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Ten geleide
Dit is de eerste verdiepende studie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven
(cob), dat het Sociaal en Cultureel Planbureau uitvoert voor het kabinet in opdracht
van de Voorlichtingsraad. Op de opzet van het onderzoek wordt kort ingegaan in
hoofdstuk 1 en wat langer in de achtergrondstudie, die gelijktijdig met deze studie
is uitgebracht: Paul Dekker (red.), met bijdragen van Marc Arnold, Eefje Steenvoor
den, Peter Tammes en Will Tiemeijer, Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu
Onderzoek Burgerperspectieven.
De cob-gegevens die hier nader worden onderzocht betreffen 2008. In bijlage 3
zijn de over 2008 verschenen kwartaalberichten en hun thema’s vermeld, evenals de
verder uitgebrachte rapporten over het veldwerk. Over 2009 zijn tot en met oktober
van dit jaar drie kwartaalberichten uitgebracht: 2009|1 (met speciale aandacht voor
de vrijheid van meningsuiting en Europa), 2009|2 (economische crisis en media en
opvoeding) en 2009|3 (persoonlijke ervaringen met de economische crisis en hou
dingen tegenover de politiek in Den Haag). Alle publicaties zijn vrij beschikbaar op
www.scp.nl.
Ik ben de externe auteurs van hoofdstuk 10 – drs. Tom van Dijk, prof. dr. Joop
van Holsteyn, drs. Maurice de Hond en drs. Martijn Lampert – erkentelijk voor hun
bijdragen. Daarnaast wil ik de Voorlichtingsraad en Rijksvoorlichtingsdienst bij deze
gelegenheid nog eens bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de construc
tieve opstelling bij de ontwikkeling van het onderzoek. Dit geldt in het bijzonder
voor dr. Hans Caljé en de overige leden van de huidige begeleidingsgroep drs. Jan
Bos, Loek Caubo en drs. Maarten van Rooij.
Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Voorwoord
De historische vergelijking: anders en hetzelfde
Een vreemd schilderij op de omslag van dit boek. Willem Buytewech (1591-1624)
schilderde het bijna vierhonderd jaar geleden ten tijde van het Twaalfjarig Bestand.
Op het eerste gezicht een vrolijk gezelschap, maar zeker in het begin van de Gouden
Eeuw schuilt achter vrolijkheid – en zeker achter losbandigheid – een waarschuwing.
De weelderig uitgedoste jongemannen dragen de nieuwe rijkdom van de op de kaart
achter hen nog goed herkenbare Republiek zwierig uit, maar de waardin ontfutselt
de door drank en tabak onoplettend geworden jongen in het rood al zijn geld en de
zware en wat narrige man vooraan heeft niet toevallig een hartenboer, het ‘gebeden
boek van de duivel’, in de band van zijn hoed gestoken.
Vrolijkheid en potverteren nog, maar de crisis is al in aantocht. Plotseling blijkt
het geld verdwenen en dan zien we de tegenstelling tussen de succesvollen en de
achterblijvers, de naïeve dwazen en de ‘streetwise’, de hoger- en de lageropgeleiden,
het nieuwe Nederland en het oude volk. Tijdens het Twaalfjarig Bestand bereikte de
welvaart in de jonge Republiek zijn eerste hoogtepunt, maar ook toen leerde men
al snel de hardheid en snelheid van crisis en recessie kennen. Zo is het altijd geble
ven, van de oprichting van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (voc) als eerste
multinational, de uitvinding van het aandeel en de instelling van de beurs tot de dag
van vandaag.
Buytewechs schilderij was in zijn tijd al een metafoor en is dat nu nog. Het
symboliseert de tegenstellingen en paradoxen die in het Continu Onderzoek Bur
gerperspectieven (cob) steeds weer zichtbaar worden. Het met zichzelf en in zijn
omgeving tevreden en gelukkige individu, dat zich als burger bezorgd toont over
hoe het met de samenleving gaat en als kiezer vooral teleurgesteld lijkt in de eigen
voorkeuren. Een welvarende samenleving die zich in een flits beroofd ziet van een
deel van haar rijkdom. Dit is op het eerste gezicht het ‘schilderij’ van de nationale
stemming in Nederland nu. In de cob-studie wordt het beeld nader geïnterpreteerd
en geanalyseerd. De grote verschillen tussen groepen in de bevolking worden nu
beter zichtbaar. Vervolgens wordt ook weer duidelijk dat wat zich op het podium van
het nationale theater als een drama voordoet en ook zo beleefd wordt, in internatio
nale vergelijking nauwelijks die term verdient. Net als in de zeventiende eeuw blijft
het wel steeds een strijd tussen de koopman en de dominee. Internationaal is dan
vooral verbazingwekkend dat uiteindelijk – of voorlopig? – de dominee ten opzichte
van de koopwaar de overhand krijgt. Er is meer zorg over de normen en de waarden
dan over het geld. Er is meer het gevoel een normatieve crisis dan een economische
crisis mee te maken.
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De nationale vergelijking: de tweedeling, oud en nieuw
De echte scheidslijn in Nederland loopt niet tussen autochtonen en allochtonen,
maar tussen hoger- en lageropgeleiden. De grens is niet gemakkelijk te trekken,
maar in de uitersten worden de verschillen heel goed zichtbaar. Een hogere opleiding
voorspelt een hogere tevredenheid met alle terreinen van het leven, ook met de poli
tiek, een hogere bereidheid mensen en instituties te vertrouwen, een hogere waar
dering voor de Europese Unie, een hogere graad van belangstelling voor politieke en
maatschappelijke vraagstukken, een hogere bereidheid migranten te aanvaarden en
een hogere participatie in vrijwilligerswerk.
Alles bij elkaar opgeteld blijken de hogeropgeleiden synoniem te zijn voor wat met
civil society bedoeld wordt, terwijl de lageropgeleiden in hun private lives met wantrou
wen en in ontevredenheid naar een omgeving kijken die ze zien veranderen zonder
dat ze daar greep op hebben of zelfs maar het gevoel hebben er deel van uit te maken.
Dat was vroeger waarschijnlijk niet anders, maar toen was er zowel door de
verzuiling als door de statushiërarchie in de samenleving een nog vanzelfspre
kende verbinding van de lageropgeleiden met een elite die als hun zaakwaarnemer
optrad. Het gezag van de ‘eigen’ hogeropgeleiden en de hoger geplaatsten was nog
onaangetast. De toppen van de eigen organisaties, de eigen kranten en omroepen,
de eigen scholen en kerken zorgden voor een adequate en in de andere betekenis van
het woord ‘representatieve’ bezetting van de bestuurlijke en politieke posten. In de
meeste gevallen was dat ook een langdurige bezetting door dezelfde personen.
De elite aan de top van iedere groep werd in de twintigste eeuw zeker na de invoe
ring van het algemeen kiesrecht een ‘planvolvoerende’ elite, die het beste voorhad
met de eigen groep en ook beter dan de groep zelf wist wat goed voor haar was.
Verenigingen, partijen, scholen, kranten, vakbonden waren de grote centraal geleide
emancipatiemachines. Tot een halve eeuw geleden, toen door de verbreding van de
welvaart, de verbreiding van de televisie en de verhoging van het opleidingsniveau
van de bevolking de samenhang en de eenheid per groep geleidelijk verloren begon
nen te gaan. De elite raakte daardoor los van het ‘volk’, dat zich steeds meer en beter
bediend zag door media en organisaties die niet meer een stem namens het volk
waren, maar hun aanbod afstemden op de wensen van het volk.
De doorbraak van de commerciële televisie omstreeks 1990 is in die ontwikke
ling waarschijnlijk het belangrijkste moment geweest. Het feit dat het aandeel van
de publieke omroep inmiddels redelijk stabiel blijft – al is het in een minderheids
positie – is zeker geen bewijs voor het tegendeel. Het huidige relatieve succes van de
publieke omroep is te danken aan een verregaande aanpassing aan de programmaen presentatiecultuur van de commerciële omroepen. Vergelijkbare veranderingen
zijn te zien in de pers, bij de politieke partijen en in het aanbod aan cultuur en
ontspanning. In zekere zin kan men ook in deze situaties van ‘emancipatie’ spreken,
maar dan wel in de zin van een emancipatie uit de sfeer van paternalisme en zelfs
bevoogding. Het is de emancipatie van wie weigert zich te laten verheffen tot een
door een elite bepaald niveau. Van de weeromstuit wil de elite dat zelf ook niet meer
12
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en dat versterkt weer de neiging elite zonder massa te worden. De elite als subcultuur
in plaats van als rolmodel.
In de politiek heeft het verdwijnen van de verbinding tussen elite en volk geleid tot
wat meestal populisme genoemd wordt, maar wat in de personele sfeer toch vooral
gezien moet worden als een verlies aan ‘volksvertegenwoordiging’ van de traditi
onele partijen. De kiezer, ook van de traditionele partijen, voelt nog maar een heel
beperkte betrokkenheid bij de politici van de partij van zijn keuze. Wanneer de kiezer
wel een sterke betrokkenheid bij een persoon voelt, heeft de betrokken politicus ook
geen partij meer nodig. Beide ontwikkelingen leiden ertoe dat het stemgedrag heel
beweeglijk is geworden en vrijwel geen partij nog kan rekenen op een naar verhou
ding grote kern van trouwe stemmers. De traditionele partijen zijn in dat opzicht
allemaal op D66 gaan lijken; de ‘politici zonder partij’ moeten zelfs met nog meer
onzekerheden leven. Bovendien hebben zij bij electoraal succes een organisatorisch
probleem op te lossen: hoe maak ik van degenen die op mijn ticket de raad of de
Kamer zijn binnengekomen een team?
De analyses in deze eerste verdiepende cob-studie laten zien dat de verandering in
het vertrouwen in de politiek in Nederland niet verklaard kan worden uit specifieke
politieke structuurkenmerken. Juist de ver doorgevoerde proportionele representatie
in Nederland zou het vertrouwen hoog moeten houden, want er zijn weinig landen
waar de entree tot de raadszalen en de vergaderzaal van de Kamer zo gemakkelijk is
als in Nederland. In die zin is de afstand tussen burger en politiek in Nederland juist
heel klein. De beleving is anders en vraagt om een andere verklaring. Waarschijnlijk
moet die toch eerder gezocht worden in de gevolgen van de juist door de proporti
onele representativiteit in de huidige tijd steeds moeilijker wordende regeringsvor
ming. De ‘duidelijkheid’ die in het stemgedrag tot uiting komt, kan bij afwezigheid
van een meerderheidspartij geen weerspiegeling vinden in een duidelijkheid op het
niveau van een regeerakkoord. Dat is ook logisch. De electorale duidelijkheid biedt
een beeld van toenemende verdeeldheid in politieke voorkeur, terwijl de ‘ministe
riële’ duidelijkheid juist in eendracht in en eenheid van beleid tot uitdrukking zou
moeten komen. De aanvankelijk positieve publieke waardering van het overheids
ingrijpen aan het begin van de bankencrisis wijst ook op het verlangen daarnaar.
De gebeurtenissen en de discussies daarna laten tegelijkertijd zien hoe snel het
schilderij van daadkracht weer craquelé gaat vormen.
Na de verzuiling bleek er in Nederland een relatief grote homogeniteit van opvat
tingen onder de elite te bestaan. Inmiddels gevleugelde uitdrukkingen als ‘de linkse
kerk’, of ‘de grachtengordel’ of ‘de Haagse kaasstolp’ zijn aansprekende pogingen
om de in de jaren zestig en zeventig ontstane gemeenschappelijkheid in het denken
onder één, nu negatieve, noemer te brengen. Er was in de laatste decennia van de
vorige eeuw zeker sprake van een vorm van politieke correctheid, gedreven door een
universalistische filosofie, een humanistisch denken en de idealen van de Verlich
ting, die in veel opzichten niet aansloot bij de dagelijkse werkelijkheid van wat
tegenwoordig heet ‘de gewone hardwerkende Nederlander’. De politiek werd steeds
minder de behartiger van diens particuliere belangen en steeds meer de representant
Voorwoord
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en celebrant van hooggestemde idealen en niet door de realiteit getoetste verwach
tingen. Daar waar door de macro-economische noodzaak gedwongen ingrepen
werden gedaan in het sociale zekerheidssysteem, werden deze vaak en begrijpelijk
als strijdig met de belangen van de gewone man gezien. Dat gold ook voor de toela
ting en vestiging van grote aantallen vreemdelingen, zeker toen in een later stadium
zij ook weer als bedreigend gezien werden voor de in de jaren zestig en zeventig
verworven individuele vrijheden.
Inmiddels is in bijna alle politieke partijen in Nederland de invloed te zien van
wat ‘modern conservatisme’ genoemd kan worden. Aan de ene kant manifesteert
zich dat sterk in het streven naar minstens behoud en liefst nog uitbreiding van het
systeem van sociale zekerheid zoals dat in de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw tot stand is gekomen. Aan de andere kant ligt het accent juist op het behoud
van de identiteit van Nederland zoals die zich in de jaren zestig en zeventig heeft ont
wikkeld. Nederland als een bij uitstek modern land waar burgers een grote vrijheid
genieten hun leven naar eigen inzicht vorm te geven en hun mening vrijuit te dragen.
De twee grote prestaties van de twintigste eeuw, sociale zekerheid en individuele vrij
heid, worden als bedreigd gezien en dat leidt tot de wens het moderne te behouden.
Paradoxaal genoeg is dat bij uitstek de agenda geworden van partijen die er nog niet
waren toen het moderne Nederland, mede juist door de partijen waartegen zij zich
keren, gevormd werd.

