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Belangrijkste bevindingen derde kwartaal 2019

Over onze gehele onderzoeks
periode sinds begin 2008
bekeken, zijn Nederlanders
dit kwartaal al met al positief
gestemd over de Nederlandse
economie. 85% geeft die een
voldoende en 79% verwacht dat de
economie gelijk zal blijven of zelfs
(verder) zal verbeteren. Over de
politiek is men milder dan men
doorgaans was in de afgelopen
jaren: 57% geeft de Haagse poli
tiek een voldoende. Over hoe het
in het algemeen met Nederland
gaat blijft een (ruime) meerder
heid van de bevolking echter
bezorgd en neemt de bezorgd
heid sinds midden 2018 ook toe.
Slechts 31% vindt het meer de
goede dan de verkeerde kant
opgaan met Nederland (begin
2018 was dat 50%).
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Positief over de economie,
mild over de politiek, maar
bezorgd over het land
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→→ p. 9-12

Nederlanders zijn positiever
gestemd over hun leven en
kijken met meer optimisme
en vertrouwen naar hun land,
maatschappelijke instituties
en de toekomst dan andere
Europeanen. Dat laat bijgaande
Eurobarometergrafiek zien met
nettoscores (= saldi van % gun
stige – % ongunstige oordelen).
Uitzondering daarop is de visie
op hoe het in de Verenigde
Staten gaat. Daar zijn veel Neder
landers negatief over en ook een
stuk negatiever dan de meeste

Nederlanders en Europeanen (nettoscores)
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Nederlanders positief
gestemd vergeleken met
andere Europeanen
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tevreden met het land
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tevreden met het eigen leven

68
–100

–50

Nederland

Europeanen. Evenals bij andere
onderwerpen ligt de Nederlandse
publieke opinie dicht bij die van
Denemarken, Zweden en Finland.
→→ p. 8, 10, 14, 27
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vindt het met Nederland de
verkeerde kant opgaan

geeft de Europese politiek
een onvoldoede

geeft de Nederlandse
samenleving een onvoldoende

geeft eigen financiële
situatie een onvoldoende

geeft Haagse politiek
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heeft gevoel geen grip op
de toekomst te hebben
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verwacht komend jaar
economische verslechtering

2013/3

grootste problemen in Nederland sociaal-economisch

0
verwacht komend jaar
financiële verslechtering

Het derde kwartaal van 2013 is
achteraf gezien in menig opzicht
het kwartaal met het sterkste
crisisgevoel in de publieke opi
nie. Economische oordelen en
verwachtingen waren negatief
en alleen in dat en het volgende
kwartaal bereikten (sociaal)
economische kwesties hetzelfde
niveau als sociaal-culturele eco
nomische kwesties als spontaan
genoemde grootste maatschap
pelijke problemen. De grootste
verandering tussen toen en nu zit
in het oordeel over de economie.
Veranderingen in oordelen over
de politiek en samenleving zijn
kleiner en de oordelen daarover
blijven het meest negatief.

% met negatieve opvattingen in 2013/3 en 2019/3

geeft de Nederlandse
economie een onvoldoende

Een stuk positiever zes jaar na
het dieptepunt van de crisis

% verandering

→→ p. 9, 11, 14, 21

Achter de tamelijk positieve
gemiddelde Nederlander gaan
soms grote verschillen schuil, ook

Vertrouwen in niet-politiek
gezag stijgt, politiek
vertrouwen fluctueert

Sinds het begin van deze eeuw
is het vertrouwen gestegen
in publieke niet-politieke
instituties zoals de politie, de
strijdkrachten en het justitiële
apparaat. Diverse onderzoeken
(hier in de grafiek de European
Values Study – evs) laten positieve
trends zien voor deze gezag
hebbende instituties. Voor het
parlement en andere politieke
instituties zijn er fluctuaties en
vaak een dalende trend. Voor de
kerk is er een d
 uidelijke daling.
Andere instituties vertonen geen
duidelijke trends.
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tussen grote groepen. Zo onder
scheiden hoger opgeleide
50-minners en lager opgeleide
50-plussers zich van elkaar met
respectievelijk 69% en 40% tevre

denheid over de Haagse politiek,
71% en 38% vertrouwen in de
regering en 75% en 38% steun
voor het lidmaatschap van de eu.
→→ p. 31-33
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Maar wel grote verschillen
in de bevolking
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Grote ondernemingen en vak
bonden worden meer vertrouwd
dan de politiek, maar minder dan
de rechtspraak. Men is er vaak
ambivalent over. Grote onder
nemingen zorgen voor welvaart,

maar denken vooral aan zich
zelf; vakbonden komen op voor
een rechtvaardiger verdeling,
maar zijn verouderd en niet zo
effectief.
→→ p. 15-16

Belangrijkste bevindingen derde kwartaal 2019

In vergelijking met het eer
ste kwartaal van dit jaar is de
volgorde van belangrijkste
agendapunten voor de politiek
in Den Haag dit kwartaal weinig
veranderd. De grootste verande
ring betreft de categorie natuur
en milieu, die van de vierde
plaats begin dit jaar stijgt naar de
tweede plaats nu. Dat komt door
de toenemende aandacht voor
klimaatverandering en (de kosten
van) klimaatbeleid (zie ook het
vorige kwartaalbericht).
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→→ p. 19-20

Zorgen over normen en
waarden

Ook dit kwartaal geeft een ruime
meerderheid van de bevolking te
kennen dat het met de normen
en waarden in Nederland de
verkeerde kant opgaat. Into
lerantie, gebrek aan respect,
verruwing en de ik-maatschappij
worden hierbij veelvuldig als
redenen genoemd. Men vindt het
lastig om aan te geven wat eraan
gedaan kan worden. Normen
en waarden staan voor slechte
omgang met elkaar en staan los
van medisch-ethische kwes
ties als abortus en euthanasie.

Dat vindt men desgevraagd meer
kwesties van individuele vrij
heid en verantwoordelijkheid.
We besteden er aandacht aan in
hoofdstuk 2, dat gaat over morele
kwesties.
→→ p. 23-26

Zorgen over de internationale politieke situatie

Nederlanders zijn pessimisti
scher over de ontwikkelingen
in Verenigde Staten dan andere
Europeanen (zie hierboven).
‘Trump’ is het meest opgeschre
ven woord als mensen hun
zorgen over de internationale
politieke situatie toelichten.
Wat de Europese Unie betreft, is
er grote steun voor het lidmaat
schap (53% eens en 15% oneens
dat dat een goede zaak is) én
grote steun voor het idee dat er te
veel macht aan is overgedragen
(46% eens, 20% oneens).
→→ p. 26-31
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Acceptatie van … (1 = nooit, 10 = altijd)
homoseksualiteit

Tolerantie en acceptatie

In alle groepen meer
acceptatie van handelingen in de privésfeer

Nederlanders zijn het meest
verdeeld over de acceptatie
van morele kwesties in de
privésfeer. Nederlanders
zijn wel eensgezind positief
over homoseksualiteit, maar
verdeeld over zelfdoding.
De grootste verschillen in de
acceptatie van individuele
kwesties zijn te vinden tussen
cohorten: jongeren accep
teren handelingen in de
privésfeer meer dan oude
ren. Deze cohortverschillen
worden op hun beurt weer
verklaard door verschillen
in opleidingsniveau (jonge
ren zijn over het algemeen
hoger opgeleid dan ouderen)
en kerkgang (jongeren gaan
minder vaak naar de kerk dan
ouderen). Tegelijkertijd is er in
alle groepen in de Nederlandse
samenleving een stijging in
tolerantie waar te nemen.
→→ p. 39-45
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echtscheiding
euthanasie
abortus
zelfdoding
softdrugs
zwartrijden
belastingontduiking
aannemen steekpenningen
uitkeringsfraude
1

2

3

1981

4

5

6

7

8

9

10

2017/’18

en uitkeringsfraude) niet accep
tabel. Deze acceptatie is de
laatste decennia nog wat verder
gedaald. De acceptatie van het
gebruik van softdrugs behoort
tot geen van beide categorieën,

al wordt het wel steeds meer als
een privéhandeling beschouwd.
Nederlanders vinden het gebruik
van softdrugs ook steeds accep
tabeler.
→→ p. 34-38

Acceptatie individuele handelingen naar opleidingsniveau en kerkgang
(gemiddelden, 1-10)
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Er is een duidelijke tweedeling in
morele kwesties. Aan de ene kant
is de acceptatie van onderwerpen
die betrekking hebben op het
individu (zoals homoseksuali
teit, euthanasie, echtscheiding,
abortus en zelfdoding) in
Nederland hoog en is deze in de
periode 1981-2017/’18 toegeno
men. Vergeleken met de rest van
Europa scoren alleen Denemar
ken en Zweden nog hoger. Aan de
andere kant vinden Nederlanders
handelingen die het collectief
schaden (waaronder belasting
ontduiking, zwartrijden, het
aannemen van steekpenningen
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Morele kwesties
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middelbaar opgeleid

lager opgeleid

praktisch nooit naar de kerk

zo nu en dan naar de kerk

minstens wekelijks
naar de kerk

Geen polarisatie in de
tolerantie

Hoewel Nederlanders dus verdeeld
zijn over de acceptatie van hande
lingen in de privésfeer, is er geen
sprake van polarisatie. De Neder
landse samenleving is hierin als
geheel juist homogener geworden.
De lager- en de hogeropgeleiden
groeien meer naar elkaar toe en
vooral de middelbaar opgeleiden
worden steeds homogener in hun
opvattingen. Verschillen tussen
kerkgangers en niet-kerkgangers

zijn door de tijd heen stabiel geble
ven, maar de homogeniteit onder
niet-kerkgangers is wel toegeno
men. Omdat het overgrote deel
van de bevolking steeds meer op
elkaar lijkt in tolerantie, valt het
wellicht des te meer op als iemand
hiervan afwijkt. Zo kan een nega
tief beeld van anderen versterkt
worden, zonder dat er daadwerke
lijk polarisatie in de samenleving
plaatsvindt.
→→ p. 46-51
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Ten geleide
In dit 47e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspec
tieven (cob) onderzoeken we de Nederlandse publieke opinie in het
derde kwartaal van 2019. In het eerste hoofdstuk gaan we vooral in op
actuele ontwikkelingen in de stemming en in de publieke opinie over
maatschappelijke en politieke kwesties. Hoofdstuk 2 gaat over morele
kwesties. Hoe denken Nederlanders over wat wel en niet mag, hoe ver
schillen ze van andere Europeanen en hoe zijn ze veranderd sinds 1981 en
is daarbij polarisatie opgetreden? Hoofdstuk 2 is geschreven op basis van
recent beschikbaar gekomen materiaal van de European Values Study
door Quita Muis en Inge Sieben van Tilburg University. Het Sociaal en
Cultureel Planbureau is hen zeer erkentelijk voor hun bijdrage.
Evenals in het vorige kwartaal zijn dit kwartaal in de leeftijds
categorie 18-34 jaar extra respondenten geworven om bovenop de
reguliere selectie het tekort aan jongeren in het onderzoekspanel te
compenseren. Zie verder de onderzoeksverantwoording achterin.
De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld van 1 juli tot en
met 5 augustus en op 14 augustus is een aantal respondenten gebeld met
aanvullende vragen. In de enquêteperiode was er in de media aandacht
voor de uitzonderlijke hittegolf in juli en de mogelijke betekenis hier
van voor het klimaat en de toekomst. Aan het begin en aan het einde
van de enquêteperiode was er voorpaginanieuws over het mislopen
van internationale topfuncties door Nederlanders: Frans Timmermans
bij de Europese Unie en Jeroen Dijsselbloem bij het imf. Verder was er
aandacht in de media voor de perikelen bij Forum voor Democratie, de
problemen bij het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf en de mogelijk
ingrijpende gevolgen van de stikstofuitspraak van de Raad van State.
Het wereldk ampioenschap vrouwenvoetbal kreeg veel belangstelling
door de successen van het Nederlandse team. Tegen het einde van de
enquêteperiode kwam de oplaaiende handelsoorlog tussen de Verenigde
Staten en China meer en meer aan bod en werd er ook bericht over de
inbeslagname door Iran van een Britse tanker en de (mede daardoor)
verder oplopende spanningen in het Midden-Oosten.
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Hoe gaat het met Nederland?

Kernpunten
→→ Nederlanders zijn positiever over hun leven en land en optimistischer over de toekomst dan de meeste
andere Europeanen. Vergeleken met voorgaande jaren zijn Nederlanders dit kwartaal positief gestemd
over de Nederlandse economie. 85% geeft die een voldoende en 79% verwacht dat de economie gelijk
zal blijven of nog zal verbeteren. Over hoe het in het algemeen met Nederland gaat is men echter
niet optimistisch. Slechts 31% vindt het meer de goede dan de verkeerde kant opgaan met Nederland
(begin 2018 was dat 50%).
→→ 63% is van mening dat toekomstige generaties het slechter zullen krijgen, exact hetzelfde percentage
als vijf jaar geleden. Nederlanders maken zich daarbij vooral zorgen over de economie (vaste banen,
betaalbare woningen), milieu en klimaatverandering en immigratie en integratie.
→→ Sinds het begin van deze eeuw is het vertrouwen in onpartijdige publieke instituties als het leger,
de politie en de rechtspraak gestegen. Diverse metingen wijzen op meer vertrouwen in dergelijk neutraal gezag, terwijl politieke instituties fluctueren of een trendmatige daling vertonen.
→→ Klimaatverandering en klimaatbeleid worden voor Nederlanders belangrijker als maatschappelijk
probleem en politieke prioriteit. Natuur en milieu komt daardoor hoger op de publieksagenda voor
de Haagse politiek. Het is nu nummer 2 en komt dicht in de buurt van gezondheids- en ouderenzorg,
dat sinds 2008 nummer 1 op die agenda is.
→→ Over de internationale politieke situatie maakt 39% zich tamelijk of heel veel zorgen. Men noemt
dan risicogebieden (Noord-Korea, Midden-Oosten, Rusland) en autoritaire en onvoorspelbare politieke leiders, met name Trump. Over de ontwikkelingen in de Verenigde Staten zijn Nederlanders
pessimistischer dan andere Europeanen.
→→ Er is ruime steun voor het lidmaatschap van de Europese Unie (53% vindt het een goede zaak, 15% is het
daarmee oneens) en scepsis bij de macht die aan de Europese Unie wordt overgedragen (46% vindt dat
te veel, 20% is het daarmee oneens). De divergentie in steun voor de Europese Unie tussen hoger- en
lageropgeleiden, zet na de eurocrisisjaren niet door. Lageropgeleiden worden weer positiever.
→→ Achter de gemiddeld tamelijk positief gestemde Nederlander gaan zorgen schuil: 21% maakt zich veel
zorgen over zijn of haar financiële toekomst (zes jaar geleden 35%). Mensen verschillen in tevredenheid
en van mening: van de hoger opgeleide jongeren is 69% positief over de Haagse politiek en 75% positief over het lidmaatschap van de Europese Unie, bij de lager opgeleide ouderen is dat respectievelijk
40% en 36%.

Stemming: tevreden over het eigen leven, bezorgd
over de kinderen
In dit hoofdstuk plaatsen we Nederland een paar keer in Europees per
spectief met gegevens uit een Eurobarometer-enquête van medio 2019.
Daarna kijken we met cob-gegevens naar de ontwikkelingen sinds 2008.
We staan dit keer wat langer stil bij de wensen voor de politieke agenda
en de zorgen over normen en waarden en de internationale situatie.
Tevredener over het leven en het land dan andere Europeanen …
De Eurobarometer stelde de vraag hoe men het eigen leven en het eigen
land beoordeelt. Over het eigen leven zegt 95% van de Nederlanders
medio 2019 tamelijk of zeer tevreden te zijn en 5% niet zo of helemaal
niet tevreden. De situatie in Nederland wordt door 93% als zeer of
tamelijk goed en door 7% als tamelijk slecht aangemerkt. Dat levert een

burgerper spec tieven 2019 | 3

7

Hoe gaat het met Nederland?

Figuur 1.1

Nettotevredenheid met het eigen leven en met het eigen land in 33 Europese landen, bevolking van 15+,
medio 2019 (in procentpunten)a
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a

‘Bent u over het geheel genomen zeer tevreden, tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden met het leven dat u leidt?’:
% tevreden – % niet (zo) tevreden; en ‘Hoe beoordeelt u de situatie in … in het algemeen?’: % zeer/tamelijk goed – % zeer/tamelijk slecht.

Bron: Eurobarometer 91.5 (juni 2019)

nettotevredenheid op van respectievelijk 90 (95% – 5%) en 86 (93% – 7%)
en die nettoscores voor Nederland vergelijken we in figuur 1.1 met
32 andere Europese landen en met de totale bevolking van de 28 lid
staten van de Europese Unie.1
Nederland zit hier met de noordse landen, Luxemburg, Malta, Duits
land, Oostenrijk en Ierland in de hoek van landen waar heel veel
inwoners tevreden zijn over het land en hun eigen leven, ver verwijderd
van Griekenland, waar de helft van de inwoners tevreden en de helft
ontevreden is over het eigen leven, en de bevolking de situatie van het
land massaal als (tamelijk) slecht ervaart: 85% slecht tegenover slechts
15% (tamelijk) goed.

1

8

We gebruiken in deze en volgende figuren nettoscores, omdat die beter vergelijkbaar zijn dan uitsluitend percentages
positieve antwoorden, waar tegenover
niet alleen percentages negatieve
antwoorden staan, maar ook vaak heel
wisselende percentages ‘weet niet’.

