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Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe het Nederlandse publiek aankijkt tegen de EU. Dit onderzoek is onderdeel van een groot Europees 
onderzoek. Er deden 234 mensen mee aan het onderzoek dat de vorm had van een online dialoog.  

De eerste vragen in de dialoog gaan over wat de EU meer en minder moet doen in de ogen van de respondenten.  

Waar de EU meer moet doen volgens de deelnemers zijn:  

- De vluchtelingenproblematiek: een eenduidig standpunt innemen, omdat het anders leidt tot ongelijkheid.  
- Het milieu, omdat het grensoverschrijdende probleem is. 
- Kritischer met het budget omgaan en iets doen aan de (volgens de deelnemers) onnodig hoge kosten van de EU.  

Op de vraag wat de EU minder moet doen worden genoemd: 

- Minder verspillen. Ook hier komen de kosten weer naar boven.  
- De omvang van de EU, strenge toetredingseisen: niet voor landen waar de democratie en vrijheid onder druk staan.  
- Geen bemoeizucht in nationale aangelegenheden (zowel bij tradities, als nationale zaken en regelgeving). 
- Minder bureaucratie: men wil minder loze regels - er zijn er te veel, ze werken belemmerend en hebben weinig nut.  

 
In de dialoog zijn de door de respondenten genoemde onderwerpen verder uitgediept, zoals immigratie en milieu.  

Men stelt dat op het gebied van immigratie de EU veel strikter kan zijn en geen lokale afwijkingen moet tolereren. De afspraken moeten dwingend zijn. De 
EU moet de migranten herverdelen over (heel) Europa en daarbij moet onderling beter worden samengewerkt. Het is een Europees probleem, niet alleen 
voor Zuid-Europa. Solidariteit bij het opnemen geldt voor alle landen vindt men. Daarnaast pleit men ervoor om de landen van herkomst te ontwikkelen, 
zodat economische vluchtelingen geen reden hebben om te vertrekken en om gelukszoekers en mensen die hier ‘onrechtmatig’ zijn terug te sturen. 

Op milieugebied wordt de urgentie gevoeld, de aanpak van klimaatverandering is belangrijk voor de toekomst. Juist omdat het een grensoverschrijdende 
kwestie is die over de grenzen heen moet worden opgelost, is het bij uitstek een onderwerp voor Europa. Europa mag hierin zelfs een voorttrekkersrol in de 
wereld vervullen. Het beleid moet duidelijk en afdwingbaar zijn. De EU moet geen verschillen tussen landen tolereren omdat dat een ongelijk speelveld 
creëert. Het inzetten van sancties voor dit onderwerp vindt men geoorloofd om lidstaten aan de afspraken te laten houden. Naast beleidsmatige ruimte ziet 
men ook een rol voor het individu, die een eigen verantwoordelijkheid heeft in het tegengaan van klimaatverandering (al is de steun daarvoor wel wat 
minder).  

Vervolgens komen de kosten van de Unie aan de orde. In de introductie van de vraag over de kosten is gesteld dat een gemeenschappelijk EU-beleid geld 
kost. Daarvoor is begrip, maar de EU mag volgens de meerderheid niet meer kosten dan nu. Men is bang dat als de EU meer geld beschikbaar heeft, dit zal 
leiden tot uitdijende kosten. Daarnaast is men tegen het inleveren van nog meer nationale soevereiniteit: Als het geld naar de EU gaat heb je er niets meer 



 

over te zeggen en wordt de EU nog machtiger. Hier zien we een echo van het begin van de dialoog, waar men al aangeeft dat men vindt het geld van de EU 
(nu al) niet goed wordt besteed (de periodieke verhuizing van de ambtenaren is een veelgebruikte illustratie). In dit verband is tevens de afwijzing van een 
Europese belastingheffing door de meerderheid van de deelnemers te zien. Het is een spanningsveld in de hele dialoog; men wil grip hebben op Europa en 
de angst voor hogere kosten en het verliezen van de grip op die kosten lijkt groot. Overigens denkt men ook dat een EU-belasting te complex in de 
uitvoering is.  

Op het gebied van de kosten lijkt de koopman het hiermee te winnen van de dominee. Men vindt de EU nu al duur en verspillend met budgetten, daar moet 
eerst iets aan gebeuren voordat er over hogere bijdragen kan worden gepraat. De EU is niet een geliefd partner, maar er lijkt eerder sprake van een 
verstandshuwelijk. 

Dat wordt bevestigd door de andere rode lijn die door de dialoog loopt: de nationale belangen prevaleren boven de Europese, tenzij de problematiek niet 
nationaal is op te lossen, zoals op het gebied van milieu en vluchtelingen. Daar mag Europa het stuur overnemen en met dwingende wetgeving en 
maatregelen komen.  

Tot slot is in de dialoog gevraagd wat men vindt van de besluitvorming binnen de EU: moeten besluiten met 100% consensus of bij meerderheid van 
stemmen worden genomen? Men kiest voor het laatste omdat dit nodig is voor het functioneren van de EU (anders wordt het onbestuurbaar stelt men) en 
het is een goed democratisch principe. Hierbij kiest men wel voor een ‘duidelijke meerderheid’ (zonder uit te leggen wat dat precies is).  
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I. Aanleiding, doel en aanpak 

1.1. Doel en achtergrond van de online dialoog 
 

Doel van het onderzoek is om vast te stellen hoe het algemeen publiek aankijkt tegen de Europese Unie. Naast de onderwerpen die de respondenten 
spontaan aandragen, zijn er ook een paar vragen voorgelegd die van tevoren zijn voorbereid: wat de EU mag kosten en hoe de besluitvorming binnen de EU 
moet plaatsvinden.  

Dit onderzoek is onderdeel van een groter Europees onderzoek. Wij werken hier samen met Kessels & Smit die de rapportage van aanvullende focusgroepen 
verzorgd. Deze zijn apart gerapporteerd.  

 



 

1.2. Aanpak 
1.2.1. Steekproefverantwoording 

De deelnemers zijn door Ipsos geworven uit hun onderzoeksdatabase met 40.000 respondenten. De respondenten ontvingen een vergoeding voor hun 
deelname. De deelnemers vormen een redelijke afspiegeling van de Nederlandse bevolking al is er wel een grotere vertegenwoordiging van hoger 
opgeleiden (HBO, Universiteit). De resultaten van de dialoog zijn niet gewogen voor deze afwijking. Uitkomsten van polls kunnen 
dus ook niet worden geïnterpreteerd als bevolkingsstatistieken (dus niet: ‘Nederlanders willen…’). Het gaat in dit rapport vooral 
om de duiding en het kwalitatieve verhaal erachter: wat noemt men, waarover is consensus, waarover gaat het precies. 

Het onderzoek had de vorm van een online dialoog. In een online Synthetron dialoog wordt aan de aanwezigen een combinatie 
van open en poll vragen gesteld. De vragen zijn vooraf geïnventariseerd en in een script vastgelegd. Dit vragenscript is gebruikt 
tijdens de sessie. Tijdens de sessie is bij de eerste twee vragen een top acht gemaakt van onderwerpen met de meeste steun die 
spelen in Europa (onderwerpen waar de EU meer of minder aandacht aan moet besteden volgens de respondenten). Deze 
onderwerpen zijn later in de dialoog nogmaals voorgelegd in de vorm van stellingen die de deelnemers moesten prioriteren. 

Van tevoren zijn stellingen voorbereid door het SCP die we in alle groepjes als hypothese hebben ingebracht, de zogenaamde 
‘super berichten’ of ‘super probers’ (zie ook bijlage 2: Methode en Bijlage 3 script - hier zijn ze onder de kolom ‘prober’ 
weergegeven). 

Voordat de deelnemers in de sessie kwamen is hen ook een aantal vragen gesteld:  

• Naam en ID (in verband met de vergoeding) t.b.v. Ipsos 
• In hoeverre ben je het eens met deze stelling: Het Nederlandse lidmaatschap van de EU is een goede zaak (5 puntenschaal: zeer oneens t/m zeer 

eens) 
• In hoeverre ben je het eens met deze stelling: De politiek in Den Haag heeft te veel macht overgedragen aan Europa (zelfde schaal) 

 
En tevens is hen gevraagd of ze beschikbaar zijn voor een vervolggesprek, een tweetal focusgroepen met opinieleiders. Deze opinieleiders zijn bepaald aan 
de hand van de activiteit: als ze een bovengemiddeld aantal synthetrons (berichten met steun van meer dan 4 deelnemers) maken, dan verwoorden zij 
blijkbaar heel goed wat er in de groep met deelnemers speelt. Na de selectie is in overleg en binnen de privacyregels een tweetal groepen met opinieleiders 
gemaakt die door Kessels & Smit in een focusgroep verder zijn bevraagd.  

Ipsos heeft ook nog twee focusgroepen met algemeen publiek geselecteerd voor nog twee aanvullende focusgroepen voor Kessels & Smit, rapportage van 
de focusgroepen zijn niet in dit rapport opgenomen.  

 
 



 

1.2.2. Methode van Synthetron 

De software van Synthetron is ontwikkeld om grote groepen tot 2000 mensen in staat te stellen tegelijkertijd en anoniem te bepalen wat zij belangrijk 
vinden. De software plaatst iedere deelnemer bij binnenkomst in een groepje van 5 deelnemers. In dat groepje vindt de eerste discussie plaats. Alle 
deelnemers krijgen dezelfde vraag voorgelegd. De berichten die de 5 deelnemers schrijven verschijnen op hun scherm en de deelnemers in het groepje 
moeten d.m.v. stemmen aangeven in hoeverre ze het eens zijn met elkaars bijdragen.  

Als de meerderheid van de groep het eens of oneens is met een bericht wordt dit bericht een zogenaamde ‘synthetron’. Deze synthetron migreert naar 
andere groepjes, die vervolgens ook weer op deze synthetron moeten stemmen. Elk groepje krijgt zo de gefilterde input van andere groepen voorgelegd, 
zolang er voldoende steun is.  Het systeem berekent namelijk continue hoeveel deelnemers op het bericht hebben gestemd en hoeveel deelnemers het er 
mee (on)eens zijn. Zolang de consensus hoog is, blijft het bericht migreren totdat uiteindelijk iedereen in de dialoog het bericht heeft gezien, of totdat de 
moderator overschakelt naar het volgende onderwerp. 

Op deze manier worden meningen steeds geëvalueerd. In de wetenschappelijke ‘white paper’ wordt dit met een Darwiniaanse ‘struggle’ vergeleken: (in de 
ogen van de deelnemers) kansrijke meningen migreren, kansarme opinies sterven al in de eerste groep of migreren naar de volgende schil.  
Slechts een klein deel van wat wordt geschreven, wordt een synthetron (in onze benchmarkcijfers gemiddeld 16%).  Aan het einde van de dialoog is er een 
lijst per vraag met de synthetrons, van hoge naar lage steun gerangschikt. 

Deze vorm biedt de mogelijkheid om in een dialoog van één uur met veel mensen enorm veel inzichten te verzamelen en te beoordelen. Het levert open 
antwoorden op, waarvan wel gelijk bekend is hoeveel steun deze in de groep hebben. Het is daarmee een vorm van grootschalig kwalitatief onderzoek. Het 
is veel efficiënter dan ouderwetse asynchrone methoden van inzichtverzameling. 

Bij de analyse worden er drie verschillende soorten van data gebruikt: de synthetrons, berichten die dat niet zijn geworden en bipotrons. Een synthetron is 
een mening waar in een groepje van 5 op een schaal van -1 (oneens) tot +1 (eens) een gemiddelde score tussen -0,8 tot -1 of +0,8 tot +1 wordt gescoord. 
Bipotrons zijn meningen waarop men bipolair stemt: zowel eens als oneens. Dat zijn nogal eens interessante meningen, want zij verdelen de groep en 
kunnen belangrijke discussiepunten zijn, die eerst opgelost moeten worden voordat je een onderwerp een stap verder kan brengen. Berichten die een 
gemiddelde score tussen de -0,8 en +0,8 behalen, migreren niet naar andere groepen en ‘sterven‘ in de oorspronkelijke groep (maar zitten wel in de dataset 
en zijn beschikbaar voor de opdrachtgever). 

De analyse van de data gaat in verschillende stappen: 

• Eerst worden alle synthetrons gerubriceerd in clusters van gelijksoortige inhoud. Deze clustering wordt geevalueeerd door een tweede 
onderzoeker.  
De clusters worden beschreven en toegelicht aan de hand van (een selectie) van de synthetrons. Omdat op elke synthetron is gestemd, weten we 
hoeveel deelnemers het al dan niet eens zijn met een bericht. De aantallen voor en tegen stemmen op de verschillende synthetrons in de cluster 
worden opgeteld en weergegeven in een grafiek. De grafiek geeft daarmee inzicht in het relatief belang van de clusters.  



 

• De totaal telling van het aantal stemmen voor en tegen in de grafieken is dus niet een absoluut aantal voor of tegenstemmers op een bepaalde 
mening, maar een samengesteld totaalcijfer van een cluster van meningen/synthetrons. Daarom kunnne de aantallen voor of tegenstemmers ook 
groter zijn dan het aantal deelenemrs (de N) 

o Een voorbeeld: bij de eerste vraag is een cluster corruptiebestrijding, daar zijn twee opmerkingen over gemaakt (tussen haakjes aantal 
voor/tegenstemmer): "Er moet ook meer gedaan worden aan corruptie in sommige Oost-Europese landen”(8/0)  en “bureaucratie en 
corruptie tegen gaan”(4/0). 

o Opgeteld krijgt de cluster corruptiebestrijding dus 12 stemmen voor en 0 tegen. 
o De vragen die hoger in de grafiek eindigen krijgen meer ‘samengestelde steun’. Bijvoorbeeld over immigratie/vluchtelingen zijn 16 

berichten geschreven waarop totaal 152 stemmen voor en 12 tegen waren. Deze eindigt daarom als hoogste item in de grafiek. 
o Hiermee geven we een soort samengesteld gewicht aan een cluster van meningen en is het grafisch uitvergroot: je ziet extremere 

verschillen, maar de waarde is dus niet, als bij een enquête, het aantal mensen dat op 1 vraag stemt.  
 

• Verder wordt gekeken over de onderwerpen heen, hoe de consensus per vraag is. Als daar grote verschillen in zijn, analyseren we wat er verder 
geschreven is. Hier hebben we dan vooral gekeken naar de bipotrons.  

  



 

1.2.3. Gebruikt vragenscript 

De online dialoog en analyse van de data is als volgt gedaan: 

Het volgende vragenscript is gebruikt 1 Methode van de analyse 

Het vragenscript is in samenwerking met de opdrachtgever tot stand gekomen. De volgende vragen zijn 
voorgelegd: 

1. De EU houdt zich met uiteenlopende onderwerpen bezig. Kunt u in uw eigen woorden 
aangeven aan welk onderwerp de EU de komende jaren wat u betreft meer zou moeten doen 
en waarom? 

2. Zijn er ook onderwerpen waaraan de EU minder aandacht zou moeten besteden dan ze nu 
doet? 

3. Een onderwerp dat veel is genoemd door jullie is immigratie/vluchtelingen van buiten de EU. 
Waarom moet de EU hier meer aan doen? 

a. Wat houdt zo’n EU-aanpak volgens u in? Hoe moet de EU dat doen?  
4. Er zijn diverse mensen die aangeven dat milieu/klimaat op Europees niveau aangepakt moet 

worden. Waarom vindt u dat? 
a. Wat houdt zo’n EU-aanpak volgens u in? Hoe moet de EU dat doen?  

5. Gemeenschappelijk EU-beleid kost geld. Mag de EU meer kosten dan ze nu doet? Waarom wel 
of niet? 

6. In hoeverre bent u het eens met de stelling: De EU moet zelf belasting kunnen heffen? 
7. Hoe vindt u dat de besluitvorming in de EU moet worden gedaan? 
8. Hoe belangrijk vindt u de onderwerpen die achtereenvolgens in uw scherm komen voor de EU 

in de komende jaren? Geef op de schaal aan hoe belangrijk u het vindt, van onbelangrijk (links) 
tot uiterst belangrijk (rechts) of daar tussenin. 

9. In hoeverre bent u het eens met de stelling: Het Nederlands lidmaatschap van de EU is een 
goede zaak? 

10. In hoeverre bent u het eens met de stelling: De politiek in Den Haag heeft te veel macht 
overgedragen aan Europa? 

Analyse van de data is allereerst gedaan op 
basis van de gegenereerde synthetrons 
(opmerkingen waarover een bepaalde mate van 
consensus is). Deze synthetrons zijn 
geanalyseerd en geclusterd naar inhoud. Deze 
clustering is door 1 onderzoeker voorgesteld en 
geaccordeerd door de tweede onderzoeker.  
Per vraag is de uitslag van deze clusters 
weergeven in een grafiek. Clusters worden 
regelmatig geïllustreerd aan de hand van 
letterlijke synthetrons. Als een synthetron in de 
tekst wordt vermeld, is deze schuin gedrukt 
weergegeven.  

Bij de genoemde ideeën is ook in de data set 
met alle opmerkingen gekeken, om te kijken of 
er ook onderwerpen zijn waar juist tegengesteld 
wordt gestemd, de zogenaamde Bipotrons. Ook 
daar is in de rapportage aandacht aan besteed. 
De overige opmerkingen zijn buiten 
beschouwing gebleven. 

 

Voor een uitgebreide uitleg van de methodiek: 
zie bijlage 2. 

                                                           

 
1 In de bijlage 3 is het volledige operationele script opgenomen. Zoals beschreven is dit script met onderzoekers van het SCP samengesteld. 



 

Activiteit, interactie en consensus  

2.1. Activiteit: een zeer actieve sessie met lage consensus 

 Sessie 27-8-2018 Synthetron-
gemiddelde  Sessie 27-8-2018 Synthetron-

gemiddelde 
ACTIVITEIT   OVEREENSTEMMING   
Aantal actieve deelnemers2 234  Totaal aantal synthetrons3 596  
Totaal aantal berichten verstuurd 429  Synthetron percentage 14% 16% 
Aantal berichten per persoon 18 14 Totaal aantal bipotrons4 979  
Aantal reacties op berichten 1330  Bipotron percentage 23% 20% 
% reacties op berichten 31% 19%    
 

De activiteit van de sessie is hoog:  

• Het aantal berichten verstuurd per persoon is hoger dan het gemiddelde (18 versus 14 gemiddeld).  
• Er is sprake van hoge interactiviteit, het percentage reacties is veel hoger dan het Synthetron gemiddelde (namelijk 31% versus 19%). 

De overeenstemming is iets lager dan gemiddeld: 

• Het percentage synthetrons is iets lager dan het gemiddelde van andere sessies. 
• Het aantal berichten met bipolair stemgedrag (zowel geheel eens als geheel oneens) is iets hoger dan gemiddeld. 

 

 

 

 

                                                           

 
2 Aantal deelnemers dat een bericht heeft gestuurd en/of op berichten heeft gestemd. 
3 Berichten waar minimaal 4 deelnemers en maximaal alle deelnemers het mee (on)eens zijn. 
4 Berichten met bipolair stemgedrag, waar zowel geheel eens als geheel oneens op is gestemd. 



 

2.2. Consensus per vraag 
Kijken we naar de consensus per vraag5 dan zien we dat er slechts één vraag is waar 
de groep het gemiddeld (t.o.v. andere Synthetron dialogen) vaak mee eens is, 
namelijk in vraag 4: ‘Er zijn diverse mensen die aangeven dat milieu/klimaat op 
Europees niveau aangepakt moet worden. Waarom vindt u dat?’. 

Alle andere vragen hebben een lager dan gemiddelde consensus. De eerste vraag 
aan welke onderwerpen de EU in de komende jaren meer moet doen, is de 
consensus op het gemiddelde niveau van deze sessie.  

Bij de vragen 8 en 9 is geen toelichting gevraagd en deze zijn daarom niet in het 
overzicht opgenomen. Vraag 10 is niet toegelicht op de hoofdvraag en daarom ook 
niet opgenomen.  

Kortom, het was een sessie waarin de diversiteit aan opvattingen goed is gevangen; 
de EU is voor deze groep geen onderwerp van grote overeenstemming.  
 