De internationale vergelijking: ‘De Denen doen het beter’
Is Denemarken zoals Nederland was en weer graag zou willen worden? Moeilijk te
zeggen, omdat Nederlanders niet veel van Denemarken weten en alleen in onderzoek
blijkt dat Denemarken nu in veel opzichten de gedroomde versie van Nederland lijkt.
Madurodam wil Legoland worden.
Op bijna alle ranglijsten staat Denemarken boven Nederland. Zelfs op een van de
minder mooie ranglijsten. De hypotheekschuld van alle Denen samen is hoger dan
hun bruto nationaal product (bnp), terwijl dat van de Nederlanders in ieder geval tot
vorig jaar nog net wat lager was dan ons bnp. Wat inkomen per hoofd van de bevol
king betreft, zit Denemarken ruim boven ons; de Denen zijn ook meer nog dan de
Nederlanders tevreden met hun leven en geloven duidelijk meer dan Nederlanders
dat het de goede kant op gaat met hun land. De Denen hebben meer vertrouwen
in hun overheid, in hun economie en in elkaar. Ook hun verwachtingen voor de
komende tijd zijn duidelijk positiever getoonzet.
Wat hebben de Denen dat wij niet hebben? In oppervlakte is Denemarken niet veel
groter, de bevolking is echter een derde van die van Nederland en weer een derde
daarvan woont in de ene grote stad die het land telt: Kopenhagen. De Deense bevol
king is hoog opgeleid, nauwelijks kerkelijk, heel goed sociaal verzekerd en flink aan
het werk. Dat onderscheidt Denemarken niet van de andere Scandinavische landen
en ook nauwelijks van landen als Nederland of Zwitserland.

