/3

14 In alle 43 kwartalen samen zijn op 
individueel niveau de correlaties van 
het al of niet noemen van problemen 
rond samenleven met het noemen 
van problemen in andere categorieën 
zwak negatief (gemiddeld -0,03) en het 
meest negatief met het al of niet noe-
men van problemen rond immigratie en 
integratie (-0,12) en zorg (-0,10). De cor-
relaties van de kwartaalpercentages 
samenleven met percentages andere 
probleemcategorieën zijn gemiddeld 
verwaarloosbaar (0,02, n=43) en het 
meest negatief met zorg (-0,73) en met 
immigratie en integratie (-0,54) en 
internationale kwesties (-0,54).

15 Zoals vaker gezegd: dat zijn heel kleine 
aantallen, maar de woorden zijn wel 
zelf bedacht. Synoniemen nemen we 
niet samen en we voegen zelfs geen 
woorden met gelijke stam samen 
(tolerant en tolerantie blijven verschil-
lende woorden). We corrigeren wel op 
spelfouten (tollerantie = tolerantie) 
en uniformeren spellingsvarianten 
(samenhorigheid = saamhorigheid).
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sterke punten is het ‘saamhorigheid’ gevolgd door ‘openheid’ en 
‘tolerantie’; en in de politiek vraagt men vooral aandacht voor 
‘discriminatie’, ‘normen en waarden’ en ‘samenleving’.16 Dat 
 laatste woord maakt deel uit van formuleringen waarin verschil-
lende problemen worden aangegeven.

Het gaat wat beter
Tot slot nog iets over de ontwikkelingen in de belangrijkste 
zorgen en aanleidingen voor trots op het terrein van het samen-
leven.  Voegen we trefwoorden zoals vermeld in figuur 2.6 op face 
value samen in sub categorieën, dan kunnen we bij de problemen 
en de trots twee belangrijke spiegelbeeldige categorieën onder-
scheiden: aandacht voor andere  mensen en de omgang met 
diversiteit.17 In de afgelopen tien jaar is in allerlei bewoordingen 
gebrek aan aandacht voor andere mensen door veel responden-
ten als maatschappelijk probleem aan de orde gesteld, soms wel 
door bijna 30%. Dat gebeurt echter wel met grote fluctuaties en 
eind 2015 (het kwartaal waarin ‘vluchtelingen’ de overheersende 

Figuur 2.6 De meest gebruikte woorden voor de grootste problemen, sterke punten en politieke prioriteiten van 
het samenleven, bevolking van 18+, 2018/3a

problemen sterke punten

politieke prioriteiten

a Vermeld zijn inhoudelijke woorden die door minstens vijf mensen gebezigd zijn. Hoe groter het woord hoe frequenter gebruikt.

Bron: cob 2018/3

16 De frequenties verschillen. Bij de pro-
blemen wordt 54 keer ‘discriminatie’ 
en 51 keer ‘respect’ genoteerd, bij de 
trots 26 keer ‘saamhorigheid’ en 21 keer 
‘openheid’,  voor de politieke agenda 
tien keer ‘discriminatie’ en negen keer 
‘normen’ en ‘waarden’.

17 Let wel: de indeling in grote categorieën 
in tabel 1.4 en dus ook de categorie 
‘samenleven, normen en waarden’ is 
gebaseerd op de volledige formulerin-
gen en nu kijken we alleen naar losse 
woorden en dat beperkt de indelings-
mogelijkheden sterk. Schrijft iemand 
bijvoorbeeld ‘de mensen zorgen 
niet meer voor elkaar’, dan hoort dit 
probleem overduidelijk in de catego-
rie samenleven, maar met de losse 
woorden kunnen we verder niets. Bij de 
problemen kunnen we van de losse 
woorden vanaf 2008 tot nu 30% in-
delen, 43% kunnen we niet indelen bij 
gebrek aan context (mensen, zorgen) 
en 27% is niet inhoudelijk (de, niet, 
meer, voor, elkaar); bij de trots kunnen 
we 27% van alle woorden indelen, 
46% niet bij gebrek aan context en 
27% is niet inhoudelijk.
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kwestie was in de publieke opinie) maar door ruim 10%.18 Over alle 
43 kwartalen zien we door de schommelingen heen een dalende trend. 
Bij de andere drie lijnen zijn er minder schommelingen en is er geen 
trend.