… en wat positiever dan in het begin van het jaar
In figuur 1.2 volgen we voor Nederland met gemiddelde rapportcijfers
de ontwikkeling van tevredenheid over de eigen financiën en over de
samenleving, economie en politiek sinds 2008. Dat levert lang niet altijd
voldoendes van de gemiddelde Nederlander op. Over de eigen finan
ciën is men met scores rond de 7 het meest tevreden; de economie gaat
na duidelijk lagere scores tijdens de financiële en economische crisis
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Figuur 1.2 Tevredenheid, bevolking van 18+, 2008-2019/3 (gemiddelde rapportcijfers)
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Bron: cob 2008/1-2019/3

(met als dieptepunt het derde kwartaal van 2013) richting een 7 en de
Nederlandse samenleving wordt voortdurend met een ruime 6 gewaar
deerd. De Haagse politiek heeft nog nooit gemiddeld een voldoende
gekregen en de Europese politiek al helemaal niet: die wordt in het kiel
zog van de nationale politiek altijd lager gewaardeerd. Met uitzondering
van de Europese politiek zijn alle gemiddelde rapportcijfers dit kwartaal
significant (p < 0,01) hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar.
Meer vertrouwen in de toekomst dan andere Europeanen …
We wenden ons van de tevredenheid met wat is naar de verwachtingen
en toekomstperspectieven. In de Europese vergelijking van figuur 1.3
plaatsen we landen op basis van vertrouwen in de toekomst 2 en de mate
waarin men het land meer de goede dan de verkeerde kant op vindt
gaan. Nederland zit weer in de positieve hoek, grotendeels vergezeld
door dezelfde landen (zonder Duitsland en Zweden, waar men minder
positief is over de ontwikkeling van het land) en opnieuw tegenover
Griekenland. In Nederland heeft 85% vertrouwen in de eigen toekomst
(14% niet), in Griekenland 29% (en 70% niet). In Nederland ziet 56% het
al met al de goede kant opgaan met het land (27% de verkeerde kant op),
in Griekenland slechts 17% (en 75% de verkeerde kant).
Voor de ontwikkeling van toekomstvisies en verwachtingen in Neder
land laat figuur 1.4 twee indicatoren voor het eigen leven en twee
indicatoren voor het land zien. Met uitzondering van een periode in
2013-2015 zijn er altijd meer mensen die denken grip op hun toekomst te
hebben dan mensen die denken dat dat niet het geval is. Bij de korte
termijnverwachtingen voor de eigen financiële situatie zijn vooral
vanwege (dreigende) bezuinigingen (zie cob 2013|1: 18 e.v.) in de periode
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Er wordt gevraagd naar de toekomst in
het algemeen in een gemengd blokje
vragen waarin het gaat om zowel het
land als het eigen leven. Het is daarom
niet duidelijk of mensen vooral aan
hun persoonlijke of aan een bredere
toekomst denken.
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Figuur 1.3

Nettovertrouwen in de toekomst en netto-optimisme over het eigen land in 33 Europese landen,
bevolking van 15+, medio 2019 (in procentpunten)a

80

netto-optimisme over het land

60

LU
MT

40

IE
DK
NL
FI

20

AT

LT

PT

HU
CZ
0

PL
EE
BE

CY

–20

TR

IT
FR
UK

–40

SE
MK SI DE LV
RS
EU28
AL
SK
ES
BG
RO

ME

HR

GR
scp.nl

–60

–80
–60

–40

–20

0

20

40

60

80

100

AL
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
EU28
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR
UK

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

vertrouwen in de toekomst

a

% eens - % oneens met de stelling ‘u heeft vertrouwen in de toekomst’ (horizontaal) en % ‘goede kant’ - % ‘verkeerde kant’ in antwoord
op de vraag of men in het algemeen het eigen land de goede of verkeerde kan vindt opgaan.

Bron: Eurobarometer 91.5 (juni 2019)

3

4

10

Dit kwartaal verwacht voor de eigen
financiële situatie 11% van de mensen
een verslechtering, 24% een verbetering
en 62% hetzelfde (en 3% weet het niet),
voor de Nederlandse economie 20%
een verslechtering, 12% een verbetering en 56% hetzelfde (en 7% weet het
niet). Bij de belangrijkste bevindingen
op pagina 2 en in eerdere kwartaal
berichten rapporteerden we de combinatie van mensen die geen verandering
of een verbetering verwachten.
Over de 47 metingen is het maatschappelijk optimisme positief gecorreleerd
met de verwachtingen van de economie
(correlatie 0,68) en van de eigen financiële situatie (0,55) en die twee hangen
onderling ook samen (0,72), maar de
veranderingen in de 43 kwartalen van
het gevoel grip op de eigen toekomst
te hebben, staan hier los van. Op individueel niveau zijn alle relaties positief:
mensen die menen grip op de eigen
toekomst te hebben, zijn vaker optimistisch over hun financiële situatie,
de economie en het land.

2011-2013 de pessimisten in de meerderheid en houden optimisten en
pessimisten elkaar verder aardig in evenwicht. Bij de kortetermijn
verwachtingen voor de nationale economie zijn de veranderingen veel
groter, maar ook hier domineren de pessimisten van 2011 tot 2013.
Bij deze verwachtingen moet wel bedacht worden dat vrijwel altijd de
grootste groep denkt dat er geen veranderingen zullen zijn.3 Met uitzon
dering van de eerste helft van 2018 zijn er altijd en vaak aanzienlijk meer
pessimisten dan optimisten als gevraagd wordt of men het met het land
meer de goede of meer de verkeerde kant op vindt gaan.4 Vergeleken
met de beide voorafgaande kwartalen van dit jaar is men wat positiever
gestemd over de eigen financiën en de economie; bij de andere twee
indicatoren zijn er op korte termijn geen significante veranderingen.
… maar zorgen over toekomstige generaties: economie, milieu
en migratie
Tabel 1.1 peilt houdingen tegenover de toekomst diepgaander voor enkele
kwartalen. Tegenover vertrouwen in de eigen toekomst (een minderheid
zonder grip en een meerderheid met optimisme) staat bezorgdheid over
de toekomst van anderen. Veel – maar thans wel een stuk minder dan in
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Figuur 1.4 Netto-optimisme over Nederland, de economie en de eigen financiën, bevolking van 18+, 2008-2019/3
(in procentpunten)a
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Vermeld zijn de saldi van % oneens - % eens bij de stelling ‘Ik heb het gevoel dat ik weinig grip heb op mijn eigen toekomst’; % verbetering - % verslechtering bij de vragen over verwachtingen van de eigen financiële situatie en van de Nederlandse economie; en % gaat
meer de goede kant op - % gaat meer de verkeerde kant op bij vraag over hoe men het al met al met Nederland vindt gaan.

Bron: cob 2008/1-2019/3

2011 en 2014 – mensen vinden het moeilijk om hoopvol voor de wereld te
zijn en een meerderheid denkt dat toekomstige generaties het moeilijker
kan krijgen.
Waarom is men wel of niet bevreesd dat toekomstige generaties
het slechter zullen krijgen? Dit kwartaal hebben we een aantal respon
denten om een toelichting gevraagd. Diegenen die van mening zijn
dat toekomstige generaties het slechter zullen krijgen, geven hiervoor
drie h
 oofdredenen: de economie, het milieu (en klimaat) en migratie.
Nederlanders maken zich zorgen over de hoge huizenprijzen, waarbij
Tabel 1.1

Opvattingen over stellingen over de toekomst, bevolking van 18+, 2011-2019/3 (in procenten)a
2011/1

Ik heb het gevoel dat ik weinig grip heb op mijn
eigen toekomst.
Ik ben optimistisch over mijn toekomst.
Zoals de zaken er nu voor staan, is het moeilijk om
hoopvol te zijn over de toekomst van de wereld.

2016/1

2017/3

2019/3

oneens

51

34

39

43

44

eens

20

39

31

24

25

7

.

8

7

8

eens

60

.

57

59

60

oneens

21

21

.

.

26

eens

47

48

.

.

38

.

12

9

12

12

.

63

66

62

63

oneens

Ik ben bang dat toekomstige generaties het slechter oneens
krijgen dan wij.
eens
a

2014/3

De percentages eens en oneens tellen met neutraal / ik weet het niet op tot 100%.

Bron: cob 2011/1-2019/3
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men zich afvraagt of toekomstige generaties nog wel in staat zullen
zijn een woning te kopen. Economische onzekerheid, minder vaste
contracten en de hoge kosten van studeren (iets dat in de toekomst
wellicht alleen nog maar is weggelegd voor de rijken) worden ook
genoemd. Daarnaast maakt men zich voor toekomstige generaties
zorgen over de betaalbaarheid van de pensioenen, de vergrijzing waar ze
mee te maken zullen krijgen, grotere verschillen tussen rijk en arm en
minder v oorzieningen van de verzorgingsstaat. Het milieu is een andere
bron van zorg en dan met name de vervuiling daarvan, overbevolking
en vooral de gevolgen voor toekomstige generaties van klimaat
veranderingen. Ten slotte is er een groep die zich zorgen maakt over
immigratie. Men is bevreesd dat hierdoor de economie, veiligheid, tradi
ties en sociale cohesie onder druk komen te staan en toekomstige gene
raties zullen opgroeien in een ‘Nederland dat niet langer Nederland is’.
Daarnaast is er een groep die aangeeft het simpelweg niet te weten
of te kunnen beoordelen of dat het er maar aan ligt hoe het een en ander
zich zal gaan ontwikkelen. Mensen die positiever gestemd zijn, merken
op dat er doorgaans voor elk probleem wel een oplossing komt, dat de
toekomstige generaties slim en innovatief genoeg zijn om zulke oplos
singen te bedenken en hun kansen te pakken of dat er niet zozeer sprake
is van een algemene verslechtering of verbetering, maar eerder van ver
anderingen of golfbewegingen: toekomstige generaties zullen net zoals
hun ouders hun eigen ups en downs gaan meemaken.
We vragen Nederlanders ook elk kwartaal toe te lichten waarom ze
vinden dat het de goede of de verkeerde kant opgaat met Nederland.
De bovenstaande zorgen passeren dan (uiteraard) ook de revue, maar
worden doorgaans niet expliciet in verband gebracht met toekomstige
generaties. Dit kwartaal gebeurde dit in totaal drie keer, waarbij toeval
lig alle drie de hoofdzorgen aan bod (lijken te) komen:
‘En dan hebben we nog het klimaatprobleem. Dit wordt alleen maar verder naar voren geschoven want ja doen we later wel… Mijn generatie en
die na mij zullen hier veel last van hebben.’ (man, 27 jaar, mbo)

Betaalbare woningen voor starters is een andere zorg die regelmatig
wordt genoemd, soms ook met een oog op de (klein)kinderen:
‘Zelf probeer ik positief in het leven te staan. In mijn persoonlijke leven is
alles prima. Woonhuis, baan, gezondheid ook van (klein) kinderen maar
de toekomst baart mij wel eens zorgen.’ (vrouw, 65 jaar, havo/vwo)

De komst van migranten is, ook dit kwartaal, voor sommigen een (grote)
bron van zorg, onder andere omdat men zich afvraagt of toekomstige
generaties hierdoor nog wel dezelfde vrijheden zullen kennen:
‘Daarbij komend dat we onszelf moeten afvragen hoe het hier is om te
leven over 20 tot 40 jaar? Hebben de Nederlanders en onze kinderen en
kleinkinderen dan nog wel iets te vertellen of zitten we dan onder de
religieuze macht van almachtige Allah.’ (man, 33 jaar, havo/vwo)
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Financiële zorgen: jongeren over hun studieschuld, ouderen over
hun pensioen
Naast de standaardvraag naar financiële verwachtingen voor de
komende twaalf maanden, hebben we dit kwartaal aan de helft van
de respondenten aan het einde van de enquête ook de algemenere
vraag gesteld over zorgen over de eigen financiële toekomst, met de
vervolgvraag naar een toelichting van het antwoord. Dat deden we
eerder in het derde kwartaal van 2013 en van 2017. In 2013 waren Neder
landers het minst tevreden over de economie (zie figuur 1.2); toen gaf
35% van de respondenten aan zich veel zorgen te maken. Vier jaar later
was dat 30% en nu is het 21% (figuur 1.5).
We vroegen een deel van de respondenten hun antwoorden toe te lich
ten. Ouderen die zich helemaal geen zorgen maken, brengen vaak naar
voren dat ze het goed voor elkaar hebben (pensioen, huis afbetaald en
gespaard), jongeren zonder zorgen wijzen eerder op de goede omstan
digheden (er is veel werk). Soms is het antwoord dat het geen zin heeft
om zich zorgen te maken of toont men zich gelaten: ‘als het op is dan is
het op’. Door de grote groep met ‘een beetje zorgen’ wordt zelden toege
licht waarom het maar een beetje is en worden zorgen in algemene ter
men benoemd: de pensioenen die achterblijven of onzeker worden, de
stijging van prijzen en belastingen waar geen of onvoldoende stijgende
inkomsten tegenover staan. Jongeren maken zich soms zorgen over toe
komstig werk en ook nogal eens over hun studieschuld. Bij mensen met
(tamelijk) veel zorgen zijn de toelichtingen vaker persoonlijk. Men zit
in een uitzichtloze uitkeringssituatie, is ziek, gaat scheiden, heeft een
partner zonder werk, heeft zelf geen uitzicht op een (vaste) baan.
Mensen die zich zorgen maken over hun financiële toekomst zijn
negatiever over de samenleving en de politiek: ze zijn minder tevreden
en hebben minder vertrouwen. Deze effecten van zorgen over de eigen
financiën zijn echter kleiner dan de effecten van ontevredenheid en
zorgen over de economie.5

Vertrouwen in onpartijdige instituties gestegen
Ook hier beginnen we met recente Europese cijfers over vertrouwen
in het parlement en de media. Dat levert in figuur 1.6 een inmiddels
vertrouwd plaatje op van Nederland samen met de noordse landen in de
hoek van de high trust societies. In de tegengestelde hoek naast Griekenland
staat het Verenigd Koninkrijk.6 Kroatië (hr) heeft in het parlement nog
een stuk minder vertrouwen, maar neemt bij de media geen uitzonder
lijke positie in.
Hoe heeft het vertrouwen in diverse instituties zich de afgelopen decen
nia ontwikkeld? De zeer recent vrijgekomen European Values Study stelt
ons voor het eerst in staat uitspraken te doen over de ontwikkeling in de
periode van 1981 tot 2017/’18 (zie figuur 1.7).7 Wat valt hierbij op? In verge
lijking met 1981 is het vertrouwen van Nederlanders in de politie en het
justitiële apparaat zo goed als gelijk gebleven, gedaald bij de kerken en
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Dat verschil signaleerden we ook in
het vorige kwartaalbericht (cob 2019|2:
22-25) en in J. den Ridder en P. Dekker,
De publieke opinie, in: A. Wennekers,
J. Boelhouwer, C. van Campen en
J. Kullberg, De sociale staat van Nederland
2019. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau, 2019: 53-78.
Het lage vertrouwen in de media in het
Verenigd Koninkrijk wordt waarschijnlijk veroorzaakt door gering vertrouwen in de geschreven pers. Wordt in
de Eurobarometer apart gevraagd
naar verschillende media, dan ligt het
Britse vertrouwen in de televisie op
Europees niveau (in eb 90.3 van eind
2018: 48% geneigd te vertrouwen in
het vk en 50% in de eu (en 68% in nl)),
maar het vertrouwen in de geschreven
pers ligt een stuk lager (vk 28% en eu
47% (nl 76%)). Recent Brits onderzoek
rapporteert als publiekscijfers voor vertrouwen in de bbc of de Financial Times
een 7 (op een schaal van 0-10) en veel
minder voor tabloids als The Sun (een 4)
en The Daily Mirror/Mail (een 5). Volgens
deze bron is sinds 2015 het vertrouwen in ‘het nieuws’ met 1 procentpunt
gedaald, onder andere vanwege de
Brexit. Zie N. Newman, R. Fletcher,
A. Kalogeropoulos en R. Nielsen, Reuters
Institute Digital News Report 2019. Oxford:
Reuters Institute, 2019: 68-69.
Voor de laatste meting in 2017/’18 zijn
voor de vergelijkbaarheid met de eerdere metingen alleen de antwoorden
gebruikt van respondenten die mondeling zijn geënquêteerd. In 2017/’18 zijn
voor het eerst ook mensen via internet
geënquêteerd en zij bleken in alle instituties aanzienlijk minder vertrouwen
te hebben: 70% vs. 76% in de politie,
56% vs. 61% in de strijdkrachten,
55% vs. 63% in het justitiële apparaat,
35% vs. 54% in ambtenaren, 37% vs.
53% in het parlement, 41% vs. 52% in
de vakbonden, 34% vs. 44% in grote
bedrijven, 30% vs. 42% in de pers en
20% vs. 29% in de kerk. Tegenover een
enquêteur meldt men meer vertrouwen in instituties dan alleen achter een
computerscherm. Dit interviewmodus
effect wordt ook gerapporteerd door
J. Sakshaug, S. Hülle, A. Schmucker en
S. Liebig, Exploring the effects of interviewer- and self-administered survey
modes on record linkage consent rates
and bias. Survey Research Methods 11
(2017), 2: 171-188.
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Figuur 1.5

Zorgen over de eigen financiële toekomst, bevolking van 18+, in 2013, 2017 en 2019 (in procenten)a
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‘Ter afsluiting willen we graag nog weten hoeveel zorgen u zich al met al maakt over uw eigen financiële toekomst (over uw werk of
andere inkomensbron, uitgaven voor levensonderhoud, belastingen en premies etc.). Maakt u zich daarover helemaal geen zorgen,
een beetje zorgen, tamelijk veel zorgen of heel veel zorgen?’