14
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Het grootste verschil zit behalve in de bevolkingsdichtheid en –omvang misschien
wel in de grote homogeniteit op sociaal en cultureel gebied, gemakkelijker dan in
Nederland te handhaven door de relatief excentrische ligging en de in vergelijking
met Nederland kleinere niet-westers allochtone bevolking. Erg blij zijn de Denen niet
met de vestiging van vreemdelingen in hun land. Ook met inmenging van buitenaf
heeft men niet veel op, getuige de lang kritische houding tegenover de Europese Unie
en de (nog) afwijzende houding tegenover de euro.
In vergelijking met Nederland met zijn geschiedenis van verzuiling en aanvan
kelijk moeizame pacificatie van de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen was
Denemarken altijd al een meer homogeen land. De koloniale geschiedenis was ook
heel anders en is niet van invloed geweest op de samenstelling van de bevolking,
zoals er ook nooit massale migratie uit Turkije en Marokko naar Denemarken heeft
plaatsgevonden. Een meer nationalistische en tegen migratie gerichte stroming is in
Denemarken ook sneller en eerder het politieke landschap gaan bepalen.
Dit zijn wat eerste gedachten ter verklaring van het fenomeen dat Denemarken
niet alleen economisch succesvol en sociaal vreedzaam is gebleven in de afgelopen
jaren, maar ook niet ten prooi is gevallen aan de tegenstellingen die in Nederland
zo sterk gevoeld worden, zowel in de samenleving als in de politiek. Wat de tegen
stellingen verbindt, is toch weer het verlangen naar de eenheid, verbondenheid en
homogeniteit die men in Nederland vooral meent te zien in een geïdealiseerd verle
den van veertig en vijftig jaar geleden, maar gerealiseerd lijkt in een land dat vier- tot
vijfhonderd kilometer verderop ligt. Het is tijd voor een vergelijkende landenstudie
Nederland-Denemarken om het raadsel dat wij voor onszelf zijn te kunnen oplossen.
Paul Schnabel
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Samenvatting
In deze eerste verdiepende studie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven
(cob) worden gegevens van kwartaalenquêtes en bijbehorende focusgroepen uit
2008 aan een nader onderzoek onderworpen. Daar is eerder over gepubliceerd in de
cob-kwartaalberichten (zie bijlage 3). Naast dit eigen onderzoek uit 2008 gebruiken
we in deze studie ook landenvergelijkende onderzoeken en enkele tijdreeksen om de
Nederlandse publieke opinie van 2008 in een breder perspectief te plaatsen. Na een
kort inleidend hoofdstuk 1 volgen er vier delen van telkens twee hoofdstukken: het
eerste is algemeen beschrijvend en het tweede diept een thema uit of onderzoekt de
plausibiliteit van theoretische verklaringen van verschijnselen. Na de vier delen met
twee hoofdstukken komen in hoofdstuk 10 vier gastauteurs aan het woord. In korte
bijdragen geven ze op basis van eigen onderzoek naar de publieke opinie aan wat
er volgens hen aan de hand is met Nederland en waar de politiek rekening mee zou
moeten houden. Hoofdstuk 11 is een thematische samenvatting en bespreking van
de belangrijkste bevindingen.
In deel 1 over het jaar 2008 biedt hoofdstuk 2 een beschrijving van de belangrijk
ste waarderingen, zorgen en politieke opvattingen van de Nederlandse bevolking in
2008, zoals gemeten in de cob-enquêtes en focusgroepen van 2008. Een gemiddeld
zeer positieve waardering van het eigen leven blijkt gepaard te gaan met een zorge
lijke blik op de maatschappij en een negatieve stemming ten aanzien van de politiek.
Vooral de manier waarop we met elkaar samenleven baart de Nederlanders zorgen.
Daarnaast ziet men veel problemen rond inkomen en economie, immigratie en
integratie en criminaliteit en veiligheid. Het vertrouwen in de politiek is aanzienlijk
lager dan in andere instituties zoals de media, vakbonden en ondernemingen. Veel
van wat niet goed gaat wordt de politiek aangerekend. Maar ook zaken als besluit
vormingsprocessen en partijpolitiek worden bekritiseerd. Bij alle bevindingen is het
terugkerende patroon een groot verschil tussen opleidingsgroepen: lageropgeleiden
zijn negatiever gestemd over de maatschappij en de politiek. Bovendien voelen zij
zich ook machtelozer tegenover de negatieve ontwikkelingen dan hogeropgeleiden
en dichten ze zichzelf minder mogelijkheden toe het persoonlijk of maatschappelijk
tij te keren.
Hoofdstuk 3 behandelt veranderingen in de loop van 2008. De publieke opinie
blijkt vooral opvallend constant. De waarderingen voor verschillende aspecten
van het eigen leven en de maatschappij veranderen niet. Ook de top vijf van meest
genoemde problemen is niet van samenstelling veranderd gedurende het jaar. Wel is
er verschil in de waardering van de politiek; die is gestegen in het laatste kwartaal
van 2008, toen de economische crisis van start gegaan was. Ook wordt de politiek
in de loop van 2008 minder als een van de belangrijkste problemen van ons land
genoemd. Dit laatste komt doordat minder mensen pvv-leider Geert Wilders noemen
als probleem, wat wel in het begin van 2008 speelde voordat zijn anti-islamfilm
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Fitna uit was. Wat betreft de verwachtingen voor de Nederlandse economie is men
eind 2008 veel pessimistischer geworden. Over hun eigen financiële situatie zijn
de Nederlanders echter nauwelijks ongeruster geworden gedurende het jaar. De
antwoorden van respondenten die in 2008 twee keer hebben meegedaan aan het
onderzoek, blijken echter meer van elkaar te verschillen dan de macrotrends doen
vermoeden. Zo zien we bij bijvoorbeeld bij de tevredenheid met de samenleving en bij
de genoemde problemen wel veranderingen, die echter als we het gemiddelde nemen
elkaar uitdoven. Terugkijkend zijn mensen bovendien negatiever over ontwikkelin
gen dan wanneer we de cijfers vergelijken die op twee momenten zijn gegeven.
Deel 2 is landenvergelijkend en gebaseerd op internationale enquêtes. Hoofdstuk 4
plaatst Nederland in Europa met waarderingen en opvattingen die vergelijkbaar zijn
met de cob-metingen. Internationaal bezien blijken Nederlanders relatief tevreden
met hun leven en hebben ze relatief veel vertrouwen in de politiek. Ook zijn Neder
landers opvallend positief over het lidmaatschap van de Europese Unie (eu), met
name vergeleken met andere landen die nettobetaler zijn aan de eu. Het zorgstelsel
en het onderwijs zien Nederlanders vaker als probleem dan elders, inflatie en werk
loosheid noemen Nederlanders juist minder vaak. Het patroon dat mensen positiever
zijn over hun eigen financiële situatie dan over de nationale economie blijkt in heel
Europa te bestaan. Wel zijn Nederlanders somberder over de nationale economie dan
mensen in de meeste andere landen.
Hoofdstuk 5 analyseert institutionele en economische factoren die van invloed
zijn op het politieke vertrouwen van de bevolking, in het bijzonder het vertrouwen
in volksvertegenwoordigingen. Uit een vergelijking met andere Europese landen
op meerdere tijdpunten blijken drie factoren goed te kunnen verklaren waarom het
vertrouwen in Nederland relatief hoog is: Nederland is (1) een gevestigde democratie
met (2) een lage mate van corruptie en (3) een proportioneel kiesstelsel. Elk van deze
factoren draagt bij aan hoog vertrouwen in de politiek. De factoren uit hoofdstuk 5
kunnen echter niet verklaren waarom het vertrouwen in de politiek in Nederland na
2002 is gedaald. Deze daling lijkt weinig te maken te hebben met de feitelijke econo
mische prestaties van Nederland in deze periode.
In deel 3 keren we terug naar de cob-enquêtes van 2008 en onderzoeken we de soci
ale en culturele verscheidenheid in Nederland. Dat gebeurt vooral voor drie soorten
tevredenheid (met het eigen leven, de samenleving en de politiek) en daarnaast
voor drie houdingen, namelijk sociaal vertrouwen, steun voor de multiculturele
samenleving en steun voor het lidmaatschap van de eu. In hoofdstuk 6 relateren we
verschillen in tevredenheid aan sociaaldemografische kenmerken, mediagebruik
en (partij)politieke voorkeuren. De sociaaldemografische kenmerken zijn het meest
onderscheidend voor de tevredenheid met het eigen leven (met o.a. 2% ontevreden
studenten versus 21% ontevreden uitkeringsgerechtigden) en de partijvoorkeuren het
meest voor de tevredenheid over de politiek (met 18% ontevredenen cda-stemmers
versus 79% ontevreden pvv-stemmers). Een in het cob van 2008 opgenomen sociaal
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culturele segmentering blijkt weinig te differentiëren in de zes onderzochte hou
dingen en is mede om die reden niet meer opgenomen in het onderzoek van 2009.
Tot slot wordt het belang van persoonlijke waarden verkend. De resultaten daarvoor
zijn gemengd en de belangrijkste conclusie betreft ook hier het verdere onderzoek,
namelijk dat in het cob een eenvoudiger meting van basisaspiraties opgenomen
moet worden dan in de nu onderzochte uitgebreide metingen.
In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op wat in hoofdstuk 6 en ook elders op
basis van kwalitatieve gegevens als belangrijkste sociale en culturele verschilmaker
naar voren komt: onderwijs, met name opleidingsniveau. Op basis van een korte
literatuurverkenning onderscheiden we drie soorten mechanismen die de effecten
van opleidingsniveaus op waarderingen en opvattingen teweeg kunnen brengen:
sociaaleconomische factoren (meer onderwijs leidt tot meer welstand of baanzeker
heid en die weer tot andere opinies), cognitieve factoren en houdingen (bijvoorbeeld
interesse en zelfvertrouwen) en omgevingsfactoren (het sociale milieu, hulpbronnen
van vrienden en kennissen). We vinden aanwijzingen dat een hoger opleidingsniveau
via (sociaal)economische factoren sterk van invloed is op de tevredenheid met het
eigen leven en via cognitieve factoren op de andere waarderingen en opvattingen.
Daarnaast blijken mensen met een bètaopleiding minder dan anderen geporteerd
voor de multiculturele samenleving en blijkt de mate van tevredenheid met de
samenleving bij hogeropgeleiden sterker dan bij lageropgeleiden gerelateerd aan de
veronderstelde tevredenheid hierover van vrienden en kennissen.
Het vierde en laatste deel is gewijd aan normen en waarden. Die worden in de beant
woording van open vragen en in de focusgroepen frequent genoemd als grootste
zorg van Nederlanders. In hoofdstuk 8 gaan we hier dieper op in, door te kijken naar
normen en waarden in brede zin, aangeduid met de publieke moraal. Men maakt
zich grote zorgen over de ontwikkeling van de normen en waarden, waarbinnen
naast omgangsvormen de volgende hoofdthema’s zijn te destilleren: solidariteit en
individualisering, veiligheid en criminaliteit, Nederlandse eigenheid, opvoeding
en, tot slot, moraliteit van gezagdragers en topbestuurders. Zorgen over de gebrek
kige omgangsvormen worden echter het meest geventileerd. Men doelt dan vooral
op respectloosheid, onverschilligheid en agressie. Deze ongewenste gedragingen
of houdingen in de openbare ruimte worden vaker toegeschreven aan Nederlanders
in het algemeen dan aan specifieke groepen, maar verwijzingen naar jongeren en
allochtonen of een combinatie van beiden komen ook voor.
Hoofdstuk 9 behandelt het perspectief van mensen die beroepshalve met
omgangsvormen in het publieke domein te maken hebben. Hoewel de vier geselec
teerde samengestelde beroepsgroepen (notabelen, geüniformeerden, commercieel
personeel en uitvoerend personeel in de zorg- en onderwijssector) in hun werk bijna
allemaal vervelende ervaringen op dit vlak meemaken, is niemand onverdeeld nega
tief. Men haalt ook veel voldoening uit het werken met mensen. Er is balans tussen
de negatieve en positieve aspecten van het werk: men noemt naast negatieve gebeur
tenissen ook de interessante en leuke kanten van het werk. Aan gedrag van jongeren
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en hoogopgeleide autochtonen stoort men zich het meest, terwijl over allochtonen
de meningen verdeeld zijn. De omgangsvormen in de Randstad zijn slechter dan
daarbuiten, en een meerderheid vindt dat de omgangsvormen door de tijd heen zijn
verslechterd. Ontwikkelingen die in verband worden gebracht met slechte omgangs
vormen zijn de opvoeding van tegenwoordig, individualisering en veranderende
gezagsverhoudingen. Alle beroepsgroepen zijn zich er van bewust dat de omgangs
vormen in belangrijke mate in handen liggen van de burgers zelf, maar daarnaast
ziet men ook een rol voor de overheid weggelegd.
In hoofdstuk 10 laten vier externe onderzoekers hun licht schijnen over de Neder
landse publieke opinie. Tom van Dijk (Intomart GfK) signaleert ‘dissociatie’ bij
burgers: omdat zij geen oplossingen zien voor maatschappelijke problemen plaatsen
ze die buiten de eigen kring en voelen ze zich niet meer medeverantwoordelijk voor
oplossingen. Joop van Holsteyn (Universiteit Leiden) zet uiteen dat de negatieve hou
ding tegenover de politiek wordt gevoed door een door politici zelf in stand gehou
den personalisering van de politiek. Maurice de Hond (Peil.nl) signaleert dat Haagse
politici, pers en adviesorganen zoals het scp niet begrijpen wat er onder de bevol
king leeft en onvoldoende aandacht hebben voor de negatieve ervaringen die burgers
opdoen met de overheid. Martijn Lampert (Motivaction) constateert in enquêtes van
de laatste jaren diverse trends, waaronder een kleiner wordend verschil tussen tevre
denheid met het eigen leven (dalend) en met de maatschappij (stijgend). Als grote
opgave voor elites en professionals ziet hij herstel van vertrouwen bij burgers.
In de slotbeschouwing in hoofdstuk 11 gaan we in op drie thema’s: ten eerste de
verhouding tussen persoonlijk geluk, pessimisme over de maatschappij en afkeer
van de politiek; ten tweede omgangsvormen als grootste zorg van Nederlanders; en
ten derde de grote betekenis van verschillen in opleidingsniveau voor de perspec
tieven van burgers op de samenleving en politiek. We vatten de bevindingen van de
empirische analyses nog eens samen en speculeren over hun ernst en de mogelijk
heden voor de politiek om er iets aan te doen. Afsluitend reflecteren we op de invloed
die onderzoek naar de publieke opinie kan hebben op die publieke opinie en kijken
we vooruit naar onderwerpen voor het vervolg van het cob.
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1

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008

Paul Dekker

Nederlanders meest bezorgd over gebrek aan respect en solidariteit in de samenleving
(cob 2008|1)
Regering zou minder naar media en meer naar burgers en deskundigen moeten luisteren
(cob 2008|2)
Helft Nederlanders deze zomer al somber over de economie (cob 2008|3)
Vertrouwen in de regering eind 2008 toegenomen (cob 2008|4)

Dit zijn de koppen van de persberichten die het scp uitbracht bij de kwartaalberich
ten van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) van 2008. Ze belichten
wat ons opviel, wat wellicht relevant was voor politici en beleidsmakers of wat
nieuwswaarde had voor een breder publiek. Die relevantie en nieuwswaarde liggen
vooral in zaken die voor de politiek waarschijnlijk verrassend zijn en in de media
weinig aandacht krijgen – nieuwe publieke zorgen, opvallend afwijkende groepen,
verrassende argumentaties in gesprekken van burgers.
Bij het opstellen van de kwartaalberichten is te weinig voorbereidingstijd en
ruimte om verschillen tussen bevolkingsgroepen diepgaand te analyseren, onder
werpen te plaatsen in het bredere kader van eerder onderzoek en Nederland meer
dan incidenteel te vergelijken met andere landen. Dat gebeurt nu in deze verdiepende
studie. Ze is bedoeld voor een breed en divers publiek, van ‘gewone’ maatschap
pelijk en politiek geïnteresseerde burgers die willen weten wat anderen bezig houdt
tot journalisten die behoefte hebben aan achtergrondgegevens over de Nederlandse
publieke opinie, onderzoekers die hun bevindingen willen vergelijken met ander
materiaal, en niet in de laatste plaats politici en beleids- en communicatiemedewer
kers bij overheden die meer begrip voor en greep op de ‘ongekende burger’ probe
ren te krijgen. Om die verschillende groepen te bedienen zijn de analyses in deze
publicatie onvermijdelijk ook divers, in onderwerpen en in manieren van analyseren
1
en rapporteren. Alvorens verder op de opzet van de publicatie in te gaan, geven we
enige toelichting op het cob.