Samenvattend is en blijft de categorie ‘samenleven, normen en waarden’ 
een grote bron van zorg voor Nederlanders, maar de omvang van deze 
categorie neemt in absolute zin trendmatig wel af. Men is met name 
minder geneigd om gebrek aan aandacht voor anderen naar voren te 
brengen als groot maatschappelijk probleem. Het lijkt er dus op dat men 
de samenleving als iets minder hard ervaart, maar niet als toleranter. 
Helaas kunnen we daaraan op basis van de tref woorden niet meer dui-
ding geven.

Meer overlaten aan medeburgers?

Men mag aannemen dat de visie op de samenleving en mede burgers 
doorwerkt in opvattingen over hoe dingen in de samenleving ge  regeld 
moeten worden. In 2011 besteedden we daaraan aandacht in het kader 
van ‘eigen verantwoordelijkheid’ (cob 2011|3).19 Daarvan herhalen we 
nu twee vragen. Zijn er veranderingen in wat mensen vinden dat we in 
 specifieke situaties voor elkaar en in de woon omgeving moeten doen? 
Daar kijken we eerst naar en dan kijken we naar het belang van algeme-
nere visies op samenleven en medemens.

Meer twijfels
Er zijn forse verschuivingen in de voorkeuren te signaleren bij ver-
gelijking van dit kwartaal met zeven jaar eerder. Er is minder steun voor 
algehele overheidsverantwoordelijkheid voor de ouderenzorg en meer 
twijfel over wat op dat terrein het beste is (tabel 2.3). Bij voor zieningen 
in de buurt is er minder steun voor beslissingen door het lokale bestuur 
en meer voor grotere zeggenschap over de besteding van publieke 
middelen door buurtbewoners en ook hier is er meer twijfel (tabel 2.4). 
In beide gevallen was en is er heel weinig steun voor een minimale rol 
van de overheid.

Waarom er meer mensen zijn gaan twijfelen, is niet duidelijk. Het zou 
kunnen dat op beide terreinen mensen meer horen over feitelijke 
veranderingen in verantwoordelijkheden en zeggenschap en zich nu 
meer bewust zijn van dilemma’s. Het zou ook kunnen dat de plek van de 
vragen op de vragenlijst een rol speelt.20

Voor een afnemende steun voor uitsluitende verantwoordelijkheid 
van de overheid in de zorg is ook in andere enquêtecijfers wel steun te 
vinden. Tabel 2.5 toont bij drie van de vier opgenomen vragen eind 2017 
/ begin 2018 minder steun voor overheidszorg en meer steun voor een 
grotere rol van familie en buren dan in  eerdere jaren.21

18 De pieken en dalen zijn niet makkelijk 
te verklaren. De toename van 20% in 
het derde kwartaal naar 29% in het 
vierde kwartaal van 2010 wordt groten-
deels veroorzaakt door het (veel) meer 
noemen van ‘asociaal (gedrag)’, van 
2% naar 9%, soms met verwijzing naar 
het verkeer. We hebben in De Telegraaf 
en de Volkskant in die periode echter 
geen berichten over gebeurtenissen 
kunnen ontdekken die een sterke 
toename van verontrusting hierover 
zouden kunnen verklaren. Er zijn ook 
pieken in de eerste kwartalen van 2012 
en 2013 en met uitzondering van 2018 
vertonen daarna de eerste kwartalen 
in vergelijking met het voorafgaande 
vierde en volgende tweede kwartaal 
ook een piek. In de eerste kwartalen 
wordt vanaf begin januari geënquê-
teerd en het is niet onwaarschijnlijk dat 
berichtgeving over ongeregeldheden 
rond de jaarwisseling hebben bijgedra-
gen aan de pieken.

19 Zie ook Paul Dekker en Josje den 
Ridder, Meer eigen verantwoordelijk-
heid in de publieke opinie. Wat willen 
Nederlanders?, in: Thomas Kampen, 
Imrat Verhoeven en Loes Verplanke 
(red.), De affectieve burger. Hoe de overheid 
verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. 
Amsterdam: Van Gennep, 2013: 41-60.

20 In 2011 volgden de vragen op een blokje 
opgaven waarbij steeds moest worden 
gekozen tussen meer verantwoordelijk-
heid voor het individu en meer verant-
woordelijkheid voor de overheid. Het 
zou kunnen dat het maken van keuzes 
daarbij respondenten besluitvaardiger 
maakte voor de beantwoording van 
deze vragen.