Bron: cob 2013/3, 2017/3 en 2019/3

Figuur 1.6 Nettovertrouwen in de media en in het nationale parlement in 33 Europese landen, bevolking van 15+,
medio 2019 (in procentpunten)a
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Bron: Eurobarometer 91.5 (juni 2019)
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voor de overige instituties toegenomen. Met andere woorden, al met al
is het vertrouwen in deze instituties de afgelopen decennia eerder toedan afgenomen. Vooral de sterke toename (bijna een verdubbeling) van
het vertrouwen in de strijdkrachten sinds het einde van de Koude Oorlog
is opvallend te noemen. Tegelijkertijd zien we echter ook tussen 1981 en
de laatste meting behoorlijke fluctuaties in het vertrouwen. Met name
het vertrouwen in de pers vertoont aanzienlijke schommelingen.8
De stijging sinds de eeuwwisseling van het vertrouwen in politie en
justitie in figuur 1.7 komt overeen met de stijging die we eerder sinds
2002 voor het rechtsstelsel en de politie zagen in metingen van de
European Social Survey (cob 2017|4: 41). Eveneens in overeenstemming
met de lijnen in figuur 1.7 laten de Eurobarometers voor Nederland
sinds de afgelopen twee decennia stijgingen zien van het vertrouwen
in de politie (van 71% ‘geneigd te vertrouwen’ in 1999 naar 89% in 2018),
strijdkrachten (van 68% naar 81%), het justitiële apparaat (van 59% naar
80%) en ambtenaren (van 57% naar 70%).9 In het onderzoek Culturele
Veranderingen in Nederland zien we daarnaast sinds 1998 een stijging
voor het vertrouwen in de rechtspraak en een daling van het vertrouwen
in de kerken.10 In figuur 1.7 neemt ook over de periode 2008-2017/’18 het
vertrouwen in de politie, strijdkrachten, rechtspraak, ambtenaren en
het justitiële apparaat toe. In het cob is er in dezelfde periode eveneens
sprake van een stijgende trend in het vertrouwen in de rechtspraak en
van licht dalende trends in vertrouwen in de politiek, media en vakbon
den en grote ondernemingen (cob 2017|4: 41-42) We zien het vertrouwen
in gezaghebbende niet-politieke publieke instituties dus toenemen sinds
de eeuwwisseling en ook sinds 2008. Voor het parlement, de vakbonden,
grote bedrijven, de pers en de kerk is dat niet het geval.
Figuur 1.8 toont met cob-cijfers voor Nederland de veranderingen
in voldoendes voor vertrouwen in zeven instituties van kwartaal op
kwartaal. Daarbij laten de politieke instituties de grootste fluctuaties
zien. Het aandeel voldoendes neemt dit jaar voor alle instituties eerder
toe dan af, maar alleen voor de regering is er sprake van een significante
(p < 0,01) stijging sinds het eerste kwartaal.
Grote ondernemingen verdienen het geld, maar denken vooral aan
zichzelf; vakbonden verdelen het eerlijk, maar zijn verouderd
We vroegen dit kwartaal een deel van de geënquêteerden hun vertrou
wenscijfers voor zowel de grote ondernemingen als de vakbonden toe te
lichten.11 Op grote ondernemingen is overwegend iets meer kritiek (wat
geen verbazing wekt, aangezien ondernemingen vaker een wat lager
cijfer krijgen).
Grote bedrijven ‘denken alleen aan zichzelf’, hebben ‘te veel macht’,
zijn uitsluitend gericht op ‘winst maken’ en wel ‘ten koste van’ andere
zaken, waarbij met name mens en milieu worden genoemd. Een erger
nis die ook wordt geuit, is dat grote ondernemingen niet of nauwelijks
belasting betalen. Dat stoort sommigen extra, omdat bestuurders van
die ondernemingen ook nog eens hoge salarissen ontvangen. Maar er is
ook lof voor grote ondernemingen: ze zorgen voor werk en zijn belang
rijk voor de economie en innovatie.
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In zogenoemde ‘age-period-cohort’-
analyses hebben we geprobeerd
veranderingen door wijzigingen in de
leeftijdsopbouw (vergrijzing), door
gebeurtenissen en de tijdgeest (periode) en generatiewisseling (cohort) uit
elkaar te halen. Die analyses suggereren dat voor vertrouwen in de pers
er inderdaad (zeer) sterke periode-
effecten zijn en geen enkel effect van
cohortvervanging. Een grotendeels
vergelijkbaar beeld zien we voor het
vertrouwen in het parlement. Veranderingen van het vertrouwen in de kerk
daarentegen wordt vooral door cohortvervanging bepaald: de vooroorlogse
cohorten hebben aanzienlijk meer
vertrouwen in de kerk dan de naoorlogse. Dat geldt overigens niet voor het
jongste geboortecohort, geboren vanaf
1980 (de millennials): zij lijken wat het
vertrouwen in de kerk betreft meer op
hun (vooroorlogse) grootouders dan
op hun ouders. Zie P. van H
 ouwelingen
en J. de Hart, Is er leven na de baby
boomers?, in Mens en Maatschappij
(te verschijnen).
9 Ontleend aan Eurobarometer 51.0
(lente 1999) en 90.3 (2018); vgl. cob
2017|4: 39-40. In de meest recente
Eurobarometer 91.5 van juni 2019 zijn
deze percentages voor politie (89%),
strijdkrachten (78%), het justitiële
apparaat (78%) en ambtenaren (68%)
niet of nauwelijks veranderd. De stijgingen bij ambtenaren in de evs en
eb zouden weleens te maken kunnen
hebben met veranderde associaties
in de publieke opinie. Mogelijk denkt
men thans minder aan mensen achter
bureaus en meer aan agenten en mensen in het onderwijs en de zorg.
10 Zie P. Dekker en J. den Ridder, Publieke
opinie, in: R. Bijl, J. Boelhouwer en
A. Wennekers (red.), De sociale staat
van Nederland 2017. Den Haag: Sociaal
en Cultureel Planbureau, 2017: 65-95,
op 71.
11 Dit in de hoop op wat vergelijkende
beschouwingen, al zou je dan liever
vragen naar vakbonden en werkgeversorganisaties, of naar grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf.
Naar het imago van de laatste twee
wordt gevraagd in Eurobarometer 89.1
van het voorjaar van 2018. Het middenen kleinbedrijf scoort dan vrijwel overal
beter en in Nederland is dat in sterkere
mate het geval dan elders.
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Figuur 1.7

Vertrouwen in negen instituties, Nederlandse bevolking van 18+, 1981-2017/’18 (in procenten)a
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‘Wilt u mij voor elk van de instellingen op deze kaart vertellen of u er heel veel, tamelijk veel, niet zo veel of helemaal geen vertrouwen
in heeft?’ Weergegeven zijn de percentages heel/tamelijk veel.

Bron: European Values Study 1981-2017/’18 (zie kader 2.2); in 2017/’18 alleen de mondeling geënquêteerden net zoals bij eerdere metingen

Figuur 1.8 Vertrouwen in zeven instituties, bevolking van 18+, 2008-2019/3 (in procenten)a
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Vermeld zijn percentages scores 6-10 op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) tot 10 (alle vertrouwen) in antwoord op de vraag
‘Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’.

Bron: cob 2008/1-2019/3
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‘In het algemeen functioneren grote ondernemingen goed en blijven
binnen de grenzen van de wet.’ (man, 61 jaar, wo)
‘Grote ondernemingen brengen ook werkgelegenheid met zich mee.
Grote ondernemingen geven kennis en vakmanschap door. De vak
bonden vind ik op het moment relschoppers, het is niet snel goed
genoeg.’ (vrouw, 34 jaar, hbo)

Vakbonden komen op voor het belang van de werknemers en voor
sociale rechtvaardigheid, maar ze worden door veel respondenten
omschreven als verouderd, niet-representatief (voor jongeren) en relatief
machteloos. Hun positie is verzwakt geraakt en daardoor kunnen ze niet
langer tegen de grote ondernemingen opboksen. Sommigen zijn van
mening dat de vakbonden niet handig en constructief opereren, terwijl
anderen zich door de vakbonden ronduit in de steek gelaten voelen:
‘Grote bedrijven maken het meest misbruik van het belastingstelsel.
Vakbonden zie ik geen of weinig invloed hebben.’ (vrouw, 43 jaar, hbo)
‘Vakbonden zijn niet meer van deze tijd en moeten verder moderniseren/
innoveren in belangenbehartiging. Zijn te veel op eigen positie gericht.’
(vrouw, 49 jaar, hbo)
‘Vakbonden: niet constructief en coöperatief, te veel luisterend naar
veelal vergrijsde achterban.’ (man, 64 jaar, wo)
‘We zijn verkocht en verraden door de vakbonden. Vooral de pensioenen.’
(man, 70 jaar, mavo)

Enkele respondenten waren positief over zowel de grote ondernemingen
als de vakbonden en beschreven ze in onderlinge samenhang als een
soort yin en yang: grote ondernemingen zorgen ervoor dat er geld in het
laatje komt en de vakbonden dat het eerlijk verdeeld wordt.
‘Grote ondernemingen hebben we nodig voor de werkgelegenheid en
innovaties. De vakbonden moeten ervoor zorgen dat de lonen eerlijk
blijven.’ (vrouw, 59 jaar, hbo)
‘We hebben stabiel werkgevers/werknemers (vakbonden) balans.’
(man, 75 jaar, wo)
‘Grote ondernemingen zijn de bouwstenen van de samenleving. De vakbonden mogen meer actie ondernemen, maar zijn de ruggengraat van
de werkenden.’ (vrouw, 55 jaar, havo/vwo)

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 hun
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
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Tabel 1.2 Grootste problemen, sterkste punten en politieke prioriteiten, bevolking van 18+, 2008-2019/3 (in procenten)a
nationaal probleembesefb
20082010

20112013

20142016

20172018

2019/
1-2

2019/
3

top vijf
en +/–e

samenleven en normen en waarden

21

19

17

19

18

18

1

immigratie en integratie

10

8

17

16

14

14

2

inkomen en economie

14

16

12

9

11

10

3

gezondheids- en ouderenzorg

7

10

14

11

9

10

4

politiek en bestuur (overheid)

13

12

9

8

9

8

5

2

2

2

4

8

8

11

9

5

7

7

7

verkeer en fysieke leefomgeving

5

4

2

5

5

5

sociaal stelsel / verzorgingsstaat

1

3

3

3

3

3

onderwijs, innovatie en cultuur

2

3

3

3

3

3

internationaal / nl in de wereld

1

3

4

3

3

2

werkgelegenheid

3

5

6

3

2

2

jeugd en gezin

3

2

1

1

1

1

vrijheden

1

0

1

1

1

1

overig

4

4

5

6

7

6

totaal

100

100

100

100

100

100

% met minstens één onderwerp

87

88

88

86

88

85

gemiddeld aantal onderwerpen per persoon die iets
noemt

3,4

3,5

3,4

3,4

3,5

3,4

onderwerpen

natuur en milieu
criminaliteit en veiligheid

a

b
c
d
e

In reactie op elk van de drie onderstaande vragen konden respondenten maximaal vijf onderwerpen noemen. Achteraf zijn de onder
werpen ingedeeld in vijftien categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee: het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig
aan het aantal genoemde onderwerpen. De volgorde van de categorieën is die van de grootste problemen in het derde kwartaal van 2019.
‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar schaamt u zich voor als
het om de Nederlandse samenleving gaat?’
‘En wat vindt u juist goed in ons land? Waar bent u zeer positief of blij over of trots op als het om de Nederlandse samenleving gaat?’
‘Wat zou u hoog op de agenda van de Nederlandse regering willen hebben? Het kan gaan om onderwerpen die veel meer aandacht
moeten krijgen of heel anders aangepakt moeten worden.’
Voor het derde kwartaal van 2019 is de top vijf vermeld en zijn met een plus of min de significante (p < 0,01) veranderingen ten opzichte
van de eerste helft van 2019 aangegeven.

Bron: cob 2008/1-2019/3
12 De namen van de categorieën zijn
dan ook niet per se de beste voor de
huidige meting. Zo wordt de categorie
natuur en milieu nu meer door klimaat
kwesties dan natuurkwesties gevuld.
13 Bij het vaststellen hiervan houden we
er rekening mee dat mensen verschillende aantallen onderwerpen noemen.
Om iedereen gelijk te laten meetellen,
krijgt elke respondent die minstens
één trefwoord opschrijft hetzelfde
gewicht en wordt dat gewicht gelijkelijk
verdeeld over de naar voren gebrachte
onderwerpen.
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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 de vergelijkbaarheid door de tijd zo constant
mogelijk proberen te houden.12 In tabel 1.2 staan achtereenvolgens het
nationaal probleembesef, de nationale trots en de gewenste agenda van
de regering.13
Tabel 1.2 vertoont veel stabiliteit. Ook dit kwartaal noemen meer
mensen meer onderwerpen waarmee het fout gaat (85% noemt gemid
deld 3,4) dan waarmee het goed gaat (67% noemt gemiddeld 2,5 onder
werpen). Er zijn dit kwartaal wel minder mensen die prioriteiten voor de
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nationale trotsc

nationale politieke agendad

20082010

20112013

20142016

20172018

2019/
1-2

2019/
3

top vijf
en +/–e

20082010

15

17

19

15

14

15

1

7

4

4

4

4

3

4

3

4

3

2

3

9

7

12

12

12

12

4

8

7

8

11

11

9

5

14

16

14

11

12

12

3

10

10

9

10

12

12

2

15

17

21

20

18

16

1

6

5

5

5

4

5

7

7

6

5

4

4

5

4

4

4

4

4

6

4

4

7

11

14

2

2

3

3

3

2

12

10

7

8

8

7

5

6

7

7

9

6

7

5

3

5

7

6

10

10

8

7

7

9

3

5

4

5

5

6

6

7

8

7

7

6

7

9

7

8

8

7

3

2

2

1

1

1

2

5

6

4

3

3

1

1

1

3

2

2

3

6

8

4

3

2

1

0

0

0

0

0

4

2

1

1

1

1

15

12

12

13

11

11

1

1

1

1

1

1

10

11

10

11

11

13

4

3

3

5

5

4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

64

63

61

64

64

67

78

80

80

80

83

77

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,5

3,1

3,2

3,1

3,1

3,2

3,1

–
4

3

20112013

20142016

20172018

2019/
1

2019/
3

top vijf
en +/–e

2+
5

–

agenda van de regering noemen (77%; begin dit jaar 83%). Bij de grootste
problemen staan kwesties van samenleven, immigratie en integratie en
inkomen en economie bovenaan, bij de nationale trots het samenleven,
de zorg en vrijheden. Op de politieke agenda staat de zorg als vanouds op
nummer 1, dit kwartaal gevolgd door de stijger natuur en milieu en op de
derde plaats inkomen en economie.
In tabel 1.3 staan de meest frequente en kenmerkende woorden van
dit kwartaal vergeleken met de meting van het tweede (problemen en
sterke punten) en eerste (agendapunten) kwartaal.
Criminaliteit en vluchtelingen worden dit kwartaal wat vaker als
probleemtrefwoorden genoemd. Criminaliteit is ook een typerend
probleemtrefwoord, net zoals belastingdienst. De meest frequent
genoemde sterke punten zijn exact dezelfde dit kwartaal als vorig
kwartaal. Sport (d.w.z. (vrouwen)voetbal) is typerend voor dit kwartaal,
net zoals poldermodel, (de opvang van) vluchtelingen, uitkeringen en
pensioenen. Meest frequente agendapunten zijn ook exact dezelfde als
in het eerste kwartaal. Toen waren het kinderpardon, hulpverleners
(ongetwijfeld n.a.v. jaarwisseling), ziekenfonds en medicijnen (mensen
krijgen hun eerste zorgrekening van het jaar) typerend. Dit kwartaal zijn
dat arbeidsmarkt en klimaat.
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Tabel 1.3

Meest opgeschreven en meest typerende betekenisvolle trefwoorden voor problemen, sterke punten en
agendapunten in het eerste, tweede en derde kwartaal van 2019a

meest frequente probleemtrefwoorden

meest typerende probleemtrefwoorden

2019/2

2019/3

2019/2

2019/3

zorg

zorg

agressie

belastingdienst

klimaat

criminaliteit

FvD

criminaliteit

politiek

onderwijs

lasten

overheid

onderwijs

milieu

duurder

-

discriminatie

vluchtelingen

Brexit

-

meest frequente trefwoorden voor sterke punten

meest typerende trefwoorden voor sterke punten

2019/2

2019/3

2019/2

2019/3

vrijheid

vrijheid

vrijwilligers

sport(ers)

zorg

zorg

vervoer

poldermodel

economie

economie

-

vluchtelingen

onderwijs

infrastructuur

-

uitkeringen

infrastructuur

onderwijs

-

pensioenen

meest frequente trefwoorden voor agendapunten

meest typerende trefwoorden voor agendapunten

2019/1

2019/3

2019/1

2019/3

zorg

zorg

kinderpardon

arbeidsmarkt

onderwijs

onderwijs

hulpverleners

klimaat

milieu

milieu

ziekenfonds

-

klimaat

klimaat

medicijnen

-

ouderen

ouderen

-

-

a

Minimaal tien keer opgeschreven en bij typerend significant (p < 0,05) afwijkend van het andere kwartaal.

Bron: cob 2019/1-3

Belangrijkste agendapunten voor Haagse politiek: zorg en klimaat
Zoals vermeld in tabel 1.2 vormt de gezondheids- en ouderenzorg sinds
2008 voortdurend het belangrijkste agendapunt voor de Haagse politiek
en zoals tabel 1.3 laat zien, is zorg evenals begin dit jaar ook het meest
gebruikte woord bij de prioriteiten, in beide kwartalen gevolgd door
onderwijs, milieu, klimaat en ouderen. In het vorige kwartaalbericht
(cob 2019|2: 14) merkten we op dat het woord klimaat ten opzichte van
het eerste kwartaal vaker werd opgeschreven. Zoals tabel 1.3 laat zien,
komt klimaat bij de trefwoorden voor de politieke agenda net als in het
eerste kwartaal op de vierde plaats, maar het wordt wel significant vaker
gebruikt en is daarom ook een typerend woord voor dit kwartaal.
De trefwoorden die bij de agendavraag (zie tabel 1.2 en 1.3) zijn
opgeschreven, verschillen in het algemeen maar weinig van de poli
tieke prioriteiten die begin dit jaar werden genoemd. Vaak schrijft men
maar één woord op, bijvoorbeeld klimaat of milieu. Dat doet men bij de
probleemtrefwoorden (cob 2019|2: 15) en dat is dit kwartaal ook bij de
agendatrefwoorden het geval. Slechts een enkeling specificeert zijn of

20
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Kader 1.1 Twee soorten problemen
De probleemcategorieën uit tabel 1.2 liggen deels in elkaars verlengde. Er zijn vloeiende overgangen tussen
samenleven, immigratie en integratie en criminaliteit en veiligheid en dat geldt ook voor de categorieën economie en inkomen, werkgelegenheid en sociaal stelsel (zie ook cob 2016|3: 17-20). De eerste drie kunnen we
onderbrengen onder de noemer ‘sociaal-culturele problemen’, de laatste drie onder de noemer ‘(sociaal)economische problemen’ (cob 2013|1: 9). In het derde kwartaal van 2013 was de laatste categorie net iets belangrijker dan de eerste (zie figuur 1.9). De zorgen over de crisis, het inkomen, bonussen, werkgelegenheid en
armoede waren gestegen en die over omgangsvormen, veiligheid, straffen en integratie gedaald. Eind 2013
hielden beide soorten problemen elkaar nog in evenwicht, maar vanaf 2015 domineerden de sociaal-culturele
problemen weer als vanouds.