1.1

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven2

Het cob is een opvolger van de tot 2007 uitgevoerde ‘Belevingsmonitor Rijksover
heid’. In dat onderzoek werd zowel gevolgd wat er in de bevolking leefde aan alge
mene zorgen en verlangens alsook aandacht besteed aan onderwerpen die voor de
ministeries van specifiek belang waren. Nu worden deze verschillende perspectieven
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niet meer gecombineerd. Het cob is primair gericht op wat er in de maatschappij
speelt; ander onderzoek besteedt aandacht aan beleidsvragen zoals het draagvlak
voor departementale plannen, de waardering voor doorgevoerde maatregelen en de
bekendheid met voorlichtingscampagnes van de overheid. Het cob heeft drie doel
stellingen:
1 Het kabinet voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in opvattingen
in de bevolking over maatschappelijke en politieke problemen en doeleinden,
inclusief gegevens over algemene tevredenheid en onbehagen en zo mogelijk
signaleringen van groepen die ‘negatief’ opvallen.
2 Het informeren van politiek en publiek met uitvoeriger analyses van deze onder
werpen om Nederland in de tijd en internationaal te kunnen plaatsen en verschei
denheid binnen de Nederlandse samenleving in kaart te brengen en te duiden.
3 Een bijdrage leveren aan de publieke discussie over maatschappelijke en politieke
problemen en doeleinden door relativering en uitdieping van enquêtegegevens
over de publieke opinie met behulp van vergelijkende analyses en kwalitatief
onderzoek.
Na een proefonderzoek eind 2007 (zie Arnold et al. 2009, Dekker 2009) is vanaf
begin 2008 elk kwartaal onder minimaal duizend Nederlandstalige burgers van
18 jaar en ouder een enquête doorgevoerd, voor het grootste deel via internet en
voor de rest schriftelijk per post. De enquêtes bestaan uit vaste blokken vragen over
de persoonlijke situatie, de samenleving, de politiek en het mediagebruik. Deze
worden aangevuld met enkele vragen die minder frequent gesteld worden of betrek
king hebben op een thema dat per kwartaal wordt vastgesteld. De enquêtes worden
afgesloten met de vraag hoe men het al met al vindt gaan in Nederland en met het
verzoek de mening toe te lichten. Behalve deze open vraag bevat de enquête diverse
verzoeken om in eigen (tref)woorden opvattingen te formuleren. Zo hopen we beter
te registreren wat er leeft dan wanneer we uitsluitend gebruik maken van gesloten
vragen waarbij ondervraagden slechts kunnen kiezen tussen door de onderzoe
kers bedachte antwoordmogelijkheden. Naast de enquête worden elk kwartaal vier
focusgroepen georganiseerd om door te praten over wat er speelt in het land, in te
gaan op de motivering van antwoorden op enquêtevragen en een wisselend thema te
bespreken. In 2008 zijn steeds twee focusgroepen in Amsterdam gehouden en twee
buiten de Randstad.
Het vaste kwartaalonderzoek kan worden aangevuld met kleinschalig onderzoek.
Zo zijn in het vierde kwartaal van 2008 geënquêteerden van het eerste kwartaal
opnieuw benaderd en zijn enkele extra focusgroepen met beroepsgroepen georga
niseerd om door te praten over hun ervaringen met omgangsvormen in de publieke
ruimte. In het derde kwartaal van 2009 zijn het midden- en kleinbedrijf en arbeids
markttoetreders uit het middelbaar beroepsonderwijs in kleine focusgroepen bena
derd om door te praten over persoonlijke ervaringen met de economische crisis.
Meer informatie over de focusgroepen en kwartaalenquêtes uit 2008 is te vinden
in bijlage B1. Daarin signaleren we in de enquêtes een sterke ondervertegenwoor
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diging van niet-westerse allochtonen. Dat is een manco van veel opinieonderzoek
en met beperkte financiële middelen is er weinig aan te doen. De meest realistische
optie is inzichten uit algemeen bevolkingsonderzoek aanvullen met bevindingen uit
zo goed mogelijk vergelijkbare specifieke onderzoeken onder allochtone doelgroe
pen. Daar hopen we in de toekomst meer werk van te maken. Vooralsnog moeten we
het hier laten bij de signalering van een ‘blanke bias’ in het onderzoek. De verteke
ning daardoor van de gemiddelde mening van Nederlanders zal over de hele linie
overigens zeer gering zijn en – gegeven de constante van ondervertegenwoordiging
– de signalering van trends in de publieke opinie zal er nog minder onder lijden.
Trends signaleren is een belangrijke opgave voor het cob. Het onderzoek is uit
eindelijk toch ook een monitor. In deze studie zal de aandacht voor veranderingen
niettemin beperkt zijn. Ze gaat over het eerste onderzoeksjaar en een jaar is een te
korte periode om veel veranderingen te kunnen zien. In hoofdstuk 3 gaan we in op
veranderingen in 2008, ook op individueel niveau, maar verder zij hier verwezen naar
de in 2009 verschijnende kwartaalberichten. Die bevatten cijferreeksen vanaf begin
2008. Ondanks de economische crisis en politieke turbulentie tonen die overigens
vaak een grote stabiliteit.
De kwartaalberichten zijn welbewust descriptief en onvermijdelijk ook wat
vluchtig. Liever signaleren we daarin een opvallende maar onverklaarbare verande
ring die zich vervolgens niet blijkt door te zetten dan dat we afwachten tot zich een
trend aftekent waar een overtuigend verhaal bij te vertellen is. In aanvulling op de
kwartaalberichten willen we in deze en volgende verdiepende studies het verzamelde
materiaal verder analyseren. Daartoe plaatsen we de bevindingen in een breder
perspectief van internationaal onderzoek en ontwikkelingen op langere termijn en
zoeken we meer theoretische diepgang. Dat kan natuurlijk slechts selectief gebeuren
en de selectie is in sterke mate ingegeven door wat ons in de loop van het jaar opviel.
In deze eerste verdiepende studie halen we als onderwerpen politiek vertrouwen en
normen en waarden, in het bijzonder omgangsvormen, naar voren en verschillen in
opvattingen en houdingen naar opleidingsniveau. We vergelijken Nederland uitge
breid met andere landen, maar besteden nauwelijks aandacht aan ontwikkelingen in
ons land op langere termijn.
Deze studie is niet alleen verdiepend; we besteden ook aandacht aan verzameld
materiaal dat in de cob-kwartaalberichten van 2008 nog niet aan de orde kwam. Ten
eerste zijn dat gegevens van respondenten uit het eerste kwartaal die in het vierde
kwartaal opnieuw zijn benaderd om iets meer te kunnen zeggen over de consisten
tie van opvattingen en achtergronden van veranderingen. Ten tweede zijn dat de
bevindingen van een aantal extra focusgroepen in het vierde kwartaal om vanuit het
perspectief van enkele beroepsgroepen licht te kunnen werpen op de grootste zorg
van Nederlanders in 2008, de omgangsvormen. Ten derde hebben we in het vierde
kwartaal aanvullende informatie verzameld over de opleidingsrichting van de res
pondenten en het opleidingsniveau van vrienden en kennissen.
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1.2