 

2.3. Waardering van de dialoog 
Aan het einde van de dialoog is gevraagd wat men vond van de sessie. De hoogste synthetrons (met de meeste stemmen ‘eens’ laten een positief beeld 
zien: 

• Worden we hier in de toekomst vaker voor gevraagd? Reactie: Lijkt me inderdaad leuk om vaker mee te doen 
• Geen opmerkingen meer. Iedereen een fijne avond en bedankt voor deze interessante discussie. 
• Interessant 
• Leuke ervaring. 
• Bijzonder interessant, de tijd is voorbijgevlogen. Bedankt allemaal! 
• Hartstikke leuk 
• Even wennen, maar erg leuk!! 
• Heel erg leuk ook om meningen van andere te zien, laat je ook andere inzichten en gedachtes zien! Erg prettig 

                                                           

 
5 De vragen waar geen toelichting gegeven hoefde te worden zijn uit vergelijking gehaald 



 

III. Uitkomsten van de chat voor het SCP, hoe kijkt het algemeen publiek aan tegen de EU? 

3.1 De EU moet meer aandacht geven aan de vluchtelingenproblematiek, het milieu en de kosten van de EU 
De dialoog is gestart met de vraag aan welk onderwerp de EU de komende jaren meer zou moeten doen. In de volgende paragraaf wordt de vraag 
beantwoord wat de EU minder moet doen. In nevenstaande grafiek wordt het relatief belang van de onderwerpen weergegeven in de vorm van het totaal 
aantal stemmen geheel eens /geheel oneens voor alle berichten over het betreffende onderwerp. Zie bijlage 2 voor een verdere uitleg hiervan. 

Bij de antwoorden valt het op dat er vooral verwacht wordt dat de EU meer doet bij 
grensoverschrijdende zaken maar zich bij voorkeur niet met nationale aangelegenheden 
moet bemoeien. 

De volgende zaken worden voorgedragen als punten waarop de EU meer kan doen: 

1) Ten aanzien van immigratie en vluchtelingenproblematiek: een eenduidig 
standpunt innemen, meer aandacht hieraan besteden omdat het anders leidt 
tot ongelijkheid. 
• Eenduidig standpunt over het vluchtelingenbeleid. Nu Malta en Italië 

vluchtelingen terugsturen omdat ze willen dat andere landen ook meer 
vluchtelingen moeten opvangen lijkt het me een goed plan om hier als EU 
een standpunt ver in te nemen. 

• Meer aandacht aan migratie want het probleem wordt steeds groter 
• EU moet meer aandacht besteden aan de vluchtelingenproblematiek, want 

momenteel zijn er slechts een paar landen die hier netjes hun 
verantwoordelijkheid nemen en andere laten er andere landen voor 
opdraaien 
 

2) Meer aandacht voor het milieu, door samenwerking, omdat het een 
grensoverschrijdende problematiek is. 
• Samenwerken op milieugebied 
• EU moet meer aandacht besteden aan milieuproblematiek want dit is niet 

per land op te lossen en moet samen met de andere EU-landen aangepakt 
worden om zo ook de andere landen/werelddelen mee te krijgen 
 

  



 

 
3) Kritisch zijn op het budget/ iets doen aan de (volgens de deelnemers) onnodig hoge kosten van de EU. 

• Zorgen dat ze altijd op 1 locatie zitten en niet de gehele tijd verhuizen tussen Brussel en Straatsburg (wat niet nodig is maar wel onnodig veel 
geld kost) 

• De EU zou minder geld moeten besteden aan topsalarissen van politici. Soms onevenredig grote bedragen die politici in sommige landen krijgen, 
terwijl het geld harder elders nodig is 

• Wat mij betreft het omlaag brengen van de kosten die zij maken. 
 

4) Ten aanzien van de omvang van de EU: het toetredingsbeleid streng handhaven, landen waar democratie en de vrijheid van meningsuiting in 
gevaar zijn (zoals Turkije) niet toelaten. Eerst het huis op orde voordat er überhaupt landen bij mogen komen. 
• Toetreding van landen waar de democratie onder druk staat en vrijheid van meningsuiting niet gebruikelijk is moet ten alle tijde worden 

voorkomen. Uitbreiding mag dus voorlopig op een laag pitje. 
• Zoals Turkije nooit toelaten, zij volgen de regels niet op 
• Eerst moeten de problemen in de al bestaande EU-landen opgelost worden, voordat het uitgebreid kan worden 

 
Hierna komen nog veel onderwerpen met weinig steun: 

5) Voor een betere criminaliteitsbestrijding moet de politie nog beter samenwerken. 
• Nog beter samen werken, wat betreft criminaliteit 
• (Maar wel) een betere samenwerking wat betreft de politie 

 
6) Europese defensie: (meer) samenwerken met andere landen om de vrede te handhaven. 

• Op defensiegebied samenwerken 
• Ik denk aan de oorlog met andere landen dus zolang mogelijk de vrede bewaren 

 
7) Democratisch tekort: enkele burgers vinden dat doordat Brussel geen verantwoording aflegt over haar beleid, de democratische legitimiteit 

onvoldoende is. Dat zou juist meer moeten gebeuren; Brussel leeft in een ivoren toren.  
• Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan de verantwoording naar de burger en de democratische legitimiteit. Op dit moment leeft bij 

veel mensen (ten onrechte) dat men in Brussel in een ivoren toren leeft. 
 

8) Meer aandacht voor corruptiebestrijding.  
• Bureaucratie en corruptie tegen gaan 

 



 

 

9) Digitaal beleid: de burger beter beschermen tegen bedrijven zoals Google, Facebook die privacy data verzamelen en ge/misbruiken. 
• Beleid ter voorkoming dat bedrijven een steeds grotere invloed krijgen op het individu (denk aan Google, Facebook etc.). Grip op data die zij 

vergaderen. 
 

10) Beter medicijn/zorgbeleid: prijsbeperkingen voor farmaceuten op Europees niveau en meer ruimte en vrijheid voor artsen om ook dure 
behandelingen te doen. 
• Ik denk dat het probleem juist ook is dat de kosten in de zorg te hoog zijn en dat daar iets aan gedaan zou moeten worden. En niet de artsen 

belemmeren door ze nog meer te beperken in hun behandelingen omdat dit te duur zou zijn. Denk aan prijsbeperkingen van de farmaceutische 
industrie 
 

11) Politiek blok: door goed samen te werken en één vuist te maken kun je een machtig blok vormen en tegen bijvoorbeeld de VS een vuist maken. 
• Of we als EU afhankelijk zijn van de VS is nog maar de vraag? Jammer genoeg hebben we niet altijd de juiste personen op de juiste plaats, die 

een vuist kunnen maken. Toch is het zo, dat als alle EU-landen het erover eens zijn, kunnen we de VS beter benaderen en ook ons voordeel eruit 
halen. 

 
12) Armoedebestrijding 

• Meer geld uitgeven aan arme landen en voor de kinderen meer doen en geen armoede meer 
 

13) Douane-unie: bewaken van de binnengrenzen voor ene betere veiligheid. 
• Het bewaken van de buitengrenzen moet goed geregeld worden. Reactie: Maar ook de binnengrenzen. Europa is groot. Men kan zich door heel 

Europa verplaatsen zonder controle. Gezien de veiligheid heden ten dage niet al te best. 
 
 

  



 

 

Inzichten vanuit de Bipotrons: opmerkingen waar men sterk van mening verschilt 

Naast de Synthetrons waar de deelnemers het geheel eens of geheel oneens waren met elkaar, zijn er ook Bipotrons. Dit zijn stellingen waarover de 
meningen verdeeld zijn: een aantal van de mensen die de stelling lezen is het ermee een en een aantal juist oneens. De Bipotrons geven vaak net andere 
inzichten dan de Synthetrons. In het geval van de vraag waar meer aandacht aan kan worden besteed zijn er ook een aantal onderwerpen die in de 
Synthetrons minder naar voren kwamen maar in de Bipotrons wel degelijk worden genoemd, en waar men dus sterk van mening over verschilt. De volgende 
Bipotrons sprongen eruit: 

1) Er moet meer aandacht worden besteed aan landbouw. 
• Milieu en duurzaamheid, dus zowel bijv. landbouwbeleid, als emissies en hoe om te gaan met grote vervuilende bedrijven. Minder uitstoten en 

beter voor de wereld zorgen werkt alleen als de EU hierin een front vormt 
 

2) De EU moet meer doen aan armoede bestrijding en inkomensbeleid. 
• Een eenduidig sociaal beleid zodat armoede niet meer bestaat. 
• EU moet meer aandacht besteden aan de loon verdeling in Europa, zodat iedereen gelijk wordt beloond of beloond wordt naar het 

bestedingsniveau uit thuisland 
 

3) De EU moet treinverkeer stimuleren. 
• EU moet meer aandacht moeten besteden aan het internationale treinverkeer in de EU, omdat daardoor het vliegverkeer beperkt kan worden. 

 
4) Meer aandacht voor veiligheid en terrorisme (expliciet samenwerking in terrorismebestrijding). 

• Veiligheid en dan vooral gericht tegen al het terrorisme. Uiteraard een lastig punt, maar ik denk dat hier zeker in geïnvesteerd mag worden om 
het zo veiliger te maken 

• EU moet meer aandacht besteden aan veiligheid en terrorismebestrijding, omdat ik ervan overtuigd ben dat de maatschappij gebaat is bij een 
veilig gevoel. Voelt men zich veilig, handelt men hier ook naar. 

  



 

3.2 Wat de EU minder zou moeten doen is onnodig geld verspillen, streng uitbreidingsbeleid: bepaalde landen niet 
toelaten en niet bemoeien met lokale aangelegenheden. 

Bij deze vraag werd de participanten gevraagd naar waar de EU minder zou kunnen doen en waarom. Ook hier komen onderwerpen zoals het budget van de 
EU en het toetredingsbeleid naar voren en bureaucratie. Dus deels wordt de lijn doorgetrokken van waar eerder aangegeven werd dat er meer aandacht 
aan gegeven moet worden (omdat dat niet goed gaat).  

Daarnaast is er aandacht voor waar men de reikwijdte van Europa wil beperken: op dat 
wat als typisch lokale kwesties en folklore wordt gezien (pensioenen, zwarte Pieten 
discussie). 

In volgorde van (afnemende) steun komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

1) Budget/ kosten van de EU: minder verspilling.  
Hier weer aandacht voor de verhuisoperatie. Maar ook worden onnodige 
infrastructurele projecten en vergaderkosten genoemd. Het mag allemaal wel wat 
minder vindt men.  
• Zorgen dat ze altijd op 1 locatie zitten en niet de gehele tijd verhuizen tussen 

Brussel en Straatsburg (wat niet nodig is maar wel onnodig veel geld kost) 
• De EU geeft soms subsidies aan nutteloze wegen in bijv. Polen. Er moet zuiniger 

om gegaan worden met geld. 
• Er zou veel minder tijd besteed moeten worden aan lange vergaderingen en 

debatten, kosten echt onnodig veel geld 
 

2) Omvang EU/ toetredingsbeleid: geen toetreding van landen als Turkije omdat de 
democratie en vrijheid daar onder druk staan. 
Dit punt is een herhaling van wat we bij de eerste vraag zien. 
• Toetreding van landen waar de democratie onder druk staat en vrijheid van 

meningsuiting niet gebruikelijk is moet ten alle tijde worden voorkomen. 
Uitbreiding mag dus voorlopig op een laag pitje. 

• Ja, dat hele gedoe met Turkije eventueel bij de EU mag van mij wel ophouden inderdaad 
 

  



 

 
3) Geen bemoeizucht in nationale aangelegenheden: hier gaat het over tradities (zwarte Piet). Dat valt buiten het domein van de EU. 

• Ze moeten zich minder bemoeien met de eigen tradities van landen zoals de zwarte Piet discussie 
• Minder bemoeien met interne zaken van andere landen 

 
4) Minder bureaucratie, minder loze regels, het zijn er te veel, ze werken belemmerend, zoals in de landbouw, en hebben weinig nut. 

• Minder bureaucratie en minder loze regeltjes waar niemand op zit te wachten. Dit zorgt alleen maar voor ergernis 
• Minder regels bedenken, zijn nu veel te veel 
• Onze boeren hun werk laten doen zonder al die onnozele regels 

 
5) Nationale soevereiniteit: nationale zaken nationaal houden  

Als een rode draad komt steeds weer het gesprek op wat lokaal is en wat niet. En wat als lokaal wordt gezien, moet lokaal blijven, buiten de invloed 
van de EU. Dus wel milieu, maar geen ‘nationale regelgeving’, al is dat wel een ruim begrip. 
• Uitsluitend zaken aanpakken die grensoverschrijdend zijn, zoals milieu 
• EU moet de binnenlandse regelgeving met rust laten, zo behouden we onze eigen identiteit 

De overige thema’s met geringe steun zijn: 

6) Geen bemoeienis met het pensioenstelsel: dat zou een nationale aangelegenheid moeten zijn; één Europees stelsel vinden sommigen niet nodig. 
• Niet bemoeien met ons pensioenstelsel 
• Ieder land bekijkt dit op hun eigen wijze. Waarom moeten we allemaal hetzelfde pensioenstelsel hebben? Dat is niet nodig! 

 
7) Rentebeleid (ECB): stop leningen en geef rente aan spaarders 

• Stoppen met leningen. Reactie: gewoon weer rente geven op spaargeld 
 

8) Politiek blok/eigen koers 
• Of we als EU afhankelijk zijn van de VS is nog maar de vraag? Jammer genoeg hebben we niet altijd de juiste personen op de juiste plaats, die 

een vuist kunnen maken. Toch is het zo, dat als alle EU-landen het erover eens zijn, kunnen we de VS beter benaderen en ook ons voordeel eruit 
halen. 
 

9) Immigratie: minder geld, opnieuw grenscontroles invoeren.  
• Minder geld naar vluchtelingenopvang 
• Gewoon weer grenscontroles invoeren 

 



 

10) Brexit minder aandacht geven. 
Dit thema wordt niet nader toegelicht en krijgt ook nauwelijks steun. 

 

Inzichten vanuit de Bipotrons: opmerkingen waar men sterk van mening verschilt 

Bij deze vraag zijn er ook een aantal onderwerpen die niet in de synthetrons naar voren kwamen maar in de bipotrons wel worden genoemd en waar dus de 
meningen botsen. De volgende bipotrons springen eruit: 

1) De EU moet zich minder met landbouw bemoeien. 
• Ik lees wel eens dat de landbouw erg onder regels vanuit de EU te lijden heeft 
• Minder aandacht voor landbouw. Gaat heel veel geld naar toe terwijl dat ook nationaal kan. 

 
2) De EU moet minder doen aan sociaal beleid. 
• Ieder land moet zijn eigen koers kunnen bepalen, zo moet de EU zich niet gaan bezighouden met het vaderschapsverlof van Nederland 
• Nog wel landelijk geregeld maar de angst dat de EU alsnog zich gaat bemoeien met de huidige vermogens van de pensioenfondsen. 

 

  



 

3.3 Wat de EU aan immigratie kan doen: strikt beleid, herverdelen, samenwerken. 

Immigratie kwam naar boven als het belangrijkste speerpunt waarop de EU meer kan doen dan ze nu al doet uit de discussie naar voren. In de vervolgvraag 
is dit onderwerp verdiept.  
Er heerst een sterk gevoel dat de EU een eenduidig en werkend beleid moet aannemen 
en dat alle landen zich hieraan moeten houden. Verder moet de herverdeling van 
migranten over de EU-lidstaten beter geregeld worden zodat landen zoals Italië en 
Griekenland niet onevenredig worden belast.  
De deelnemers geven aan dat het ideaal zou zijn als er geen vluchtelingen of migranten 
meer zouden zijn en dat het dus een goed idee is om de landen van herkomst te 
ontwikkelen (al plaatsen ze hier wel een kanttekening bij en vragen zich af of dit wel 
haalbaar is, zie punt 4 hieronder).  
Verder blijkt uit de sessie een wil om zogenaamde “echte” vluchtelingen op te vangen, 
maar economische migranten moeten zo snel mogelijk teruggestuurd worden en 
daarvoor moeten de asielprocedures worden versneld. 

Bij dit onderwerp zijn ook vooraf bedachte stellingen in de dialoog getoetst, om 
daarmee te kijken in hoeverre zo’n mening leeft. Deze stellingen komen weer uit ander 
onderzoek van het SCP. Ze zijn toegelicht met tussen haakjes ‘(prober)’. Als er steun is 
voor zo’n bericht, komt zo’n onderwerp al snel hoger in de ranking dan andere, door de 
deelnemers zelf gegenereerde opmerkingen, omdat een ‘super prober’ alle schermen in 
gaat en daardoor numeriek veel hoger kan scoren. 

De participanten benoemen de volgende onderwerpen: 

1) Een strikt(er) gezamenlijk Europees beleid, dat geen lokale afwijkingen 
tolereert. 
De inzet van een super prober bij deze vraag zorgt ervoor dat hij relatief sterk 
scoort. 

• #Hoe: EU-aanpak: gezamenlijk overleggen, afspraken maken en dan: 
controleren of die afspraken worden nagekomen + en dan ook echt afdwingen dat dat gebeurt! (Prober) 

• EU moet meer aan het vluchtelingenbeleid doen en er moet een Europees beleid komen en niet elk land moet met een eigen beleid komen. We 
komen niet over in de wereld. 
 

2) Herverdeling van migranten over de lidstaten (hoe wordt niet toegelicht). 



 

• Die mensen moeten verdeeld worden over alle EU-landen 
• Nu neemt het ene land veel vluchtelingen op, terwijl het andere land er niets mee te maken wil hebben 

 
3) Onderling (beter) samenwerken, oplossingen zoeken voor het vluchtelingenprobleem, waarbij de afspraken rekening houden met lokale 

draagkracht en dwingend zijn. Het mag niet alleen op de schouders van bijvoorbeeld Italië komen. Solidariteit bij het opnemen geldt voor alle 
landen vindt men.  

• Dan kun je net zo goed geen EU vormen, als elk land zelf mag bepalen tot hoe ver ze gaan in het opnemen van vluchtelingen. Het doel van EU is 
samenwerken, dus samen tot een oplossing komen van een probleem wat er is en ook niet zomaar weggaat. Elk land moet een overzicht maken van 
wat ze maximaal kunnen dragen qua vluchtelingen en daarop moet de EU inspelen. 

• Als Europa als een geheel optrekken. We zijn hier samen voor verantwoordelijk. Niet alleen Italië laten spartelen, dat is niet eerlijk. En tegelijkertijd 
ervoor zorgen dat ze niet alleen doorreizen naar de landen waar het ‘goed’ is, zoals Nederland, maar hier echt komen voor hun veiligheid (en dan zou 
bijv. Polen ook volstaan). De druk moet onderling worden verdeeld. 
 

4) Landen van herkomst ontwikkelen, zodat economische vluchtelingen geen reden hebben om te vertrekken.  
• Wellicht de situatie in het land van herkomst verbeteren zodat men geen reden heeft om te vluchten. Wel lastig. 
• Zorgen dat ze een toekomst krijgen in land van herkomst bv zorgen dat grote bedrijven voor werkgelegenheid. 

 
5) Onderscheid vluchteling/migrant: migranten terugsturen: dit is een belangrijk onderscheid in de dialoog: legale vluchtelingen zijn welkom 

(binnen randvoorwaarden), economische migratie is niet gewenst, ze worden gelukszoekers gnoemd en mensen die hier ‘onrechtmatig’ zijn. 
• Gelukszoeker weren. 
• Mensen die onrechtmatig hier zijn weer snel terug sturen. 
• Er moet onderscheid komen tussen economische en andere immigranten. 

 
6) Opvang legale vluchtelingen (bedoeld wordt: voor hun veiligheid en binnen de regels) makkelijker maken. 
• Beter beleid maken, zodat mensen die vluchten voor onveiligheid op legale en veilige wijze naar Europa kunnen komen (waarbij goed gekeken wordt 

wat de draagkracht van Europa is). 
• Echt schrijnende gevallen van landen waarin vluchtelingen worden vervolgd of gemarteld (geloof /homofilie) moeten zeker worden opgevangen in de 

landen. 
 

7) Migrantenstroom stoppen; het gevoel leeft bij een aantal mensen dat het te veel wordt. 
• Er komen te veel vluchtelingen en wij maar mee betalen aan Brussel. 
• Het is schrijnend maar het zijn er teveel. 

 
 



 

8) Asielprocedure versnellen. Hier speelt op de achtergrond de zaak van de Armeense kinderen.  
• Het zou niet mogelijk moeten zijn om een asielaanvraag na afwijzing steeds weer opnieuw te doen. Zo krijg je dus dat kinderen die hier wonen 

uiteindelijk naar een land moeten wat ze niet kennen. 
 