21 Zie voor een uitgebreidere beschou-
wing over deze vragen in eerdere jaren 
Mirjam de Klerk, Aantal informele 
helpers en verschillen in het geven 
van hulp, in: Mirjam de Klerk, Alice de 
Boer, Inger Plaisier en Peggy Schyns, 
Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 
2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
 Planbureau, 2017: 31-56.
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Figuur 2.7 Ontwikkelingen in aandacht voor anderen en omgang met diversiteit als groot probleem en sterk punt, 
bevolking 18+, 2008-2018/3 (in procenten)a
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a De lijnen zijn gebaseerd op een indeling van trefwoorden binnen de categorie ‘samenleven, normen en waarden’. Per subcategorie de 
meest frequente trefwoorden:
– aandacht voor anderen als probleem: agressie, asociaal, egoïsme, (gebrek aan) respect en verharding;
– omgang met diversiteit als probleem: discriminatie, intolerantie, onverdraagzaamheid en (gebrek aan) tolerantie en verdraag-

zaamheid;
– aandacht voor anderen als sterk punt: hulpvaardigheid, saamhorigheid, solidariteit, vrijwilligers, vrijwilligerswerk; en
– omgang met diversiteit als sterk punt: open, openheid, tolerant, tolerantie en verdraagzaamheid.

Bron: cob 2008/1-2018/3

Tabel 2.3 Voorkeuren voor de zorg voor ouderen, bevolking 18+, 2011/3 en 2018/3 (in procenten)a

2011/3 2018/3

1. De overheid garandeert voorzieningen voor hulpbehoevende ouderen. Wanneer de kosten 
 stijgen heft zij extra belasting. 34 25

2. De overheid is verantwoordelijk voor hulpbehoevende ouderen, maar probeert de kosten te 
beperken door een beroep te doen op vrijwillige ondersteuning van familie, buurt etc. 48 47

3. Ouderen en hun familie zijn veel meer zelf verantwoordelijk. Er is alleen steun uit collectieve 
 middelen voor wie dat echt zelf niet kan betalen en geen beroep kan doen op familie. 14 12

4. Geen voorkeur/ik weet het niet. 5 16

a ‘Welke van de volgende drie mogelijkheden heeft het meest uw voorkeur als het gaat om de zorg voor ouderen?’

Bron: cob 2011/3 en 2018/3

Voor de vraag naar verantwoordelijkheid voor (beslissingen over) 
buurtvoorzieningen hebben we geen vergelijkbare tijdreeksen cijfers uit 
andere bronnen. Wel hebben we zowel in 2011 als nu aan een deel van de 
cob-respondenten gevraagd hun voorkeuren toe te lichten. Die toe-
lichtingen geven echter geen inzicht in de verandering van voorkeuren. 
Evenals in 2011 (cob 2011|3: 34-35) wordt ten gunste van besluitvorming 
door de overheid nu naar voren gebracht dat het daarvoor is gekozen 
en deskundiger is, maar meer nog dat buurt bewoners er onderling niet 
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goed uit gaan komen vanwege hun verschillende belangen en wensen. 
Men vreest onder andere ‘rotzooi’, ‘chaos’, ‘ruzie’, ‘heibel’, een ‘puin-
hoop’ en ‘ratjetoe’ of dat de  brutaalsten de dienst gaan uitmaken. 
En dan zijn er ook nog praktische bezwaren en negatieve ervaringen:

‘Het lijkt me dat het een zootje wordt als buren het zelf moeten regelen 
of dat het dan toch bepaald wordt door een klein actief groepje. Veel 
mensen hebben er geen tijd voor om dit soort dingen er nog naast 
hun werk bij te doen. Plus dat je in een buurt niet het overzicht hebt 
van wat er elders in de gemeente gebeurt.’ (vrouw, 48 jaar, wo)

‘Zijn altijd dezelfde mensen die moeten organiseren en dezelfde men-
sen die niets te vertellen hebben. Wij werden bijvoorbeeld “ verplicht” 
mee te betalen aan de tuinman van een buurman om een gemeente-
groenstrook te laten bijhouden en beplanten, zonder enig overleg 
vooraf. Bij weigering-> burenruzie.’ (vrouw, 72 jaar, wo)

Tabel 2.4 Voorkeuren voor besluitvorming over buurtvoorzieningen, bevolking 18+, 2011/3 en 2018/3 (in procenten)a