Figuur 1.9 Aandacht voor sociaal-culturele en (sociaal)economische problemen, bevolking van 18+,
2008-2019/3 (in procenten van het nationale probleembesef)a
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Sociaal-culturele problemen omvatten de zorgen over ‘samenleven, normen en waarden’, ‘integratie en immigratie’ en
‘criminaliteit en veiligheid’ uit tabel 1.2. (Sociaal)economische problemen omvatten de zorgen over ‘inkomen en economie’,
‘werkgelegenheid’ en ‘sociaal stelsel’ uit tabel 1.2.

Bron: cob 2008/1-2019/3

haar antwoord voldoende om te kunnen achterhalen of men de klimaat
verandering (‘klimaat als prioriteit’) of het klimaatbeleid (‘klimaat, niet
zo overdreven doen’) als een probleem ziet. In de categorie verkeer en
fysieke leefomgeving geeft een aantal respondenten wel expliciet het
gebrek aan betaalbare huisvesting als een politiek agendapunt aan:
betaalbare koophuizen, betaalbaarheid woningen, (tekort aan) betaal
bare (huur)huizen, huurwoningen betaalbaar houden. Waar tien jaar
geleden, het derde kwartaal van 2009, het trefwoord ‘betaalbaar’ als
politieke prioriteit vooral in combinatie met zorg of sociale voorzienin
gen werd opgeschreven, wordt dit kwartaal ‘betaalbaarheid’ het vaakst
in combinatie met huisvesting als een politieke prioriteit genoemd.
Niet eerder werden huisvesting en woningen zo vaak opgeschreven als
een agendapunt voor de politiek in Den Haag (zie kader 1.2).
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Kader 1.2 Betaalbare huisvesting belangrijk agendapunt
Gevraagd naar de prioriteiten voor de regeringsagenda noteert dit jaar ongeveer 8% van alle respondenten
iets over huisvesting. In 2017 was dit nog maar 3%. Er was eerder een piek in 2013, toen ongeveer 6% dit
deed. Toen was het probleem vooral de vastgelopen woningmarkt, nu draait het vooral om het gebrek aan
betaalbare huisvesting, zoals uit de toelichtende woorden blijkt.

Figuur 1.10 Huisvesting als agendapunt voor de politiek in Den Haag, bevolking van 18+, 2008-2019/3
(in procenten)a
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Weergegeven is per jaar het percentage respondenten dat één of meer relevante vervoegingen die beginnen met ‘woning’
of ‘huis’ (huisvrouw dus niet, huisvesting wel) hebben opgeschreven bij de vraag wat hoog op de Haagse politieke agenda
zou moeten komen te staan.

Bron: cob 2008/1-2019/3

Telefonisch spraken we met dertig respondenten verder over wat ze in
de enquête hadden opgeschreven als agendapunten, met als vraag wat
nu de grootste prioriteit had. Daarbij kwam een divers palet aan onder
werpen aan de orde. Zoals te verwachten (tabel 1.2, vgl. cob 2019|2: 28)
ging het een aantal keren over de zorg en dan met name de hoge zorg
kosten en de gebrekkige ouderenzorg. De toename van regels en te grote
regeldruk kwamen ook een paar keer aan de orde op basis van eigen
ervaringen. Een respondent werkte in de landbouw en had bijvoorbeeld
last van het verbod om na september nog mest uit te rijden. Een andere
respondent, werkzaam in de zorg, verzuchtte ‘liever een collega dan
een kilo papier’ erbij te krijgen. Soms ook op basis van eigen ervaringen
en soms juist nadrukkelijk los daarvan werd meer politieke aandacht
gevraagd voor inkomensproblemen en nu al bestaande of dreigende
onbetaalbaarheid van basisvoorzieningen.
‘[Mijn zoon] zal moeten gaan lenen om die hbo-opleiding te moeten gaan
doen en dan kan hij straks misschien geen huis krijgen.’
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Er werd enkele keren gewezen op onvoldoende betaalbare woningen.
‘Een van de grote problemen die ik zie is de woningnood, als de bevolking maar groeit en de jeugd noodgedwongen steeds langer thuis blijft
wonen, voor de jeugd moeten huizen gebouwd worden.’

Ook werd aandacht gevraagd voor het achterblijven van inkomens,
vooral uitkeringen, bij de stijgende prijzen, premies en belastingen.
Een respondent beklaagde zich in dit verband over de toenemende
belastingdruk in een tijd van begrotingsoverschotten.
‘De grootste grief die ik heb is dat alles geforceerd duurder gemaakt
wordt met een of ander mooi verhaal die dan helemaal niet uitkomt en
klopt, de wegenbelasting gaat omhoog, de btw gaat omhoog en alles
gaat omhoog en dan denk ik ja, en dan kunnen ze het compenseren op
andere gronden maar dan vergeten ze dat te doen.’

Kortom, voldoende besteedbaar inkomen om in de basisbehoeften te
kunnen voorzien is op verschillende manieren een bron van zorg en zou
een prioriteit voor de politiek in Den Haag moeten zijn. Meer incidenteel
werd gepleit voor meer prioriteit voor (minder) migratie, (krachtiger)
integratie, (zwaardere) straffen en meer inspanningen op het gebied van
onderwijs en duurzaamheid.
In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we verder in op twee catego
rieën van de grote maatschappelijke problemen van tabel 1.2: samen
leven, normen en waarden (de grootste categorie) en internationaal,
Nederland in de wereld (een kleine categorie).

Samenleven en normen en waarden
Discriminatie, samenleving, (in)tolerantie, onverdraagzaamheid en
respect zijn dit kwartaal de vaakst opgeschreven (betekenisvolle) pro
bleemtrefwoorden in de categorie samenleven, normen en waarden
en dat was vorig kwartaal niet anders. Er zijn dit kwartaal, ten opzichte
van het vorige kwartaal, dan ook geen typerende trefwoorden in deze
categorie.
Figuur 1.11 toont onveranderd pessimisme over de ontwikkeling van
normen en waarden als we daar expliciet naar vragen. Dit kwartaal ziet
72% ze iets of duidelijk de verkeerde kant opgaan en bij eerdere metin
gen was dat ook 72-75%.14
Een ruime meerderheid is van mening dat de normen en waarden in
het algemeen de verkeerde kant opgaan. De meeste toelichtingen, die
een deel van de respondenten op ons verzoek bij hun antwoord schre
ven, bestaan dus uit redenen waarom het de verkeerde kant opgaat.
Wat wordt daarbij zoal genoemd? Gebrek aan respect wordt heel vaak
in een of andere vorm opgeschreven. Het respect voor gezag en gezag
dragers is verdwenen. Enkele respondenten noemen in dit verband
expliciet hulpverleners die worden aangevallen. Individualisme, een
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14 Een vergelijkbare vraag in het onderzoek Culturele Veranderingen in
Nederland levert sinds 2008 ook steeds
zo’n 60% pessimisten op, maar in het
meest recente onderzoek van eind 2017,
begin 2018 wat minder (54%). Zie Den
Ridder en Dekker (noot 5): 56-57. Begin
2018 waren Nederlanders volgens het
cob een stuk positiever over het land
en opvattingen over het land en over
normen en waarden hangen sterk met
elkaar samen. Zie cob 2015|3: 15-16
voor de ontwikkelingen sinds de jaren
zeventig, ook voor bevolkingsgroepen.
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Figuur 1.11 Opvattingen over normen en waarden, bevolking van 18+ (in procenten)a
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15 Omdat we maar een klein deel van de
respondenten om toelichtingen hebben
gevraagd en slechts weinigen vinden
dat het de goede kant opgaat, hebben
slechts twaalf respondenten kunnen
uitleggen waarom het met de normen
en waarden in Nederland (duidelijk)
goed gaat.
16 Die toen het volgende opmerkte: ‘Ik
ben trots op het feit dat Nederland
tolerant is t.o.v. mensen met andere
geaardheid en ethisch gezien moeilijke
onderwerpen zoals abortus en euthanasie. Echter, de tolerantie ten opzichte
van mensen met een andere culturele
achtergrond lijkt achteruit te gaan en
er is weinig begrip voor bijvoorbeeld
vluchtelingen.’
17 Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, Waarden, normen en de
last van gedrag. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003: 29-30;
P. Dekker, J. de Hart, P. de Beer en
C. Hubers, De moraal in de publieke opinie.
Een verkenning van ‘normen en waarden‘ in
bevolkingsenquêtes. Den Haag: Sociaal en
Cultureel Planbureau, 2004.

ik-maatschappij, in de eerste plaats aan jezelf in plaats van anderen den
ken en grof taalgebruik zijn toelichtingen die veelvuldig de revue passe
ren, net zoals agressie, toenemend geweld en intolerantie. Twee groepen
worden daarbij met name genoemd: jongeren en immigranten. Jonge
ren zijn grof gebekt en tonen onvoldoende respect. Migranten kennen
de regels niet, passen zich onvoldoende aan de Nederlandse waarden en
normen aan of misdragen zich. Daarnaast is er een (aanzienlijk kleinere)
groep die te kennen geeft dat al met al normen en waarden gelijk blijven,
het er niet zo somber mee gesteld is als vaak wordt aangenomen en dat
er eerder sprake is van veranderingen (soms gaat het beter, soms gaat het
slechter) dan van een over de hele linie negatieve ontwikkeling. Slechts
enkelen lichten toe waarom het de goede kant opgaat met de normen en
waarden in Nederland.15 Zij merken onder andere op dat jongeren meer
om het milieu geven en dat de verbondenheid en saamhorigheid juist
weer toenemen.
Al met al lijkt dit erg op de resultaten die we in 2015 vonden toen
we Nederlanders ook vroegen toe te lichten waarom het de goede of
verkeerde kant opgaat met de normen en waarden in Nederland (cob
2015|3: 14-20). Ook toen werden vooral gebrek aan respect, verruwing
en intolerantie genoemd, werd de opvoeding van de jeugd gehekeld en
wees men op de komst van migranten met andere normen en waarden
en ook toen werd in de toelichtingen, op slechts een respondent na,16
niet verwezen naar medisch-ethische kwesties als euthanasie en abor
tus (zie kader 1.3), of morele kwesties in seksueel gedrag of huwelijkse
trouw. Eind jaren zeventig gingen debatten over normen en waarden
in het parlement juist over ethische kwesties als abortus en euthana
sie en soms gaat het daar nog steeds over.17 We wijden hoofdstuk 2 van
dit kwartaalbericht aan deze en andere morele kwesties, maar dat zijn
niet de punten waar mensen tegenwoordig aan denken bij normen en
waarden. In de telefoongesprekken met respondenten hebben we er
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expliciet naar geïnformeerd (zie kader 1.3). Men bevestigde het beeld van
normen en waarden als iets wat te maken heeft met hoe we met elkaar in
het maatschappelijk leven om horen te gaan, terwijl abortus en eutha
nasie privéaangelegenheden zijn in de sfeer van de persoonlijke vrijheid
en moraal.

Kader 1.3 Normen en waarden en morele kwesties
Dit kwartaal hebben we telefonisch met een aantal respondenten gesproken die eerder in de enquête
hadden aangegeven waarom het (duidelijk) de verkeerde kant opgaat met de normen en waarden in
Nederland. We vroegen waarom het volgens hen de verkeerde kant opgaat en vooral wat hier (door wie)
wellicht aan gedaan zou kunnen worden om het tij te keren. Wat het laatste betreft waren de respondenten
overwegend pessimistisch: men ziet niet snel verbetering op de lange termijn (‘Ik denk dat het heel, heel,
langzaam zal gaan’) en men vindt het lastig aan te geven hoe die verbetering eventueel tot stand zou kunnen komen. Enkele respondenten gaven zelfs te kennen dat er alleen een verbetering te verwachten valt als
er iets heel ergs gebeurt, bijvoorbeeld een grote economische crisis.
Voor de overheid ziet men weinig of geen rol weggelegd, hoogstens het geven van het goede voorbeeld,
bijvoorbeeld via (sire-)campagnes in de (sociale) media of doordat politici zich in het openbaar fatsoenlijk
naar elkaar toe gedragen: ‘Als ik de taal hoor die af en toe door politici gebezigd wordt dan denk ik, jongens, dit kan toch niet.’ Vaak genoemd werd de belangrijke rol van de ouders. ‘Het begint bij de opvoeding’,
‘Je moet de kinderen een beetje opvoeden’, ‘De kinderen moeten dat van hun ouders leren’. Ouders moeten het goede voorbeeld geven en waar kinderen zich misdragen ook corrigerend optreden.
Wat het laatste betreft is er, volgens een aantal respondenten, ook een rol weggelegd voor de overheid,
die vaker en consequenter bij overtredingen straffen zou moeten opleggen. Een persoon merkte bijvoorbeeld op dat men pas een helm op een snor- of bromfiets is gaan dragen nadat er daadwerkelijk sancties
werden uitgedeeld. ‘Er zijn hier in de buurt zo weinig handhavers, de politie is er eigenlijk alleen maar als er
daadwerkelijk wat aan de gang is.’ Wellicht dat de straffende rol van de overheid wordt benadrukt, omdat
tegelijkertijd enkele respondenten benadrukken dat ze ‘er tegenwoordig niets van durven te zeggen’.
De mogelijke (diepere) oorzaken van de verslechtering van de normen en waarden vindt men ook m
 oeilijk
te duiden. Naast de al genoemde gebrekkige opvoeding door ouders en weinig consequente h
 andhaving
door de overheid wezen mensen een paar keer op de komst van migranten met andere normen en

waarden, waarvan vooral de jeugd zich nogal eens wil misdragen. Een respondent merkt hierover bijvoorbeeld op:
‘De wet in Nederland zegt dat wij niet mogen discrimineren, maar uiteindelijk wordt dit wel in de
hand gewerkt, althans, ik ben absoluut antiracisme, ben ik, maar als ik dan kijk naar het gedrag dat
om mij heen plaatsvindt en steeds schrijnender wordt dat je dan de neiging krijgt om racistisch te
gaan worden en dat is eigenlijk wat ik wil behoeden.’
Een buurtwachter met dezelfde (etnische) achtergrond, zo is zijn ervaring, zou een oplossing kunnen zijn,
omdat de jeugd daar nog wel enigszins respect voor heeft. Een andere respondent pleit voor het sluiten van
de grenzen en het terugsturen van migranten.
Gevraagd naar de oorzaken van de verslechtering van de normen en waarden wees een enkeling ook op de
financiële noodzaak voor veel ouders vandaag de dag om allebei te werken, met als resultaat dat ze hun
kinderen naar de kinderopvang moeten sturen.
Geen enkele respondent noemde uit zichzelf euthanasie of abortus als een moreel probleem. Hiernaar
gevraagd merkten de meesten op dat dit iets anders is en betrekking heeft op individuele vrijheid, of religie
en geloof in plaats van dat het iets te maken heeft met normen en waarden.
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‘Ieder zijn eigen keuze.’
‘Ik vind het niet een kwestie van normen en waarden, ik vind dat beide gewoon mogelijk moeten zijn.’
‘Of dat echt normen en waarden is? Nee dat denk ik niet.’
‘Ik vind vooral dat mensen hun eigen keuze moeten kunnen mogen maken.’
Bij normen en waarden denkt men eerder aan ‘tolerantie’ en hoe mensen met elkaar omgaan in het dagelijks leven. Men was ook overwegend te spreken, ondanks zorgen over de normen en waarden in Nederland,
over hoe abortus en euthanasie geregeld zijn in Nederland. Een respondent vond dit zelfs een van de weinige
zaken in Nederland waar men positief over kan zijn, hoewel een andere respondent, ernaar gevraagd, vanuit
godsdienstige overwegingen aangaf hier grote bedenkingen bij te hebben: ‘In plaats van een spuitje moet je
naar een oplossing zoeken.’

Internationaal, Nederland in de wereld
Pessimisme over Amerika
We beginnen deze paragraaf weer met Nederland in Europees perspec
tief. In recente Eurobarometer-enquêtes wordt niet alleen gevraagd hoe
men het al met al vindt gaan met het eigen land (figuur 1.3) en met de
Europese Unie (eu), maar ook met de Verenigde Staten (vs). Figuur 1.12
toont het netto-optimisme over de eu en de vs. Albanië is het meest
positief over beide. Ook vijf andere Centraal- en Oost-Europese landen
bevinden zich in het kwadrant waar de bevolking per saldo positief
gestemd is over beide. In de andere 28 landen is men per saldo pessi
mistisch over de vs en in 18 daarvan ook over de eu, maar doorgaans
minder sterk. In Nederland ziet 38% het de goede kant opgaan met de eu
en 41% de verkeerde kant op, 9% de goede kant op met de vs en 79% de
verkeerde kant op.18 Nederlanders zijn daarmee minder pessimistisch
over de eu dan alle inwoners van de eu en een stuk pessimistischer over
de vs. We bevinden ons daarmee weer in de buurt van de inwoners van
de noordse landen en nu ook van Duitsland.