9) Nationale soevereiniteit: afwijken mag. Dit staat haaks op wat eerder gezegd is over eerlijk verdelen en overrulen van landen die geen 
vluchtelingen op willen nemen en de behoefte om solidair te zijn met landen als Italië. Het is in dit verband een mening met weinig steun. 

• Tevens blijf ik het ‘baas in eigen huis’ van lidstaten heel belangrijk vinden zoals Polen, Hongarije dat doen. 
 

10) Stop buitenlandse invloed van mensen met niet-westerse waarden. 
• Omdat er veel te veel buitenlandse invloed komt van mensen die niks met het Vrije Westen te maken willen hebben. 

 
11) Opvang in de regio (buiten Europa) als alternatief krijgt weinig steun.  
• Maar opvang in de regio is ook iets doen hè? Er staat niet dat Europa ze allemaal moet opnemen. 

 
12) Inburgeren. 
• EU moet ook zorgen dat de immigranten zich verplicht laten bijscholen omscholen laten aanpassen aan het land waar ze zijn, gebeurd dat niet dan 

worden ze een blok aan het been van het land met hun inwoners 
• Heel simpel, onze normen en waarden accepteren, of eruit. 

 
Bij deze vraag zijn een bipotrons die nog een nieuwe aspect benaderukt, maar dus tegengestelde reacties oplevert: 

• Er zijn minder rijke landen die veel meer vluchtelingen opvangen dan Europa. Wij kunnen als Europa meer bijdragen   



 

3.4 Europese aanpak milieubeleid: belangrijk vanwege grensoverschrijdend karakter van de problematiek. Er is veel 

aan te doen! 

In deze vraag is de participanten niet alleen gevraagd naar het belang van de aanpak van 
klimaatverandering, maar werden ze ook uitgedaagd om mee te denken over oplossingen.  

Ook bij deze vraag hebben we stellingen ingebracht, de zogenaamde ‘probers’. Geen van deze 
berichten werd een synthetron. Het gaat om de volgende berichten: 

• #hoe: ik vind dat Polen moet stoppen met het gebruik van kolen. 
• #hoe: de EU moet ervoor zorgen dat het gebruik van fosfaat in Nederland (in de 

landbouw) verboden moet worden. 
• #hoe: de EU moet lidstaten dwingen om op milieugebied acties te nemen zoals 

energie besparen of klimaatdoelen na te leven. 

De rode lijn bij deze vraag is dat klimaat een grensoverschrijdend probleem is en daarom 
moet de aanpak ook grensoverschrijdend zijn. Als het gaat om oplossingen, dan komt er een 
veelvoud aan suggesties. Daarnaast geloven sommige participanten dat een groener milieu bij 
het individu zelf begint (al zijn dat opmerkingen met weinig steun).  

De participanten omschrijven het belang als volgt: 

1) Klimaat is grensoverschrijdend, daarom moet het ook over de grenzen heen worden 
aangepakt. 

• De lucht en water zijn niet grensbepalend dus als men als buurland het niet zo nauw 
neemt men milieu dan zijn de buurlanden de klos. 

• Milieu/klimaat kent geen grenzen dus het moet groter aangepakt worden dan per 
land. 
 

2) Aanpak van klimaatverandering is belangrijk voor de toekomst. 
• Is voor onze toekomstige generatie van groot belang. 
• Omdat dat niet alleen nu belangrijk is maar ook en vooral in de toekomst. 



 

 
 

3) Iedereen heeft met klimaatverandering te maken. 
• Global warming raakt ons allemaal. 

 
4) Er is in Nederland gevaar voor wateroverlast door overstromingen 
• Kans op toekomstige overstromingen in Nederland. 
• Belangrijk met deze droge zomer, waarvan er zeker meer zouden kunnen volgen, elkaars waterwegen gezamenlijk te volgen; rivieren en andere 

wegen die ook naar andere landen gaan. 
 

5) Milieubeleid is niet belangrijk; opwarming is normaal (‘oneens’ synthetron). 
• Is het de opwarming van de aarde niet iets van alle tijden. Dit kwam eeuwen geleden toch ook al voor. 

Aan de participanten werd ook gevraagd naar suggesties over hoe klimaatverandering het beste kan worden tegengegaan. Hier komt duidelijk naar voren 
dat het een mondiaal probleem is en dat de landen dus moeten samenwerken. De participanten zien hierin een voortrekkersrol voor de EU weggelegd. Deze 
voortrekkersrol kan alleen vervuld worden als er duidelijke afspraken worden gemaakt en vervolgens alle lidstaten zich ook daadwerkelijk aan deze 
afspraken houden. Daarnaast zien de deelnemers ook dat er een rol is voor het individu, iedereen wordt geraakt door klimaatverandering, dus is er een 
persoonlijke verantwoordelijkheid om op een verantwoorde manier met het milieu om te gaan. 

Van de 25 geclusterde oplossingen die door de deelnemers worden aangedragen (zie grafiek op de vorige bladzijde) geven we de top 10 clusters van 
synthetrons weer: 

1) Grensoverschrijdende samenwerking als uitgangspunt: het milieuprobleem is groter dan één land, dat moet je met andere landen oppakken; 
daarin mag Europa een voortrekkersrol vervullen. 

• Het milieuprobleem kan je niet met maar 1 land oplossen, daar is een grootse samenwerking voor nodig. Het liefst wereldwijd, maar laten we 
beginnen binnen de EU. 

• Zeker, dit strekt nog verder dan de EU. Maar wij kunnen als EU een voorbeeld zijn voor de rest. 
 

2) Duidelijke afspraken zijn nodig voor een gelijk speelveld binnen de EU. Het beleid moet duidelijk zijn en afdwingbaar (al lijkt dat vooral een 
wens). 

• Als verschillende landen niet dezelfde regels hebben, gaan (sommige) bedrijven naar de landen met de minste (minst vergaande) regels op 
milieugebied. Dat geeft ook oneerlijke concurrentie. 

• Er zou een gedetailleerd en langdurig politiek Europees milieubeleid gevoerd moeten worden met duidelijke doelstellingen en duidelijke sancties voor 
het niet nakomen. Dat vergt veel overleg en mogelijk lobbyen. Maar een alternatief is er eigenlijk niet. Zelf ben ik werkzaam in dit werkveld en 



 

voorlopig blijft het toch een beetje 'pappen en nathouden'. Structureel beleid met een duidelijke visie ontbreekt (nog). 
 

3) Lidstaten aan de afspraken houden: duidelijkheid en sancties worden voor milieubeleid (wel) als belangrijk gezien; de rol van de EU mag hier 
groot zijn.  

• Dan moeten wel alle staten zich daaraan houden ;-) 
• Duidelijke regels maken en straffen geven aan de landen die zich er niet aan houden. 

 
4) Iedereen speelt een rol in het tegengaan van klimaatverandering, ook het individu. Voor het eerst komt de eigen verantwoordelijkheid van de 

burger in de oplossingen.  
• Mee eens! Maar, verbeter de wereld begin bij jezelf! 
• We kunnen zelf als individu ook het goede voorbeeld geven, door bijv. goed afval te scheiden 

 
5) Minder plastic gebruiken, ook hier een mix van regels en eigen verantwoordelijkheid.  
• Sowieso minder gebruik van plastic en meer recyclebare verpakkingen. 
• De wegwerpmaatschappij inperken. 

 
6) Meer groene energie. 
• Wat te denken van meer zonne-energie en windenergie in Europa. 
• Propaganda maken over zonne- en windenergie. 

 
7) Zwaardere belasting op vervuilende producten. 
• Producten die een grote impact hebben op het milieu zwaarder belasten. Hiermee kun je de gezonde producten weer met lasten verminderen wat 

uiteindelijk de gezondheid van de inwoners ten goede komt. 
 

8) De gemaakte regels strikt handhaven door progressieve straffen. 
• De EU ook straffen aan bedrijven op laten leggen. En de straffen steeds zwaarder maken na geen verbetering in aanpak. 

 
9) Meer, beter en betaalbaarder openbaar vervoer. 
• Ja, het OV moet echt veel beter worden! Dan laten de mensen vanzelf wel de auto staan. Binnen Europa goede treinverbindingen zodat je ook dan 

het vliegtuig laat staan. 
 

10) Statiegeld invoeren op plastic. 
• Zorg voor overal in de EU dezelfde regels, bijvoorbeeld in elk land statiegeld op plasticflesjes en blikje hoe groot dan ook.  En niet 10 cent maar bv 25 

tot 50 cent 



 

Inzichten vanuit de bipotrons: opmerkingen waar men sterk van mening verschilt 

In het geval van de vraag over hoe de EU-klimaatverandering tegen moet gaan is er ook een onderwerp dat niet in de synthetrons naar voren komt maar in 
de bipotrons wel wordt genoemd, en waar dus verschillende meningen botsen. Het gaat hier om de aanpak van de voedingsindustrie en de landbouw, als 
een sector waar de EU minder aandacht aan moet besteden. Een deel wil minder regels, een deel wil wel milieuregels en een deel wil juist weer minder 
subsidies richting de landbouw. De volgende bipotrons springen eruit: 

• Nou, ik vind met name de aanpak van de voedingsindustrie belangrijk. Er is tegenwoordig veel te veel ongezonde voeding, volgestopt met allerlei E-
nummers en dergelijke. De voeding in de supermarkten mag wel gezonder. 

• Vlieg- en vleestaks invoeren voor ieder land en minder btw op groenten en fruit. Dan wel gelijk tarief. 
• Grenzen stellen aan grootte van veestapels 

  



 

 

3.5 De kosten van het EU-beleid: nu al veel, vindt men. Een verhoging is niet gewenst.  
De participanten zijn twee vragen voorgelegd m.b.t. de financiering van de EU: 

(1) Gemeenschappelijk EU-beleid kost geld. Mag de EU meer kosten dan ze nu doet? 
(2) Is een rechtstreekse EU-belasting een goed idee? 
 
Op de eerste vraag is door de meerderheid ‘nee’ gestemd, de EU mag niet meer kosten dan 
hij nu al doet. En ook op de tweede vraag komt grotendeels een negatief antwoord: een 
rechtstreekse EU-belasting vindt men een slecht idee.  

De deelnemers werden ook uitgenodigd om uit te leggen waarom zij dit vinden. Hieruit 
kwam als eerste naar voren dat Nederland door een EU-belasting te veel van zijn 
soevereiniteit en inspraak zou inleveren. Als tweede argument tegen noemt men dat een 
dergelijke belasting te complex zou zijn.  

De participanten vinden verder (we hebben dit ook al in het begin gezien) dat het huidig EU-
budget beter gebruikt moet worden en dat er meer transparantie moet komen.  

Een deel van de participanten gaf aan te weinig kennis over dit onderwerp te hebben en dus 
geen mening te kunnen vormen. Een minderheid vindt dat de EU meer mag kosten, maar 
dan wel onder bepaalde voorwaarden.  

Ook uit de toelichting blijkt dat het aantal tegenstemmers tegen een kostenverhoging voor 
de EU groter is: er worden vooral argumenten genoemd tegen een verdere verhoging. Deze 
leiden tot verschillende suggesties hoe de EU op financieel gebied beter moet opereren. 
Overigens zijn er ook enkele argumenten voor een groter budget, maar de tegenstemmers 
leggen het meeste gewicht in de schaal.  

  
 
   



 

 
 

De volgende categorieën antwoorden komen als belangrijkste reden naar voren tegen hogere kosten voor de EU:  
 

1) Een grote groep is tegen omdat ze tegen het inleveren van nog meer nationale soevereiniteit zijn. Als het geld naar de EU gaat heb je er niets 
meer over te zeggen en de EU wordt nog machtiger (en dat wordt niet als positief gezien).  

• Ik kies voor ONEENS, want het als geld rechtstreeks naar de EU gaat dan heeft 
Nederland er nog minder over te zeggen. 

• Ik ben erop tegen dat de EU nog meer macht gaat krijgen en gegarandeerd dat wij als 
West-Europees land daar weer de dupe van worden. 
 

2) De invoering van een EU-belasting is te complex. 
• Zelfs over ons nationale belastingstelsel worden we het al lastig eens, laat staan op 

Europees niveau...  
• Dan krijgen we ook een belastingaanslag van de EU. Lijkt mij ingewikkelder dan het 

huidige systeem.  
• De lidstaten heffen zelf al belasting, laat het maar mooi een afdracht blijven. 

 
3) Het huidige niveau is voldoende. Men ventileert een angst voor uitdijende uitgaven 

als het budget groter wordt. 
• Dit kost alleen maar steeds meer. 
• Als dat gebeurt zuigen ze ons helemaal leeg. 
• Nee, er gaat al genoeg geld naar toe. 
• Nee, want de EU kost al genoeg geld., het mag wel wat minder. 

 
4) Het geld van de EU wordt (nu al) niet goed besteed.  

Het gevoel is dat er nog wel bespaard kan worden in de EU en dat daarom meer geld 
(nog) niet aan de orde is. Het gevoel leeft dat er geld over de balk wordt gegooid, dat 
wordt (wederom) geïllustreerd met de periodieke verhuisoperatie.  

• Ik heb niet altijd het idee dat het geld goed besteed wordt in Brussel. 
• Waarom nog meer kosten maken, kijk liever waar ze op kunnen besparen. 
• Ik heb het gevoel dat er een hoop geld over de balk gegooid wordt. 
• Gedoe met verhuizen van Brussel naar Straatsburg moet stoppen, geldweggooierij. 



 

 

5) Nederland betaalt te veel, er leeft een gevoel dat de betaalverhouding onevenredig is.  
• Het kost nu al veel te veel geld ik snap ook niet dat Nederland zo veel moet betalen we zijn al zo`n klein landje. 
• Ik vind dat de verhoudingen een beetje zoek zijn binnen de EU. 
• Als dit gaat over het bruto bbp dan zijn wij als Nederland de klos omdat wij meer verdienen dan bv Griekenland en Polen. 

 
6) Te veel geld naar arme delen van de EU. 
• Dan gaan we als NL-burger helemaal failliet en gaat alles naar Zuid- en Oost-Europa. 

Een klein deel vond dat de EU best wel meer mag kosten, zij maakten de volgende Synthetrons: 

1) Meer is oké, indien de lasten (in hun ogen) eerlijk verdeeld worden. 
• Maar dan moet het wel op een eerlijke manier dus Nederland hoeft niet meer als b.v. Polen te betalen. 

 
2) Ja, indien het nuttig is. 
• Alleen als uitgaven verantwoord zijn en ze eerlijk aan iedereen voordeel opleveren. 

 
3) Als de EU efficiënter wordt dan is het goed. 
• Als het geld nuttig besteed wordt en daadwerkelijk gaat naar effectieve maatregelen, vind ik het prima. Ik denk wel dat als er meer geld nodig zou 

zijn, ze misschien eerst maar eens moeten kijken of er niet nu teveel wordt verspild en of dat niet minder kan... 
 

4) Meer belasting is goed want dat breng meer unie in de EU (negatieve synthetron): hier is men het dus mee oneens. 
• Ik vind het prima dat de EU zelfstandig belasting kan gaan heffen zo krijgen we ook één Europa. 

Er zijn een aantal voorwaarden geformuleerd om het budget beter te gebruiken: 

1) Meer transparantie is nodig: wat gebeurt er op dit moment met ons geld? 
• We hebben te weinig inzicht in de uitgaven, niet helder. 
• Inzicht in wat de EU doet (op elk gebied) ontbreekt totaal. Wat dat betreft een dictatuur. 

 
2) De EU moet zijn huidige budget beter benutten, reorganiseren, efficiënter werken en de lonen verlagen. 
• Daar ben ik het mee eens. Het reeds beschikbare geld zou op een betere manier gebruikt moeten worden. 
• Nee, want met hetzelfde geld kan veel maar dan ook veel meer worden gedaan. Meer geld is dus niet nodig. Net als in het bedrijfsleven dient eens 

flink te worden gereorganiseerd. Daarnaast moet het mogelijk zijn om salarissen te kunnen aanpassen ook naar beneden. 



 

 

Bipotrons 

In het geval van de vraag over de kosten van het EU-beleid is er ook een onderwerp dat niet in de synthetrons naar voren komt maar in de bipotrons wel 
worden genoemd en waar dus de meningen botsen. De volgende bipotrons sprongen eruit: 

1) De EU mag wel degelijk meer kosten, als zij dan ook meer doet. 
• Ja, want als dit ook daadwerkelijk leidt tot investeringen in grote vraagstukken van deze tijd hebben we hier allemaal baat bij. 
• De EU mag meer kosten als "men" daadwerkelijk vooruitgang zou boeken op de grote problemen. 
• Ja, want beleid kost geld, en groei en verbetering heeft een prijs. 
• Ja, want we krijgen er heel veel voor terug: veiligheid, beter milieu, makkelijker rondreizen wonen werken. 
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3.6 Besluitvorming van de EU; de meeste kiezen voor besluitvorming met meerderheid van stemmen. 
In deze vraag werd de participanten een keuze voorgelegd. Ze konden kiezen tussen 3 opties:  

• ‘A’: ELK nationaal parlement moet belangrijk nieuw EU-beleid kunnen tegenhouden. 
• ‘B’: Het moet makkelijker worden om in de EU met een MEERDERHEID van EU-lidstaten 

beslissingen te nemen en voorbij te gaan aan eventuele fundamentele bezwaren van een paar 
lidstaten = meerderheid beslist. 

• De tussenoptie ‘ik weet het niet’.  
 

De meerderheid van de participanten kiest voor optie B. De meest voorkomende reden is dat het 
essentieel voor de besluitvorming is, want anders krijg je niets gedaan. Daarnaast geven de 
respondenten aan dat meerderheidsbesluitvorming een grondbeginsel is van democratie en dat het 
daarom logisch is dat het op die manier wordt gedaan. De mensen die voor optie A stemden voeren als 
belangrijkste reden aan dat het uiteindelijke beslissingsrecht altijd bij de soevereine staat moet liggen. 

De volgende Synthetrons worden gemaakt bij antwoord B:  

1) De praktische keuze: het is nodig om beslissingen te kunnen nemen. 
• Meerderheid, anders verandert er nooit wat en houden enkele landen alles tegen 
• B, want met systeem A is het onwijs moeilijk om tot een beslissing te komen. 

 
2) De principiële keuze: meerderheidsbeslissing is het grondbeginsel van de democratie. 
• B, dat is volgens mij het grondbeginsel van een democratie. 
• B omdat inderdaad de democratie heel belangrijk is. 

 
3) B, maar dan wel met een duidelijke meerderheid (wat dat dan is wordt niet uitgelegd). 
• Unanimiteit werkt niet. Er zullen altijd landen zijn die ergens tegen zijn. Maar er moet wel een 

overduidelijke meerderheid zijn. 
 

4) B, maar met een gewogen meerderheid. 
• Gewogen meerderheid met aantal stemmen afhankelijk van inwoneraantal. 

 



 

Bij antwoord A (elk nationaal parlement moet belangrijk nieuw EU-beleid kunnen tegenhouden) wordt nationale soevereiniteit als belangrijkste reden 
aangedragen. 

• Ik kies voor A, want anders kunnen we onze pensioenen overdragen naar Brussel. 

Ook het verschil tussen lidstaten wordt aangedragen als reden om A te kiezen. Deze mening wordt niet gedeeld door de andere participanten en is dan ook 
een negatieve Synthetron. 

• A, want er zijn nog grote verschillen tussen lidstaten en dan vind ik een veto belangrijker dan de meerderheid beslist. 
  



 

 

3.6 Belang van de onderwerpen: immigratie, criminaliteit/politie samenwerking en milieu vormen de top 3 
In deze vraag moesten de deelnemers stemmen op het belang van bepaalde onderwerpen. Geheel eens betekende erg belangrijk en geheel oneens 
betekende onbelangrijk. In dit deel van de dialoog komen acht onderwerpen terug die in de eerste vraag door de deelnemers zijn aangedragen en naar 
voren komen als belangrijke thema’s.  
De grafiek geeft een goed overzicht van wat men belangrijk vindt. Er is bij dit deel niet gevraagd naar een toelichting. Interessant hierbij is dat ten opzichte 
van de eerste vraag, criminaliteit/politiesamenwerking hoger scoort (de eerste vraag was ook anders gesteld: wat moet de EU meer doen, hier bij deze 
vraag gaat het om belangrijke toekomstige thema’s).  