Opzet van de publicatie

Na dit inleidende hoofdstuk volgen vier delen met telkens twee hoofdstukken en tot
slot nog twee losse hoofdstukken. In deel 1 opent hoofdstuk 2 met een samenvattend
beeld van heel 2008 op basis van de cob-enquêtes en -focusgroepen. In de kwartaal
enquêtes gaat het vooral om de algemene metingen van tevredenheid en vertrouwen,
de antwoorden op open vragen naar de grootste maatschappelijke problemen, sterke
kanten van het land en politieke prioriteiten, en motiveringen waarom men het land
de goede of foute kant op ziet gaan. Daarnaast krijgen de belangrijkste thema’s in de
focusgroepen van het afgelopen jaar aandacht. Hoofdstuk 3 behandelt de verande
ringen in de loop van 2008. Na een vergelijking tussen de kwartaalenquêtes maken
we gebruik van een herhaalde benadering van respondenten uit het eerste kwartaal
aan het eind van het jaar. In hoeverre zijn zij van mening veranderd, onderkennen ze
de veranderingen en hoe verklaren ze die?
Deel 2 omvat twee hoofdstukken over landenverschillen. In hoofdstuk 4 vergelij
ken we Nederland met andere landen waar het gaat om tevredenheid, percepties van
maatschappelijke problemen en enkele beleidsvoorkeuren. Hoofdstuk 5 is op een
enkel kenmerk gericht, namelijk politiek vertrouwen. Hoe kunnen verschillen tussen
landen worden verklaard? De invalshoek is hier anders dan in het cob, dat immers
gaat om oordelen van individuen over dezelfde (Nederlandse) instanties; nu zijn
we geïnteresseerd in collectieve oordelen over verschillende instanties in verschil
lende omgevingen. De hoogte van het politieke vertrouwen in Nederland is dan niet
simpelweg de resultante van individuele waarderingen, maar iets wat mogelijk te
verklaren is uit nationale, institutionele kenmerken.
In deel 3 keren we terug naar Nederland en analyseren we verschillen in de
bevolking. Welke groepen zijn meer en minder tevreden met het eigen leven, de
maatschappij en de politiek en wat bepaalt verschillende houdingen tegenover maat
schappij en politiek? Net als het voorgaande landenvergelijkende deel bevat dit deel
een meer beschrijvend en een meer verklarend hoofdstuk. In hoofdstuk 6 passeert
een breed scala aan indicatoren van sociale en culturele verscheidenheid de revue
en in hoofdstuk 7 concentreren we ons op een factor die er ook in ander onderzoek
uitspringt: opleidingsniveau. Waarom maken opleidingsniveaus zo’n verschil, hoe
werkt opleiding? Daarnaast kijken we naar verschillen tussen opleidingsrichtingen.
Deel 4 is gewijd aan de belangrijkste zorg van de Nederlandse publieke opinie in
2008: normen en waarden, en meer in het bijzonder omgangsvormen. Hoofdstuk
8 verkent wat onder normen en waarden wordt verstaan en welke maatschappelijke
problemen en ook sterke punten daaronder worden geschaard. In hoofdstuk 9 pre
senteren we nieuw materiaal, namelijk van de extra focusgroepen die we eind 2008
hielden onder werkenden die beroepshalve veel met het publiek te maken hebben.
Welke ontwikkelingen zien zij in het algemeen in de omgangsvormen van Neder
landers, wat gaat er specifiek goed en fout op hun werkterrein en hoe kan de situatie
worden verbeterd?
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Na de vier delen die geschreven zijn door scp-auteurs biedt hoofdstuk 10 korte
beschouwingen van vier gastschrijvers die in 2008 met eigen onderzoek de vinger
aan de pols van de Nederlandse samenleving hielden: Tom van Dijk, Joop van
Holsteyn, Maurice de Hond en Martijn Lampert. Zij signaleren niet alleen ontwik
kelingen in de publieke opinie, maar gaan ook in op de rol die ‘Den Haag’ daarbij
speelt.
In hoofdstuk 11 vatten we belangrijkste bevindingen thematisch samen en filoso
feren we over hun betekenis. Ook besteden we aandacht aan mogelijke onderwerpen
voor verder onderzoek.
In bijlage B1 is informatie te vinden over het veldwerk van het cob. Bijlage B2
bevat tabellen met de meeste vaste vragen van de cob-kwartaalenquêtes van 2008,
inclusief opdelingen naar sekse, leeftijd en opleidingsniveau. Bijlage B3 biedt een
overzicht van de rapporten die in 2008 zijn uitgebracht over het cob. In aanvulling
op de analyses van opleidingsverschillen in hoofdstuk 7 zijn in bijlage B4 voor com
binaties van opleidingsniveaus en werkterreinen enkele gegevens opgenomen uit het
21minutenonderzoek van 2007.
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Noten
1 Bij de hoofdstukken zijn de auteurs vermeld voor eventuele vragen en commentaar:
Paul Dekker (p.dekker@scp.nl), Tom van der Meer (t.van.der.meer@scp.nl), Peggy
Schyns (p.schyns@scp.nl) en Eefje Steenvoorden (e.steenvoorden@scp.nl).
2 Zie voor achtergronden en een verantwoording van de opzet van het onderzoek de
bundel die in het kader van de voorbereiding van het cob is geschreven (Dekker
2009). Daarin gaan we in op de pilot van het cob van eind 2007 en op voorafgaand
onderzoek naar probleempercepties en politiek vertrouwen. Daarnaast gaan we meer
in het algemeen in op de mogelijkheden en problemen van verschillende soorten
opinieonderzoek voor de overheid.
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Deel 1
Het jaar 2008
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2

De publieke stemming in 2008

Eefje Steenvoorden

Wat hield de Nederlanders bezig in 2008? De meningen van de Nederlanders over
hun persoonlijk leven, de samenleving en haar sterke en zwakke punten en de poli
tiek staan centraal in dit hoofdstuk. Wanneer relevant kijken we naar de invloed van
drie belangrijke demografische kenmerken: sekse, leeftijd en opleidingsniveau. Aan
andere groepsindelingen besteden we in de volgende hoofdstukken aandacht. In
paragraaf 2.1 zetten we waarderingen van het persoonlijk leven en de maatschap
pij tegen elkaar af. In paragraaf 2.2 en 2.3 gaan we dieper in op opvattingen over
respectievelijk de samenleving en de politiek. In paragraaf 2.4 beschrijven we aan de
hand van open enquêtevragen en focusgroepen hoe Nederlanders aankijken tegen
de ontwikkelingen in hun land. In paragraaf 2.5 vatten we de stemming onder de
bevolking kort samen.

2.1

Persoonlijk tevreden, maatschappelijk zorgelijk en politiek negatief

Nederlanders zijn gelukkige mensen: 82% noemt zichzelf (zeer) gelukkig. 18-34-
jarigen zijn gelukkiger dan 35-plussers, hoogopgeleiden zijn gelukkiger dan laag- en
middelbaar opgeleiden, maar tussen mannen en vrouwen is er weinig verschil (zie
bijlagetabel B2.1). We waarderen ons privéleven ook in hoge mate. In figuur 2.1 is te
zien dat een overgrote meerderheid een voldoende geeft (6-10 op een schaal van 1-10)
aan verschillende aspecten van het persoonlijke leven, van 87% voor de eigen finan
ciële situatie tot 95% voor de vrienden- en kennissenkring. Jongeren zijn iets vaker
tevreden met hun vrienden- en kennissenkring en met hun gezondheid, ouderen met
hun financiële situatie. Hoogopgeleiden zijn iets vaker tevreden over hun gezondheid
en financiële situatie dan laagopgeleiden.
Dat ronduit gelukkige en tevreden beeld vertaalt zich echter niet naar opvattingen
over de Nederlandse maatschappij als geheel. In figuur 2.1 zien we dat het percentage
voldoendes bij aspecten van de maatschappij een stuk lager ligt dan bij het persoon
lijke leven. Deze discrepantie duidt er op dat mensen hun persoonlijke geluk niet
verbinden met de samenleving als geheel. Dit is in lijn met eerder onderzoek waar
bij ook geconstateerd werd dat maatschappelijk onbehagen en persoonlijk geluk
duidelijk van elkaar te onderscheiden begrippen zijn die niet aan elkaar gelijk gesteld
kunnen worden (Elchardus en Smits 2007).
Er is echter niet alleen een verschil tussen de waardering voor het persoonlijke
en het maatschappelijke, maar ook tussen de waardering voor het maatschappelijke
en het politieke. De samenleving en de economie krijgen nog aanzienlijk hogere
waarderingen dan de landelijke en Europese politiek. De lokale politiek valt op met
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het relatief hoge cijfer en past eigenlijk niet in het politieke rijtje. Mogelijk komt dit
doordat de lokale politiek, in tegenstelling tot de landelijke en de Europese, ook
vaak als dienstverlenende instantie wordt beoordeeld. Als we de waardering voor de
maatschappij als ontevreden betitelen, is de waardering voor de politiek negatief te
noemen.
Vrouwen zijn iets positiever dan mannen, en 18-34-jarigen iets positiever dan
35-plussers, maar de grote verschillen zitten tussen opleidingsgroepen. Bij alle
aspecten van de maatschappij tekent zich een lineair verband af tussen opleiding en
tevredenheid: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger het waarderingscijfer. Dit
is bij de politiek het sterkst het geval: gemiddeld geeft 50% van de Nederlanders de
politiek in Den Haag een voldoende, onder laag-, middelbaar en hoogopgeleiden is
dat respectievelijk 42%, 48% en 59%.
Figuur 2.1
Tevredenheid met aspecten van het persoonlijk leven, de maatschappij en politiek: voldoendes a
in procenten van de bevolking van 18+, 2008
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a ‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met …?’ Score tussen 1 (zeer ontevreden) en 10 (zeer tevreden);
daarvan het aandeel voldoendes.
Bron: COB 2008/1-4

Houden die verschillende typen tevredenheid met elkaar verband? Is de kleine
minderheid die op het persoonlijke vlak ontevreden is, ook vaker ontevreden dan
anderen over de maatschappij en de politiek?
Allereerst is in tabel 2.1 te zien hoe vaak mensen een voldoende geven aan de
verschillende aspecten van de samenleving naar de mate waarin men tevreden is
met het eigen leven. Respondenten zijn opgedeeld in ‘ontevredenen’, ‘tevredenen’ en
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‘zeer tevredenen’, naar de gemiddelde tevredenheid met de in figuur 2.1 opgenomen
aspecten van het privéleven. Mensen die ontevreden zijn met hun persoonlijke leven
geven duidelijk de laagste waardering aan de verschillende aspecten van de samenle
ving en zeer tevredenen de hoogste waardering. Dit geldt voor zowel de maatschap
pelijke als de politieke aspecten van de samenleving.
Tabel 2.1
Tevredenheid met diverse aspecten van maatschappij en politiek a : voldoendes in procenten van
de hele bevolking van 18+ en van groepen die in verschillende mate tevreden zijn met hun eigen
levenb, 2008

tevredenheid met het eigen leven
omvang groep

allen

ontevredenen

tevredenen

zeer tevredenen

100

4

49

47

de Nederlandse samenleving

78

39

73

86

de Nederlandse economie

76

38

71

84

het bestuur van de gemeente

71

39

67

78

de politiek in Den Haag

50

20

43

60

de Europese politiek

45

17

39

54

a ‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met …?’ Score tussen 1 (zeer ontevreden) en 10 (zeer tevreden); daarvan het
aandeel voldoendes.
b Gemiddelde tevredenheid met de aspecten van het persoonlijke leven in figuur 2.1. Ontevredenen scoren lager dan
5,5, tevredenen tussen 5,5 en 7,5, zeer tevredenen 7,5 of hoger.
Bron: COB 2008/1-4