2011/3 2018/3

1. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad beslissen welke voorzieningen waar komen. 52 38

2. Buurtbewoners krijgen van de gemeente een budget dat ze in onderling overleg zelf mogen 
besteden aan buurtvoorzieningen. 37 44

3. Buurtbewoners zijn helemaal zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun buurt. Ze moeten 
meer zelf voorzieningen organiseren en het daarvoor nodige geld bijeenbrengen. 3 2

4. Geen voorkeur/ik weet het niet. 8 16

a ‘Welke van de volgende drie mogelijkheden heeft het meest uw voorkeur als het gaat om voorzieningen (zoals groen en bibliotheken) 
in de buurt?’

Bron: cob 2011/3 en 2018/3

Tabel 2.5 Opvattingen over zorg, bevolking van 18+, 2010/’11-2017/’18 (in procenten)a

2010-
2011

2012-
2013

2014-
2015

2016-
2017

2017-
2018

Het is goed dat de overheid verwacht dat mensen meer voor  
elkaar zorgen als iemand chronisch ziek is of een beperking heeft.

oneens . . 44 41 41

eens . . 39 40 39

Buren hebben de plicht om voor hun buren te zorgen als die 
hulp nodig hebben.

oneens 66 66 71 67 53

eens 20 19 15 16 25

Kinderen hebben de plicht om voor hun ouders te zorgen als 
deze hulp nodig hebben.

oneens 42 41 47 39 31

eens 43 43 36 42 47

Vindt u zorg voor hulpbehoevende ouders een taak voor de 
 familie of een taak voor de overheid?b

overheid . . 70 63 65

familie . . 29 35 34

a De percentages eens en oneens tellen samen met neutraal / ik weet het niet op tot 100%. De stellingen zijn niet in alle kwartalen voor-
gelegd.

b Overheid = vooral/meer een taak voor de overheid; familie = vooral/meer een taak voor de familie; bij deze vraag werd geen mogelijk-
heid aangeboden om geen mening te hebben, maar werd het ontbreken van een mening (soms?) wel geregistreerd.

Bron: Culturele Veranderingen in Nederland 2010/’11-2017/’18 (beide in het laatste/eerste kwartaal)
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‘Als je het met de buurt moet beslissen, dan heb je zoveel verschil-
lende stemmen dat je er meestal niet uitkomt. Wel zou het fijn zijn 
als de gemeente meer naar de inwoners luistert.’ (vrouw, 19 jaar, 
mavo)

Die laatste wens, dat de gemeente wel meer luistert, voegen respon-
denten herhaaldelijk toe aan hun voorkeur voor beslissingen door 
het bestuur. Omgekeerd wensen zij herhaaldelijk bij een voor-
keur voor buurtbudgetten een eindverantwoordelijkheid voor het 
gemeente bestuur:

‘Een beetje meer verantwoordelijkheid vind ik goed. Maar de over-
heid moet wel meedenken en toezien.’ (vrouw, 67 jaar, mulo)

Vaak komt de keuze voor het buurtbudget echter ook voort uit nega-
tieve ervaringen met of een negatieve blik op bestuurders:

‘Buurtbewoners weten precies wat er nodig is in een buurt c.q. dorp. 
Raadsleden denken eerst aan politiek.’ (man, 58 jaar, hbo)

‘In mijn gemeente bestaat geen enkel langetermijnbeleid, men doet 
maar wat, het zou veel beter zijn wanneer burgers dit zelf regelen.’ 
(man, 58 jaar, hbo)

‘Buurtbewoners weten zelf wat hun buurt nodig heeft, geen straat-
lantaarn van duizenden euro’s zoals laatst hier op de markt, maar 
leuke kerst verlichting.’ (vrouw, 51 jaar, wo)

Van meer zeggenschap van buurtbewoners verwacht men niet alleen 
betere beslissingen, maar mogelijk ook lagere kosten en soms ook 
groeiende betrokkenheid, verantwoordelijkheidsbesef en saam-
horigheid.