 
  



 

 

3.7 Uitslagen eindpolls vergeleken met de uitslag van de beginpoll: marginale verschillen. 
Aan het eind van de dialoog zijn twee vragen voorgelegd die ook aan het begin van de dialoog werden gevraagd. De achterliggende vraag om deze 
tweemaal op te nemen, was om te onderzoeken of er een verschuiving is opgetreden in het oordeel nadat men met elkaar over de EU in gesprek is geweest.  

Zoals de grafieken aantonen zijn er kleine verschuivingen te zien: 

• In de bovenste grafiek, geeft men aan in hoeverre men het Nederlandse 
lidmaatschap een goede zaak vindt. Hier zien we dat 0,7 procentpunt meer van 
de respondenten dit onderschrijft (van 68,8 naar 69,5) aan het einde van de 
sessie, een klein verschil. De mate waarin men het eens is, is daarbij ook iets 
verschoven, het percentage zeer eens is 3,8 procentpunt hoger.  
De neutrale groep is gedaald: de meningen zijn iets explicieter geworden.  
 
 
 
 
 
 
 

• De tweede stelling, of Den Haag te veel macht heeft overgedragen aan Europa, 
laat een vergelijkbaar beeld zien. Het totaalaantal respondenten dat het (zeer) 
eens is, is 47%, zowel voor als na de sessie. Maar het aantal mensen dat het zeer 
eens is, is gegroeid van 14% naar 17%.  
De neutrale groep is ook hier gedaald; de meningen zijn ook hier iets explicieter 
geworden.  

 
 
 

  



 

Bijlagen 

Bijlage 1: Synthetrons per vraag, gerangschikt naar mate van consensus  
 

Hieronder is een overzicht van Synthetrons opgenomen, gerangschikt naar vraag, waarbij de selecte van boven naar beneden loopt van veel naar weinig 
consensus. De termen worden in bijlage 2 verder uitgelegd. 

 

(1) De EU houdt zich met uiteenlopende onderwerpen bezig. Kunt u in uw eigen woorden aangeven aan welk onderwerp de EU de komende jaren wat u betreft MEER 
zou moeten doen en waarom? 
 

Steun Niveau Richting Synthetron 

7 % BOTTOM eens Een gezamenlijk standpunt over immigratie. Ieder land heeft daar nu een eigen standpunt over. 

7 % BOTTOM eens Eenduidig standpunt over het vluchtelingen beleid. Nu Malta en Italië vluchtelingen terugsturen omdat ze willen dat 
andere landen ook meer vluchtelingen moeten opvangen lijkt het me een goed plan om hier als EU een standpunt ver in te 
nemen 

6 % BOTTOM eens Samenwerken op milieugebied 

6 % BOTTOM eens meer aandacht aan migratie want het probleem wordt steeds groter 

5 % BOTTOM oneens nog meer landen laten toetredenlijkt mij een goed doel 

5 % BOTTOM eens Gezamenlijk immigratiebeleid. 

5 % BOTTOM eens wat mij betreft het omlaag brengen van de kosten die zij maken 

5 % BOTTOM eens EU moet meer aandacht besteden aan duurzaamheid, want zonder planeet geen toekomst. 

5 % BOTTOM eens Bevordering van internetveiligheid 

5 % BOTTOM eens Nog beter samen werken, wat betreft criminaliteit 

5 % BOTTOM eens EU moet meer aandacht besteden aan de vluchtelingenproblematiek, want momenteel zijn er slechts een paar landen die 
hier netjes hun verantwoordelijkheid nemen en andere laten er andere landen voor opdraaien 



 

Steun Niveau Richting Synthetron 

5 % BOTTOM eens De inkomsten van de burgers, criminaliteit Europees aan pakken, 

5 % BOTTOM eens De milieuvraagstukken zijn naar mijn mening de belangrijkste. Indien wij deze niet aanpakken zullen wij in de toekomst 
teveel gehinderd worden om de andere vraagstukken te kunnen oplossen. Bovendien zijn de milieuproblemen een bron 
van vela andere problemen 

5 % BOTTOM eens EU moet meer aandacht besteden aan milieuproblematiek want dit is niet per land op te lossen en moet samen met de 
andere EU landen aangepakt worden om zo ook de andere landen/werelddelen mee te krijgen 

5 % BOTTOM eens Het bewaken van de buitengrenzen moet goed geregeld worden 

5 % BOTTOM eens Immigratie. De grote stroom immigranten naar Europa is onophoudelijk en zal in de toekomst steeds groter worden, mede 
door klimaatveranderingen en oorlogen. 

5 % BOTTOM eens mensen moet eerlijker worden opgevangen gespreid over de eu 

5 % BOTTOM eens eerst moeten de problemen in de al bestaande EU landen opgelost worden, voordat het uitgebreid kan worden 

5 % BOTTOM eens en er zou ook meer gekeken moeten worden waar al het geld van alle potjes naar toe gaat,uit brussel 

5 % BOTTOM eens de leden van de eu maken zelf al veel innodige kosten met t gereis naar straatsburg en terug 

5 % BOTTOM bipolar Aan passen salarissen in Brussel dat een graai pot is ,, 

5 % BOTTOM eens Meer inspraak in de uitgaven 

5 % BOTTOM eens Ik denk dat iedereen het er wel overeens is dat het milieu ontzien moet worden 

5 % BOTTOM eens vluchtelingen beleid nu veel te versnipperd 

5 % BOTTOM eens Opwarming aarde maatregelen treffen ter voorkoming van 

5 % BOTTOM eens Waar ik ook wel mee zit is dat er mensen teruggestuurd worden uit Nederland vooral kinderen die hier al lang wonen. Nu 
hun land weer veilig geacht wordt moeten ze terug. En de grote criminelen kunnen doen en laten wat ze willen hier. 

5 % BOTTOM eens Landen waar veel terroristen zich verbergen en hier weinig mee dien, niet toelaten tot de EU 

4 % BOTTOM eens klimaat, energiebesparing en CO2 reductie. 

4 % BOTTOM eens Vluchtelingenproblematiek. Er komen alleen maar meer vluchtelingen het draagvlak onder de bevolking neemt af terwijl 
we ook veel vacatures hebben. Hier moet een oplossing voor komen. 



 

Steun Niveau Richting Synthetron 

4 % BOTTOM eens EU moet meer aandacht besteden aan veiligheid want door allerlei ontwikkelingen, zoals constante vluchtelingenstromen, 
steeds toenemende terreurdreigingen in heel Europa kan daar nog heel veel gedaan worden 

4 % BOTTOM eens Landen die niet aan de EU eisen willen mee doen geen lidmaatschap toekennen zoals Turkije 

4 % BOTTOM eens Er moet ook meer gedaan worden aan corruptie in sommige oosteuropese  elanden 

4 % BOTTOM oneens De dreiging vanuit terrorisme is te verwaarlozen, kans op een aanslag is onnoemelijk klein, en het verzamelen van meer 
data is zoeken naar een speld in een hooiberg. Kans op een vliegtuigongeluk is groter, maar daar moeten we ook niet meer 
beleid op maken 

4 % BOTTOM eens Persoonlijk denk ik dat migratie de cultuur misschien wel verrijkt doch dat betekent niet dat de eigen, al bestaande cultuur 
ten onder moet gaan hieraan. 

4 % BOTTOM eens Daarbij zou dan ook wel het zetelaantal van de unie mogen verminderen nu de brexit een groot struikelblok is 

4 % BOTTOM eens ja mee eens en inzage in de kosten 

4 % BOTTOM eens Beleid ter voorkoming dat bedrijven een steeds grotere invloed krijgen op het individu (denk aan Google, Facebook etc.). 
Grip op data die zij vergaderen. 

3 % BOTTOM eens In mijn ogen moet de EU zich bezig houden met actuele en nijpende items als klimaat verandering en de gevolgen daarvan 

3 % BOTTOM eens Ik denk aan de oorlog met andere landen dus zolang mogelijk de vrede bewaren 

3 % BOTTOM eens Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan de verantwoording naar de burger en de democratische legitimiteit. 
Op dit moment is bij veel mensen (ten onrechte) dat men in Brussel in een ivoren toren leeft. 

3 % BOTTOM eens ik ben van mening dat ieder land evenredig moet opvangen naar gelang de grootte 

3 % BOTTOM eens Ja dat vind ik ook. Ik vind het triest dat er zoveel vluchtelingen zijn dat zeker maar het zijn er teveel en Nederland kan dat 
niet aan. 

3 % BOTTOM eens Ik denk dat het probleem juist ook is dat de kosten in de zorg te hoog zijn en dat daar iets aan gedaan zou moeten worden. 
En niet de artsen belemmeren door ze nog meer te beperken in hun behandelingen omdat dit te duur zou zijn. Denk aan 
prijsbeperkingen van de farmaceutische industrie 

3 % BOTTOM eens bureaucratie en corruptie tegen gaan 

3 % BOTTOM eens Op defensiegebied samenwerken 



 

Steun Niveau Richting Synthetron 

3 % BOTTOM eens De EU moet meer doen aan de CO2-uitstoot dat steeds meer aan het worden is. 

3 % BOTTOM eens Opwarwing van het klimaat, dat de een CO2 aan het beperken is terwijl de ander volop bruinkool inzet (zie Duitsland) 

3 % BOTTOM eens minder overhead kosten in brussel 

3 % BOTTOM eens dat gaat moeilijk lukken als nederland vaak het beste jongetje van de klas is. 

3 % BOTTOM eens we hebben maar 1 aarde 

3 % BOTTOM eens beleid gericht op transparant en neutraal internet 

3 % BOTTOM eens Europese samenwerking is nuttig, maar de EU is te groot geworden: te veel tegenstrijdige belangen. 

3 % BOTTOM eens Ongewenste mensen sneller uitzetten 

3 % BOTTOM eens Ik vind het milieu ook heel belangrijk maar ik denk dat we niet hoeven te wachten tot de EU daar een beslissing over 
neemt of ons iets oplegt 

3 % BOTTOM eens misschien moet er eerst iets gedaan worden aan de mensen die in brussel zitten die even snel inchecken en dat gelijk weer 
weg gaan en 300 euro opstrijken. 

3 % BOTTOM bipolar Wij zijn bijna de grootste netto betaler maar hebben helemaal niets in de pap te brokken. Wij moeten maar steeds in 

2 % BOTTOM bipolar Aan klimaatverandering, omdat dat één van de grootste problemen is waar de mensheid in de komende millennia voor 
komt te staan door ons gedrag in deze decennia. 

2 % BOTTOM eens Het  moet haalbaar zijn, anders wordt leven op aarde onhaalbaar, als wij doorgaan met fossiele energie. 

2 % BOTTOM eens Nu 'doet' ieder land maar wat, zo lijkt het vaak. 

2 % BOTTOM eens meer geld uitgeven aan arme landen en voor de kinderen meer doen en geen armoede meer 

2 % BOTTOM eens EU moet meer aandacht besteden aan Veiligheid, omdat het extremisme van alle kanten komt. 

2 % BOTTOM eens meer denken aan de te kostbare uitgaven in de zorg. 

2 % BOTTOM bipolar de EU zou meer aandacht moeten hebben voor het milieu en het klimaat,want daar gebeurd nu te weinig 

2 % BOTTOM eens Laat het dan wel landen zijn die een fatsoenlijke democratie hebben 

2 % BOTTOM eens Of we als EU afhankelijk zijn van de VS is nog maar de vraag? Jammer genoeg hebben we niet altijd de juiste personen op 
de juiste plaats, die een vuist kunnen maken. Toch is het zo, dat als alle EU-landen het erover eens zijn, kunnen we de VS 



 

Steun Niveau Richting Synthetron 

beter benaderen en ook ons voordeel eruit halen. 

2 % BOTTOM bipolar helemaal mee eens 

2 % BOTTOM eens jazeker en alles wordt vergoed 

2 % BOTTOM bipolar vluchtenlingen probleem  aan pakken is goed maar gelukzoekers direct terug niet eerst opnemen (tujdelijk) 

2 % BOTTOM eens Maar ook de binnengrenzen. Europa is groot. Men kan zich door heel Europa verplaatsen zonder controle. Gezien de 
veiligheid heden ten dage niet al te best. 

2 % BOTTOM eens ik heb ergens ooit iets gelezen over mensen die dus lid zijn van de Europese Gemeenschap en zich alleen maar hoeven te 
laten zien in Brussel en daarna weer lekker naar buiten kunnen lopen om op een terasje een biertje te drinken en alleen 
dan al een vergoeding krijgen waar normale mensen een maand voor moeten werken, idioterie ten top! 

2 % BOTTOM bipolar Niet mee eens. We werken al goed samen en steunen elkaar. Dat kan nog beter zonder een europa met een bestuur te 
worden. 

2 % BOTTOM eens zeker eens dat we niet hoeven te wachten. Maar velen wachten wel en doen niets 

    
Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0% 

  



 

 

(2) Zijn er ook onderwerpen waaraan de EU MINDER aandacht zou moeten besteden dan ze nu doet en waarom? 
 

 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

8 % BOTTOM eens Zoals Turkije nooit toelaten, zij volgen de regels niet op 

8 % BOTTOM eens Zorgen dat ze altijd op 1 locatie zitten en niet de gehele tijd verhuizen tussen Brussel en Straatsburg (wat niet 
nodig is maar wel onnodig veel geld kost) 

6 % BOTTOM eens De EU zou minder geld moeten besteden aan topsalarissen van politici. Soms onevenredig grote bedragen die 
politici in sommige landen krijgen, terwijl het geld harder elders nodig is 

6 % BOTTOM eens Ja, dat hele gedoe met Turkije eventueel bij de EU mag van mij wel ophouden inderdaad 

6 % BOTTOM eens Toetreding van landen waar de democratie onder druk staat en vrijheid van meningsuiting niet gebruikelijk is 
moet ten alle tijde worden voorkomen. Uitbreiding mag dus voorlopig op een laag pitje. 

5 % BOTTOM eens niet bemoeien met ons pensioenstelsel 

5 % BOTTOM eens Minder bureaucratie en minder loze regeltjes waar niemand op zit te wachten. Dit zorgt alleen maar voor 
ergernis 

5 % BOTTOM eens dure prestige projecten als vergaderpaleizen 

5 % BOTTOM eens Minder bemoien met interne zaken van andere landen 

5 % BOTTOM bipolar gewoon weer rente geven op spaar geld 

5 % BOTTOM eens De EU geeft soms subsidies aan nutteloze wegen in bijv. Polen. Er moet zuiniger om gegaan worden met geld. 

5 % BOTTOM eens er zou veel minder tijd besteed moeten worden aan  lange vergaderingen en debatten, kosten echt onnodig veel 
geld 

5 % BOTTOM eens dat is een utopie, zolang die grootsmoel er zit, gaat de hele wereld nog achteruit 

5 % BOTTOM oneens geen regels 

5 % BOTTOM eens Minder regels bedenken, zijn nu veel te veel 
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5 % BOTTOM eens Ieder land moet eigen wetten kunnen behouden 

5 % BOTTOM eens onze boeren hun werk laten doen zonder al die onozele regels 

5 % BOTTOM eens Dat heen en weer verhuizen van het Europese Parlement ieder jaar van Brussel naar Straatsburg en omgekeerd 
is ook wel een dure zaak. 

5 % BOTTOM eens politici hebben te maken met de balkenende- norm, bv banken moeten minder geld opslokken.Ook andere 
financiele instanties...geld moet evenredeiger verdeeld worden !! 

4 % BOTTOM bipolar Dat is een lastige. 

4 % BOTTOM bipolar Minder geld naar vluchtenlingenopvang 

4 % BOTTOM bipolar Wetgeving, dat moet gewoon in ieder land zelf worden geregeld 

4 % BOTTOM eens ze moeten zich minder bemoeien met de eigen tradities van landen zoals de zwarte piet discussie 

4 % BOTTOM eens Het hele gedoe dat een keer in de zoveel tijd de hele boel van Brussel naar Straatsburg moet verhuizen etc. Kost 
bakken met geld. Kies gewoon 1 stad (Brussel) en zetel daar met alles 

4 % BOTTOM eens Ja, dat zal tijd worden! 

4 % BOTTOM bipolar Als wijzelf in de problemen zitten moeten we het ook zelf uitzoeken 

3 % BOTTOM bipolar Daar heeft de EU niks mee te maken, dat is Nederlandse politiek 

3 % BOTTOM eens Ieder land bekijkt dit op hun eigen wijze. Waarom moeten we allemaal hetzelfde pensioenstelsel hebben? Dat is 
niet nodig! 

3 % BOTTOM bipolar Ik bedoel de bemoeienis van koningshuis ,prins prinses als die iets verkeerd doen kunnen ze zigch gelijk 
verantwoorden 

3 % BOTTOM bipolar Pietendiscuasie, die duurt nu echt te lang 

3 % BOTTOM eens De EU moet minder aandacht besteden aan zaken die landelijk spelen, daar heeft de Unie niets mee te maken, 
laten we ons sterker maken met zaken die ons allemaal toe doen! 

3 % BOTTOM eens Bemoeien met typisch land- of streekgebonden produkten. Teveel regelgeving,waardoor authenticiteit en 
folklore kapot gaan. 

3 % BOTTOM eens onze pensioenen 
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3 % BOTTOM eens Abortuswet en homohuwelijk. Ik ben erg blij dat Nederland deze vrijheden biedt. Ik hoop dan ook dat we hier 
zelf over mogen blijven beslissen, ook al denken andere landen uit de EU hier anders over. 

3 % BOTTOM eens Regionale of lokale items  binnen een land zouden geen onderwerp moeten zijn van e instituut als de EU het 
(ernstige) consequent ties kan hebben voor de gang van zaken binnen Europa 

3 % BOTTOM oneens Wat bedoel je? 

3 % BOTTOM eens Dat vind ik inderdaad heel belangrijk. 

3 % BOTTOM bipolar Gewoon weer grehscontrolles invoeren 

3 % BOTTOM eens uitsluitend zaken aanpakken die grensoverschrijdend zijn, zoals milieu 

3 % BOTTOM eens en ook nog eens vrouwonvriendelkijk 

2 % BOTTOM eens maar wel een betere samenwerking wat betrefd de politie 

2 % BOTTOM eens Ik wacht even de andere meningen af, weet het zo 1, 2 3 niet 

2 % BOTTOM bipolar Eu moet de binnenlandse regelgeving met rust laten, zo behouden we onze eigen identiteit 

2 % BOTTOM eens Niet met locale tradities bemoeien 

2 % BOTTOM eens Sinterklaas en zwartepiet, 

2 % BOTTOM eens Aan de brexit 

2 % BOTTOM bipolar asielzoekers 

2 % BOTTOM bipolar rijken  plotisie minder geld geven 

2 % BOTTOM eens ja het is graag of niet duidelijkheid scheppen is belangrijk 

2 % BOTTOM bipolar Maar dat was volgens mij de vraag niet. Er wordt gevraagd waar de EU zich minder mee bezig moet houden. 

2 % BOTTOM eens Als dat dan maar wel inhoudt dat turkije er niet bijkomt. 

2 % BOTTOM eens aosoluut me eens, heb vorig jaar de gebouwen gezien, gigantisch 

2 % BOTTOM oneens De overheid heeft (vanouds) de taak het land christelijk te regeren 

2 % BOTTOM eens Turkije nooit bij de EU omdat het geen Europees land is 
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2 % BOTTOM eens Zou het fijn vinden als de EU wat sterker optrad tegen Turkije. Die lachen ons gewoon uit. Wel bemoeien met 
Polen en Hongarije maar Turkije kan zijn gang gaan. 

    
Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0% 

 

(3) Een onderwerp dat veel is genoemd door jullie is immigratie/vluchtelingen van buiten de EU. Waarom moet de EU hier MEER aan doen? 
 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

10 % BOTTOM eens echt schrijnende gevallen van landen waarin vluchtelingen worden vervolgd of gemarteld (geloof /homofilie) 
moeten zeker worden opgevangen in de landen 

7 % BOTTOM eens Mensen die onrechtmatig hier zijn weer snel terug sturen. 

6 % BOTTOM eens Wellicht de situatie in het land van herkomst verbeteren zodat men geen reden heeft om te vluchten. Wel lastig 

5 % BOTTOM eens De inzet en verdeling zijn nu onevenredig. 