De in tabel 2.1 geschetste verschillen naar tevredenheid met het eigen leven zijn
interessant, maar de kleine omvang van de groep ontevredenen maakt dat dit onder
scheid niet veel verklaart van de verschillen in persoonlijke, maatschappelijke en
politieke tevredenheid. Daarom zijn in tabel 2.2 de correlaties tussen verschillende
1
typen tevredenheid weergegeven. De sterkte van de verbanden is in rozetinten uitge
drukt, waarbij lichtroze duidt op een klein, middelroze op een matig en donkerroze
op een sterk verband.
Met deze resultaten worden opnieuw de scheidslijnen tussen persoonlijk, maat
schappelijk en politiek bevestigd. Verbanden tussen persoonlijk geluk en maatschap
pelijke en politieke tevredenheid zijn erg klein: persoonlijk welbevinden vertaalt
zich niet naar ‘publieke’ tevredenheid. Tussen persoonlijk geluk en persoonlijke
tevredenheid is er een verband (o,42), hoewel dat verband matig is. Een verklaring
hiervoor is enerzijds dat een zeer groot aandeel (82%) zichzelf (zeer) gelukkig noemt,
waardoor de verdeling erg scheef is. Anderzijds kan men natuurlijk best ontevreden
zijn met de eigen buurt of de eigen financiële situatie, zonder dat het het persoonlijke
geluksgevoel in ernstige mate hoeft te drukken.
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De persoonlijke tevredenheid hangt wel enigszins samen met de waardering die
men heeft voor de Nederlandse samenleving en de economie. Het verband met de
politieke aspecten is echter zwak te noemen. De tevredenheid met de Nederlandse
samenleving hangt sterk samen met de tevredenheid met de andere maatschappe
lijke en politieke kenmerken. Het sterkste verband vinden we tussen de tevredenheid
met de politiek in Den Haag en de Europese politiek (0,79). Hieruit blijkt wederom
een scheidslijn tussen tevredenheid met de maatschappij en de politiek.
Tabel 2.2
Verbanden tussen typen tevredenheid, bevolking van 18+, 2008 (in Pearson’s r) a

de Nederde Nederlandse
persoonlijk persoonlijk landse
b
samenleving economie
gelukkig
tevreden

het bestuur de
politiek in
van de
gemeente Den Haag

persoonlijk tevredenb

0,42

de Nederlandse
s amenleving

0,17

0,36

de Nederlandse economie

0,15

0,35

0,60

het bestuur van de
gemeente

0,12

0,27

0,53

0,49

de politiek in Den Haag

0,14

0,26

0,59

0,58

0,59

de Europese politiek

0,12

0,23

0,52

0,50

0,52

0,79

a Met rozetinten is de sterkte van het verband weergegeven, lichtroze = een zwak verband (< .30), middelroze = een
matig verband (.30 tot .50) en donkerroze een sterk verband (> .50), p < .001.
b Gemiddelde score op de in figuur 2.1 opgenomen aspecten van het persoonlijke leven.
Bron: COB 2008/1-4

2.2

Samenleving

De discrepantie tussen persoonlijk geluk en maatschappelijke ontevredenheid roept
de vraag op waarover mensen dan ontevreden zijn als ze aan de samenleving denken.
Wat zien Nederlanders als de grootste problemen van ons land en wat zijn juist de
sterke punten? Om te voorkomen dat mensen deze vragen cognitief beantwoorden
(opsommen welke zaken ze tegenwoordig vaak horen) en te stimuleren dat men aan
de hand van de eigen beleving antwoordt, vragen we ook naar gevoelens: waar bent u
boos over, waar schaamt u zich voor en waar bent u blij over of trots op. De antwoor
den zijn achteraf ingedeeld in vijftien categorieën. 88% van de respondenten noemt
één of meer problemen, 63% één of meer sterke punten. Bij een maximum van vijf
noemt men gemiddeld 3,5 problemen en 1,7 sterke punten. Zowel het aandeel Neder
landers dat sterke punten noemt als het aantal sterke punten is dus kleiner dan bij de
vraag naar de problemen in ons land. Blijkbaar is het lastiger te formuleren wat goed
gaat in Nederland. De percentages in tabel 2.3 en 2.4 zijn gemiddelden over 2008.
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Verschuivingen in gepercipieerde problemen en sterke punten zullen in het volgende
hoofdstuk worden besproken.
Tabel 2.3
Opvattingen over de problemen van Nederland, bevolking van 18+, 2008 (in procenten) a
problemenb

voorbeelden van antwoorden
minstens één onderwerp
genoemd

88

waarvan:
a immigratie en integratie

‘moslims’, ‘racisme’, ‘integratie’, ‘te veel’, ‘buitenlanders’,
‘verhouding allochtoon-autochtoon’

b jeugd en gezin

‘hangjongeren’, ‘jeugdcriminaliteit’, ‘opvoeding kinderen’, ‘jeugd’,
‘probleemjongeren’, ‘jeugdzorg’

c samenleven, normen en
waarden

‘onverdraagzaamheid’, ‘gebrek aan respect’, ‘egoïsme’,’geen
samenhang’

20

d vrijheden

‘je mening niet meer kunnen geven’,’(beperking) vrijheid van
meningsuiting’,’vrije mening; men kent geen grenzen’

1

e criminaliteit en veiligheid

‘onveiligheid’, te lage straffen’, ‘geweld op straat’, ‘vandalisme’,
‘criminaliteit’

11

f inkomen en economie

‘belastingen’, ‘stille armoede’, ‘alles wordt duurder’, ‘bonussen’,
‘inkomensverschillen’

14

g werkgelegenheid

‘werkloosheid’, ‘ontslagrecht’

1

h zorg en vergrijzing

‘(gezondheid)zorg’, ‘ziektekosten’, ‘vergrijzing’, ‘ouderenzorg’,
‘tekorten in de zorg’, ‘thuiszorg’

7

i onderwijs, innovatie, kunst
& cultuur

‘onderwijs’, ‘lerarentekort’, ‘slechte staat onderwijs’

2

j sociale stelsel (algemeen)

‘sociale zekerheid’, ‘betaalbaarheid sociale voorzieningen’,
‘profiteurs van de bijstand’, ‘uitkeringen’

1

k verkeer en fysieke leef
omgeving

‘files’, ‘mobiliteit’, ‘verkeer’, ‘verkeersbeleid’, ‘openbaar vervoer’,
woningnood’,’leefomgeving vervuilen’, ‘benzineprijs’

6

l natuur en milieu

‘milieu’, ‘bio-industrie’, ‘achteruitgang landschap’, ‘klimaat’,
‘slecht omgaan met energie’

3

m Nederland in internationaal
perspectief

‘te veel geld naar het buitenland’, ‘lopen VS achterna’,
‘Afghanistan’

1

n politiek en bestuur

‘betutteling overheid’, ‘politiek luistert niet’, ‘besluiteloosheid
politiek’, ‘te veel regels’

o overig

‘(hypes van de) media’, ‘subjectiviteit van journalistiek’, ‘drugs’,
‘alcoholproblemen’

totaal

10
4

13
4
100

a Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen en die zijn achteraf ingedeeld in vijftien
categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het
aantal genoemde onderwerpen).
b ‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar
schaamt u zich voor als het om de Nederlandse samenleving gaat?’
Bron: COB 2008/1-4
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Van de genoemde problemen staat (c) samenleven, normen en waarden met 20%
met stip bovenaan. Plaats twee en drie worden met respectievelijk 14% en 13%
ingenomen door (f) inkomen en economie en (n) politiek en bestuur, gevolgd door
(e) criminaliteit en veiligheid (11%) en (a) immigratie en integratie (10%). De zaken
die genoemd worden onder (a) immigratie en integratie lopen uiteen van racisme en
polarisatie tussen etnische groepen tot de geringe aanpassing van en te grote aantal
len allochtonen in ons land. In nadere analyses is daarom onderscheid gemaakt
tussen ‘integratie neutraal’ (het sec noemen van integratie of immigratie(-beleid)),
‘strengere integratie’ (antwoorden die aangeven dat er te veel allochtonen zijn, dat
taalbeheersing tekort schiet, dat het bezit van twee paspoorten niet mogelijk moet
zijn) en ‘polarisering’ (stigmatisering van allochtonen, racisme, polarisatie tussen
groepen). Daarbij blijkt dat van de 10% genoemde problemen over (a) immigratie en
integratie 54% onder ‘harder optreden’ kan worden geschaard, 27% onder ‘neutraal’
en 19% onder ‘polarisering’.
En wat gaat er goed? Uit tabel 2.4 blijkt dat we het meest tevreden zijn over (d) de
vrijheden in ons land (18%). Op nummer twee staat met 13% opvallend genoeg (c)
samenleven, normen en waarden. Veelal zijn dit antwoorden waarbij de problemen
op dit vlak worden tegengesproken: ‘solidariteit’, ‘tolerantie’, ‘hulp geven’, ‘gemeen
schapszin’. Soms is dat een gespecificeerd ‘wij-gevoel in deze buurt’, maar meestal
niet. Verder worden ook vaak de gezelligheid, het wij-gevoel bij sportevenementen,
de vele vrijwilligers en de gulheid bij noodacties genoemd. De derde plaats wordt met
10% ingenomen door (j) sociale stelsel. Bij de sterke punten zijn er alleen verschillen
tussen opleidingsgroepen: hoogopgeleiden noemen vaker (c) samenleven, normen
en waarden en minder vaak (d) vrijheden. Verder stijgt met het opleidingsniveau het
percentage mensen dat positieve aspecten van (f) inkomen en economie noemt en
daalt het percentage antwoorden over (h) zorg en vergrijzing. Vermeldenswaardig is
dat onder (o) overig het koningshuis veelvuldig wordt genoemd als iets waar we trots
op zijn.
In bijlagetabel B2.6 is ook een aantal stellingen over de maatschappij opgenomen.
Hieruit blijkt een ambivalentie over de manier waarop we met elkaar samenleven.
Een grote meerderheid vindt dat we in ons land met steeds minder respect met elkaar
omgaan (72%), maar we vinden ook in overgrote meerderheid dat er nog altijd veel
mensen bereid zijn een ander te helpen (81%). Dit geeft wederom aan dat er verschil
lend wordt gedacht over de anonieme en persoonlijke contacten: over het publieke
leven zijn we aanzienlijk negatiever dan over het persoonlijke. Over het integratie
vraagstuk wordt eveneens duidelijk verschillend gedacht: 39% vindt de verschillende
culturen in ons land een aanwinst voor de samenleving, 40% dat Nederland een
prettiger land zou zijn met minder immigranten, terwijl ook met beide stellingen
ongeveer 30% het oneens is. Bij deze tabel springen daarnaast de opleidingsverschil
len in het oog: laagopgeleiden zijn telkens het meest negatief gestemd en hoogopge
leiden het meest positief, zowel bij samenlevingsopvattingen, integratiestellingen en
vertrouwensvragen.
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Tabel 2.4
Opvattingen over de sterke punten van Nederland, bevolking van 18+, 2008 (in procenten) a
sterke puntenb

voorbeelden van antwoorden
minstens één onderwerp
genoemd

63

waarvan:
a immigratie en integratie

‘multiculturele samenleving’, ‘inburgeringcursus’, ‘toch
integratie’, ‘generaal pardon’

3

b jeugd en gezin

‘hangjongeren aanpakken’, ‘aanpak jeugd en gezin’, ‘gezin
wordt belangrijker’

1

c samenleven, normen en
waarden

‘saamhorigheid’, ‘tolerantie’, ‘aantal vrijwilligers’,’mensen
steunen elkaar’, ‘gezelligheid’, ‘eenheid bij rampen’