‘Door zelf beslissingen te nemen gaan mensen actiever meedenken.’ 
(vrouw, 51 jaar, mbo)

‘Zou goed zijn voor de onderlinge verbondenheid van buurt bewoners 
en tegengaan van individualisme.’ (man, 38 jaar, wo)

‘Buurtbewoners inspraak geven, geeft ze het gevoel dat ze wat in te 
brengen hebben. Verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid.’ 
(vrouw, 47 jaar, mbo)

‘Zelf beslissingen nemen kan de saamhorigheid in een buurt 
 bevorderen.’ (man, 72 jaar, hbo)

Bij de mensen die geen voorkeur uitspreken, is sprake van twijfel en 
dilemma’s en soms juist ook de zekerheid dat het allemaal niet uit-
maakt. De twijfel kan ook zijn ingegeven omdat niet overal  hetzelfde 
het beste is:

‘Wat is wijsheid? Omdat mensen steeds meer ik-gericht zijn,  kunnen 
conflicten in een buurt voorkomen wanneer de gemeenteraad 
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beslist. Wanneer buurtbewoners onderling goed kunnen over-
leggen over buurtvoorzieningen, komt dit de onderlinge band ten 
goede.’ (vrouw, 64 jaar, mbo)

De motiveringen bij de antwoorden geven ons bij vergelijking met 
2011 geen sterke aanwijzingen voor de veranderingen in voor-
keuren. Er lijkt in de argumenten wel meer steun voor samen-
werking tussen gemeente bestuur en buurtbewoners aanwezig. 
Mensen pleiten voor taakverdeling, bij de steun voor bestuurlijke 
beslissingen vragen ze om meer luisteren en bij de steun voor 
buurtbudgetten brengen zij de wenselijkheid van toezicht en 
eindverantwoordelijkheid van het gemeentebestuur naar voren. 
Een toegenomen voorkeur voor samenwerking zou ook het 
 gestegen percentage mensen zonder voorkeur in tabel 2.4 kunnen 
verklaren.

Steun voor meer verantwoordelijkheid bij burgers niet vanuit 
vertrouwen in medeburgers
Hoe spelen de eerder beschreven visies op de medemens en hoe we 
met elkaar omgaan door in de beide beleidsvoorkeuren?

We laten de mensen die geen voorkeur hebben buiten beschou-
wing en gaan na wat bepaalt of men binnen de groep met oordelen 
behoort tot de 70% die burgers meer zorgtaken wil geven in plaats 
van de 30% die alle verantwoordelijkheid bij de overheid wil leggen, 
respectievelijk de 55% die buurtbewoners meer zeggenschap wil 
geven in plaats van de 45% die het lokale bestuur volledig wil laten 
beslissen. In tabel 2.6 bekijken we voor dit kwartaal met een aantal 
tweedelingen van de bevolking hoe verschillend groepen daarover 
denken.

Opvallend is de geringe variatie in voorkeuren tussen de groepen. 
In de hele steekproef is 70% voor meer mantelzorg en de enige 
significante verschillen zijn te vinden tussen lager- en hoger-
opgeleiden (73% en 67% voor), mensen die wel of niet voor meer 
eigen verantwoordelijkheid zijn (75% en 64% voor) en bij mensen 
die zelf wel of geen mantelzorg doen (73% en 66% voor). Dit zijn 
weinig en nogal kleine verschillen.22 Bij de buurt beslissingen 
zijn er meer afwijkingen van de bevolkingsbrede steun van 55%. 
 Vrouwen, mensen uit  minder welgestelde huishoudens, jongeren 
en lageropgeleiden zijn wat vaker voor beslissingen door buurt-
genoten dan de  complementaire groepen. In combinatie met 
andere kenmerken gaat een jonge leeftijd en een lagere oplei-
ding nog steeds gepaard met meer steun.23 Dat laatste geldt ook 
voor het actief zijn als  vrijwilliger en het ontevreden zijn over de 
gemeente. Die laatste twee effecten zijn minder verrassend dan de 
bevinding dat juist mensen met een positieve blik op de medemens 
(qua betrouwbaarheid en hulp bereidheid) en mensen die  positief 
zijn over het samenleven minder voor beslissingen door de buurt 
zijn. In  combinatie met andere kenmerken zijn deze kenmerken 
echter niet meer van belang.

22 Die echter wel alle drie stand hou-
den in de multivariate analyse in de 
kolom met gecombineerde effecten. 
We vinden waarschijnlijk ook maar 
kleine verschillen, omdat we met grove 
tweedelingen werken. Zo maakt de 
59-/50+-opdeling hier niet uit, maar 
weten we uit ander onderzoek dat 
echte ouderen minder geporteerd 
zijn van meer mantelzorg. Zie voor dit 
verschil en andere verschillen De Klerk 
(noot 21) en R.J. Hoefman, T.M. Meulen-
kamp en J.D. de Jong, Who is reponsible 
for providing care?. bmc Health Services 
Research (2017) 17: 477.