5 % BOTTOM eens Dit is een groot probleem 

5 % BOTTOM eens Beter beleid maken, zodat mensen die vluchten voor onveiiligheid op legale en veilige wijze naar Europa kunnen 
komen (waarbij goed gekeken wordt wat de draagkracht van Europa is) 

5 % BOTTOM eens die mensen moeten verdeeld worden over alle EU landen 

5 % BOTTOM eens omdat er veel te veel buitenlandse invloed komt  van mensen die niks met het vrije westen te maken willen 
hebben 

5 % BOTTOM eens Er moet een strict beleid komen. Het ene land wilt vluchtelingen niet toe laten en in zo een klein land als 
Nederland wordt iedereen toegelaten (wat ik wel goed vind), maar er is een grens qua aantallen 

5 % BOTTOM bipolar Ik geloof niet dat ik vind dat er meer aan gedaan moet worden. Het lijkt wel alsof dit met het klimaat het  enige 
is waar de EU mee bezig is. Na het redden van Griekenland. 

5 % BOTTOM eens Meer hulp ter plaatsen en niet het probleem naar de EU verplaatsen 
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5 % BOTTOM eens omdat dit juist iets is wat via de eu geregeld kan en moet worden, omdat dit een probleem in heel europa is 

5 % BOTTOM eens De EU moet een realistisch beleid voeren wat vluchtelingen betreft die Europa binnen willen, de meeste zijn 
gelukszoekers die hier denken 'gratis' onderdak te vingen en  zorg voor niks, waar de huidige bewoners voor 
dubbel moeten liggen in de vorm van een zorgverzekering die verplicht is! 

5 % BOTTOM eens Gelukszoeker weren 

5 % BOTTOM eens Mijns inziens is het beter als alle landen die lid zijn van EU gezamenlijk afspraken maken over toelating n 
verdeling van vluchtelingen. 

5 % BOTTOM eens schamen moeten zich de bootsmokkelaars 

5 % BOTTOM eens #hoe: EU-aanpak: gezamenlijk overleggen, afspraken maken en dan: controleren of die afspraken worden 
nagekomen + en dan ook echt afdwingen dat dat gebeurt! 

5 % BOTTOM eens #samenwerken, alle koppen dezelfde kant op 

5 % BOTTOM eens EU is juist samen zelfde beslissing, als iedereen zelf beslist heb je geen EU nodig 

5 % BOTTOM bipolar als we christelijk willen zijn dan is het toch heb je naaste lief 

5 % BOTTOM eens Dan kun je net zo goed geen EU vormen, als elk land zelf mag bepalen tot hoe ver ze gaan in het opnemen van 
vluchtelingen. Het doel van EU is samenwerken, dus samen tot een oplossing komen van een probleem wat er is 
en ook niet zomaar weggaat. Elk land moet een overzicht maken van wat ze maximaal kunnen dragen qua 
vluchtelingen e daarop moet de EU inspelen. 

5 % BOTTOM eens Nu neemt het ene land veel vluchtelingen op, terwijl het andere land er niets mee te maken wil hebben 

5 % BOTTOM eens omdat dit een groot probleem is wat betreft opvang en verdeling moet eerlijker 

5 % BOTTOM eens Een eerlijk, en snelle procedure voor elke lidstaat. 

5 % BOTTOM eens beter samenwerken zodat vluchtelingen inderdaad beter verdeeld kunnen worden 

5 % BOTTOM eens ter plaatse hulp bieden ok maar dan wel het geld goed besteden,zag bij RTLZ dat het geld niet echt goed terecht 
komt 

5 % BOTTOM bipolar #hoe, gewoon terug sturen enkele reis 

5 % BOTTOM eens Zorgen dat ze een toekomst krigen in land van herkomst bv zorgen dat grote bedrijven voor werkgelegenheid 
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5 % BOTTOM eens Inderdaad 

4 % BOTTOM eens er komen teveel vluchtelingen en wij maar mee betalen aan brussel 

4 % BOTTOM bipolar Er zijn minder rijke landen die veel meer vluchtelingen opvangen dan Europa. Wij kunnen als Europa meer 
bijdragen 

4 % BOTTOM eens versnelde uitleveringsprocedures voor mensen die niet mogen blijven ze niet in onzekerheid laten zitten 

4 % BOTTOM eens Het zou niet mogelijk moeten zijn om een asielaanvraag na afwijzing steeds weer opnieuw te doen. Zo krijg je 
dus dat kinderen die hier wonen uiteindelijk naar een land moeten wat ze niet kennen. 

4 % BOTTOM eens #hoe: door ze niet te lang in een land te houden wanneer blijkt dat ze teruggestuurd worden. Dit heeft een zeer 
grote impact op de levens van kinderen en hun ouders. 

4 % BOTTOM eens waarom gezamenlijk overleg als de landen vervolgens beslissen om niet mee te doen? 

4 % BOTTOM bipolar dit is weer aan jezelf denken, we zijn 1 Europa toch? 

4 % BOTTOM eens Zolang het oneerlijk verdeeld is in de wereld, gaan mensen op zoek naar een beter bestaan. Heel normaal 

4 % BOTTOM eens Het is onmenselijk dat boten dagenlang op zee blijven ronddobberen, omdat landen het niet eens worden wie er 
hulp en opvang gaan  bieden. 

4 % BOTTOM eens Maar laten we eerlijk zijn, Italië is het eerste land wat bereikt wordt vanuit Noord-Afrika. Ik denk dat het heel 
oneerlijk is om te zeggen dat ze zelf het probleem dan maar op moeten lossen en de grenzen moeten bewaken. 
Als Nederland het eerst bereikbaar was, zou ook steun vanuit de EU nodig moeten zijn om deze enorme 
mensenstroom op te vangen 

3 % BOTTOM bipolar minder minder 

3 % BOTTOM eens Omdat je de ellende van iemand die het een stuk slechter heeft niet kan negeren 

3 % BOTTOM eens ze zien ons als luilekkerland 

3 % BOTTOM eens EU moet meer aan het vluchtelingen beleid doen en er moet een Europees beleid komen en niet elk land moet 
met een eigen beleid komen. We komen niet over in de wereld 

3 % BOTTOM eens Er wordt te weinig gedaan om in de regio van de probleemhaarden op te vangen. 

3 % BOTTOM eens #hoe verdelen naar financiële draagkracht en capaciteit 
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3 % BOTTOM eens # hoe = handhaaf conform de verdragen. Verdragen zijn er genoeg, maar er wordt niet gehandeld conform de 
verdragen en gemaakte afspraken. 

3 % BOTTOM eens Dit keer is het Italie, de volgende keer Duitsland (als ze aan de noordzijde komen). Ik vind dat we dit Europees 
aan moeten pakken en niet dat bijvoorbeeld alleen een Italie voor de kosten op moet draaien van de 
grensbewaking doordat de vluchtelingen toevallig daar (als dichtst bijzijnde) aan wal komen. 

3 % BOTTOM eens Ik ben iemand die het triest vind maar het zijn er teveel. Ik zou eerlijk gezegd ook niet in een wijk willen wonen 
waar ik dan als Nederlander eigenlijk de buitenlander ben. 

3 % BOTTOM eens Omdat je niet één Europees land met alle vluchtelingen kunt 'belasten'. Dat moet beter verdeeld worden. 

3 % BOTTOM eens Dit is alleen maar als één EU op te lossen. Je kunt niet alleen de landen aan zee de 'klos' laten zijn. 

3 % BOTTOM eens Het is schrijnend maar het zijn er teveel. 

3 % BOTTOM eens Omdat het probleem nu verschoven wordt van het ene land naar het andere, dat is geen oploosing 

3 % BOTTOM bipolar Het is oneerlijk dat Italie en Griekenland zo worden overspoeld door vluchtelingen 

3 % BOTTOM eens Er moet onderscheid komen tussen economische en andere immigranten 

3 % BOTTOM eens Wat niet meer dan logisch is, aangezien mensen vanuit die landen Europa binnen komen. Er zou beter gewerkt 
moeten worden aan een doorstroming. Want men gaat niet met de boot omvaren om in Nederland uit te 
komen^^ 

3 % BOTTOM eens aanpak direct bij het land zelf, want als het daar niet veranderd, wordt het probleem niet opgelost 

3 % BOTTOM eens Dat landen vluchtelingen toelaten zonder ze terug te sturen maar door te sturen naar andere EU landen is ook 
slecht voor draagvlak 

3 % BOTTOM eens #hoe de vluchtelingen naar grootte/inwoneraantal van het land verdelen over de EU. En dit bij alle 
problematieken met vluchtelingen doen. 

3 % BOTTOM eens EU moet ook zorgen dat de immigranten zich verplicht laten bijscholen omscholen laten aanpassen aan het land 
waar ze zijn, gebeurd dat niet dan worden ze een blok aan het been van het land met hun inwoners 

3 % BOTTOM bipolar heel simpel, onze normen en waarden accepteren, of eruit. | 

3 % BOTTOM eens Helemaal mee eens 
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3 % BOTTOM eens En dat is juist het probleem. We zouden toch humaan genoeg moeten zijn om regels op te stellen voor iedereen? 

3 % BOTTOM eens # hoe : we moeten de dictators harder aanpakken 

3 % BOTTOM eens Denk dat het beeld aardig is vertroebeld door de mensen die inderdaad misbruik hebben gemaakt van de 
situatie, maar de mensen die echt hulp nodig hebben moeten we ook gewoon helpen. maar ook begeleiden 
zodat ze wel een deelname hebben in de maatschappij, voor ons en voor hunzelf. 

2 % BOTTOM eens Tevens zijn er veel economsiche vluchtelingen die moeten gelijk terug (mensen smokkelaars) direct opsluiten 

2 % BOTTOM eens Er moeten snellere procedures komen, om echte vluchtelingen te scheiden van economische 

2 % BOTTOM eens #hoe Door afspraken te maken over verdeelsleutels, eerste screening gezamenlijk te regelen, buitengrenzen een 
gezamenlijke verantwoording te maken. 

2 % BOTTOM eens de instroom wordt te groot 

2 % BOTTOM eens omdat het op dit moment niet goed geregeld word en er landen zijn die puur alleen aan zichzelf denken en niet 
in het samen oplossen! 

2 % BOTTOM eens En er zitten criminelen tussen. 

2 % BOTTOM bipolar Er komen te veel vluchtelingen naar Europa op een beter leven zo krijgen we meer criminaliteit. 

2 % BOTTOM eens Betere verdeling over de landen 

2 % BOTTOM eens tevens blijf ik het baas in eigen huis van lidstaten heel belangrijk vinden zoals polen , hongarije dat doen 

2 % BOTTOM eens europa wordt overlopen door een probleem waar een ieder straks mee te maken krijgt en wat voor de EU 
onbetaalbaar gaat worden en geweld uit zal gaan lokken. 

2 % BOTTOM eens ze moeten het beter regulieren in de landen waar ze vandaan komen 

2 % BOTTOM eens Er wordt nu geen onderscheid gemaakt in reden van vluchten (oorlog, honger, armoe of economische redenen). 
Er is prioritering nodig 

2 % BOTTOM eens Het gaat niet goed zoals het u gaat. De kranten staan er bol va. er komt geen eind aan de migratiestroom en het 
wordt steeds erger. Voor de vluchtelingen mensonterend  en voor de opvangende landen frustrerend omdat het 
een gebed zonder einde lijkt. 

2 % BOTTOM bipolar Het merendeel is economische vluchtelingen. Wordt tijd dat dat is gestopt wordt. 



 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

2 % BOTTOM eens Maar opvang in de regio is ook iets doen hè? Er staat niet dat Europa ze allemaal moet opnemen. 

2 % BOTTOM eens Meer doen om economie en maatschappelijke situaties in landen waar vluchtelingen vandaan komen te 
verbeteren. Er is heel vaak een onderliggend economisch of machtspolitiek belang. 

2 % BOTTOM bipolar Ze moten meer onderzoeken of het wel echte vluchtelingen zijn en geen profiteurs 

2 % BOTTOM eens Aantal en niet meer doorlaten. 

2 % BOTTOM eens #hoe Onderling afspraken maken en je ook aan de afspraken houden. Daar mankeert het nu vaak aan 

2 % BOTTOM eens Er wordt niets in UAE, Qatar en saudie arabie opgevangen. 

2 % BOTTOM eens Er is zoveel rijkdom in die landen, waarom wordt die rijkdom niet aangepakt. Er zou totaal geen honger moeten 
zijn en vluchten zou onnodig moeten worden. 

2 % BOTTOM bipolar wie is een vluchteling? de gene die het hardst demonsteren zijn voor mijn geen vluchtelingen. degen die 
stilzwijgen hun lot ondergaat zijn de echte vluchtenlingen 

2 % BOTTOM bipolar Vingerafdruk 

2 % BOTTOM eens #hoe Analyseer waar buiten Europa de problemen  zitten die mensen doen wegvluchten. Samen plan maken om 
daar te helpen. 

2 % BOTTOM eens ik vind juist niet dat je ze zelf moet laten beslissen, want dat gebeurt nu al en dan heb je dat veel landen niks 
doen 

2 % BOTTOM bipolar maar geen moskeeen erbij waar zijn de kerken gebleven 

2 % BOTTOM eens oneens, dit leidt niet tot oplossingen denk ik, want dan gaat ieder zijn eigen toko redden, ipv gezamenlijke 
verantwoordelijkheid dragen 

2 % BOTTOM bipolar jx721 

2 % BOTTOM eens Als Europa als een geheel optrekken. We zijn hier samen voor verantwoordlijk. Niet alleen Italië laten spartelen, 
dat is niet eerlijk. En tegelijkertijd er voor zorgen dat ze niet alleen doorreizen naar de landen waar het ‘goed’ is, 
zoals Nederland, maar hier echt komen voor hun veiligheid (en dan zou bijv. Polen ook volstaan). De druk moet 
onderling worden verdeeld. 

2 % BOTTOM eens het gezamenlijk overleg duurt al jaren, maar een andere oplossing zie ik ook niet inderdaad 
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2 % BOTTOM eens mee eens 

2 % BOTTOM eens Afspraken na komen anders korten op de subsidie van EEG 

    
Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0% 

 

(4) Er zijn diverse mensen die aangeven dat milieu/klimaat op Europees niveau aangepakt moet worden. Waarom vindt u dat? 
 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

15 % LOW eens is voor onze toekomstige generatie van groot belang 

15 % LOW eens Dan moeten wel alle staten zich daaraan houden ;-) 

10 % BOTTOM eens Milieueffecten houden zich niet aan grenzen. Alleen als je gezamenlijk en dezelfde maatregelen neemt heeft dat 
een effect. 

8 % BOTTOM eens omdat dat niet alleen nu belangrijk is maar ook en vooral in de toekomst 

7 % BOTTOM eens milieu/klimaat kent geen grenzen dus t moet groter aangepakt worden als per land 

7 % BOTTOM eens houden aan de gemaakte afspraken anders kun je beter geen afspraken maken 

7 % BOTTOM eens Producten die een grote impact hebben op het milieu zwaarder belasten. Hiermee kun je de gezonde producten 
weer met lasten verminderen wat uiteindelijk de gezondheid van de inwoners ten goede komt. 

7 % BOTTOM eens Het milieuprobleem kan je niet met maar 1 land oplossen, daar is een grootse samenwerking voor nodig. Het 
liefst wereldwijd, maar laten we beginnen binnen de EU 

7 % BOTTOM eens Persoonlijk vind dit dat dit verder getrokken moet worden naar op globaal niveau. Als we ervoor willen zorgen 
dat wij als mensheid hier willen blijven moeten we samen iets gaan veranderen. 

7 % BOTTOM eens Sowieso minder gebruik van plastic en meer recyclebare verpakkingen 

6 % BOTTOM eens Het klimaat/milieuprobleem is een grensoverschrijdend probleem dat op nationaal niveau maar in zeer beperkte 
mate kan worden aangepakt. Een internationale aanpak is vereist. 
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6 % BOTTOM eens Ieder land op zich heeft te weinig invloed ,zeker richting USA en China. Tegenover grootmachten heeft een 
verenigd Europa meer stem. Helaas is Europa niet echt verenigd,omdat diverse lidstaten verschillende stadia van 
economische groei hebben en daardoor verschillende belangen. 

6 % BOTTOM eens allemaal op dezelfde lijn zitten 

6 % BOTTOM eens Global warming raakt ons allemaal 

6 % BOTTOM eens om de opwarming van de aarde tegen te gaan zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen 

6 % BOTTOM eens De lucht en water zijn niet grensbepalend dus als men als buurland het niet zo nauw neemt men milieu dan zijn 
de buurlanden de klos 

6 % BOTTOM eens We kunnen zelf als individu ook het goede voorbeeld geven, door bijv. goed afval te scheiden 

6 % BOTTOM eens #hoe  Duidelijke en goede afspraken maken maar niet alleen tussen lidstaten van de EU maar alle Europese 
landen. 

5 % BOTTOM eens Het is een mondiaal probleem/vraagstuk dat aanpak op grote schaal behoeft. 

5 % BOTTOM eens 1 landje met maatregelen is maar een druppel op de gloeiende plaat. Er moet gewoon meer gebeuren, dus op 
grotere schaal 

5 % BOTTOM oneens een verschrikkelijk over-gehypt onderwerp 

5 % BOTTOM eens het moet op wereld niveau aangepakt worden 

5 % BOTTOM eens milieu moet je wereldwijd aanpakken, anders is het hopeloos 

5 % BOTTOM eens Precies, dat red je niet als klein Nederlandje alleen.... 

5 % BOTTOM eens Om de landen ook leefbaar te houden 

5 % BOTTOM eens omdat nu een aantal landen verzuimen en wij allerlei maatregelen nemen die door deze landen teniet gedaan 
worden 

5 % BOTTOM eens dat probleem is wereldwijd 

5 % BOTTOM eens Er zijn nog veel landen, die ernstig vervuilen. Denk daarbij aan fabrieken, auto's, kappen van bossen, lozen in 
rivieren. Nederland alleen kan niet het milieu probleem oplossen, hier moeten we samenwerken. 

5 % BOTTOM eens ALs verschillende landen niet dezelfde regels hebben, gaan (sommige) bedrijven naar de landen met de minste 
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(minst vergaande) regels op milieugebied. Dat geeft ook oneerlijke concurrentie 

5 % BOTTOM eens Mbt tot de uitstoot van auto's  elk eu land heeft een andere visie dat werkt niet 

5 % BOTTOM eens Alleen met zijn allen kunnen we er iets aan doen/veranderen en niet alleen per land. Het probleem is te groot 
daarvoor. We zitten nu eenmaal met te veel mensen op onze mooie aarde dus zijn we ook met zijn allen 
verantwoordelijk om er iets aan te doen. 

5 % BOTTOM eens Mee eens! Maar, verbeter de wereld begin bij jezelf! 

5 % BOTTOM eens kijk maar naar de plastic soep 

5 % BOTTOM eens effect is groter bij gezamenlijke aanpak 

5 % BOTTOM eens Regels voor bedrijven beter handhaven 

5 % BOTTOM eens Gewoon niet meer toestaan in restaurants vind ik gebeurt helaas op de Canarische eilanden en Griekenland nog 
wel. 

5 % BOTTOM eens hoe maak overal het openbaar vervoer gratie en goed 

5 % BOTTOM eens wat te denken van meer zonne energie en windenergie in Europa 

5 % BOTTOM eens mijns inziens is de overgang naar elektrisch rijden nog steeds geen echte  oplossing, want die elektriciteit wordt 
grotendeels nog op de ouderwetse manier gemaakt 

5 % BOTTOM eens statiegeld op blikjes en plasticflessen invoeren in heel de wereld 

5 % BOTTOM eens Milieu stopt niet bij de landsgrens en kan dus beter gezamenlijk aangepakt worden. En een aanpak is nodig 

5 % BOTTOM eens Je staat nu eenmaal sterker als je het samen doet 

5 % BOTTOM eens de wegwerp maatschappij inperken 

5 % BOTTOM eens Zeker, dit strekt nog verder dan de EU. Maar wij kunnen als EU een voorbeeld zijn voor de rest. 

5 % BOTTOM eens milieuvervuiling houd niet op bij de landsgrenzen 

5 % BOTTOM eens Milieuproblemen zijn vaak internationaal gerelateerd. De bron van een probleem in een land kan gevolgen 
hebben voor een ander land. Daar moeten duidelijke en heldere afspraken over gemaakt worden. ook al om 
europa leefbaar te houden voor de toekomst. 



 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

5 % BOTTOM eens of beloningen aan die wel de idee-en uitvoeren 

5 % BOTTOM eens Vatsleggen bij de eu 

5 % BOTTOM eens Vliegen over land extra belasten bovenop de al nodige accijns op  kerosine 

5 % BOTTOM eens gigantisch hoge straffen! 