18 In ons land geeft 16% voor de eu en
6% voor de vs het neutrale antwoord
‘noch de goede, noch de verkeerde kant
op’ en resp. 5% en 6% voor ‘weet niet’.
In de Europese Unie als totaal heeft
gemiddeld 12% geen mening over de eu
en 17% geen mening over de vs; van de
Maltezers heeft 26% geen mening over
de eu en 44% geen mening over de vs.
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Zorgen over de internationale politiek: riskante leiders en
risicolanden
Spelen zorgen over de ontwikkelingen in de Verenigde Staten een rol
als we Nederlanders vragen naar zorgen over de internationale situatie?
Het aandeel mensen met veel zorgen wisselt in de tijd. Dit kwartaal
maakt 39% van de geënquêteerden zich zorgen, twee jaar geleden 29%,
en het jaar daarvoor 43%. Slechts 6% maakt zich dit kwartaal helemaal
geen zorgen.
Waarover maakt men zich zorgen? We vroegen een deel van de respon
denten om een toelichting bij hun antwoord. Verreweg het vaakst wordt
de naam Trump opgeschreven. 8% van alle respondenten die we om een
toelichting vroegen, schreef in zijn of haar antwoord spontaan de naam
van de Amerikaanse president op. Trump wordt regelmatig genoemd
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Figuur 1.12 Netto-optimisme over de eu en de vs in 33 Europese landen, bevolking van 15+, medio 2019
(in procentpunten)a
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Bron: Eurobarometer 91.5 (juni 2019)

Figuur 1.13 Zorgen over de internationale politiek, bevolking van 18+ (in procenten)a
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als een voorbeeld van slechte en gevaarlijke leiders waarvan er volgens
sommige respondenten vandaag de dag te veel in de wereld aan de
macht zijn. In dit verband worden populisme en de Brexit ook als zorge
lijke ontwikkelingen genoemd.
‘Met het verschijnen van populisten zoals Trump en de (corrupte) leiders
in Oost-Europese landen zoals Hongarije en Tsjechië lijkt het alsof de
wereldvrede in gevaar kan komen.’ (vrouw, 63 jaar, hbo)
‘Er zijn te veel brandhaarden in de wereld, en een aantal onstabiele
leiders.’ (man, 61 jaar, mbo)

Rusland, China, Noord-Korea en het Midden-Oosten worden, naast de
Verenigde Staten, regelmatig opgeschreven als landen waar men zich,
denkend aan de internationale politiek, zorgen over maakt en waar in
de toekomst wel eens de vlam in de pan zou kunnen slaan.
‘Rusland en Amerika, Noord-Korea en het Midden-Oosten voelen zich
allemaal tekort gedaan. Allemaal enge landen met enge wapens.’
(vrouw, 46 jaar, hbo)
‘Ik vind de situatie in het Midden-Oosten spannend. Ook Noord-Korea
en Rusland zijn onvoorspelbaar.’ (vrouw, 63 jaar, hbo)

Een enkeling maakt zich (daarnaast) zorgen over een handelsoorlog,
migratie of ook de toenemende invloed van de Europese Unie.
En hoe lichten degenen die zich helemaal geen zorgen maken hun
antwoord toe? Verreweg het vaakst merken zij op dat ze er toch geen
invloed op kunnen uitoefenen en dat het dus simpelweg geen zin heeft
je er zorgen over te maken:
‘Als ik ergens geen invloed op heb maak ik me er geen zorgen over.’
(vrouw, 24 jaar, hbo)
‘Ik heb daar geen invloed op dus stop ik daar geen energie in.’
(vrouw, 51 jaar, hbo)

Deze groep kiest er dus bewust voor zich niet druk te maken over iets
waar men toch niets aan kan doen. Een respondent brengt deze hou
ding als volgt onder woorden:
‘Ik ben 79 jaar oud en wil mijn laatste jaren in rust en harmonie doorbrengen. Ik heb mijn kring heel klein gemaakt zodat ik goed kan zijn
voor de mensen om mij heen. Daarbij horen geen zorgen over iets dat
je toch niet kunt veranderen. Ik besef dat er heel wat mankeert aan
deze opinie, maar ik kies ervoor bij gebrek aan beter.’ (vrouw, 79 jaar,
havo/vwo)

We hebben respondenten eerder gevraagd hun zorgen over de inter
nationale situatie toe te lichten en ook toen viel ons op dat in de ant
woorden regelmatig een gevoel van onmacht doorklonk of dat men het
simpelweg lastig vindt de situatie te overzien en er weinig van afweet.
Ook dat laatste is dit kwartaal weer het geval:
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‘Ik ben niet goed op de hoogte van de internationale politieke situatie.’
(vrouw, 18 jaar, mbo)
‘Ik verdiep me er niet genoeg in om over deze vraag te oordelen.’
(vrouw, 19 jaar, mavo)

De inhoud van de zorgen is weinig veranderd sinds begin 2017. Ook toen
maakten Nederlanders zich al zorgen over de opkomst van autoritaire
leiders (waarbij de naam van Trump regelmatig viel) en de oplopende
spanningen tussen sommige landen (cob 2017|1: 17). Ten opzichte van
onze eerste meting begin 2015 (cob 2015|1: 18-20) valt wel op dat spe
cifieke zorgen die toen werden genoemd, zoals de spanningen tussen
Griekenland en de eu, Islamitische Staat en de situatie tussen Rusland en
Oekraïne dit kwartaal niet meer worden opgeschreven.
Ondanks de zorgen over internationale kwesties is de houding van
Nederlanders tegenover wat er buiten de landsgrenzen gebeurt niet
negatief. In tabel 1.4 staan reacties op vier stellingen over internationale
en Europese zaken. Voortdurend zijn er aanzienlijk meer mensen tegen
dan voor de stelling dat globalisering vooral negatief is voor ‘ons soort
mensen’. Anders dan in de crisisjaren zijn er sinds 2017 meer Neder
landers het eens dan oneens met een groter engagement van ons land
bij het oplossen van de internationale klimaatproblemen. De groep die
het er niet mee eens is, is de afgelopen twee kwartalen echter ook groter
dan in 2017/’18. De steun voor het lidmaatschap van de Europese Unie is
in 2019 groter dan in voorgaande jaren en daarbij is het aandeel tegen
standers dit kwartaal juist afgenomen ten opzichte van de eerste helft
van het jaar. Dat neemt niet weg dat veel mensen kritisch staan tegen
over de overdracht van macht van Den Haag naar Europa. Tijdens de
crisis was men hierover nog negatiever, maar nog steeds vindt bijna de
helft van de Nederlanders dat te veel macht is overgedragen.19
Meer steun voor het eu-lidmaatschap, hoe men het ook meet
In figuur 1.14 zetten we halfjaarcijfers van de cob-metingen sinds 2008
naast vergelijkbare cijfers uit de Eurobarometer sinds 1974.20 Zoals al
vaker opgemerkt, is de steun voor het lidmaatschap van de Europese
Unie volgens de Eurobarometer een stuk groter dan volgens het cob en
ander onderzoek.21 Redenen daarvoor liggen waarschijnlijk zowel in de
verschillende vraagstelling (men vindt iets eerder geen goede zaak dan
een slechte zaak) als in setting van de vraag (voorafgaande vragen in de
Eurobarometer maken de respondent waarschijnlijk wat eu-gezinder).
De ontwikkelingen sinds begin 2008 laten echter een vergelijkbaar
patroon zien: daling van de steun in de eurocrisisjaren en daarna weer
een stijging.22
In voorgaande jaren signaleerden we dat de steun voor het lidmaatschap
van de Europese Unie tussen hoger- en lageropgeleiden meer uiteen
ging lopen: de steun bij hogeropgeleiden bleef tamelijk constant en bij
lager- en bij middelbaar opgeleiden daalde die. Dat zagen we tot enkele
jaren geleden zowel in de cijfers van de Eurobarometer als in die van het
cob.23 Inmiddels moet dat beeld worden bijgesteld. We zien de steun
voor het lidmaatschap van de Europese Unie bij lageropgeleiden nu
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19 Zie voor opvattingen hierover verder
P. Dekker en J. den Ridder m.m.v.
A. Schout, Wat willen Nederlanders van
de Europese Unie? Een verkenning met
enquêtes, een onlinedialoog en focus
groepen. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau, 2019.
20 We zien hier af van meer landen
vergelijkingen met de recente Euro
barometer voor opvattingen over de
Europese Unie, omdat de plaatjes
wat Nederland betreft nauwelijks
zouden verschillen van die in eerdere
kwartaalberichten. Ook medio 2019 is
Nederland het meest van alle lidstaten
tegen uittreding (87% (9% voor); in
de hele eu 59% (32% voor) en in het
vk 45% (42% voor)), maar is het beeld
van de Europese Unie in ons land niet
bijzonder positief en de steun voor
meer Europese Unie beperkt. Dekker en
Den Ridder (noot 19): 28 e.v.
21 Zie Dekker en Den Ridder (noot 19):
12-13.
22 In de zestien gemeenschappelijke halfjaarsperioden correleert de cob-meting
0,44 (p = 0,09) met de meting van
goede zaak en 0,67 (p < 0,01) met de
meting van voordeel in de Eurobaro
meter.
23 Zie cob 2017|4: 48; Dekker en
Den R
 idder (noot 19): 43-44; zie ook
A. Hakhverdian, E. van Elsas, W. van
der Brug en T. Kuhn. Euroscepticism
and education. European Union Politics 14
(2013), 4: 522-541.
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Tabel 1.4 Opvattingen over globaliseringskwesties, bevolking van 18+, 2008-2019/3 (in procenten)a
2008- 2011- 2014- 2017- 2019/ 2019/ 2019/
2010 2013 2016 2018 1
2
3
Mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen van het verdwijnen oneens 42
van de grenzen en het meer open worden van onze economie. eens
17
Nederland moet meer dan nu bijdragen aan de oplossing van
internationale klimaatproblemen.
Het Nederlands lidmaatschap van de eu is een goede zaak.
De politiek in Den Haag heeft te veel macht overgedragen aan
Europa.
a

41

38

43

46

48

48

22

25

20

18

20

17

oneens

.

31

25

19

.

29

28

eens

.

29

31

41

.

38

42

oneens 16

22

24

19

20

19

15

eens

47

44

41

48

53

53

53

oneens

.

18

15

16

21

19

20

eens

.

50

56

50

46

50

46

De percentages eens en oneens tellen met neutraal / ik weet het niet op tot 100%. De cijfers voor meer jaren kunnen op een enkel of
enkele kwartalen zijn gebaseerd.

Bron: cob 2008/1-2019/3

Figuur 1.14 Steun voor eu-lidmaatschap van Nederland, bevolking van 15+ (eb) of 18+ (cob), 1973-2019 (in procenten)a
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lidmaatschap goede zaak (EB)

a

lidmaatschap voordelig (EB)

lidmaatschap goede zaak (COB)

eb: % goede zaak in antwoord op de vraag ‘In het algemeen gesproken denkt u dat het Nederlandse lidmaatschap van de eu [een goede
zaak] [een slechte zaak] [noch goed, noch slecht] is?’ % wel voordeel in antwoord op de vraag ‘Heeft Nederland, alles welbeschouwd,
naar uw idee wel of geen voordeel gehaald uit zijn lidmaatschap van de Europese Unie?’; cob: % (zeer) eens met ‘het Nederlands lidmaatschap van de eu is een goede zaak’.

Bron: Eurobarometer 1-91.5 en cob 2018/1-2019/3 (halfjaarcijfers)
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Figuur 1.15 Nettosteun voor eu-lidmaatschap naar opleidingsniveaus, bevolking van 18+, 2008-2019/3
(in procentpunten)a
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% (Zeer) eens - % (zeer) oneens met de stelling ‘Het Nederlands lidmaatschap van de eu is een goede zaak’. De stippellijnen geven de
trends weer als vierdegraadspolynomen (verklaarde variantie van de kwartaalscores 50% bij de hogeropgeleiden, 70% bij de middelbaar
opgeleiden en 72% van de lageropgeleiden).

Bron: cob 2008/1-2019/3

ook weer stijgen en de verschillen met hogeropgeleiden worden eerder
kleiner dan groter (figuur 1.15). Er is waarschijnlijk meer sprake geweest
van een tijdelijk gevolg van de crisis dan van een structurele trend naar
een steeds groter verschil. Zo ervoeren lageropgeleiden waarschijnlijk
een schrijnender tegenstelling tussen Europees financieel engagement
en binnenlandse bezuinigingen. Dat neemt niet weg dat bij de verschil
len in houdingen en opvattingen tussen hoger- en lageropgeleiden de
Europese Unie nog steeds een grote splijtzwam is.

Tot slot: verschillen tussen bevolkingsgroepen
Met uitzondering van de hierboven geschetste verschillen tussen
opleidingsniveaus hebben we ons dit keer beperkt tot beschrijving en
duiding van de huidige Nederlandse publieke opinie als geheel in Euro
pees perspectief en in de tijd geplaatst. We hebben wel gekeken naar de
uiteenlopende overwegingen van mensen met verschillende opinies,
maar niet naar verschillen tussen bevolkingscategorieën. Dat maken we
in tabel 1.5 alsnog een beetje goed door voor een aantal opvattingen uit
dit hoofdstuk vier groepen te onderscheiden. We combineren daarvoor
twee leeftijdshelften en twee opleidingshelften in de afgelopen drie
kwartalen. Omdat jongeren gemiddeld hoger opgeleid zijn dan ouderen,
zijn hoger opgeleide jongeren en lager opgeleide ouderen de grootste
groepen.
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Tabel 1.5

Diverse opvattingen in vier bevolkingsgroepen, bevolking van 18+, 2019/1-3 (in procenten)a
18-49
-mbo
(23%)

18-49
ha+
(28%)

50+
-mbo
(30%)

50+
ha+
oververtegen(19%) woordigingb

§ eigen financiële situatie

78

86

81

92

oud, hoog

§ Nederlandse samenleving

72

88

74

85

hoog

§ Nederlandse economie

73

91

74

89

hoog

§ politiek in Den Haag

47

69

40

63

jong, hoog

§ de Europese politiek

41

64

34

56

jong, hoog

§ geen grip op eigen toekomst

28

20

34

22

oud, laag

§ verwacht verslechtering financiële situatie

13

11

22

17

oud, laag

§ idem economische situatie

31

19

34

23

oud, laag

§ vindt Nederland de verkeerde kant opgaan

60

48

63

52

laag

§ grote ondernemingen

58

68

52

59

jong, hoog

§ de vakbonden

65

71

60

64

jong, hoog

§ de kranten

55

72

65

78

oud, hoog

§ de televisie

58

67

66

76

oud, hoog

§ de rechtspraak

60

83

54

80

jong, hoog

§ de Tweede Kamer

46

72

41

69

hoog

§ de regering

44

71

38

64

jong, hoog

§ (sociaal)economische kwesties als problemen

19

13

17

15

laag

§ sociaal-culturele kwesties als problemen

38

37

41

41

oud

§ zorg als politieke prioriteit

17

14

22

14

laag

§ klimaat en milieu als politieke prioriteit

10

17

7

14

jong, hoog

§ vindt globalisering nadelig voor ons soort mensen

26

9

27

10

laag

§ vindt eu-lidmaatschap goede zaak

39

75

36

68

jong, hoog

§ vindt dat te veel macht aan eu is overgedragen

49

30

66

39

oud, laag

geeft voldoende aan (figuur 1.2):

negatieve verwachtingen (figuur 1.4):

geeft voldoendes voor vertrouwen aan (figuur 1.8):

noemt als problemen (figuur 1.9) en agendapunten (tabel 1.2):

opvattingen over globaliseringskwesties (tabel 1.4):

a
b

Zie voor de indicatoren de uitleg bij de per blokje vermelde tabellen en figuren.
Significante (p < 0,01) verschillen tussen jong (18-49 jaar) en oud (≥ 50 jaar) en laag opgeleid (algemeen vormend opleidingsniveau
t/m mbo) en hoog opgeleid (algemeen vormend opleidingsniveau havo t/m wo) in multivariate analyses.

Bron: cob 2019/1-3
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In de laatste kolom van tabel 1.5 zijn de verschillen ontrafeld. Daar zien
we dat enerzijds jong en hoog opgeleid en anderzijds oud en laag opge
leid vaak dezelfde kant opgaan. Dat levert tussen de grootste groepen
van hoger opgeleide jongeren en lager opgeleide ouderen soms aan
zienlijke verschillen op. Van de eerste groep is 69%, voldoende, tevre
den over de Haagse politiek, van de tweede groep 40%. Respectievelijk
72%/71% en 41%/36% heeft, voldoende, vertrouwen in de Tweede Kamer
en de regering. Over het lidmaatschap van de Europese Unie is respectie
velijk 75% en 36% positief en respectievelijk 30% en 66% vindt dat er te
veel macht aan de Europese Unie is overgedragen. Over de hele linie is de
opleidingstweedeling belangrijker dan de leeftijdstweedeling.24

24 Opleiding maakt 22 keer een significant
verschil en leeftijd 15 keer. Als beide
verschil maken, dan is het opleidingsverschil veelal groter. Kijken we
aanvullend ook nog naar sekse, dan zijn
er slechts zeven significante verschillen
en die zijn betrekkelijk klein: vrouwen
geven wat vaker voldoendes voor
tevredenheid met de Haagse en Europese politiek en voor vertrouwen in de
vakbonden, de televisie, de Tweede
Kamer en de regering; ze zijn wat
minder vaak van mening dat er te veel
macht is overgedragen aan de Europese
Unie.
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Kernpunten
→→ De acceptatie van handelingen in de privésfeer (zoals homoseksualiteit, euthanasie, echtscheiding, abortus en zelfdoding) ligt in Nederland hoog en is in de periode 1981-2017/’18 toegenomen.
Alleen Denemarken en Zweden scoren nog hoger.
→→ Nederlanders vinden handelingen die het collectief schaden (waaronder belastingontduiking, zwart
rijden, het aannemen van steekpenningen en uitkeringsfraude) niet acceptabel. Deze acceptatie is de
laatste decennia nog wat verder gedaald.
→→ De acceptatie van het gebruik van softdrugs blijkt een apart geval: het lijkt noch tot het individu,
noch tot het collectief te behoren, al wordt het wel steeds meer als een handeling in de privésfeer
beschouwd. Nederlanders vinden het gebruik van softdrugs ook steeds meer acceptabel.
→→ De verdeeldheid in tolerantie is vooral te vinden bij handelingen in de privésfeer. Nederlanders zijn
eensgezind positief over homoseksualiteit, maar verdeeld over de acceptatie van zelfdoding.
→→ Jongeren, hogeropgeleiden en niet-kerkgangers accepteren handelingen in de privésfeer het meest.
Tegelijkertijd is er bij alle groepen in de Nederlandse samenleving een stijging in tolerantie waar te
nemen.
→→ Er blijkt dan ook geen sprake te zijn van polarisatie in de acceptatie van handelingen in de privé
sfeer. De Nederlandse samenleving is hierin als geheel juist homogener geworden. Ook middelbaar opgeleiden en niet-kerkgangers zijn nu beduidend homogener in hun tolerantie dan begin
jaren tachtig.

1

2
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F.J. Lechner, The Netherlands: Globalization
and National Identity. New York/Londen:
Routledge, 2008; en J.W. Duyvendak,
Een eensgezinde, vooruitstrevende natie.
Over de mythe van ‘de’ individualisering en
de toekomst van de sociologie. Amsterdam:
Vossiuspers UvA, 2004.
S. Beugelsdijk, J. de Hart, P. van
Houwelingen en M. Versantvoort (red.),
Denkend aan Nederland Publieksmagazine.
Sociaal en Cultureel Rapport 2019,
Den Haag: Sociaal en Cultureel Plan
bureau, 2019.