23 De grotere scepsis van hogeropgeleiden 
troffen we eerder ook al aan (cob 2011|3: 
34-35). Het is een opvallende bevinding 
omdat verondersteld mag worden dat 
meebeslissen voor hogeropgeleiden 
doorgaans gemakkelijker is dan voor 
lageropgeleiden. Mogelijk zijn hoge-
ropgeleiden echter ook wat minder 
optimistisch over de competenties van 
buurtgenoten.
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Tabel 2.6 Steun voor minder overheid en meer burgerij, bevolking 18+, 2018/3 (in procenten en effectscores)

meer mantelzorga meer buurtbeslissingenb

categorieën (en procenten van de bevolking) % effect los
effect 
combi % effect los

effect 
combi

allen (100%) 70 55

vindt de meeste mensen te vertrouwen (58%) 69 52 –

vindt dat niet (42%) 72 59

ziet nog steeds veel hulpbereidheid (79%) 70 53 – –

ziet dat niet (21%) 70 63

noemt ‘samenleven’ als probleem (33%) 70 53

doet dat niet (67%) 70 56

noemt ‘samenleven’ als sterk punt (17%) 72 46 – –

doet dat niet (83%) 65 57

is voor meer eigen verantwoordelijkheidc (48%) 75 ++ ++ 56

is dat niet (52%) 64 54

is negatief over regering/lokaal bestuurd 69 69 ++ ++

is dat niet 71 52

is zelf actief als mantelzorger/vrijwilligere 73 + + 60 + ++

is dat niet 66 51

vrouw (51%) 72 58 +

man (49%) 68 52

18-49 jaar (47%) 72 59 + +

≥ 50 jaar (53%) 68 51  

lageropgeleiden (t/m mbo) (54%) 73 + + 60 + +

hogeropgeleiden (havo+) (46%) 67 49

benedenmodaal gezinsinkomen (30%) 70 51 +

bovenmodaal i.p.v. modaal (60%) 65 49

stedelijk (52%) 68 55

matig of niet stedelijk (48%) 72 54

a Steun voor opties 2 en 3 in plaats van 1 in tabel 2.3. Vermeld zijn het percentage dat die voorkeur heeft (%), of de categorie daarmee 
afwijkt van de complementaire categorie (effect los) en idem in combinatie met de effecten van andere categorieën (effect c). Vermeld 
zijn significante odds ratio’s: – – = < 0,67; – = < 1; + = > 1; ++ = >1,5.

b Steun voor opties 2 en 3 in plaats van 1 in tabel 2.4. En zie noot a.
c Eens met ‘De mensen in ons land moeten meer zelf verantwoordelijk zijn en minder rekenen op overheidsvoorzieningen.’
d Heeft onvoldoende vertrouwen in de regering (42%) (bij familie) of geeft een onvoldoende aan het bestuur van de gemeente (17%) 

(bij buurt).
e Geeft hulp aan mensen buiten het eigen huishouden, zoals aan zieken, buren, familie, vrienden en bekenden (56%) (bij familie) of doet 

onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging (43%) (bij buurt).

Bron: cob 2018/3

Kortom, hoe men aankijkt tegen het samenleven en de medemens lijkt 
uiteindelijk dus niet van belang voor hoe men aankijkt tegen specifieke 
ideeën om de betrokkenheid van burgers bij elkaar te vergroten.
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Verantwoording

Achtergrond van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven
Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) wordt gedaan door het Sociaal en 
Cultureel Planbureau op verzoek 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 
 achtergrondstudie en twee verdiepingsstudies zijn verschenen en beschikbaar op 
www.scp.nl/publicaties:
§	 Paul Dekker (red.), Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burger-

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

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

§	 Paul Dekker en Josje den Ridder (red.), Stemming onbestemd. Tweede verdiepingsstudie 
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2011.