5 % BOTTOM eens beter en goedkoper ov 

5 % BOTTOM eens De bedrijven die extra uitstoot hebben extra belasten 

4 % BOTTOM oneens Niet als sommige mensen meteen een mes in je lijf steken 

4 % BOTTOM eens voor de opwarming van de aarde tegen te gaan 

4 % BOTTOM eens Milieu stopt niet bij de grenzen. 

4 % BOTTOM eens k limaatverandering is een globaal probleem en kun je alleen globaal oplossen 

4 % BOTTOM eens Omdat als je al 1 land dingen wil veranderen je niet echt iets veranderd, er zijn andere meer vervuilende landen 
die ook mee moeten gaan doen 

4 % BOTTOM eens Belangrijk met deze droge zomer waar er zeker meer zouden volgen elkaars waterwegen gezamelijk te volgen 
rivieren en adere wegen die ook naar andere landen gaan 

4 % BOTTOM eens En het aller belangrijkste: het is onze taak om een gezonde aarde te bieden aan onze nakomelingen. 

4 % BOTTOM eens Afscheiden is  makkelijk, maar de gemeenten moeten het wel ophalen en niet laten wegbrengen,  dat werkt 
namelijk niet. 

4 % BOTTOM eens het begint al bij de opvoeding laatst gooide een kind troep op straat de ouders zeiden er niks van 

4 % BOTTOM eens Omdat het een ieder aangaat, iedereen moet meedoen anders heeft het geen zin 

4 % BOTTOM eens Ben ik helemaal mee eens, Hier moet de overheid maar eens over de brug komen, om deze mensen minder te 
belasten. 

3 % BOTTOM eens ben het hiermee ook eens. als het ene land heel erg hun best doet om uitstoot te minderen bijvoorbeeld en een 
ander land er niks mee doet heeft het vrij weinig zin 

3 % BOTTOM eens kans op toekomstige overstromingen in nederland 



 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

3 % BOTTOM eens Omdat hier hetzelfde weer geld, sommige landen lopen voorop en andere doen er niets mee. 

3 % BOTTOM eens Omdat je als 1 land wel netjes milieumaatregelen kunt treffen, maar dat niet zoveel effect heeft als de buren het 
milieu om zeep helpen 

3 % BOTTOM oneens doen we niet teveel 

3 % BOTTOM eens klopt maar de EU is groot en machtig ze moeten zich er wel sterk voor blijven maken 

3 % BOTTOM eens #hoe meer handhaven, importbelastingen heffen op produkten uit vervuilende landen 

3 % BOTTOM eens Effe een andere inslag het roken. 

3 % BOTTOM eens Zoals iedereen weet lapt Amerika de klimaat regels aan hun laars. Dat betekent dat wij het hier zo goed moeten 
doen, dan er elders in de wereld een voorbeeld aan ons wordt genomen. Uiteindelijk zal Amerika ook mee 
moeten doen. Maar regels zij er om nageleefd te worden.  Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, maar ook 
samen de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Elkaar aanspreken dus als het iet goed gaat. De grootste vervuilers  
staan het minst te popelen om hun bijdrage te leveren. . 

3 % BOTTOM eens #hoe: bedrijven dienen op Europees niveau extra belast te worden indien ze grijze of andere niet echt schone 
stroom verbruiken . Nu doen burgers hun best en kunnen bedrijven hun gang gaan met meer vervuilen 

3 % BOTTOM bipolar Ik vind ook dat grootverbruikers moeten gaan betalen. Zelfs als dat ten koste gaat van de prijs die wij uiteindelijk 
betalen. We willen zo graag met kerst aardbeien op tafel? Dan moeten we er ook voor betalen. 

3 % BOTTOM oneens Hebben jullie al een groene auto Ik heb een Smart Scootmobiel die opgeladen moet worden 

3 % BOTTOM eens Minder geld naar Brussel en meer naar landen die vergroenen en burgers 

3 % BOTTOM oneens is het de opwarming van de aarde niet iets van tijden. Dit kwam eeuwen geleden toch ook al voor 

3 % BOTTOM bipolar Mileu is het grote probleem van deze tijd. Als we de opwarming van de aarde niet stoppen, is er straks geen 
kwaliteit van leven meer, of alleen voor de rijksten en vervalt de rest in oorlog (en ook massamigratie!) 

3 % BOTTOM eens Als alleen Nederland maatregelen neemt is dat niet echt effectief. Dit soort grensoverschrijdende problematiek 
dien je gezamenlijk aan te pakken. 

3 % BOTTOM eens Een druppel op de gloeiende plaat als Nederland zijnde is niet genoeg. Als EU kun je wel het verschil maken. 

3 % BOTTOM eens Omdat door samen te werken de resutaten groter zullen zijn. 
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3 % BOTTOM eens omdat de natuur niet stopt bij de grens 

3 % BOTTOM eens Het milieu/klimaat aanpakken doe je niet alleen dit moet je met heel Europa de wereld doen. 

3 % BOTTOM eens Zorgen voor overal in de eu dezelfde regels   bv in elk land statiegeld op plastcicflesjes en blikje hoe groot dan 
ook en niet 10 cent maar bv 25 tot 50 cent 

3 % BOTTOM eens Milieu/klimaat houdt niet op bij de grens. Ieder voor zich is niet handig voor de burgers en bedrijven. 
Gezamenlijk optrekken heeft ook een grotere impact. 

3 % BOTTOM eens #hoe duidelijke regels maken en straffen geven aan de landen die zich er niet aan houden. 

3 % BOTTOM bipolar Dan moet men wel een alternatief aanbieden 

3 % BOTTOM bipolar Trump is een psychopaat. 

3 % BOTTOM eens Raar als wij er alles aan doen en investeren en Trump de middelvinger opsteekt 

3 % BOTTOM eens #hoe dezelde maatregelen nemen dus ook zorgen voor goed geisoleerde woningen afval scheiden en van oude 
grondstoffen nieuwe producten maken 

3 % BOTTOM eens overgaan op waterstof  bespaard energie 

3 % BOTTOM eens Er zou een gedetailleerd en langdurig politiek Europees milieubeleid gevoerd moeten worden met duidelijke 
doelstellingen en duidelijke sancties voor het niet nakomen. Dat vergt veel overleg en mogelijk lobbyen. Maar 
een alternatief is er eigenlijk niet. Zelf ben ik werkzaam in dit werkveld en voorlopig blijft het toch een beetje 
'pappen en nathouden'. Structureel  beleid met een duidelijke visie ontbreekt (nog) 

3 % BOTTOM bipolar Nederland moet weer het beste jongentje van de klas te zijn 

3 % BOTTOM eens Roken moet afgebouwd worden wereldwijd 

3 % BOTTOM eens als je zo denkt gebeurd er nooit wat en blijft iedereen aan rommelen 

3 % BOTTOM eens #hoe De EU ook straffen aan bedrijven op laten leggen. En de straffen steeds zwaarder maken na geen 
verbetering in aanpak. 

3 % BOTTOM eens EU kan wel produkten uit die landen die vervuilend produceren boycotten 

3 % BOTTOM bipolar Hoe wil je dit doen? 

3 % BOTTOM eens en onze eigen  regering daar ook toe dwingen 
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3 % BOTTOM eens vergeet niet dat Nederland een klein landje is wat heeeeeel veel doet vergeleken met andere landen 

3 % BOTTOM bipolar dat gaat weer ten koste van ons wij gaan dat betalen en de andere landen doen niks 

3 % BOTTOM eens Ja, het ov moet echt veel beter worden! Dan laten de mensen vanzelf wel de auto staan. Binnen Europa goede 
treinverbindingen zodat je ook dan het vliegtuig laat staan. 

3 % BOTTOM eens toch moet het beter kunnen voor de consument om gemakkelijker en betaalbaarder te kunnen reizen, kijk 
bijvoorbeeld in andere landen. Voorheen werd gezegd Neem het openbaar vervoer en laat de auto staan, maar 
als je niet daarop inspeelt en het OV duurder maakt dan het autorijden, schiet je nog niets op. 

3 % BOTTOM bipolar Hebben jullie panelen op jullie huizen 

3 % BOTTOM bipolar ? 

2 % BOTTOM eens CO2 en klimaat houden  zich niet aan landgrenzen 

2 % BOTTOM eens als wij hier al ons afval moeten scheiden en in andere landen gooien ze alles op 1 hoop heeft het weinig 
zin...beter als in de hele EU dezelfde regels gelden 

2 % BOTTOM eens #hoe Ook hier geldt weer: duidelijk regels c.q. een duidelijk beleid maken waar de landen zich aan dienen te 
houden. 

2 % BOTTOM eens H#hoe  Verder onderzoek doen naar schone brandstoffen. 

2 % BOTTOM eens Als land alleen zetten milieumaatregelen geen zoden aan de dijk 

2 % BOTTOM eens Dit is al gauw een grensoverschei dend probleem 

2 % BOTTOM eens gelijke afspraken geeft beter reultaat als iedereen zich er aan houdt 

2 % BOTTOM eens We kunnen de klimaatproblematiek niet blijven ontkennen, vind ik. Het is een probleem met grote gevolgen, 
waar wel veel te weinig aan gedaan hebben, de afgelopen jaren. 

2 % BOTTOM eens Milieuproblemen stoppen niet bij de grens. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en krijgen er steeds meer 
mee te maken. 

2 % BOTTOM eens Ik vind het milieu een basis voor de ontwikkeling en het welbevinden van een ieder. Wij zijn bezig, ons enorme 
problemen op de hals te halen door tijdelijk gewin vóór het milieu te laten gaan. 

2 % BOTTOM eens we hebben het altijd over europese normen en waarden en die zouden ook voor het klimaat moeten gelden 
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2 % BOTTOM eens Ik vind zoals we nu het afval scheiden goed. Heel irritant vind ik het dat de stranden weer lekker vol met afval 
liggen na de mooie warme dagen. Er staan veel afvalbakken en staan ze er niet neem je vuil dan mee. 

2 % BOTTOM eens nederland zal altijd het beste jongetje van de klas willen zijn en de oost europese landen blijven altijd achter 
lopen vanwege investeringen waar geen geld voor is 

2 % BOTTOM eens ala ik kijk buiten Europa, dan slaat mij de schrik om het hart 

2 % BOTTOM eens Zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen dienen we met ze allen te doen. 

2 % BOTTOM eens Ja milieu is een wereld probleem, verbeter het milieu begin bij de EU 

2 % BOTTOM eens Grootse internationale bedrijven die voor grote vervuiling zorgen krijg je ook met maar een land niet aangepakt. 
Daar is een grootsere aanpak voor nodig. 

2 % BOTTOM eens daarom is gezamenlijk beleid nodig van mensen met oog voor de lange termijn, integriteit en immuniteit van 
lobby als bv van shell 

2 % BOTTOM eens #hoe eenduidige afspraken waar ieder land zich aan moet houden 

2 % BOTTOM eens #hoe alle landen op dezelfde manier hun afval laten scheiden 

2 % BOTTOM eens #hoe Een hele DUIDELIJKE set regels en wetten, waar alle bedrijven, wat voor bedrijf dan ook, zich aan moeten 
houden. Dit dient ook actief gecontroleerd te worden. Natuurlijk moet het wel redelijk blijven, en alleen echt 
schadelijke praktijken moeten verboden worden. 

2 % BOTTOM eens hoe de kolencentrales stoppen er zijn ook andere mogelijkheden 

2 % BOTTOM eens Begin bij jezelf, niet afwachten tot een ander wat gaat doen, of dat er regelgeving komt 

2 % BOTTOM eens Daarom moet het een EU aanpak zijn, en niet alleen elk land apart. 

2 % BOTTOM eens Innovatie nieuwe technieken zijn goed mogelijk 

2 % BOTTOM eens propaganda maken over zonne- en windenergie 

2 % BOTTOM bipolar #hoe, vlieg- en vleestaks invoeren voor ieder land en minder btw op groenten en fruit. Dan wel gelijk tarief 

2 % BOTTOM eens milieu boven geld staan 

2 % BOTTOM eens Belasting op vlietuigbrandstof 
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2 % BOTTOM eens Alle beetjes helpen, maar handig als het een aanpak van de wereld wordt en niet alleen van de EU 

2 % BOTTOM eens #hoe subsidie geven op schone energie, producten etc. 

2 % BOTTOM eens Ja ik als ex roker ben het er daar mee eens. 

2 % BOTTOM eens 3hoe ook Duitsland moet bruinkool gestookte centales zo snel mogelijk sluiten 

2 % BOTTOM eens Zij zullen moeten kijken of er andere mogelijkheden zijn 

2 % BOTTOM eens Een hoopgevend verhaal in plaats van een doemscenario dat mensen een gevoel van machteloosheid geeft. 
Duidelijke keuzes maken 

2 % BOTTOM eens Ja dat is irritant zeker 

2 % BOTTOM eens Ov maak ik niet veel gebruik van maar is inderdaad duur. 

2 % BOTTOM eens Klopt. Aan de energieproductie moet hoe dan ook iets gebeuren. Zowel voor elektrisch rijden als voor de 
energievoorziening van onze woningen e.d. 

    
Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0% 

 

(5) Gemeenschappelijk EU-beleid kost geld. Mag de EU meer kosten dan ze nu doet? Waarom wel of niet? (stem op de poll en licht het a.u.b. daarna toe) 
 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

7 % BOTTOM eens Daar ben ik het mee eens. Het reeds beschikbare geld zou op een betere manier gebruikt moeten worden. 

7 % BOTTOM eens we hebben te weinig inzicht in de uitgaven, niet helder 

5 % BOTTOM eens het kost per hoofd van de bevolking al genoeg 

5 % BOTTOM eens Waarom nog meer kosten maken, kijk liever waar ze op kunnen besparen 

5 % BOTTOM eens Ik heb niet altijd het idee dat het geld goed besteed wordt in  Brussel. 

5 % BOTTOM eens ik heb het gevoel dat er een hoop geld over de balk gegooid wordt, 
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5 % BOTTOM eens Mee eens! 

5 % BOTTOM eens Waarschijnlijk kunnen ze inderdaad door efficienter werken al heel wat meer met onze bijdrages 

5 % BOTTOM eens meer transparantie ben ik het zeker mee eens 

5 % BOTTOM eens Mogelijk moet de kostenverdeling anders. Tot zover heb ik het idee dat Nederland al (veel te) veel aan de EU 
betaalt. 

5 % BOTTOM eens het kost nu al veel te veel geld ik snap ook niet dat nederland zo veel moet betalen we zijn al zo`n klein landje. 

5 % BOTTOM bipolar nee, want de EU kost al genoeg geld., het mag wel wat minder 

5 % BOTTOM eens Nee, want met hetzelfde geld kan veel maar dan ook veel meer worden gedaan. Meer geld is dus niet nodig. Net 
als in het bedrijfsleven dient eens flink te worden gereorganiseerd. Daarnaast moet het mogelijk zijn om 
salarissen te kunnen aanpassen ook naar beneden. 

5 % BOTTOM eens waarom gaan ze niet via een netwerkverbinding vergaderen dat zo al een hoop geld schelen 

4 % BOTTOM eens Op dit moment ben ik van mening dat de EU niet meer mag kosten. Eerst zou ik graag een beter overzicht 
hebben van wat ze daadwerkelijk bereiken en doen met het geld. Daarna wil ik mijn mening daarover best 
bijstellen. 

4 % BOTTOM eens Als het geld nuttig besteed wordt en daadwerkelijk gaat naar effectieve maatregelen, vind ik het prima. Ik denk 
wel dat als er meer geld nodig zou zijn, ze misschien eerst maar eens moeten kijken of er niet nu teveel wordt 
verspild en of dat niet minder kan... 

4 % BOTTOM eens laat ze het hele europese ambtenarenstelsel eens iet minder uitbetalen en die belachelijk hoge dagvergoedingen 
van de eu commissarissen die ook de boel bekluiten maar wel innen. 

4 % BOTTOM oneens Europa kost al genoeg. Net zo als Engeland er lekker uitstappen. 

4 % BOTTOM eens Inzicht in wat de EU doet (op elk gebied) ontbreekt totaal. Wat dat betreft een dictatuur 

4 % BOTTOM eens gedoe met verhuizen van Brussel naar Straatsburg moet stoppen, geldweggooierij 

3 % BOTTOM eens Ik neem aan, dat de EU met hetzelfde budget meer zou kunnen bereiken dan nu. Bovendien is verhoging van de 
kosten een grote domper voor het publiek. En er is breed gedragen steun nodig om zaken voor elkaar te kunnen 
krijgen. 
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3 % BOTTOM eens alleen als uitgaven verantwoord zijn en ze eerlijk aan iedereen voordeel opleveren 

3 % BOTTOM eens ik heb geen idee wat ze nu kosten daarom twijfel ik 

3 % BOTTOM eens Ze dienen slimmer om te moeten gaan met het geld dat ze hebben. Anders inrichten, zodat het efficienter en 
effectier gebruikt kan worden 

3 % BOTTOM eens Nee, want dat geld moet wel weer ergens vandaan gehaald worden. En zoals iedereen moet ook de EU zich 
houden aan hun budget 

3 % BOTTOM eens europa kost al veel te veel, neem nu de verhuizingen van brussel  naar straatburg. Kost honderen miljoenen per 
jaar en levert niets op 

3 % BOTTOM eens Ze moeten kosten nauwkeuriger bepalen 

3 % BOTTOM eens op dit moment zijn we genoeg contributie kwijt aan de EU, we kunnen ook als Nederland sommige problemen 
best zelf oplossen 

3 % BOTTOM bipolar Nee, het mag ons Nederlanders niet nog meer gaan kosten, het is al een aanzienlijk bedrag wat wij als 
Nederlander per hoofd van de bevolking betalen aan de EU, vervolgens doen wij daarnaast als land al heel veel 
nuttige dingen om millieu en veiligheid te verbeteren. 

3 % BOTTOM eens Ik denk dat de huidige kosten reëel zijn voor de baten. Meer kosten zijn door veel landen niet meer op te 
brengen. 

3 % BOTTOM eens EU moet wat minder heen en weer reizen van Brussel naar Frankrijk (weet even de plaats niet meer)en weer 
terug kost handen vol geld 

3 % BOTTOM eens Ik vind dat de verhoudingen een beetje zoek zijn binnen de EU 

3 % BOTTOM eens Dus moet er meer inzicht komen in waar het geld heen gaat 

2 % BOTTOM eens Maar niet elk land heeft evenveel mogelijkheden. Nederland zal (behalve misschien deze zomer) minder 
zonnenergie kunnen opwekken als andere landen in het middenlandse zee gebied, maar darvoor kan Naderland 
weer andere dingen doen, bv. duurzamere brandstof omdat de meeste mensen zich dat kunnen veroorloven. 

2 % BOTTOM eens nee, er gaat al genoeg geld naar toe 

2 % BOTTOM eens Nee, ik vind dat er al genoeg geld naar toe gaat. 
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2 % BOTTOM eens nee, dat is niet eerlijk. waarom zou het meer kosten 

2 % BOTTOM eens Nee, want de EU kost nu al meer dan genoeg. 

2 % BOTTOM eens Nee, want de kosten gaan niet naar de burgers 

2 % BOTTOM eens De EU kan best bezuinigen op irrelevante zaken zoals snoepreisjes en het heen en weer getransporteer van de 
papierwinkel 

2 % BOTTOM eens Nu al niet duidelijk waar al het geld heen gaat. Zie Europese Rekenkamer. Daarnaast beteken ruimer budget, 
meer bemoeienis, meer potverteren en meer geld besteed aan zaken die niet nodig zijn. 

2 % BOTTOM eens nee de eu mag niet meer kosten  als ik de bedragen zie die regelmatig voorbij komen wat een land moet 
afdragen per maand vraag je je af wat er allemaal mee gedaan word 

2 % BOTTOM eens Ik denk dat er wel veel meer zaken zijn waar op bezuinigd zou kunnen worden. 

2 % BOTTOM eens Nee, ze mag niet meer kosten ze kunnen gestructureerder werken, dan kunnen de kosten ook omlaag 

2 % BOTTOM eens deels ook 

2 % BOTTOM eens Er gaat veel geld een bodemloze put in aan de meest onzinnige dingen 

    
Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0% 

  



 

 

(6) In hoeverre bent u het eens met de stelling: De EU moet zelf belasting kunnen heffen. 
 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

5 % BOTTOM eens Dit kost alleen maar steeds meer. 

5 % BOTTOM bipolar dan gaan we als NL-burger helemaal failliet en gaat alles naar zuid- en oost-europa 

5 % BOTTOM bipolar IK vind het prima dat de EU zelfstandig belasting kan gaan heffen zo krijgen we ook een Europa 

5 % BOTTOM eens Zelfs over ons nationale belastingstelsel worden we het al lastig eens, laat staan op Europees niveau... 