13

d vrijheden

‘vrijheid’, ‘vrijheid van meningsuiting/godsdienst’, ‘persvrijheid’, ‘kunnen zeggen wat je wilt’

18

e criminaliteit en veiligheid

‘(redelijke) veiligheid’, ‘aanpak politie’, ‘rechtssysteem’

2

f inkomen en economie

‘welvaart’, ‘economie’, ‘we hebben het goed’, ‘financieel’

9

g werkgelegenheid

‘lage werkloosheid’, ‘arbeidsvoorwaarden’, ‘genoeg werk’

2

h zorg en vergrijzing

‘zorgstelsel’, ‘gezondheidszorg’, ‘zorg voor iedereen’

8

i onderwijs, innovatie, kunst
& cultuur

‘onderwijs’, ‘instandhouding monumenten’, ‘talenkennis’

j sociale stelsel (algemeen)

‘voorzieningenniveau’, ‘vangnet’, ‘uitkeringen’

k verkeer en fysieke leef
omgeving

‘prettig wonen’, ‘infrastructuur’, ‘goede wegen’, ‘aanpakken
probleemwijken’

5

l natuur en milieu

‘mooi land’, ‘natuur’, ‘dierenbescherming’, ‘aandacht voor
milieu’

5

5
10

m Nederland in internationaal ‘internationaal relatief grote rol’, ‘sportprestaties’, ‘onze hulp
perspectief
aan arme landen’

5

n politiek en bestuur

‘democratie’, ‘poldermodel’, ‘de regering’, ‘drugsbeleid’

6

o overig

‘het koningshuis’, ‘redelijk stabiel’, ‘mogelijkheden’

totaal

7
100

a Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen en die zijn achteraf ingedeeld in vijftien
categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het
aantal genoemde onderwerpen).
b ‘En wat vindt u juist goed in ons land? Waar bent u zeer positief of blij over of trots op als het om de Nederlandse
samenleving gaat?’
Bron: COB 2008/1-4

2.3

Politiek

Terwijl de burger persoonlijk gelukkig is en maatschappelijk somber, is men over de
politiek ronduit negatief. Uit tabel 2.3 bleek al dat de politiek in Den Haag een rela
tief laag tevredenheidcijfer krijgt van Nederlanders (5,2). In paragraaf 2.2 hebben we
ook vastgesteld dat gevraagd naar de grootste problemen, 13% daarvan betrekking
heeft op politiek en bestuur.
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Figuur 2.2
Voldoende vertrouwen in instituties naar opleidingsniveau, bevolking van 18+, 2008
(in procenten)
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Bron: COB 2008/1-4

Als Nederlanders ontevreden zijn over de politiek en het vaak als probleem noemen,
hoe is het dan gesteld met hun vertrouwen in de politiek? In figuur 2.2 zijn de percen
tages voldoende (6-10 op een schaal van 1-10) afgebeeld voor zes instituties. Hieruit
blijkt dat politieke instituties minder vertrouwen genieten dan andere instituties.
Tweede Kamer en regering krijgen van respectievelijk 54% en 50% van de Nederlan
ders een voldoende, terwijl grote ondernemingen, vakbonden en de media van een
grote meerderheid een voldoende ontvangen: tussen de 67% (grote ondernemingen)
2
en 73% (de kranten). In bijlagetabel B2.7 zien we hetzelfde patroon als bij de waar
deringen voor aspecten van de maatschappij en de politiek: vrouwen en jongeren
(18-34 jaar) geven iets hogere vertrouwenscijfers dan mannen en oudere groepen.
De opleidingsgroepen verschillen sterker in hun politieke vertrouwen: naarmate
men hoger is opgeleid heeft men meer vertrouwen in politieke instituties. In figuur
2.2 zien we dat laagopgeleiden voor alle instituties het laagste aandeel voldoendes
geven, met uitzondering van televisie, waarvoor hoogopgeleiden het minst vaak een
voldoende geven. De verschillen naar opleidingsniveau zijn echter vooral groot bij
het vertrouwen in de Tweede Kamer en de regering. Daarbij geeft het merendeel van
de laagopgeleiden een onvoldoende en een meerderheid van de hoogopgeleiden een
voldoende.
Naast vertrouwenscijfers is ook aan de respondenten gevraagd waar de politiek haar
prioriteiten zou moeten leggen. Wat wil men hoog op de agenda van de regering
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zien? 80% van de mensen gaf een of meer antwoorden en noemde gemiddeld 2,8
prioriteiten. Wat in tabel 2.5 opvalt in vergelijking met tabel 2.3 is dat hier minder
duidelijk onderwerpen uitspringen dan bij de genoemde problemen. Er is dus meer
consensus over wat niet goed gaat dan over wat met voorrang moet worden aange
pakt.
Tabel 2.5
Opvattingen over wat hoog op de politieke agenda moet, bevolking van 18+, 2008 (in procenten) a

politieke
prioriteitenb
minstens één onderwerp genoemd

80

waarvan:
a immigratie en integratie

‘integratie’, ‘immigratiebeleid’, ‘islamisering’, ‘terug
dringen van vreemdelingenhaat’

9

b jeugd en gezin

‘jeugdbeleid’, ‘jeugd en opvoeding’, ‘kinderopvang’,
‘probleemjongeren’

5

c samenleven, normen en waarden

‘respect’, ‘normen en waarden’, ‘tolerantie’,
‘individualisme’

6

d vrijheden

‘herstellen vrijheid van meningsuiting’, ‘grenzen
meningsuiting’

1

e criminaliteit en veiligheid

‘veiligheid’, ‘criminaliteit’, ‘straffen in dit land’

f inkomen en economie

‘armoedebestrijding’, ‘kloof arm en rijk’, ‘economie’

g werkgelegenheid

‘werk’, ‘werkloosheid’

h zorg en vergrijzing

‘zorg’, ‘vergrijzing’, ‘ouderenbeleid’, ‘kosten zorg’

9
14
2
15

i onderwijs, innovatie, kunst & cultuur ‘(kwaliteit/herstructurering van) onderwijs’

9

j sociale stelsel (algemeen)

‘AOW’, ‘sociaal beleid’, ‘uitkeringen’

2

k verkeer en fysieke leefomgeving

‘fileprobleem’, ‘het wegennet’, ‘openbaar vervoer’,
‘goedkopere woningen’

8

l natuur en milieu

‘milieu’, ‘energievoorziening’, ‘dierenwelzijn’

5

m Nederland in internationaal
perspectief

‘(terugtrekken van) vredestroepen’, ‘vermindering
ontwikkelingsgelden’

2

n politiek en bestuur

‘regeltjes’, ‘niet praten maar doen’, ‘bureaucratie’

10

o overig

‘drugsgebruik’, ‘onsamenhangend’,’vooruitdenken’

totaal

2
100

a Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen en die zijn achteraf ingedeeld in vijftien
categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het
aantal genoemde onderwerpen).
b ‘Wat zou u hoog op de agenda van de Nederlandse regering willen hebben? Het kan gaan om onderwerpen die veel
meer aandacht moeten krijgen of heel anders aangepakt moeten worden.’
Bron: COB 2008/1.

De meest genoemde prioriteit is met 15% (h) zorg en vergrijzing, op de voet gevolgd
door (f) inkomen en economie met 14%. Opvallend is het relatief lage percentage
dat (c) samenleven, normen en waarden noemt. Hoewel dit het meestgenoemde
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probleem is, wordt het blijkbaar niet als een prioriteit voor de regering gezien. In
paragraaf 2.4 zullen we verder ingaan op de focusgroepen die dit jaar hebben plaats
gevonden. Daar bleek eveneens dat men dit probleem overwegend niet als een taak
voor de overheid ziet, vooral omdat zij daar niet veel aan kan doen; burgers moeten
het zelf doen.

2.4

Gaat Nederland de verkeerde of de goede kant op?

In het voorgaande is met cijfers weergegeven hoe Nederlanders denken over de
problemen en sterke punten, de politiek en de politieke agenda. In deze paragraaf
gaan we uit van wat mensen zelf aandragen in plaats van hun te vragen een score of
een kort antwoord te geven. Als aanzet is zowel in de enquête als in focusgroepen
gevraagd of het meer de goede of meer de verkeerde kant op gaat in Nederland, en
vervolgens waarom men dat vindt. De thema’s, ontwikkelingen en problemen die
worden aangedragen zijn daarbij interessant: wat komt nu het meest prominent naar
voren, en welke redeneringen gaan daarachter schuil?
Voordat we naar deze argumentaties overgaan, eerst een cijfermatige schets. Wat
antwoordt men op de vraag hoe het gaat met Nederland? In figuur 2.3 zijn de ant
woordcategorieën en hun grootte weergegeven. Een meerderheid van 64% vindt het
iets meer of duidelijk de verkeerde kant op gaan. Daarbij moet wel worden bedacht
dat geen neutrale antwoordcategorie werd aangeboden. Als men per saldo eigenlijk
geen verbetering of verslechtering zag, was men gedwongen ‘weet niet’ te antwoor
3
den of toch maar voor ‘iets’ beter of slechter te kiezen. Uitgesplitst naar demogra
fische kenmerken blijken de verschillen tussen opleidingsgroepen het grootst: hoe
hoger opgeleid, hoe vaker men het (iets) meer de goede kant op vindt gaan.
Waarom vindt de meerderheid het meer de verkeerde kant op gaan? Waarnaar kijkt
men bij het geven van dat antwoord? En wat zijn argumenten voor het standpunt dat
het meer de goede kant op gaat? In de enquête is mensen gevraagd hun antwoord toe
te lichten en in de focusgroepen is dit thema ook elk kwartaal aan de orde gesteld.
Hieronder gaan we in op zowel de individuele toelichtingen in de enquête als de
focusgroepgesprekken over dit thema.