Nederland wordt gezien als een vrij en progressief land. Iedereen is vrij
om te vinden en te doen wat hij of zij wil, en over het algemeen houden
we er moderne normen en waarden op na.1 Uit het eerder verschenen
rapport ‘Denkend aan Nederland’2 blijkt ook dat Nederlanders vrijheid
als belangrijke bindende factor in de samenleving zien. Wel wordt op
verschillende manieren betekenis gegeven aan dit begrip. Zo zijn er
mensen die zich vrij voelen om vast te houden aan bepaalde normen en
waarden, terwijl anderen zich juist vrij voelen om hier tegenin te gaan.
In het publieke debat wordt de indruk gewekt dat deze tegenstelling in
de loop der jaren sterker is geworden en dat we dus kunnen spreken van
toenemende polarisatie op het gebied van morele kwesties. Maar is dat
ook echt zo?
In dit hoofdstuk onderzoeken we of Nederland in vergelijking met
andere Europese landen inderdaad zo progressief is en of de meningen
over wat men vindt dat wel en niet kan de afgelopen decennia gepola
riseerd zijn. Daarbij bekijken we welke groepen in de samenleving het
meest uit elkaar liggen op dit gebied.

Individu versus collectief
We beginnen met het schetsen van een algemeen beeld van hoe tolerant
Nederlanders staan tegenover een verscheidenheid aan morele kwesties
tussen 1981 en 2017/’18. In figuur 2.1 zien we een duidelijk verschil tussen
de acceptatie van handelingen die vooral te maken hebben met het
individu en van zaken die invloed hebben op de samenleving als geheel.
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Kader 2.1 Begrippen
Dit hoofdstuk gaat over wat wel en niet mag. We hebben het over normatieve kwesties, omdat uit hoofdstuk 1 (kader 1.3) blijkt dat de meeste mensen bij normen en waarden eerder denken aan omgangsvormen.
Het gaat in dit tweede hoofdstuk om gedragingen van individuen die gemoraliseerd worden, die sterk in
het licht van goed en kwaad staan of stonden. Daar zitten gedragingen bij die op dit moment door een
ruime meerderheid van de Nederlanders waarschijnlijk helemaal niet meer als morele kwesties bestempeld
zouden worden. In onze enquête wordt gevraagd of men gedragingen gerechtvaardigd, oftewel acceptabel
vindt. We weten niet of mensen gedrag accepteren omdat ze er zelf achterstaan of omdat ze het van anderen accepteren maar voor zichzelf zouden afwijzen. We gebruiken in de tekst acceptatie en tolerantie min of
meer als synoniemen, maar strikt genomen is tolerantie alleen in het tweede geval aan de orde. We maken in
dit hoofdstuk een onderscheid tussen twee groepen handelingen waarover de oordelen een sterke samenhang vertonen: handelingen in de privésfeer en handelingen die het collectief schaden. In beide gevallen gaat
het om normatieve kwesties.

Zo laten we anderen in sterke mate vrij op individueel niveau, zoals we
zien bij bijvoorbeeld homoseksualiteit en euthanasie, maar staan we
sterk afkeurend tegenover handelingen die wijzen op misbruik van ons
collectieve systeem, zoals het aannemen van steekpenningen op je werk
en het aanvragen van sociale uitkeringen waar je geen recht op hebt.
In ander onderzoek wordt dit onderscheid ook wel een verschil in
privé- en publieke moraliteit genoemd.3 Bij privémoraliteit gaat het
vooral om seksualiteit en menselijke ingrepen in het leven (ofwel
bio-ethiek), waarbij we in Nederland vaak geen inmenging van
anderen (meer) dulden. Publieke moraliteit betreft wetsovertredingen
en een bepaalde mate van bedrog of oneerlijkheid, die schade kan aan
richten aan anderen of de gehele samenleving. Daardoor zijn we in het
algemeen kritisch wat betreft publieke moraliteit.
Softdrugsgebruik: noch privéaangelegenheid, noch collectieve
zaak
Hoewel de volgorde van meest naar minst geaccepteerde handeling
over de jaren iets verandert (zie figuur 2.1), is deze tweedeling tussen
het individu en het collectief in alle jaren goed zichtbaar (met uitzonde
ring van 1981: dan is het gemiddelde oordeel over belastingontduiking
bijna gelijk aan dat over zelfdoding). Het gebruiken van softdrugs lijkt
hier een beetje tussenin te schommelen, vooral in recentere jaren.
Verdere analyses laten zien dat mensen die (bijvoorbeeld) homoseksua
liteit accepteren, in het algemeen ook vaker euthanasie, echtscheiding,
abortus en zelfdoding accepteren (en vice versa), maar niet per se het
gebruik van softdrugs. Soortgelijke consistentie in antwoorden, hoewel
in iets mindere mate, wordt ook gevonden voor de set van vragen over
publieke moraliteit, zoals belastingontduiking, zwartrijden, steek
penningen en uitkeringsfraude. Opnieuw valt de vraag over softdrugs
hier buiten. De analyses laten verder zien dat het gebruik van softdrugs
wel eerder wordt gezien als iets dat tot de privésfeer behoort dan als iets
dat het collectief aangaat.4
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L. Halman, ‘Moet kunnen’, toch?,
in: L. Halman en I. Sieben (red.), Respect
man! Tolerantie, solidariteit en andere
moderne waarden. Amersfoort: Celsus,
2011: 39-50.
Hiertoe zijn factor- en betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd die laten
zien dat de vragen omtrent homo
seksualiteit, euthanasie, echtscheiding,
abortus en zelfdoding samen één
concept (handelingen in de privésfeer)
en een betrouwbare schaal vormen
(met een Cronbachs alfa van 0,87 over
alle jaren). De vraag over softdrugs
lijkt in mindere mate te behoren tot
dit concept, en antwoorden op deze
vraag zijn te weinig consistent met die
op de andere vragen om deze bij de
schaal te betrekken. De vragen omtrent
belastingontduiking, zwartrijden,
steekpenningen en uitkeringsfraude
vormen samen een iets minder
betrouwbare, maar wel acceptabele schaal (met een Cronbachs alfa
van 0,62 over alle jaren) die morele
handelingen met collectieve kosten
indiceert. Ook hier blijkt de vraag over
het gebruik van softdrugs niet tot deze
handelingen te behoren en zou opname
in de schaal de betrouwbaarheid hiervan verslechteren.
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Kader 2.2 De Europese waardenstudie
Voor dit hoofdstuk maken we gebruik van data van de European Values Study (evs; zie voor meer informatie:
www.europeanvaluesstudy.eu). Dit is een grootschalig onderzoeksproject dat de basiswaarden van Europeanen beschrijft en (internationaal en longitudinaal) vergelijkt. De eerste studie vond plaats in 1981 en is
sindsdien elke negen jaar herhaald. De vijfde en meest recente ronde van dataverzameling ging van start in
2017 en eindigde in 2018. Waar er in de eerste vier rondes data verzameld zijn door middel van persoonlijke
interviews, zijn er in de meest recente ronde daarnaast ook websurveys afgenomen onder deelnemers van
het liss-panel. Hiervoor wordt gecontroleerd in de analyses. Daarnaast zijn alle analyses ook uitgevoerd voor
de twee modusgroepen apart. Hieruit is gebleken dat zij die de vragenlijst online hebben ingevuld, dus zonder bijzijn van een interviewer, (opvallend genoeg) iets toleranter zijn. Dit verschil heeft verder geen invloed
op onze conclusies, met uitzondering van de conclusie over toegenomen homogeniteit onder hogeropgeleiden (zie noot 18). Het evs-team is momenteel bezig met verder onderzoek naar deze moduseffecten. Verder
worden alle gegevens gewogen, zodat de verdeling van de steekproef overeenkomt met de verdeling van
geslacht, leeftijd, opleiding en regio binnen de bevolking. Voor Nederland bestaat onze uiteindelijke steekproef uit 6347 respondenten verdeeld over 1981 (931), 1990 (932), 1999 (965), 2008 (1428) en 2017/’18 (2091).
De landenvergelijkende analyses zijn uitgevoerd met gegevens van 42.869 respondenten uit dertig verschillende landen. In juni 2019 is een aantal deelnemers van het liss-panel gevraagd om toelichting te geven op
hun antwoorden op onder andere de vragen over homoseksualiteit, euthanasie, echtscheiding, abortus en
zelfdoding. De resultaten van deze open vragen zijn ook verwerkt in dit hoofdstuk.

Nederland tolerant, maar niet uitzonderlijk
Als we Nederland vergelijken met andere Europese landen in 2017/’18,
dan zien we dat Nederland in de top drie staat wat betreft morele kwes
ties in de privésfeer (zie figuur 2.2); alleen Denemarken en Zweden zijn
hierin toleranter. Ook als het gaat om het gebruik van softdrugs scoort
Nederland samen met Zwitserland hoog op acceptatie, maar Spanje
is hierin toch het tolerantst. Voor de meeste landen die relatief hoog
scoren op de acceptatie van privézaken geldt dat zij daarna het tolerantst
staan tegenover softdrugsgebruik en het minst tegenover kwesties die
het collectief aangaan. Een uitzondering hierop is Frankrijk: hier wordt
eerder afkeurend geoordeeld over softdrugs dan over misbruik van het
collectieve systeem. Rusland staat van alle landen het tolerantst tegen
over publieke moraliteit, maar volgt nog wel het algemene patroon
waarbij de acceptatie van handelingen in de privésfeer hoger is dan de
acceptatie van handelingen met collectieve kosten. Dit is als enige anders
voor Armenië. Daar is acceptatie op alle vlakken laag, en zelfs nog lager
voor handelingen in de privésfeer dan voor handelingen die het collec
tief schaden. Nederland is weinig tolerant als het aankomt op dit soort
collectieve zaken, maar zeker niet het minst. Vergelijkbare landen, zoals
Denemarken en Duitsland, staan hier nog minder tolerant tegenover.
Verder zijn we nagegaan of softdrugsgebruik in andere landen, net
als in Nederland, noch als privéaangelegenheid, noch als collectieve
kwestie wordt beschouwd. Het blijkt dat dit in de meeste landen niet
echt als privékwestie gezien wordt, maar wel in Spanje en Zwitserland.
Dit zijn dan ook de landen die samen met Nederland het tolerantst zijn
over softdrugsgebruik. Er zijn echter opvallend veel landen, waaronder
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Figuur 2.1

Mate van acceptatie van verschillende handelingen, bevolking van 18+, Nederland 1981-2017/’18
(gemiddelden op een tienpuntsschaal)a
scp.nl

10
9
8
7

homoseksualiteit
euthanasie

6

echtscheiding
abortus

5

zelfdoding

4

belastingontduiking
zwartrijden

3

softdrugs
2

aannemen steekpenningen
uitkeringsfraude

1
1981

a

1990

1999

2008

2017/’18

‘Wilt u met behulp van deze kaart voor elke handeling zeggen wat u ervan vindt, of het altijd gerechtvaardigd is, of nooit gerechtvaardigd
of iets er tussenin: homoseksualiteit, euthanasie, echtscheiding, abortus, zelfmoord, belasting ontduiken als de kans zich voordoet, proberen gratis mee te rijden in het openbaar vervoer, drugsgebruik; het gebruik van marihuana of hasjiesj, steekpenningen aannemen bij je
werk, sociale uitkeringen aanvragen waar je geen recht op hebt.’ Antwoordmogelijkheden: 1 (nooit gerechtvaardigd) tot en met 10 (altijd
gerechtvaardigd). De volgorde van de items in de figuur is gebaseerd op de volgorde in 1981 van meest naar minst gerechtvaardigde
handeling.

Bron: European Values Study 1981-2017/’18

bijvoorbeeld ook Finland en IJsland, waar het gebruiken van softdrugs
juist eerder als collectieve zaak dan als privéaangelegenheid wordt
beschouwd.5

5

Belang van vrijheid en zelfbeschikking
Historisch gezien valt het goed te verklaren dat de vragen over homo
seksualiteit, euthanasie, echtscheiding, abortus en zelfdoding samen
behoren tot kwesties in onze privésfeer en dat Nederland hier in verge
lijking met veel andere Europese landen toleranter in is. Vanaf de jaren
zestig van de vorige eeuw heeft de economische voorspoed en secula
risering ervoor gezorgd dat mensen meer waarde begonnen te hechten
aan individuele vrijheid en zelfbeschikking, waardoor de acceptatie van
bovengenoemde zaken groeide.6 Nederlanders gingen steeds minder uit
van zogenoemde gebodsethiek (normen en waarden worden van bovenaf
opgelegd) en steeds meer van situationele ethiek (of iets wel of niet kan,
hangt af van de situatie).7 Dit blijkt ook uit de toelichting die responden
ten gaven op hun antwoorden op vragen over morele k westies:
‘Ik denk dat het ernstig afhankelijk is van de situatie en op wat voor manier
een vrouw zwanger is geraakt.’ (vrouw, 22 jaar, mbo, bij de vraag over
abortus)
‘Ligt aan de situatie van de persoon die euthanasie wil.’ (man, 69 jaar,
vmbo, bij de vraag over euthanasie)
‘Elk geval is uniek en is vooraf niet te bestempelen.’ (vrouw, 32 jaar, mbo,
bij de vraag over zelfdoding)
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Dit kan ook komen doordat de twee
soorten handelingen, privé en collectief, ook op basis van andere kenmerken te onderscheiden zijn. De opdeling
en tussenpositie van softdrugs zijn ook
begrijpelijk vanuit het onderscheid
tussen legale en illegale handelingen. Het feit dat de acceptatie van
softdrugsgebruik in Nederland tussen
de privé en collectieve dimensie invalt,
zou dan verklaard kunnen worden aan
de hand van ons gedoogbeleid: het is
wel strafbaar, maar er vindt meestal
geen vervolging plaats. In bijvoorbeeld Finland zijn er relatief strenge
drugswetten, en in dit land wordt
softdrugsgebruik dan ook eerder als
een collectieve kwestie gezien. Er zijn
echter ook handelingen in de privé
sfeer die in principe strafbaar zijn,
maar onder bepaalde voorwaarden wel
legaal zijn, zoals in ons land abortus en
euthanasie. Het kan zijn dat mensen
deze handelingen daardoor minder snel
als wetsovertredingen beschouwen.
R. Inglehart, Modernization and post
modernization: Cultural, economic, and
political change in 43 societies. Princeton
University Press, 1997.
Halman (noot 3); P. Dekker, J. de Hart,
P. de Beer en C. Hubers, De moraal
in de publieke opinie. Een verkenning
van ‘normen en waarden’ in bevolkings
enquêtes. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau, 2004.
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Figuur 2.2 Mate van acceptatie van handelingen in de privésfeer, handelingen met collectieve kosten en het gebruik
van softdrugs, bevolking van 18+, 2017/’18 (gemiddelden op een tienpuntsschaal)a
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Zie voor toelichting figuur 2.1. ‘Individueel’ betreft homoseksualiteit, euthanasie, echtscheiding, abortus en zelfdoding. ‘Collectief’
betreft belastingontduiking, zwartrijden, steekpenningen aannemen en uitkeringsfraude. Gemiddelden op een schaal van 1 (geen van
de genoemde handelingen is ooit gerechtvaardigd) tot 10 (alle genoemde handelingen zijn altijd gerechtvaardigd).

Bron: European Values Study 1981-2017/’18

Zoals te zien is in figuur 2.3, is de acceptatie van handelingen in de
privésfeer vanaf 1981 alleen maar toegenomen, behalve tussen 1999 en
2008. Nederlanders staan in alle jaren het minst positief tegenover zelf
doding en het positiefst tegenover homoseksualiteit. Verder steeg het
niveau van acceptatie over het algemeen het snelst tussen 1981 en 1990,
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Figuur 2.3 Mate van acceptatie van homoseksualiteit, euthanasie, echtscheiding, abortus en zelfdoding, bevolking
van 18+, Nederland 1981-2017/’18 (gemiddelden op een tienpuntsschaal)a
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Zie voor toelichting figuur 2.1.

Bron: European Values Study 1981-2017/’18

met de sterkste groei voor homoseksualiteit, en tussen 2008 en 2017/’18,
waarbij acceptatie van abortus de sterkste groei doormaakte.