5 % BOTTOM eens eesrt weten waar ons geld naartoe gaat 

5 % BOTTOM eens Dan krijgen we ook een belastingaanslag van de EU. Lijkt mij ingewikkelder dan het huidige systeem. 

5 % BOTTOM eens Ik denk dat we hiervoor nog niet genoeg eenheid hebben in ons landelijk beleid. 

5 % BOTTOM bipolar is idd mischien wel lastig 

4 % BOTTOM bipolar als dat gebeurd zuigen ze ons helemaal leeg 

4 % BOTTOM bipolar we betalen toch al belasting per land, dan toch niet ook nog s voor de EU 

4 % BOTTOM eens Ik vind dit een moeilijke, ik weet het dan ook niet wat ik hiervan moet vinden. 

4 % BOTTOM eens het lijkt me ingewikkeld.. 

4 % BOTTOM eens Ja, dat is misschien ook wel een goed punt. We weten nu al af en toe niet waar het geld overal heen gaat. 

3 % BOTTOM eens De lidstaten heffen zelf al belasting, laat het maar mooi een afdracht blijven 

3 % BOTTOM eens Nogmaal ONEENS. waar zou de belasting op moeten worden gebaseerd. Er zijn nog te grote inkomensverschillen 
in Europa. hierdoor zou NL weer het haasje zijn. 

3 % BOTTOM eens Ik kies voor geen belastingen van de EU! Eigen land belast de burger al genoeg 

3 % BOTTOM eens denk aan de benzine die is door de belastingen zo hoog dat wij in duitsland tanken 

3 % BOTTOM bipolar Het is onmogelijk met al die ongelijke inkomens per land 

3 % BOTTOM eens Ik kies voor ONEENS, want het als geld rechtstreeks naar de EU gaat dan heeft Nederland er nog minder over te 
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zeggen. 

3 % BOTTOM eens gaat niet gebeuren, in nederland ( braafste jongentje) zal het alleen maar meer worden 

3 % BOTTOM eens Oneens, de afhankelijkheid van de EU wordt zo steeds groter. Nederland moet zijn eigen belastingen heffen en 
de afdracht richting EU moet beter verdeeld worden over de lidstaten. 

3 % BOTTOM eens goedkoper zal het nooit worden het is een illusie als je denkt dat bijvoorbeeld brood over paar jaar nog maar de 
helft kost. 

3 % BOTTOM eens en niet inzichtelijk , waar gaat het precies naartoe?? 

3 % BOTTOM eens maar dan moet het wel op een eerlijke manier dus nederland hoeft niet meer als b.v. polen te betalen 

2 % BOTTOM bipolar we worden al uitgekleed door onze regering, dat gaat EU er nog eens overheen 

2 % BOTTOM eens daar ben ik ook bang voor. landen zijn zo verschillend dat wordt erg lastig om hier een eerlijk belastingsysteem  
voor te krijgen 

2 % BOTTOM bipolar Ik denk dat veel mensen niet de baten zien die je als inwoner hebt van de EU. De meesten vinden het toch wel 
heel handig dat ze geen valuta meer hoeven om te wisselen met vakantie; dat zou je wel moeten doen als er 
geen EU was. En wat zal het ook niet kosten om weer zelfstandig te worden? Bv kosten om weer eigen munt in 
te voeren. Bovebndien is Nederland een klein land waar de meeste anderre landen geen boodschap aan hebben 
als ze geen EUlid zijn. 

2 % BOTTOM eens ik denk dat wij veel meer belasting betalen als in andere landen dan zou het wel eerlijker zijn 

2 % BOTTOM bipolar Dit geeft me een gevoel van de Verenigde Europese Staten en die kan wil ik niet op 

2 % BOTTOM eens ik denk dat de landelijke belastingregels al onduidelijk genoeg zijn, aub niet nog een Europese er bij 

2 % BOTTOM bipolar Ik ben er op tegen dat de EU nog meer macht gaat krijgen en gegarandeerd dat wij als west-europees land daar 
weer de dupe van worden 

2 % BOTTOM eens Nog meer belastingen ! 

2 % BOTTOM eens als dit gaat over het bruto bbp dan zijn wij als nederland de klos omdat wij meer verdienen dan bv griekenland 
en polen 

2 % BOTTOM eens We betalen al per land en zoals nu alles geregeld is lijkt het me een beetje vreemd als we ook EU belasting 



 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

moeten betalen. 

2 % BOTTOM eens gezien de interne onenigheid binnen lidstaten tamelijk onmogelijk uitvoerbaar 

2 % BOTTOM eens ze zouden dan belasting moeten heffen over bv het aantal inwoners   dan betaalen we allemaal evenveel per 
inwoner 

2 % BOTTOM eens Oneens, belastingheffing zonder adequate representatie en controle over de uitgaven lijkt mij onwenselijk 

2 % BOTTOM eens EU kost al heeeeeel veel geld en dan willen ze nog meer. Het is de muppetshow in brussel waar iedereen zijn 
baantje probeert veilig te stellen. er zijn goede politici maar driekwart is er voor het geld en de feestjes. kijk 
maar op youtube waar sommige eu parlemetariers zelf aangeven wat er allemaal misgaat. 

2 % BOTTOM eens Oneens, pas op de plaats maken met steeds meer maatregelen, eerst vertrouwen bij EU burgers omhoog 

    
Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0% 

 

 

(7) Hoe vindt u dat de besluitvorming in de EU moet worden gedaan? 
 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

10 % BOTTOM eens Unanimiteit werkt niet. Er zullen altijd landen zijn die ergens tegen zijn. Maar er moet wel een overduidelijke 
meerderheid zijn 

5 % BOTTOM eens B, dat is volgens mij het grondbeginsel van een democratie 

5 % BOTTOM oneens A, want er zijn nog grote verschillen tussen lidstaten en dan vind ik een veto belang rijker dan de meerderheid 
beslist. 

5 % BOTTOM eens Als je allemaal een 'veto' kan uitroepen, kan er nooit iets veranderen. 

5 % BOTTOM eens meerderheid, anders verandert er nooit wat en houden enkele landen alles tegen 

5 % BOTTOM eens B, want met systeem A is het onwijs moeilijk om tot een beslissing te komen. 



 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

4 % BOTTOM eens B, Democratie is dat de meerderheid beslist. 

4 % BOTTOM eens B want er zijn altijd mensen/landen die fundamentele bezwaren hebben. 

4 % BOTTOM eens Als wij dit nationaal gaan doen, komt er nooit een goede samenwerking met de andere EU landen. 

3 % BOTTOM eens B we zijn een democratie. Het kan niet zo zijn dat een dwarsligger continue veranderingen tegen werkt 

3 % BOTTOM eens B = met 27 landen is er altijd wel een land met een bezwaar 

3 % BOTTOM eens Zonder meer B. A lijkt mij absoluut odenkbaar. 

3 % BOTTOM bipolar B dit is normale democratische besluitvorming, de meerderheid beslist. 

3 % BOTTOM bipolar Als EU beleid niet strookt met waarden van landen dan mogen landen het recht hebben om tegen te stemmen 

3 % BOTTOM eens Hetzelfde hier, democratie is belangijk 

3 % BOTTOM eens Nu kun je goede dingen tegenhouden door 1 land. Met een soort van meerderheid kun je heel wat meer 
bereiken 

3 % BOTTOM eens B omdat inderdaad de democratie heel belangrijk is 

3 % BOTTOM bipolar Is wel lekker goedkoop nationaal kunnen we de eu opdoeken :) 

3 % BOTTOM bipolar beals 

3 % BOTTOM oneens Ik kees voor A, 

3 % BOTTOM eens Uiteraard is er 1 europa, maar sommige wetten worden gewoon erdoor gedrukt ondanks de mening van de 
mensen. 

3 % BOTTOM eens gewogen meerderheid met aantal stemmen afhankelijk van inwoner aantal 

3 % BOTTOM eens B want ik vind het belangrijk dat het democratisch blijft 

3 % BOTTOM eens als elk parlement beleid kan tegenhouden gebeurt er waarschijnlijk niets 

3 % BOTTOM bipolar Ik kies voor A,want anders kunnen we onze pensioenen overdragen naar Brussel. 

3 % BOTTOM eens Bj sommige besluiten zou bijv wel een 3/4 meerderheid ingevoerd kunnen worden 

3 % BOTTOM eens B. Want belangrijke dossiers moeten worden aangepakt. Ook al zal soms een land daar niet gelukkig mee zijn. De 
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VS kunnen ook zo functioneren. 

3 % BOTTOM eens mee eens 

2 % BOTTOM bipolar ik heb er geen vertrouwen in, kijk naar de visserij: die is compleet om zeep geholpen. De boeren moeten met ik 
meen 30 procent naar beneden  gebracht worden. Gaat Amerika de veestapel inkrimpen? 

2 % BOTTOM eens b, want anders komen er nooit besluiten 

2 % BOTTOM bipolar Meerderheid: Of je neemt deel aan de EU en dan beslis je via de EU of je neemt geen deel aan de EU en dan 
beslis je nationaal 

2 % BOTTOM bipolar a want elk land heeft andere normen en waarde en regels 

2 % BOTTOM eens Je kan nou eenmaal niet altijd je zin krijgen. Democatie is niet perfect, maar het is het minst slechte idee. 

2 % BOTTOM eens En weten we zeker dat er geen corrupte politieke belangen zijn? 

2 % BOTTOM oneens Uiteindelijk kun je dan beter de EU opheffen. 

2 % BOTTOM eens Natuurlijk mag je tegenstemmen, maar de meerderheid bepaalt dan toch uiteindelijk. 

2 % BOTTOM bipolar Als ieder nationaal parlement een nieuw EU-beleid kan tegenhouden, wat heeft de EU dan nog voor nut vraag ik 
me dan af? 

    
Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0% 

  



 

 

(8) Hoe belangrijk vindt u de onderwerpen die achtereenvolgens in uw scherm komen voor de EU in de komende jaren? Geef op de schaal aan hoe belangrijk u 
het vindt, van onbelangrijk (links) tot uiterst belangrijk (rechts) of daar tussenin. 
 

 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

97 % TOP eens Het onderwerp: criminaliteit / politie samenwerking 

97 % TOP eens Het onderwerp: milieu/klimaat 

97 % TOP eens Het onderwerp: immigratie/vluchtelingen 

81 % HIGH eens Het onderwerp: corruptiebestrijding 

78 % HIGH eens Het onderwerp: budget/kosten van de EU 

2 % BOTTOM eens dit waren ze? 

2 % BOTTOM eens Het onderwerp Terrorisme en immigratie 

    
Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0% 

 

(9) In hoeverre bent u het eens met de stelling: Het Nederlands lidmaatschap van de EU is een goede zaak 
 

 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

3 % BOTTOM eens samen sta je sterk er als alleen 

    
Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0% 

 



 

 

(10) De politiek in Den Haag heeft te veel macht overgedragen aan Europa 
 

 

ReachPercent Level Eensment Synthetron 

38 % LOW eens Lijkt me inderdaad leuk om vaker mee te doen 

27 % LOW eens fijne avond! 

24 % LOW eens Geen opmerkingen meer. Iedereen een fijne avond en bedankt voor deze interessante discussie. 

17 % LOW eens Fijne avond nog 

8 % BOTTOM eens interessant en leuk ook 

8 % BOTTOM eens Graag gedaan! 

8 % BOTTOM eens Interessant 

8 % BOTTOM eens Leuke ervaring. 

8 % BOTTOM eens Graag gedaan! 

7 % BOTTOM eens leuk 

7 % BOTTOM eens U ook bedankt! 

7 % BOTTOM eens fijne avond 

6 % BOTTOM eens leuk 

5 % BOTTOM eens interessant 

5 % BOTTOM eens Bijzonder interessant, de tijd is voorbij gevlogen. Bedankt allemaal! 

5 % BOTTOM eens Hartstikke leuk 

5 % BOTTOM eens Even wennen, maar erg leuk!! 

5 % BOTTOM eens Interessant 

5 % BOTTOM eens heel erg leuk ook om meningen van andere te zien, laat je ook andere inzichten en gedachtes zien! Erg prettig 
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5 % BOTTOM eens Om meningen van andere te horen. 

5 % BOTTOM eens Dit verliep prima 

5 % BOTTOM eens Super tof! Leuke manier van discussies geven. De tijd vloog voorbij en heb het met plezier gedaan. 

5 % BOTTOM eens ik vond het leuk om te doen en hoop dat dit een vervolg krijgt 

5 % BOTTOM eens ik vond het fijn om op deze manier te kunnen antwoorden 

5 % BOTTOM eens interessant! 

5 % BOTTOM eens Hoop dat u wat aan mijn mening heeft. Bedankt voor het meedoen. 

5 % BOTTOM eens Een leuke interessante manier om je menig te geven en stil te staan bij niet alledaagse onderdelen. prima!! 

5 % BOTTOM eens Europa moet zich verder verenigen zonder de culturele identiteit van de afzonderlijke landen uit het oog te 
verliezen 

5 % BOTTOM eens Goedenavond allemaal 

5 % BOTTOM eens Helemaal TOP !!! 

5 % BOTTOM eens Fijne avond. 

5 % BOTTOM eens Graag gedaan, fijne avond nog. 

5 % BOTTOM eens Een ketting is net zo sterk als de zwakste schakel en die moeten we met zijn allen sterker maken 

5 % BOTTOM eens Met open grenzen zouden we ook meer open moeten staan voor elkaar. 

5 % BOTTOM eens leuk en intersant 

5 % BOTTOM eens Boeiend! 

5 % BOTTOM bipolar ik heb alleen geen herinnerings sms gekregen 

5 % BOTTOM eens Leuk, doe graag mee 

5 % BOTTOM eens Daar ben ik het mee eens. 

4 % BOTTOM eens #Europa ... echte samenwerking is de sleutel ... 

4 % BOTTOM eens Interessant 
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4 % BOTTOM eens Leuk 

4 % BOTTOM eens Leuk om te doen. 

4 % BOTTOM eens Delen van inzichten zonder hierop ;los;  te gaan naar elkaar is goed voor iedere communicatie. Dat zijn ook 
waarden!! 

4 % BOTTOM eens Weer een leuke en interessant manier om om internet bezig te zijn, bedankt allemaal. 

4 % BOTTOM eens jullie ook bedankt allemaal en een fijne avond! 

4 % BOTTOM eens Graag gedaan! Tot ziens! 

4 % BOTTOM eens Graag gedaan 

4 % BOTTOM eens fijne avond! 

4 % BOTTOM eens interessant en een actueel onderwerp 

4 % BOTTOM eens ging snel maar doeltreffend. leuk om verschillende meningen te zien 

3 % BOTTOM eens Leuk 

3 % BOTTOM eens Prettig 

3 % BOTTOM eens ik vond het wel interssant om hieraan deel te nemen een keer iets anders om deel te nemen 

3 % BOTTOM eens leuk om zo je mening te geven 

3 % BOTTOM eens Een laatste opmerking: de huidige toevloed van vluchtelingen van BUITEN Europa is nog niets vergeleken met de 
stroom vluchtelingen BINNEN Europa als binnen enkele decennia een woestijnklimaat zich uitbreidt in de 
Middellandse Zee landen Spanje, Portugal, Italië en Griekenland en zijn met miljoenen naar het noorden 
vluchten omdat hun landen in woestijnen veranderen door de klimaatverandering. 

3 % BOTTOM eens fijne avond nog 

3 % BOTTOM eens prettig 

3 % BOTTOM eens Weer eens wat anders 

3 % BOTTOM eens Interessant 

3 % BOTTOM eens Even wennen. Maar al met al een prima manier van onderzoeken. 
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3 % BOTTOM eens Zeer goede manier en relaxed omdat je woon thuis zit.  Soms gaat het wel erg snel  veel meingen en alles 
beoordelen 

3 % BOTTOM eens vriendelijke manier 

3 % BOTTOM eens Heel goed en interessante thema's 

3 % BOTTOM eens leuk ging voor mij alleen soms wat snel (ik ben traag :) ) 

3 % BOTTOM eens Vooral doorgaan ;-) 

3 % BOTTOM bipolar weg met de EU 

3 % BOTTOM eens Ik ook! 

3 % BOTTOM eens super, graag gedaan en tot ziens 

3 % BOTTOM eens Jullie ook 

3 % BOTTOM eens Kunnen we onze browser sluiten? :) 

3 % BOTTOM oneens Voel mij vreemdeling in eigen land 

3 % BOTTOM eens klopt mee eens maar ik ga er vandoor prettig avond nog 

3 % BOTTOM eens Fijne avond allemaal 

2 % BOTTOM eens was even wennen maar het was leuk 

2 % BOTTOM eens Leuk om zo met andere mensen te discussiëren en te kijken hoe een beetje de algehele stemming is. 

2 % BOTTOM eens worden we hier in de toekomst vaker voor gevraagd? 

2 % BOTTOM eens Landen zoals Hongarije zou men de mensen de bevolking daar meer bescherming moeten kunnen bieden door 
het beleid van dat land daar heeft de EU een belangrijke taak in 

2 % BOTTOM eens hetzelfde! 

2 % BOTTOM eens Fijne avond! 

2 % BOTTOM eens Ik wil hieraan graag nog eens meedoen 

2 % BOTTOM eens Ja, mij ook! 
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2 % BOTTOM eens Fijne avond, tot ziens 

2 % BOTTOM eens Erg leuk 

2 % BOTTOM eens was leuk onderwerp 

2 % BOTTOM eens heel erg leuk 

2 % BOTTOM bipolar erg vermoeiend 

2 % BOTTOM eens Prima en interessant 

2 % BOTTOM eens Leuk! 

2 % BOTTOM eens Interessant om zo over deze onderwerpen te spreken 

2 % BOTTOM eens Weer eens wat anders 

2 % BOTTOM eens intresant 

2 % BOTTOM eens Prima! 

2 % BOTTOM eens Goed dat de onderwerpen werden aangegeven 

2 % BOTTOM eens Leuk om op deze manier een 'discussie' te voeren 

2 % BOTTOM eens Lastig om goed op elkaar te reageren. 

2 % BOTTOM eens fijn om eens je mening te kunne geven,  den haag luisterd niet naar ons 

2 % BOTTOM eens Fijn datje geen voorgeprogrammeerde antwoorden hoeft te geven (multiple choice) maar soms wel wat kort tijd. 

2 % BOTTOM eens Succes met het vervolg! 

2 % BOTTOM eens eigenlijk heel goed zo geen geschreeuw en rare taal zoals in andere situaties online over politiek wens u allen 
een fijne avond en welterusten straks 

2 % BOTTOM eens Bedankt! 

2 % BOTTOM eens Super interessant op een hele leuke manier gebracht, wil de volgende keer graag weer meedoen. 

2 % BOTTOM eens Dag 

2 % BOTTOM eens Ik wil ook wel vaker mee doen 
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2 % BOTTOM eens Eén vervolg lijkt mij een goede zaak 

2 % BOTTOM eens U ook een prettige avond 

1 % BOTTOM eens Fijne avond! 

    
Explanation: TOP >= 90% (of Reach) > HIGH >= 70% > MEDIUM >= 40% > LOW >= 15% > BOTTOM >= 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 2: Uitleg van de Synthetron methode 
Hoe werkt Synthetron De software van Synthetron is ontwikkeld om grote groepen in staat te stellen tegelijkertijd, anoniem, bottum up te 

bepalen wat zij belangrijk vinden. Dat kan met 1000 mensen tegelijkertijd. De software zet iedere deelnemer in een 
dynamisch groepje van 5 deelnemers.  In dat groepje kun je als deelnemer je mening schrijven en moet je op alles 
stemmen wat daar geschreven wordt door je mede groepsgenoten. Als de meerderheid het eens of oneens is met een 
opvatting wordt er een ‘synthetron’ gemaakt, die migreert naar omliggende deelnemers, die ook op zo’n gemigreerde 
synthetron moeten stemmen. Zo wordt een mening steeds geëvalueerd; in de wetenschappelijke white paper wordt dit 
met een Darwiniaanse struggle vergeleken: kansrijke meningen (volgens de deelnemers) migreren, kansarme sterven al in 
de eerste groep of worden wel een synthetron, maar klimmen niet veel hoger.  
Slechts een klein deel van wat wordt geschreven wordt een synthetron (in onze benchmarkcijfers 16%).  Deze vorm biedt 
de mogelijkheid om parallel met enorm veel mensen veel inzichten te verzamelen en te ranken. En is daarmee veel 
efficiënter dan ouderwetse asynchrone methoden van inzichtverzameling.  