Onderzoek in het derde kwartaal van 2018
Het enquêteonderzoek van dit kwartaal is uitgevoerd door samr op een steekproef 
van personen van 18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De Onderzoek Groep’. Dit onder-
zoekspanel is samengesteld op basis van telefonische werving en maakt geen gebruik 
van zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen in principe geen vergoeding, maar 
181 panelleden die telefonisch niet kunnen worden uitgenodigd en herinnerd, ontvan-
gen een cadeaubon van € 7 om hen snel en positief te laten reageren. In totaal hebben 
1.166 mensen tussen 2 juli en 6 augustus 2018 de vragenlijst volledig ingevuld (991 via 
internet en 175 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van de online vragenlijst was 
22,4 minuten. 96% beoordeelt het onderzoek met een voldoende en het gemiddelde 
cijfer is een 7,5. Tenzij anders vermeld, zijn in dit rapport de resultaten gewogen op 
sekse, leeftijd, opleiding en internetgebruik. De weegfactor varieert van 0,4 tot 4,8 en 
de weegefficiëntie is 70%. Deze weegefficiëntie is lager dan de norm voor dit onder-
zoek (sinds 2015 85%, daarvoor 90%) en aanzienlijk lager dan in eerdere kwartalen. 
Het betekent dat onze steekproef van 1169 respondenten eigenlijk maar 70% = 816 
respondenten groot is. Zie verder Petra Immerzeel, Tessa Dahlmans en Jurian Broers, 
Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspectieven 2018, 3e kwartaal. Leusden: samr, 
augustus 2018 (projectnummer 30.123), beschikbaar op www.scp.nl/publicaties.

Op 22 augustus 2018 hebben de auteurs (en Pepijn van Houwelingen) 46 respondenten 
gebeld met aanvullende vragen over de achtergrond van hun onvoldoende voor de 
economie (bij een selectie die de economie een onvoldoende gaf, ten behoeve van 
hoofdstuk 1) en over hun opvattingen over de ontwikkeling van normen en waarden 
(voor hoofdstuk 2).

www.scp.nl/publicaties
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Onderwerpen in eerdere kwartaalberichten
2008|1 mediagebruikers, institutioneel vertrouwen, machteloosheid en Europa;
2008|2  levensinstellingen, informatie voor de regering en maatschappelijke 

 participatie;
2008|3 groepen werkenden, economische en persoonlijke toekomstverwachtingen;
2008|4 basismotivaties, overheidsuitgaven, de crisis en publieke omgangsvormen;
2009|1 vrijheid van meningsuiting en Europa;
2009|2 opvoeding en gezin en de media over de crisis;
2009|3 de economische crisis voor mbo’ers en mkb’ers en politieke onvrede;
2009|4 politiek (on-)tevredenen en de multiculturele samenleving;
2010|1 maatschappelijke tegenstellingen en de relaties tussen jong en oud;
2010|2 bezuinigingen en vertrouwen in informatie over klimaat en vaccinatie;
2010|3 gevoelens van onveiligheid en internationalisering;
2010|4 grip op het leven en de publieke gevolgen van gejaagdheid;
2011|1 eurocrisis en vergelijking Denemarken – Nederland;
2011|2 Nederland in het buitenland, buitenlands beleid en burgertypen;
2011|3 eigen verantwoordelijkheid en groepen mediagebruikers;
2011|4 de inrichting van Nederland en sterke punten van Nederland;
2012|1 ontwikkelingen in de publieke opinie tussen 2008-2011;
2012|2 economische crisis en toekomst, Europa en opleidingsniveaus;
2012|3 houdbaarheid van de medische zorg en aow en wensen voor de formatie;
2012|4  vrijwilligerswerk, maatschappelijke tegenstellingen, buitenland, niet- 

stemmers;
2013|1 protestgeneigdheid en vertrouwen in informatiebronnen;
2013|2 crisisperspectieven en -ervaringen en hexaco-persoonlijkheidsdimensies;
2013|3 persoonlijke toekomstzorgen, inkomensongelijkheid en Europa;
2013|4 opvattingen over Oost-Europese arbeidsmigranten en lokale politiek;
2014|1 stemming over Europa en de Haagse politiek;
2014|2 (fysieke) risico’s en verantwoordelijkheden;
2014|3  visies op Nederland en de toekomst en essay ‘Van stemming naar 

 bestemming’;
2014|4 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;
2017|4 tien jaar Burgerperspectieven: veranderingen, trends en terugblikken;
2018|1 vertrouwen in informatiebronnen en lokaal bestuur & decentralisaties; en
2018|2 globalisering en onveiligheidsgevoelens.