Verdeeldheid
Als we inzoomen op de mate van acceptatie in 2017/’18, dan blijkt dat
meer dan zes op de tien Nederlanders (62%) homoseksualiteit altijd
accepteert (score 10) en maar een heel klein deel (4%) nooit (score 1).
Zulke hoge mate van acceptatie vinden we voor geen enkele andere
handeling, al is ook bij euthanasie (27%), echtscheiding (36%) en abortus
(26%) het percentage respondenten dat deze handeling altijd accepteert
(score 10) het hoogst in vergelijking met andere antwoordopties (scores
1 tot met 9). Een uitzondering hierop is zelfdoding: dat accepteren de
meeste mensen juist nooit (18%), terwijl niet zo veel minder mensen
(11%) dit altijd acceptabel vinden. Deze grote variatie in antwoorden
blijkt ook uit de toelichting die respondenten geven. Zo schrijven men
sen die zelfdoding nooit acceptabel vinden (score 1) bijvoorbeeld:
‘Je hebt het leven niet gekregen om te doden.’ (vrouw, 73 jaar, lo)
‘Zelfmoord is het toppunt van egoïsme.’ (man, 64 jaar, havo/vwo)

Mensen die zelfdoding altijd accepteren (score 10), noemen daarentegen
redenen als:
‘Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Als iemand niet meer
wil leven, dan is dat zijn of haar beslissing.’ (vrouw, 36 jaar, mbo)
‘Baas over eigen bestaan, als genoeg genoeg is.’ (man, 65 jaar, vmbo)
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Daarnaast zijn er heel wat mensen die tussen deze twee uitersten in zit
ten. Sommigen vinden het een lastige keuze, bijvoorbeeld deze respon
denten die een 5 op de schaal van 1 tot en met 10 scoren:
‘Ik vind dat lastig. Sommige mensen willen echt niet meer, maar ik keur het
niet goed.’ (vrouw, 37 jaar, mbo)
‘Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die geen uitweg meer zien en dit
als de enige oplossing zien. En dan kan het gerechtvaardigd zijn, maar het
blijft moeilijk om over te oordelen.’ (vrouw, 63 jaar, vmbo)

Eensgezind negatief over misbruik collectief systeem, eensgezind
positief over homoseksualiteit
Opvallend is dat er eenduidiger wordt geantwoord op de vragen die gaan
over het collectief. Zo zien we dat 72% van de bevolking nooit uitkerings
fraude accepteert, tegenover minder dan 1% die dit altijd accepteert.
Ook vindt het merendeel het aannemen van steekpenningen (71%) en
belastingontduiking (57%) nooit acceptabel. Bijna de helft van de Neder
landers (48%) vindt zwartrijden nooit kunnen, maar hier zien we wel
weer wat meer variatie in antwoorden. De meningen over het gebruiken
van softdrugs zijn verdeeld. Toch vindt bijna een derde van de bevolking
dit nooit te accepteren (31%).
Figuur 2.4 bevat een grafische weergave van deze verdeeldheid. We zien
dat mensen inderdaad het meest verdeeld zijn wat betreft individuele
handelingen, met de grootste spreiding voor zelfdoding. Hoewel er wat
uitschieters bij zitten, zijn Nederlanders het meest eensgezind over hande
lingen die het collectief schaden, vooral als het gaat over uitkeringsfraude,
het aannemen van steekpenningen en belastingontduiking. Voor deze
drie handelingen zien we zelfs een soort bodemeffect: we kunnen bijna
niet negatiever denken over deze zaken. Om deze mate van negativiteit te
kunnen meten, zou eigenlijk een ander meetinstrument ingezet moeten
worden dan de gebruikte tienpuntsschaal. Voor homoseksualiteit zien
we het omgekeerde (een soort plafondeffect): ondanks een aantal nega
tieve uitschieters is de algemene acceptatie zo hoog, dat we de variatie in
positiviteit niet meer goed kunnen meten met de gebruikte schaal. Uit de
toelichting bij de vragen blijkt dat homoseksualiteit wordt beschouwd als
iets dat hoort bij de Nederlandse samenleving:
‘Dat hoort gewoon thuis in de samenleving. Iedereen is goed zoals die is.’
(man, 24 jaar, wo)
‘Hoort bij onze maatschappij.’ (vrouw, 64 jaar, mbo)
‘In onze cultuur behoort dit een normale situatie te zijn.’ (vrouw, 53 jaar, wo)

8
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G. van Beusekom en L. Kuyper (red.),
lhbt-monitor 2018. De leefsituatie van les
bische, homoseksuele, biseksuele en trans
gender personen in Nederland. Den Haag:
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2019.

Toch moeten we niet voorbijgaan aan de nog altijd bestaande problemen
die lhbt+-personen ondervinden in onze hedendaagse samenleving als
het aankomt op acceptatie. Zo bleek bijvoorbeeld uit de lhbt-monitor van
afgelopen jaar dat lhbt-personen zich vaker onveilig voelen dan hetero
seksuelen, dat zij meer ongewenst gedrag en conflicten ervaren op het
werk en dat zij vaker te maken hebben met cyberpesten. Dit alles leidt tot
meer psychische en gezondheidsproblemen onder deze groep.8
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Figuur 2.4 Spreiding in antwoorden voor verschillende handelingen, bevolking van 18+, Nederland 2017/’18a
scp.nl
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Zie voor toelichting figuur 2.1. De gekleurde balken (gesplitst door de mediaan: de middelste score van alle waarnemingen) representeren 50% van de respondenten. De streep onder de balk begint bij de laagst waargenomen score; de streep erboven eindigt bij de hoogst
waargenomen score. Hoe langer de balken en strepen, hoe groter de spreiding in antwoorden. (Extreme) uitschieters zijn niet weer
gegeven in deze figuur.

Bron: European Values Study 1981-2017/’18

Tegenstellingen lijken op te laaien
De algemene verdeeldheid in acceptatie van individuele handelingen kan
gerelateerd zijn aan, zoals eerder gezegd, het bestaan van verschillende
interpretaties binnen de samenleving van wat (individuele) vrijheid
precies is. Deze verdeeldheid zagen we bijvoorbeeld begin dit jaar bij
het verschijnen van de Nashville-verklaring: een Bijbels manifest waarin
uitingen van homoseksualiteit als zonde worden beschreven en die
ondertekend werd door meer dan tweehonderd Nederlanders, waaronder
sgp-leider Kees van der Staaij. Of bijvoorbeeld bij de oplaaiende protes
ten voor de deuren van abortusklinieken, waar pro life demonstranten
binnengaande vrouwen confronteren met anti-abortusleuzen. Ook zijn
er zorgen over de ernstige problemen die het toenemende aantal echt
scheidingen veroorzaakt voor kinderen en is het onduidelijk waarom
het aantal euthanasiemeldingen recent is afgenomen, terwijl het aan
tal zelfdodingen onder jongeren flink is gestegen.9 Dit betekent echter
niet dat die verdeeldheid de laatste jaren ook is toegenomen en dat we
kunnen spreken van polarisatie. We zullen hier nu verder op ingaan door
de trends in acceptatie tussen 1981 en 2017/’18 te bestuderen en te kijken
welke groepen in de samenleving hierin het meest van elkaar verschillen.

Trends en verklaringen
In overeenstemming met wat we eerder in dit hoofdstuk opmerkten,
blijkt uit nadere analyses (zie tabel 2.1) dat er vanaf 1981 een significante
stijging in de tolerantie op individueel gebied heeft plaatsgevonden
in Nederland. Een iets minder sterke stijging is waar te nemen voor de
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bevestigt steun voor omstreden
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acceptatie van softdrugs. De acceptatie van handelingen die het collec
tief aangaan, is door de jaren heen juist wat gedaald.
Meer acceptatie handelingen in privésfeer door hogeropgeleiden
en niet-kerkgangers
In eerder onderzoek hebben we vastgesteld dat de groei in tolerantie
in de privésfeer voor een deel verklaard kan worden door generatie
vervanging.10 Dit houdt in dat oudere cohorten met minder acceptatie
voor handelingen in de privésfeer langzaam vervangen worden door
jongere cohorten die hier positiever tegenover staan. Dit wordt ook wel
de stille revolutie genoemd.11 Deze hogere mate van acceptatie blijkt
voor een groot deel te komen doordat jongere cohorten hoger opgeleid
zijn en minder vaak naar de kerk gaan dan oudere cohorten.
We breiden dit onderzoek nu uit door niet alleen de acceptatie van
handelingen in de privésfeer te bestuderen, maar ook de acceptatie van
softdrugs en handelingen aangaande het collectief. Naast opleiding en
kerkgang12 voegen we geslacht en inkomen toe aan de analyse, omdat
is gebleken dat mannen en vrouwen verschillen in hun acceptatie van
handelingen in de privésfeer en omdat we verwachten dat de hoogte van
iemands inkomen invloed heeft op hoe deze persoon denkt over bijvoor
beeld belastingontduiking of zwartrijden. Leeftijd is toegevoegd, omdat
het sterk gelinkt is aan, maar niet hetzelfde is als generatie.

10 Q. Muis, I. Sieben, T. Reeskens en
L. Halman, Seksueel-ethische permissiviteit: trends in Nederland 1981-2017,
Mens en Maatschappij (te verschijnen).
11 R. Inglehart, The silent revolution:
Changing values and political styles among
Western publics. Princeton: Princeton
University Press, 1977.
12 We gebruiken de term kerkgang als verzamelterm voor het bijwonen van allerlei godsdienstoefeningen, niet alleen in
(christelijke) kerken, maar bijvoorbeeld
ook in moskee en synagoge.
13 Opleidingsniveau is als continue
variabele toegevoegd aan de regressie
analyses, maar is ook geanalyseerd
voor middelbaar en hogeropgeleiden in
vergelijking met lageropgeleiden.
14 Dit hebben we kunnen achterhalen
door alle factoren een voor een aan het
model toe te voegen.

Opleidingsniveau en kerkgang belangrijker voor acceptatie
handelingen in privésfeer dan voor handelingen die het collectief
schaden
In tabel 2.1 (onder de kopjes ‘verklaard’) zien we ten eerste dat alle fac
toren veel minder de verschillen in antwoorden verklaren voor morele
kwesties die het collectief aangaan dan voor kwesties die het individu
en softdrugsgebruik aangaan. Eerder stelden we al vast dat er sowieso
weinig variantie bij acceptatie van handelingen met collectieve kos
ten te verklaren valt, omdat veel mensen hier hetzelfde over denken.
Vervolgens blijkt dat de middelbaar en hogeropgeleiden in alle opzich
ten een hogere mate van acceptatie laten zien dan de lageropgeleiden,
ongeacht of de handeling het individu of het collectief betreft (of iets
daar tussenin).13 Wel worden alle opleidingsverschillen in acceptatie van
handelingen met collectieve kosten volledig verklaard door leeftijd.14
Dit wil zeggen dat een hoger opleidingsniveau voor meer acceptatie in
het collectieve domein zorgt, doordat hogeropgeleiden in het a lgemeen
jonger zijn dan lageropgeleiden. Voor leeftijd geldt verder dat hoe ouder
iemand is, hoe minder deze persoon alle handelingen accepteert.
Opvallend genoeg heeft de hoogte van het inkomen maar weinig invloed
op de acceptatie van handelingen die het collectief aangaan en heeft het
inkomen helemaal geen invloed op de acceptatie van softdrugsgebruik.
Wel zien we een zwak verband met handelingen in de privésfeer:
hoe hoger het inkomen, hoe meer acceptatie.
Verder zien we dat kerkgang niet alleen een sterke invloed heeft op
de acceptatie van handelingen in de privésfeer, maar dat het ook de
acceptatie van softdrugs en handelingen in het collectieve domein licht
beïnvloedt: hoe vaker iemand naar de kerk gaat, hoe minder acceptabel
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Tabel 2.1

Verklaringen voor verschillen in acceptatie van handelingen in de privésfeer, handelingen met collectieve
kosten en het gebruik van softdrugs, bevolking van 18+, Nederland 1981-2017/’18a
individueel
effect

b

collectief

verklaard

c

effect

softdrugs

verklaard

effect

verklaard

tijdd

++

10%

–

1%

++

6%

opleidingsniveau

++

7%

n.s.

n.s.

++

8%

–––

17%

–

1%

––

4%

leeftijd

–

0%

––

5%

––

4%

geslachtf

+

0%

–

1%

–

1%

inkomen

+

1%

–

0%

n.s.

n.s.

kerkgange

totaal
a
b
c
d
e

f
g

g

35%

10%

23%

Zie voor toelichting figuur 2.1. De effecten zijn gecontroleerd voor elkaar en voor de manier van dataverzameling (persoonlijke interviews
vs. websurveys). Alle effecten zijn significant (p < 0,001), tenzij anders aangegeven: n.s. = niet significant (p > 0,05) (tweezijdig).
Op basis van gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten: 0-0,15 (+/–), 0,16-0,30 (++/––) en 0,31-0,45 (+++/–––).
Uniek verklaarde variantie (R2 change).
1981-2017/’18.
Gemeten aan de hand van de vraag: ‘Gelegenheden als huwelijk, begrafenis en doop niet meegerekend, hoe vaak woont u dan een godsdienstoefening bij?’ De antwoordopties bestonden uit: 1) nooit, praktisch nooit, 2) minder vaak dan één keer per jaar, 3) één keer per jaar,
4) alleen op bijzondere kerkelijke feestdagen, 5) eens per maand, 6) eens per week, en 7) méér dan eens per week.
Effecten voor vrouwen t.o.v. mannen.
Totaal verklaarde variantie (Adjusted R2).

Bron: European Values Study 1981-2017/’18

diegene alle handelingen vindt. Vrouwen staan in het algemeen tole
ranter tegenover handelingen in de privésfeer dan mannen, terwijl ze
minder tolerant zijn tegenover softdrugs en handelingen die het collec
tief schaden.
Kerkgang niet altijd doorslaggevend
Als we alle morele kwesties apart bestuderen, dan kunnen we grofweg
dezelfde conclusies trekken. Toch zijn er enkele interessante verschillen.
Zo verklaart kerkgang maar 7% van de variantie in acceptatie van homo
seksualiteit (t.o.v. 17% voor individuele handelingen in het algemeen).
In de toelichting bij de vragen wordt dan ook vaker naar religie of God
verwezen wanneer het gaat om abortus, euthanasie en zelfdoding, dan
wanneer het homoseksualiteit betreft:
‘Ik vind abortus niet kunnen om geloofsovertuiging.’ (man, 29 jaar, mbo,
bij de vraag over abortus)
‘Het leven is door God gegeven. Hij zal het ook weer nemen. Daar moeten
wij afblijven.’ (vrouw, 49 jaar, vmbo, bij de vraag over euthanasie)
‘We mogen van God nooit het leven in eigen hand nemen.’ (man, 60 jaar,
hbo, bij de vraag naar zelfdoding)

Opvallend is verder het verschil tussen acceptatie van euthanasie en
zelfdoding. Terwijl dit allebei te maken heeft met het beëindigen van het
leven, zagen we al eerder dat de acceptatie van euthanasie veel hoger ligt
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dan die voor zelfdoding. Uit de toelichting die respondenten geven
bij hun antwoorden blijkt dat veel mensen zowel euthanasie als zelf
doding zien als een einde van ernstig lijden:
‘Als mensen uitzichtloos lijden dan vind ik het inhumaan hen te
dwingen om het leven voort te zetten.’ (vrouw, 37 jaar, wo, bij de
vraag over euthanasie)
‘Als leven lijden wordt… is sterven een gewin…’ (vrouw, 65 jaar, vmbo,
bij de vraag over euthanasie)
‘Ondraaglijke pijn, depressie of omstandigheden kunnen dit rechtvaardigen.’ (man, 79 jaar, hbo, bij de vraag over zelfdoding)
‘Iemand die ernstig aan het leven lijdt, mag zelf over doodgaan beslissen.’ (vrouw, 65 jaar, mbo, bij vraag over zelfdoding)

Bij zelfdoding wordt vaak de tegenwerping gemaakt dat dit ernstige
consequenties heeft voor de nabestaanden:
‘Dit is het ergste wat je de nabestaanden aandoet.’ (vrouw, 72 jaar,
hbo)
‘Onverteerbaar voor de achterblijvers.’ (man, 69 jaar, hbo)
‘Is eigen keuze van de persoon, maar voor de nabestaanden vaak niet
te begrijpen.’ (vrouw, 39 jaar, hbo)

Verschillen in de acceptatie van euthanasie worden niet, zoals
misschien verwacht, door leeftijd verklaard, maar wel in sterke mate
door verschillen in kerkgang (verklaard: 17%). Voor zelfdoding is dit
juist niet het geval: jongeren accepteren dit significant vaker dan
ouderen en verschillen in kerkgang verklaren het verschil veel minder
(verklaard: 8%). Figuur 2.5 geeft grafisch weer hoe de verschillende
groepen denken over zelfdoding en euthanasie.

15 Voor een gedetailleerde beschrijving
van deze methode, zie: H. van den
Akker, R. van der Ploeg en P. Scheepers,
Disapproval of homosexuality: Comparative research on individual and
national determinants of disapproval
of homosexuality in 20 European
countries. International Journal of Public
Opinion Research 25 (2013), 1: 64-86.
Voor toepassingen van deze methode,
zie: Muis et al. (noot 10).

Alle Nederlanders toleranter, ook de lageropgeleiden
en kerkgangers
We hebben nu dus vastgesteld dat iemands opleidingsniveau en mate
van kerkgang in het algemeen een sterke invloed hebben op hoe
diegene denkt over morele kwesties in de privésfeer. Daarom zou het
zo kunnen zijn dat de toenemende acceptatie van privéhandelingen
tussen 1981 en 2017/’18 eigenlijk is toe te schrijven aan het groeiende
aantal hogeropgeleiden en niet-kerkgangers in onze samenleving
(mede ontstaan door generatievervanging), en niet aan het feit dat
iedereen, ongeacht opleidingsniveau of kerkgang, toleranter is
geworden.
Door middel van counterfactual analyses is het mogelijk om cijfers
te simuleren die rekening houden met de veranderende samen
stelling van de bevolking, in dit geval met het in de loop van de
tijd groter worden van bepaalde groepen (hogeropgeleiden en
niet-kerkgangers) in de samenleving.15 De reden voor een dergelijke
simulatie is dat we erachter willen komen wat het percentage mensen
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Figuur 2.5 Acceptatie van zelfdoding en euthanasie voor diverse groepen, bevolking van 18+, Nederland
1981‑2017/’18 (gemiddelden op een tienpuntsschaal)a
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Zie voor toelichting figuur 2.1 en tabel 2.1.

Bron: European Values Study 1981-2017/’18

met een zeer sterke mate van acceptatie zou zijn als de relatie tussen op
leidingsniveau/kerkgang en acceptatie van handelingen in de privésfeer
hetzelfde was gebleven tussen 1981 en 2017/’18, en alleen de compositie
van de Nederlandse bevolking was veranderd. Dit percentage vergelij
ken we dan met het werkelijke percentage mensen dat een zeer sterke
mate van acceptatie heeft in een gegeven jaar. Met het verschil tussen
deze percentages kunnen we nagaan hoeveel van de groei in acceptatie
van handelingen in de privésfeer daadwerkelijk is veroorzaakt door een
algemene groei in acceptatie. Is er geen verschil? Dan is de toenemende
acceptatie alleen toe te schrijven aan het toenemende aantal hoger
opgeleiden/niet-kerkgangers in de samenleving.
Uit de analyses blijkt dat de Nederlandse samenleving in haar geheel
handelingen in de privésfeer inderdaad meer accepteert tussen 1981 en
2017/’18. We zien in tabel 2.2 dat de werkelijke percentages van men
sen die zeer tolerant zijn veel hoger liggen dan de gesimuleerde per
centages. Dit betekent dat zowel hoger- als lageropgeleiden, en zowel
kerkgangers als niet-kerkgangers door de jaren heen allemaal privé
handelingen meer zijn gaan accepteren. Zo zien we tussen 1981 en 1990
een algemene stijging in acceptatie onder alle opleidingsniveaus van
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Tabel 2.2 Aandeel met zeer hoge acceptatie van handelingen in de privésfeer, bevolking van 18+, Nederland 1981-2017/’18
(in procenten)a
jaar

opleidingsniveau simulatieb

kerkgang simulatiec

werkelijkheidd

1981

-

-

21

1990

24

22

36

1999

28

24

41

2008

27

24

39

2017/’18

30

26

63

a

b
c
d

Zie voor toelichting figuur 2.1 en tabel 2.1. We hebben de tienpuntsschaal voor acceptatie eerst in drie categorieën verdeeld, namelijk
niet tolerant (1 tot en met 4), neutraal (4,2 tot en met 6,8) en zeer tolerant (7 tot en met 10). Opleidingsniveau bestond al uit drie categorieën, en ook kerkgang hebben we verdeeld in praktisch nooit (1 en 2), zo nu en dan (3 tot en met 5) en minstens eens per week (6 en 7).
We simuleren tabellen voor de laatste vier evs-rondes met 1981 als referentiejaar.
Percentage mensen met zeer hoge acceptatie als de relatie tussen opleidingsniveau en acceptatie van gedrag in de privésfeer onveranderd was gebleven vanaf 1981.
Percentage mensen met zeer hoge acceptatie als de relatie tussen kerkgang en acceptatie van gedrag in de privésfeer onveranderd was
gebleven vanaf 1981.
Werkelijk percentage mensen met zeer hoge acceptatie in het gegeven jaar.