Meer informatie in onze online documenten: http://static.synthetron.com/files/SynthetronWhitePaper_080408_web.pdf 
en http://www.academia.edu/1126113/Scalable_Online_Discussions_as_Listening_Technology 

Synthetrons Synthetrons zijn opmerkingen waar de groep het mee eens of oneens is. Dat ontstaat door stemmen in je eigen minigroep 
van 5 deelnemers. Als de meerderheid het dan eens is gaan de opmerkingen migreren. Steeds wordt bepaald of een 
mening verder mag migreren met de steun die dan ontstaat in de volgende groep. Het resultaat is een lijst met synthetrons 
die meer of minder draagvlak hebben. Wij hebben die onderverdeeld in niveaus:  

• Top: > 90% eens 
• High: > 70 % 
• Medium: > 40% 
• Low :> 15%  
• Bottom: < 15%. 

In grote dialogen (zoals deze) concureert de beschikbare tijd met de tijd die een synthetron nodig heeft om iedereen te 
bereiken. Daarom zijn in grote dialogen relatief veel lage of bottom synthetrons.  

Bipotrons Bipotrons zijn meningen waarover men bipolair stemt. Zowel eens als oneens. Dat zijn nogal eens interessante meningen, 
want zij verdelen de groep en kunnen belangrijke discussiepunten zijn, die eerst opgelost moeten worden voordat je een 
onderwerp een stap verder kan brengen.  

http://static.synthetron.com/files/SynthetronWhitePaper_080408_web.pdf


 

Grafieken Om het relatieve gewicht van meningen te kunnen weergegeven, wordt in 2 stappen gewerkt. Allereerst worden de 
synthetrons gerubriceerd in clusters. Nadat alle synthetrons per onderwerp zijn gerubriceerd, wordt het aantal stemmen 
voor en het aantal stemmen tegen van alle onderliggende synthetrons opgeteld. Zo kunnen we per cluster van meningen 
een gewicht laten zien. Dat helpt om het relatief gewicht van een cluster van meningen te vergelijken met andere clusters 
van meningen. Je ziet dan wat de zwaarstwegende onderwerpen zijn.  

(Super) Probers Soms gebruiken we zogenaamde prober of super prober statements. Dat zijn opmerkingen die door de moderator in 
overleg met de opdrachtgever in de dialoog worden gebracht. Niets als moderator bericht, maar als mening van een 
participant. Dat geeft een mogelijkheid om hypotheses te testen. Of in deze sssie: om een set van opvattingen die eerder in 
de sessie voorkwamen ineens te wegen. Super probers (die hebben we hier gebruikt) worden meteen in alle schermen 
ingebracht. Daarmee wordt hun bereik veel groter dan een mening van 1 deelnemer die altijd begint te klimmen van groep 
naar groep, zolang er steun is.   

We hebben 13 supers ingebracht in deze sessie: 

• Bij vraag 3 (immigratie) 
o #hoe: Ik vind dat er gezamenlijke overleg moet plaatsvinden waarin landen proberen er samen uit te 

komen. Maar uiteindelijk moeten landen zelf beslissen wat ze doen (vraag  
o #hoe: Ik vind dat landen als Italië zelf hun buitengrenzen moeten bewaken en niet moeten hopen op het 

doorreizen van migranten naar Noord-EU. 
o #hoe: Lidstaten moeten zelf grenzen sneller kunnen sluiten tussen EU-landen als het nodig is. 
o #hoe: afspraken afdwingen vind ik goed, maar een EU-douane (i.p.v. een Nederlandse) gaat echt te ver, dat 

nooit 
o #hoe: EU-aanpak: gezamenlijk overleggen, afspraken maken en dan: controleren of die afspraken worden 

nagekomen + en dan ook echt afdwingen dat dat gebeurt! 
• Bij vraag 4: klimaat 

o #hoe: ik vind dat Polen moet stoppen met het gebruik van kolen. 
o #hoe: de EU moet ervoor zorgen dat het gebruik van fosfaat in Nederland (in de landbouw) verboden moet 

worden. 
o #hoe: de EU moet lidstaten dwingen om op milieugebied acties te nemen zoals energie besparen of 

klimaatdoelen na te leven 
• Bij vraag 6 (belastingheffing) 

o Ik kies voor EENS, maar dan moeten de nationale belastingen omlaag zodat het voor mij als burger niet 
duurder wordt 

o Ik kies voor EENS want Europese beslissingen kunnen sneller en beter als de EU Commissie en het EP hun 
eigen geld en niet meer over alles met onwillige lidstaten te moeten onderhandelen over beleid en geld. 



 

o Ik kies voor ONEENS, want het als geld rechtstreeks naar de EU gaat dan heeft Nederland er nog minder 
over te zeggen. 

o Ik kies voor ONEENS want het betekent dat Nederland als rijker land sowieso meer aan de EU gaat betalen 
dan andere lidstaten. Bij vraag 7 (besluitvoming) 

o Wat mij betreft: er mag met meerderheid besloten worden in de EU dat er Europese belastingen komen 
 

Reach Percentage  

 

 

 
Sum of reach  

 

Pro & contra of eens en 
oneens 

Dit is de relatieve indicator voor de virale sterkte van synthetrons. Technisch is dit het percentage van deelnemers die op 
een bericht hebben gestemd voordat de gemiddelde score onder de drempel viel waarin het verder kan migreren gedeeld 
door de aanwezigen tijdens dit onderwerp.     

.   

Geeft het belang aan van een bepaald thema of cluster van ideeen. In Nederlandse rapporten gebruiken we de term 
‘samengesteld belang’ 
 

Dit is het aantal deelnemers die een bericht boven de migratiedrempel scoren (in de xls overzichten de groene band) als ze 
het eens zijn of die het oneens zijn (contra) en dan onder de drempel (rood in de xls overzichten). Kortom mensen die een 
sterke mening voor of tegen hebben.  

 

  



 

Bijlage 3: Gebruikt script met vragen 
Script sessie voor SCP 

Doelgroep: doorsnee Nederlandse burgers 

Datum sessie: 27 augustus 

Link naar de Landingspagina (voor deelnemers: hier zit een voorloopvragenlijst in): https://go.synthetron.com/lp/ou-scp1 

Uitleg: blauwe tekst=moderatie tekst, zwarte tekst=vraag, rode tekst= training 

 

nr Tijd 

Absoluut 

(cumulatief)  

Onderwerp Moderator vragen Super berichten (zinnen om grenzen te 
verkennen, hypotheses te testen etc). Is 
een optie.  

  Intro Welkom bij deze online dialoog van het SCP. Ik ben Leo 
Dijkema, ik zal deze sessie modereren (begeleiden) samen 
met Michiel van der Vlist.   

We willen het vandaag met u hebben over Nederland en 
de toekomst van de Europese Unie.  

Nederland vormt samen met 27 andere landen de 
Europese Unie (EU). De EU heeft een gemeenschappelijke 
interne markt en EU-landen werken op veel thema’s 
samen om gemeenschappelijke problemen te bespreken 
en op te lossen.  

De Europese Commissie ontwikkelt beleid en controleert 
de uitvoering ervan en moet zich verantwoorden voor het 
Europees Parlement. 

Dit onderzoek is onderdeel van een Europees project om 
te achterhalen welke wensen er zijn voor de toekomst van 
de Europese Unie.  

 

 

https://go.synthetron.com/lp/ou-scp1


 

We vragen u om in de sessie zo specifiek en uitgebreid 
mogelijk uw mening te geven. De dialoog is anoniem. U 
wordt in verschillende kleine discussiegroepjes van 5 
personen ingedeeld. Niets wat u zegt is goed of fout. Geef 
vrijuit uw mening en beoordeel ook de mening van andere 
deelnemers.  

 

Tenslotte: Het kan zijn dat u tijdens de sessie technische 
vragen hebt. Mail dan naar: support@synthetron.com en 
u krijgt meteen antwoord. Mocht de verbinding een keer 
uitvallen, of heel traag worden, geen probleem: sluit de 
internetsessie af, log nogmaals in met dezelfde link en je 
kan direct verder discussiëren. 

Bij het eerste onderwerp geven we ook tips en 
aanwijzingen om de software goed onder de knie te 
krijgen. 

We gaan beginnen met de eerste vraag, daarbij gaan we u 
ook meteen wegwijs maken in de software.  

1 
(1a) 

8 (8) Rol Europa: meer 
aandacht 

Vraag:  De EU houdt zich met uiteenlopende onderwerpen 
bezig. Kunt u in uw eigen woorden aangeven aan welk 
onderwerp de EU de komende jaren wat u betreft MEER 
zou moeten doen en waarom? 

 

Moderator 

Denk aan een maatschappelijke probleem, een politieke 
doelstelling etc. Noem graag 1 onderwerp per zin en licht 
kort toe waarom u vindt dat de EU hieraan meer aandacht 
moet besteden. Graag zo: EU moet meer aandacht 
besteden aan…… want…… 

 

 



 

 

Training (aanspreekvorm U) 

We zijn trouwens begonnen. U kunt nu uw mening 
invoeren in het blok onder aan uw scherm en op verstuur 
of enter klikken.  

--- 

We vragen u om op alle berichten te stemmen. Zo weten 
we aan het einde van de dialoog waar jullie het over eens 
zijn, en waar niet. Om op een mening te stemmen 
versleept u het blauwe blokje met uw muis naar rechts. 
Als u op een tablet werkt, klik dan op de positie waar u het 
blauwe blokje wilt hebben. 

--- 

Als een mening dik gedrukt wordt, zijn anderen het hier 
geheel mee eens, of geheel mee oneens. Wij noemen dat 
een ‘synthetron’. 

-- 

U kunt ook op een specifiek bericht reageren. Dat doet u 
zo: klik de mening aan, schrijf uw reactie in het invoerblok 
en druk op verstuur. Hij komt met een ‘+’ervoor in het 
scherm. Klik op de ‘+’en u ziet de achterliggende berichten 
van een reactie. 

 

  intro Tot zover de eerste vraag. We gaan nu door naar de 
volgende vraag, die gaat over dingen waarvan u vindt dat 
Europa MINDER of NIETS aan zou moeten doen.  

 

2 

(1b) 

8 (16) Rol Europa: minder of 
geen aandacht  

Vraag: Zijn er ook onderwerpen waaraan de EU MINDER 
aandacht zou moeten besteden dan ze nu doet en 

•  



 

waarom? 

 

 

Moderator 

Noem ook hier graag 1 onderwerp per zin en licht kort toe 
waarom u vindt dat de EU er minder (of geen) aandacht 
aan zou moeten besteden. 

  intro   

3 

(1c) 

10 (26) Immigratie Vraag: Een onderwerp dat veel is genoemd is immigratie 
van buiten de EU. Waarom moet de EU hier MEER aan 
doen?  

Moderator 

U hoeft geen expert te zijn, we zijn benieuwd wat u vindt 
dat belangrijk is en waarom. Mocht u niet meteen een 
mening hebben, stem of reageer dan op wat anderen 
schrijven.  

 

Wat houdt zo’n EU-aanpak volgens u in? Hoe moet de EU 
dat doen? Begin uw zin met #hoe  

 

 

Prober d1_a: #hoe: EU-aanpak: 
gezamenlijk overleggen, afspraken maken 
en dan: controleren of die afspraken 
worden nagekomen + en dan ook echt 
afdwingen dat dat gebeurt! 

 

Prober d1_b: #hoe: Ik vind dat er 
gezamenlijke overleg moet plaatsvinden 
waarin landen proberen er samen uit te 
komen. Maar uiteindelijk moeten landen 
zelf beslissen wat ze doen. 

 

Prober d1_c: #hoe: Ik vind dat landen als 
Italië zelf hun buitengrenzen moeten 
bewaken en niet moeten hopen op het 
doorreizen van migranten naar Noord-EU. 

 

Prober d1_d: #hoe: Lidstaten moeten zelf 
grenzen sneller kunnen sluiten tussen EU-
landen als het nodig is. 



 

  intro   

4 

(1d) 

10 (36) Thema 2 (uit vraag 1 
of 2) 

Vraag: Er zijn diverse mensen die aangeven dat 
milieu/klimaat op Europees niveau aangepakt moet 
worden. Waarom vindt u dat? 

 

Moderator 

Ook hier geldt weer: u hoeft geen expert te zijn, we zijn 
benieuwd wat u vindt dat belangrijk is en waarom. 

 

Wat houdt zo’n EU-aanpak volgens u in? Hoe moet de EU 
dat doen? Begin uw zin met #hoe  

 

Ik vind dat Polen moet stoppen met het 
gebruik van kolen 

 

  intro   

4 Vervalt hoogst- 

waar-schijnlijk 

Thema 3 (uit vraag 1 
of 2) 

 

RESERVE 

Vraag: Er zijn diverse mensen die aangeven dat 
onderwerp <vul in> op Europees niveau aangepakt moet 
worden. Wat houdt zo’n EU-aanpak volgens u in? Hoe 
moet de EU dat doen? 

 

Moderator 

Ook hier geldt weer: u hoeft geen expert te zijn, we zijn 
benieuwd wat u vindt dat belangrijk is en waarom. 

 

 

Deel 2 – Wat mag EU kosten (belastinggeld en minder nationale autonomie) 
 

  intro Even afgezien van de specifieke onderwerpen waarvoor u 
meer of juist minder bemoeienis van de EU wilt: 
gemeenschappelijk Europees beleid kost geld (bv. voor 
Europese subsidies, Europese instanties) en gaat ten koste 

 



 

van vrijheid om nationaal wat anders te doen.  

 

We willen het eerst over het geld hebben en daarna over 
beperkingen van de vrijheid van lidstaten. 

5 

(2a) 

5 (41) Kosten EU Poll: Gemeenschappelijk EU-beleid kost geld. Mag de EU 
meer kosten dan ze nu doet? Waarom wel of niet? 

Poll schaal: ja, ik twijfel, nee, ik weet het niet 

  

Moderator:  

Kunt u als volgt toelichten: ja, want….. of nee, want….. (zo 
kan iedereen de meningen goed volgen). We doen dit 
relatief kort, want we hebben nog wat aanvullende vragen 
over dit onderwerp.  

 

  intro In de volgende vraag gaan we door op dit onderwerp, we 
vullen het nader in. Wilt u eerst stemmen op de poll vraag 
en dan weer toelichten? 

 

Een onderwerp waarover op dit moment in de EU wordt 
gepraat is de het invoeren van een door de EU geheven 
belasting ter vervanging van afdrachten van de lidstaten 
uit hun eigen belastingmiddelen. We willen graag weten 
wat u van het idee van EU-belastingen vindt.  

 

6 
(2b) 

8 (49) Belasting heffing door 
EU 

Poll: In hoeverre bent u het eens met de stelling: De EU 
moet zelf belasting kunnen heffen.  

 

Poll schaal: A. Eens, B. Neutraal, C. Oneens, D. Ik weet het 
niet 

Prober 2b1: Ik kies voor EENS, maar dan 
moeten de nationale belastingen omlaag 
zodat het voor mij als burger niet duurder 
wordt 

 

Prober 2b2: Ik kies voor ONEENS, want het 



 

 

Moderator  

Nadat u heeft gekozen: wilt u uw keuze toelichten? Graag 
zo: ik kies voor…. omdat…. 

 

 

als geld rechtstreeks naar de EU gaat dan 
heeft Nederland er nog minder over te 
zeggen. 

 

Prober 2b3: Ik kies voor EENS want 
Europese beslissingen kunnen sneller en 
beter als de EU Commissie en het EP hun 
eigen geld en niet meer over alles met 
onwillige lidstaten te moeten 
onderhandelen over beleid en geld. 

 

Prober 2b4: Ik kies voor ONEENS want het 
betekent dat Nederland als rijker land 
sowieso meer aan de EU gaat betalen dan 
andere lidstaten. 

 

Een van de volgende afhankelijk van de 
richting waarop de discussie gaat: 

 

Prober 2b5a: Ik kies voor EENS want een 
federaal Europa kan niet zonder een echt 
EU-budget direct betaald uit EU-
belastingen. 

 

Prober 2b5b: Ik kies voor ONEENS want 
EU-belastingen dragen bij aan een 
federaal Europa en daar ben ik tegen. 

 

Prober 2b6: Ik kies voor ONEENS want de 



 

EU is vooral de EU-markt waar elk land 
voordeel van heeft en gelijke kansen. 
Overdrachten van Noordelijke landen naar 
andere Lidstaten is niet nodig.  

  intro De volgende vraag gaat over besluitvorming in de EU.  Die 
leg ik u in twee uitersten voor, welke kiest u als het gaat 
om besluitvorming:  

 

A: ELK nationaal parlement moet belangrijk nieuw EU-
beleid kunnen tegenhouden of… 

 

B: Het moet makkelijker worden om in de EU met een 
MEERDERHEID van EU-lidstaten beslissingen te nemen en 
voorbij te gaan aan eventuele fundamentele bezwaren 
van een paar lidstaten= meerderheid beslist.  

Ik schakel nu over naar de poll vraag. 

 

7 (2c 
en 
2d) 

10 (59)  Poll: Hoe vindt u dat de besluitvorming in de EU moet 
worden gedaan? 

 

Poll schaal: A. Nationaal (links op de 5 puntsschaal), in het 
midden: weet niet, Rechts op de schaal B: Meerderheid.  

 

Moderator  

Dus nog even ter toelichting: A= Elk nationaal parlement 
moet belangrijk nieuw EU-beleid kunnen tegenhouden 
of… 

 

B: Het moet makkelijker worden om in de EU met een 

 



 

meerderheid van EU-lidstaten beslissingen te nemen en 
voorbij te gaan aan eventuele fundamentele bezwaren 
van een paar lidstaten= meerderheid beslist.  

 

Kunt u het nadat u gestemd heeft in de poll als volgt uw 
mening toelichten: A, want….. of B, want….. (zo kan 
iedereen de meningen goed volgen). 

Afsluitende vragen 

  Intro (JP voorbereiden 
bij vraag 1 en 2) 

Er komen zo dadelijk enkele zinnen in beeld. In elke zin 
staat een onderwerp dat in het begin van de sessie vaak is 
genoemd als belangrijk thema voor de EU de komende 
jaren. Wilt u per zin aangeven hoe belangrijk u dat 
onderwerp vindt voor de EU in de komende jaren? 

 

8 4 (63) Thema’s van vraag 1 
en 2 

Vraag: Hoe belangrijk vindt u de onderwerpen die 
achtereenvolgens in uw scherm komen voor de EU in de 
komende jaren? (Stem ‘eens’ bij zeer belangrijk en 
‘oneens’ bij onbelangrijk  

 

U hoeft geen toelichting te geven. 

 

Hier komen supers uit de eerste 2 vragen: 
de thema’s die veel genoemd worden: 

 

     

9 2 (65) Afsluitende vragen Poll (1): In hoeverre bent u het eens met de stelling: Het 
Nederlands lidmaatschap van de EU is een goede zaak 

Poll schaal: Zeer oneens, Oneens, Neutraal, Eens, Zeer eens 

 

U hoeft geen toelichting te geven. 

 

10 2 (67)  Poll (2) De politiek in Den Haag heeft te veel macht  



 

overgedragen aan Europa 

Poll schaal: Zeer oneens, Oneens, Neutraal, Eens, Zeer eens 

 

U hoeft geen toelichting te geven. 

 

Hoe vond je het om op deze manier in gesprek te zijn? 

   We zijn klaar met de sessie. U kunt nu afsluiten. Bedankt 
voor uw deelname. Op basis van de input gaan wij nog 
enkele focusgroep onderzoeken doen, daarvoor gaan we 
enkele deelnemers van deze sessie in de komende dagen 
benaderen. Deze gesprekken zullen worden gevoerd met 
een inhoudelijke internationale expert en een ervaren 
gespreksleider.  

 

 

 

 
  



 

 

Bijlage 4: Contact details Synthetron 
Synthetron is vertegenwoordigd in 16 landen. Voor Nederland kunt u contact opnemen met: 

• Leo Dijkema (leo.dijkema@synthetron.com) of 06 42812284 
• Michiel van der Vlist (michiel.van.der.vlist@synthetron.com) of 0618521948  
• Jeanette Kalthof (jeanette.kalthof@synthetron.com) of 06 23841440 
• Lucas de Jong (lucasdejong@synthetron.com) of 06 43867226 
 

 

Voor projecten en details van onze collega’s in de rest van de wereld: zie www.synthetron.com 
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