Bron: European Values Study 1981-2017/’18

(36–24 =) 12 procentpunt. Voor de andere jaren is dit respectievelijk 13,
12 en 33 procentpunt in vergelijking met 1981. De algemene stijging in
acceptatie onder alle (niet-)kerkgangers is respectievelijk 14, 17, 15 en
37 procentpunt vergeleken met 1981. Hieruit kunnen we dus concluderen
dat de context waarin we samenleven van invloed is op wat we vinden
kunnen en wat niet. We leven in een maatschappij die vooral in het
laatste decennium in haar geheel meer nadruk legt op vrijheid en zelf
beschikking en dat zien we terug in alle lagen van de bevolking. Zo bete
kent lager opgeleid zijn of naar de kerk gaan nu iets anders dan in 1981,
en heeft dat ook een andere uitwerking op wat we denken en vinden.

Polarisatie?
Nu rest ons alleen nog de vraag: heeft er in Nederland in de afgelo
pen decennia polarisering plaatsgevonden op het gebied van morele
kwesties? Het lijkt misschien zo dat als iedereen meer handelingen
accepteert, er dus geen polarisatie plaats kan vinden, maar de algemene
stijging in acceptatie zegt niets over de verhoudingen tussen groepen.
Hogeropgeleiden en niet-kerkgangers zouden bijvoorbeeld nog altijd
sneller kunnen groeien in hun acceptatie van handelingen in de privé
sfeer dan lageropgeleiden en kerkgangers, waardoor er alsnog sprake
is van verdeeldheid. Toch wordt er bij polarisatie vaak gesproken over
extremer wordende meningen, waardoor mensen van elkaar af drijven.
Wij kunnen stellen dat er in Nederland bij morele kwesties geen sprake is
van dit aspect van polarisatie. Zoals gezegd verplaatsen zowel hoger- als
lageropgeleiden en zowel kerkgangers als niet-kerkgangers zich door de
tijd heen allemaal in dezelfde richting.
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Naast verschillen tussen groepen vormen verschillen binnen groepen een
ander belangrijk aspect van polarisatie.16 Als de homogeniteit binnen
groepen toeneemt (dat wil zeggen als mensen binnen groepen meer op
elkaar gaan lijken in hun normen en waarden), dan kan dit nog altijd
voor meer afstand tussen groepen zorgen. Er zal dan minder overlap in
tolerantieniveaus zijn.
Samenleving in haar geheel homogener in acceptatie van
handelingen in de privésfeer
We hebben beide aspecten van polarisatie (binnen en tussen groe
pen) onderzocht voor de Nederlandse bevolking als geheel, voor de
lager- ten opzichte van de hogeropgeleiden en voor de kerkgangers ten
opzichte van de niet-kerkgangers.17 Uit de analyses blijkt ten eerste dat
de samenleving als geheel homogener is geworden in de acceptatie van
handelingen in de privésfeer tussen 1981 en 2017/’18.
Daarnaast blijkt dat de verschillen in acceptatie tussen de hoger- en
lageropgeleiden door de jaren heen significant zijn afgenomen, maar
dit geldt niet voor de verschillen tussen de lager- en middelbaar opgelei
den. Wat betreft verschillen binnen deze groepen zien we dat zowel de
middelbaar als de hogeropgeleiden in het algemeen homogener zijn dan
de lageropgeleiden, en deze homogeniteit is over de tijd ook significant
toegenomen.18 In figuur 2.6 zijn de verschillen tussen de twee uiter
ste groepen weergegeven. We zien dat de verdelingen van de lager- en
hogeropgeleiden in 1981 meer aan beide uiteindes te vinden zijn, terwijl
ze in de jaren daarna allebei langzaam naar de rechterkant van de figuur
verschuiven. Daarnaast zien we dat de verdeling van de hogeropgeleiden
smaller en puntiger wordt, wat duidt op meer homogeniteit, terwijl de
antwoorden onder de lageropgeleiden meer verdeeld zijn over de gehele
breedte van de figuur.
Verschillen in acceptatie tussen kerkgangers en niet-kerkgangers
zijn vanaf 1981 niet significant toe- of afgenomen. Hoewel we eerder
hebben vastgesteld dat zowel kerkgangers als niet-kerkgangers hande
lingen in de privésfeer meer accepteren, is dit voor beide groepen dus
in relatief gelijke mate gebeurd, waardoor de verschillen door de jaren
heen gelijk gebleven zijn. Wel zien we dat er iets is veranderd wat betreft
homogeniteit. In 1981 waren het de kerkgangers die onderling het meest
eensgezind waren over morele kwesties, in 2017/’18 zijn het juist de
niet-kerkgangers die hier meer hetzelfde over denken (deze verandering
is ook significant). In figuur 2.7 zien we inderdaad dat de verdelingen van
de kerkgangers en niet-kerkgangers zich in alle jaren vooral aan beide
uiteindes van de figuur bevinden en dat de groepen dus niet dichter
naar elkaar toe zijn gegroeid. Wel zien we dat steeds meer kerkgangers
deze handelingen acceptabel vinden: de antwoorden zijn meer verspreid
over de hele breedte van de figuur in plaats van alleen aan de linkerkant.
Ook de niet-kerkgangers zijn door de tijd heen hoger gaan scoren op
de acceptatieschaal. Daarnaast zien we duidelijk dat deze groep homo
gener is geworden: de verdeling is in 2017/’18 veel smaller en puntiger.
Nog maar heel weinig niet-kerkgangers begeven zich aan de linkerkant
van de figuur en vinden deze handelingen niet acceptabel.
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16 P. DiMaggio, J. Evans en B. Bryson, Have
American’s social attitudes become
more polarized?. American Journal of
Sociology 102 (1996), 3: 690-755.
17 Dit hebben we gedaan met hetero
skedastic ordered probit models. Deze
methode maakt het mogelijk om
tegelijkertijd de verschillen tussen
groepsgemiddelden en de verschillen in
diversiteit binnen groepen te schatten.
Zo wordt zowel het gemiddelde van als
de variantie in acceptatie als afhankelijke variabele gebruikt en kunnen we
zien of opleidingsniveau, kerkgang,
leeftijd, geslacht en inkomen hier
effect op hebben. Daarnaast voegen
we interacties toe tussen evs-ronde en
opleidingsniveau en evs-ronde en kerkgang, om te kijken of deze effecten over
de tijd heen veranderd zijn. Voor een
gedetailleerde beschrijving van deze
methode, zie: M.M. Jaeger, United but
divided: Welfare regimes and the level
and variance in public support for redistribution. European Sociological Review 25
(2009), 6: 723-737.
18 In de analyses zonder de deelnemers
aan het websurvey is de toename in
homogeniteit onder hogeropgeleiden
niet langer significant (p = 0,186 t.o.v.
p = 0,023 in de originele analyses inclusief deze deelnemers).
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Figuur 2.6 Acceptatie van handelingen in de privésfeer voor lager- en hogeropgeleiden, bevolking van 18+,
Nederland 1981-2017/’18 (frequenties)a
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Zie voor toelichting figuur 2.1. De x-as geeft de antwoordschaal weer (1-10) en de y-as staat voor het aantal mensen dat een bepaald
antwoord gegeven heeft. De groep middelbaar opgeleiden is in deze figuur buiten beschouwing gelaten.

Bron: European Values Study 1981-2017/’18

Figuur 2.7 Acceptatie van handelingen in de privésfeer voor kerkgangers en niet-kerkgangers, bevolking van 18+,
Nederland 1981-2017/’18 (frequenties)a
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Zie voor toelichting figuur 2.6. Niet-kerkgangers zijn mensen die praktisch nooit naar de kerk gaan (score 1 en 2 op de zevenpuntsschaal
voor kerkgang); kerkgangers gaan minstens eens per week (score 6 en 7). De groep ‘zo nu en dan’ (score 3 tot en met 5) is in deze figuur
buiten beschouwing gelaten.

Bron: European Values Study 1981-2017/’18
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Feitelijk groeien de tegenstellingen niet, affectief misschien wel
We kunnen dus concluderen dat de Nederlandse samenleving als geheel,
en opleidings- en religieuze groepen in het bijzonder, niet verder van
elkaar verwijderd raken als het gaat om morele kwesties. Hoewel er
nog altijd verschillen bestaan, worden deze eerder kleiner dan groter.
Verder zien we dat de groter wordende groepen van hogeropgeleiden en
niet-kerkgangers erg eensgezind zijn, terwijl de kleine groepen lager
opgeleiden en kerkgangers meer verdeeld zijn. Dit komt gedeeltelijk
doordat deze laatste groepen niet alleen bestaan uit traditionele en
orthodoxe mensen met strikte normatieve opvattingen, maar zij zijn
hier wel meer aanwezig.19
Hoewel er dus weinig sprake is van polarisatie, werd in een eerder
kwartaalbericht (cob 2019|1: 44) geopperd dat er wel affectieve polarisatie
zou kunnen plaatsvinden. Hierbij gaat het niet zozeer om groeiende fei
telijke verschillen in tolerantie, maar om het steeds negatiever wordende
beeld dat mensen hebben van anderen die niet dezelfde opvattingen
delen. Op basis van onze bevindingen is het niet vreemd als deze vorm
van polarisatie in de toekomst zou toenemen. We zien namelijk dat het
overgrote deel van de bevolking steeds meer op elkaar gaat lijken als het
gaat om morele kwesties, waardoor het des te meer opvalt als iemand
hiervan afwijkt. Zo kan het negatieve beeld van ‘anderen’ dus versterkt
worden, zonder dat er daadwerkelijk polarisatie plaatsvindt. Daarnaast
zien en weten we veel meer van anderen dan vroeger door de toename
van de hoeveelheid informatiebronnen, zoals sociale en andere digitale
media. Hierdoor kan elk voorval een bevestiging van toenemende polari
satie lijken, terwijl het eigenlijk om losse incidenten gaat.

Slot

19 M. Bovens, Opleiding als scheidslijn:
Van oude en nieuwe maatschappelijke
breukvlakken (Oratie Van Doornlezing
op 21 juni 2012), Rotterdam: Erasmus
Universiteit, 2012.
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We hebben in dit hoofdstuk aan de hand van open en gesloten vragen uit
de European Values Study (evs) beschreven hoe Nederland in de afge
lopen vier decennia veranderd is op het gebied van morele kwesties en
hoe we er momenteel voor staan in vergelijking met andere Europese
landen. Ook bekeken we welke groepen het meest van elkaar verschil
len en of deze door de tijd heen meer van elkaar zijn af gedreven in hun
opvattingen.
We vonden ten eerste een duidelijke tweedeling tussen morele
kwesties die betrekking hebben op het individu (zoals homoseksua
liteit, euthanasie, echtscheiding, abortus en zelfdoding) en kwesties
die invloed hebben op het collectief (waaronder belastingontduiking,
zwartrijden, het aannemen van steekpenningen en uitkeringsfraude).
Acceptatie van het gebruik van softdrugs behoorde tot geen van beide
categorieën, maar wordt in de afgelopen decennia steeds meer ge
accepteerd en ook steeds meer als een privéhandeling beschouwd.
Het toenemende belang van vrijheid en zelfbeschikking in Nederland
heeft gezorgd voor een sterke stijging in de acceptatie van handelingen
in de privésfeer sinds 1981, terwijl onze acceptatie van handelingen die
het collectief benadelen juist iets gedaald is. Homoseksualiteit wordt
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het meest geaccepteerd, terwijl uitkeringsfraude en het aannemen van
steekpenningen op een lage acceptatie kunnen rekenen.
Zoals verwacht vinden we in Nederland in vergelijking met de meeste
andere Europese landen het gebruik van softdrugs en handelingen in de
privésfeer meer acceptabel, maar deze positie is niet langer zeer uitzon
derlijk. Ook op het gebied van handelingen die het collectief schaden
springt Nederland er niet (meer) uit.
De verdeeldheid in morele kwesties die tegenwoordig nog te vinden
is in Nederland zit vooral in kwesties die het individu aangaan en bijna
niet in keuzes die het collectief schaden; over de laatste zijn we al heel
lang erg eensgezind. De grootste verschillen in acceptatie van hande
lingen in de privésfeer zijn te vinden tussen cohorten. Deze verschillen
worden op hun beurt weer verklaard door verschillen in opleidings
niveau en kerkgang. Verschillen in acceptatie van homoseksualiteit en
zelfdoding komen echter in veel mindere mate voort uit kerkbezoek.
Nederlanders zijn nog altijd het meest verdeeld als het gaat over de
acceptatie van zelfdoding.
Hoewel de geluiden in het publieke debat op polarisatie lijken te duiden,
is daar in werkelijkheid eigenlijk geen sprake van. Onze samenleving
wordt als geheel juist homogener in tolerantie. Er is een toename in
de acceptatie van handelingen in de privésfeer te vinden in elke laag
van de bevolking. De lager- en de hogeropgeleiden groeien zelfs meer
naar elkaar toe en vooral de middelbaar opgeleiden worden steeds
homogener in hun opvattingen. Verschillen tussen kerkgangers en niet-
kerkgangers zijn door de tijd heen stabiel gebleven, maar de homogeni
teit onder niet-kerkgangers is wel toegenomen. Er is zelfs een (groeiend)
plafondeffect waar te nemen: met uitzondering van bepaalde kleine
groepen kunnen we bijna niet hoger scoren op tolerantie dan we nu
al doen. Dit betekent zeker niet dat er geen ernstige incidenten plaats
vinden of dat zorgen hierover ongegrond zouden zijn. Wel draagt dit bij
aan de beeldvorming over bepaalde groepen en zorgen deze incidenten
voor een gevoel van toenemende polarisatie.
Paradoxaal genoeg heeft de toename in steun voor individuele
vrijheid dus niet geleid tot meer verdeeldheid, maar eerder tot een
nieuwe vorm van overeenstemming. Zoals Duyvendak het al eens mooi
verwoordde toen hij over deze nieuwe eensgezindheid sprak: ‘Als méér
individuen méér te kiezen hebben, betekent dit nog niet dat er dus meer
verschillend zal worden gekozen.’ 20

20 Duyvendak (noot 1): 10.
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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 onderwerpen om Nederland in de tijd en internationaal te kunnen plaatsen en verscheidenheid 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 2019
Ook dit kwartaal is het enquêteonderzoek weer uitgevoerd door samr op een
steekproef van personen van 18 jaar en ouder uit zijn respondentenbestand samsam.
Voor het cob wordt gebruikgemaakt van het deel van het onderzoekspanel dat is
samengesteld op basis van telefonische werving; er is geen gebruikgemaakt van
zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen in principe geen vergoeding, maar 92
panelleden die telefonisch niet kunnen worden uitgenodigd en herinnerd, ontvangen
een cadeaubon van € 7 om hen snel en positief te laten reageren.
Omdat in het panel onvoldoende jongeren (18-34 jaar) voor het cob kunnen worden
geselecteerd en tot medewerking aan het onderzoek kunnen worden bewogen, zijn
aanvullend respondenten geworven door schriftelijke benadering van 1905 jongeren uit een personensteekproef van het cbs. Deze jongeren werd bij deelname een
cadeaubon van € 10 in het vooruitzicht gesteld. Dit heeft 239 extra respondenten
opgeleverd. Vergelijking van deze groep met de 78 regulier geworven jongeren laat op
veertig opvattingen twee significante (p < 0,05 tweezijdig) verschillen zien: de extra
geworven jongeren hebben minder vertrouwen in de televisie en vinden minder vaak
dat politici niet geïnteresseerd zijn in de mening van mensen zoals de respondent.
Dat zit in de marges van het toeval. De extra geworven jongeren zijn ook significant
vaker man en lager opgeleid en daarmee compenseren ze de gebrekkige representativiteit van de regulier geworven jongeren.
In totaal hebben (via de reguliere en aanvullende werving) 1.159 mensen t ussen
1 juli en 5 augustus 2019 de vragenlijst volledig ingevuld (1.017 via internet en
142 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van de online vragenlijst was 20 minuten. 97% beoordeelt het onderzoek met een voldoende en het gemiddelde cijfer is
een 7,6. Tenzij anders vermeld, zijn in dit rapport de resultaten gewogen op sekse,
leeftijd, opleiding en internetgebruik. De weegfactor varieert van 0,46 tot 4,11
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(47 respondenten hebben een gewicht kleiner dan 0,5 en 56 een gewicht groter dan 2
(2 daarvan groter dan 3)) en de weegefficiëntie is 81%. Dat komt neer op een effectieve
steekproef van 933. Zie verder Petra Immerzeel, Tessa Dahlmans, Jurian Broers en
Rolien Willmes, Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspectieven 2019, 3e kwartaal.
Leusden: samr, augustus 2019 (projectnummer 30.123), beschikbaar op www.scp.nl/
publicaties.
Op 14 augustus 2019 hebben de auteurs van het Sociaal en Cultureel Planbureau en
hun collega Dorieke Molenaar 36 respondenten gebeld met aanvullende vragen over
normen en waarden en over onderwerpen voor de politieke agenda (zie hoofdstuk 1).
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 & godsdienst;
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;
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2018|1:	vertrouwen in informatiebronnen en lokaal bestuur & decentralisaties;
2018|2:	globalisering en onveiligheidsgevoelens;
2018|3:	samenleven;
2018|4:	naar een flexibele samenleving?;
2019|1:	maatschappelijke tegenstellingen en polarisatie; en
2019|2:	zorgen over de zorg.
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