Individuen aan het woord
De toelichtingen die mensen geven op de vraag hoe het gaat met Nederland variëren
in lengte van enkele woorden, waarbij men in staccato enkele thema’s noemt, tot
stukken tekst van een paar honderd woorden. Het percentage dat een toelichting
geeft verschilt per kwartaal, maar ligt meestal rond of iets onder de 60. Mensen die
het de goede kant op vinden gaan geven minder vaak een toelichting. Blijkbaar is het
lastiger positieve ontwikkelingen te benoemen. Verder geven laagopgeleiden minder
vaak een toelichting dan hoogopgeleiden. Met behulp van het softwareprogramma
Atlas-ti is een random steekproef van 400 antwoorden geanalyseerd. De open
antwoorden lenen zich minder goed voor een kwalitatieve analyse dan klassieke
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kwalitatieve data, doordat de bewoordingen regelmatig vaag zijn en er niet is door
gevraagd waar dat in bijvoorbeeld interviews juist interessante bevindingen oplevert.
Toch geeft een analyse meer inzicht in de mate waarin thema’s worden benoemd en
in de bewoordingen waarmee dat gebeurt.
Figuur 2.3
Figuur
2.3
Titel
Opvattingen over hoe het gaat met Nederland, bevolking van 18+, 2008 (in procenten)

duidelijk de goede kant op

duidelijk de verkeerde kant op

iets meer de goede dan
verkeerde kant op

ik weet het niet

iets meer de verkeerde dan
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Bron: COB 2008/1-4

De redenen waarom het de verkeerde kant op zou gaan, komen deels overeen met de
eerder genoemde belangrijkste problemen in Nederland (zie tabel 2.3). Een groot ver
schil is echter de dominante plaats die de politiek in de open antwoorden inneemt.
Van de 400 geanalyseerde antwoorden wordt er in 120 (30%) gewag gemaakt van het
tekortschieten van de politiek, de overheid, politici of de regering, hierna samen aan
geduid als de politiek. Hierbij zijn problemen op specifieke beleidsterreinen (integra
tie, zorg, onderwijs) nog buiten beschouwing gelaten als (de rol van) de politiek niet
duidelijk wordt genoemd.
De zaken die mensen dwars zitten bij de politiek kunnen worden onderverdeeld
in zes thema’s. Het gevoerde beleid omvat een groot scala aan terreinen, waarbij de
politiek wordt genoemd als oorzaak voor het falen ervan. Opvallend vaak valt de
term ‘melkkoe’ in samenhang met de wegenbelasting of meent men dat Den Haag
de burger ‘uitmelkt’, ‘belasting op belasting’. De werkwijze wordt vaak bekritiseerd
vanwege inefficiëntie, verkeerde bestedingen van het geld, kortetermijn- in plaats
van langetermijnvisie, het meegaan in hypes die de media creëren, geheel gebrek
aan visie, besluiteloosheid, te veel praten en compromissen en te weinig daadkracht,
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betutteling. Het democratische proces schiet eveneens tekort: na de verkiezingen wordt
de uitslag genegeerd, er is een kloof tussen de politiek en de burger, er wordt niet
geluisterd naar de burger, beloftes worden niet nagekomen, partijen en politici zijn
meer met eigen belangen bezig dan met het landsbelang.
De internationale politiek wordt in mindere mate genoemd. De belangrijkste onder
werpen hierbij zijn dat Den Haag te veel achter de Verenigde Staten (vs) aanloopt
of te veel vooraan loopt in de Europese Unie (eu), dat er te veel geld naar ontwik
kelingshulp gaat, of dat ontwikkelingshulp op een verkeerde manier wordt gegeven.
Het vijfde terugkerende thema is de huidige regering: (dis)kwalificaties of beleidskeu
zes van specifiek het kabinet. Ten slotte worden specifieke personen, Balkenende, Bos,
Rouvoet, Wilders en Verdonk, soms genoemd als probleem.
Er is veel overlap bij deze politieke thema’s: velen die kritiek geven op de politiek
dragen meerdere van deze punten aan. We geven een aantal antwoorden waarin de
politiek aan de orde komt integraal weer.
“De betutteling van de overheid in diverse zaken, terwijl er voldoende zaken zijn die veel
meer aandacht vragen. Gezondheidszorg, praten, praten en nog eens praten. Buitenlanders
die hier willen komen, over hen durven zij geen mening te hebben. Werkgelegenheid en
ontslagrecht. Geen een neemt hier een beslissing over, bang dat er nu nieuwe verkiezingen
zouden komen. Maar dan het roken, nee, dat doen wij niet meer. Wat doet de Tweede
Kamer? Laat een rokersruimte bouwen met dure afzuigapparaten en heerlijk luie stoelen,
van wiens centen? Nee, ik heb het niet meer op Nederland. Mijn kinderen gaan in augustus
emigreren en ik hoop als het haalbaar is dat ik er veel zal zijn.”
“Vaak krijg je het idee dat men in de politiek te veel bezig is om de opvatting van de eigen
partijen door te drammen in plaats van met elkaar voor een goede, eerlijke, effectieve
oplossing te zorgen. Het lijkt er af en toe op dat sommige ministers hun eigen stokpaard
hebben in plaats van het oplossen van een algemeen belang.”
“Er wordt te veel gedaan voor buitenlanders. We leveren alles in, we leven met papier in
plaats van mensen. Er wordt steeds iets anders verzonnen om geld te genereren voor buitenland in plaats van binnenland. We betalen ons scheel voor de meest onzinnige dingen.”
“In Den Haag geven ze te veel geld uit, vooral aan doelen die bij voorbaat gedoemd zijn te
mislukken. We staan dagelijks vast op de wegen omdat er geen geld wordt uitgetrokken,
terwijl wij massaal wegenbelasting betalen. De ecotaks, een verkapte belasting, is
onnodig. Milieuvraagstuk, het is de natuur en maar een heel klein gedeelte de mens en
zijn rommel en zo zijn er nog veel meer dingen.”
“Nederland is te bang om te straffen, 240 uur dienstverlening is vaak een zoethoudertje,
om de jeugd te laten weten hoe de normen en waarden zijn. Er zou strenger moeten worden
opgetreden met bijbehorende straffen. De politiek blijft te veel om de pot draaien, te veel
gepraat, géén daden! Als het onderwerp te moeilijk is wordt het zelfs zodanig vertraagd
dat de volgende politieke periode moet besluiten..., uitstel, uitstel en nog eens uitstel. Bij
verkeersproblematiek hadden de spoorwegen en busdiensten nooit geprivatiseerd mogen
worden. De politiek had dit onder de regering moeten laten om zo openbaar vervoer beter en
concurrerend ten opzichte van de auto te krijgen (gratis openbaar vervoer binnenstedelijke
gebieden, gepensioneerden en bejaarden).”
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Na de politiek is de manier waarop we met elkaar omgaan de belangrijkste reden
waarom het de verkeerde kant op zou gaan, wat overeenkomt met de eerste plaats
van dit thema bij de belangrijkste problemen in tabel 2.3. 97 mensen (24%) noemen
problemen van deze aard. Deze hebben betrekking op een verscheidenheid aan
zaken, zoals gebrek aan respect, normen en waarden (letterlijk genoemd), een ikcultuur of egoïsme, gebrek aan tolerantie, een ander niet meer durven aanspreken
op onbehoorlijk gedag, individualisering, verharding, afname van saamhorigheid.
Ook hier is er net als bij de politieke thema’s veel overlap; men noemt vaak meerdere
van deze onderwerpen rond samenleven. Het lijkt ook alsof men er niet duidelijk
onderscheid tussen maakt; het zijn allemaal benamingen voor een slechte omgang
en gebrek aan samenhang tussen burgers.
“Respect, normen en waarden, liegen, iedereen is met zich zelf bezig, ikke ikke ikke ...”
“We zijn erg op ons zelf (individualisering). Er komen steeds meer armen bij terwijl de
rijken rijker worden. U kunt dan denken aan de gouden handdrukken.”
“Geen fatsoen meer, geen normen en waarden, mensen gaan niet goed met elkaar om.”
“Mede door het eerder genoemde gebrek aan normen en waarden en de mate van respect
voor elkaar.”
“Men heeft tegenwoordig weinig respect voor elkaar. Voorheen nam je dingen aan van
iemand anders, maar tegenwoordig krijg je een grote mond terug.”
“Je hoort en leest steeds vaker van vele vormen van agressie, je kunt tegen niemand meer
wat zeggen of ze leggen je om. Vroeger had men respect voor de politie, nu lachen ze er om.
Dat moet heel snel veranderen, we leven veel te gehaast en hebben nergens meer tijd voor.
Respecteer iedereen en laat iedereen in zijn waarde.”
“Er is nog maar weinig over van ons tolerante gedrag. Tegenwoordig hebben we allemaal
nogal lange tenen en kunnen we geen tegenspraak meer dulden. We hebben nogal een kort
lontje.”
“We worden steeds intoleranter al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo.”
Politiek en samenleven zijn duidelijk het meest prominent in de argumentatie dat
het de verkeerde kant op gaat. Een belangrijke bevinding is dat er weinig overlap is
tussen deze twee: slechts 22 van de 220 mensen die een probleem rond politiek of
samenleven noemen, noemen beide. Dat is opvallend. Blijkbaar wordt een negatieve
visie op de Nederlandse samenleving ofwel gekoppeld aan de politiek, ofwel aan
de mensen zelf en hoe zij elkaar tegemoet treden. Verder zijn de toelichtingen van
mensen die zich op samenleven richten veel korter. Wanneer de politiek centraal
staat, ziet men daarvan vele negatieve ontwikkelingen en worden er ook vaker geheel
andere thema’s genoemd.
Naast deze twee dominante thema’s komen andere ontwikkelingen langs die
mensen zorgen baren. Hier zullen we ze slechts kort noemen op volgorde van afne
mende frequentie: niet-slagende integratie, zorg, criminaliteit, stijgende prijzen,
economie en bedrijven, armoede, milieu en energie, geweld, discriminatie/stigma
tisering van allochtonen, te veel immigranten, de media, en inkomensverschillen.
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Als men meent dat het overwegend de verkeerde kant op gaat, wordt dat dus vooral
beargumenteerd met een niet goed functionerende politiek of met een egoïstische
en onfatsoenlijke manier van samenleven. Maar als men vindt dat het de goede kant
op gaat? Gaan de credits dan naar de politiek? Nee. Als men meent dat het de goede
kant op gaat, schrijft men dat aan de mensen zelf toe (‘er zijn nog veel goede mensen
die hun best doen’) of blijft een actor geheel onbesproken. Zo zegt men bijvoorbeeld
dat er ‘aandacht is voor de problemen’. Maar wie die aandacht dan geeft blijft ondui
delijk. Soms lijkt het alsof je tussen de regels door kunt lezen dat politiek beleid deze
mensen positief stemt, maar deze interpretatie is meestal niet hard te maken. Blijk
baar is het not done om letterlijk op te schrijven dat Den Haag goede dingen doet.
“Omdat er ondanks alle problemen toch vaak oplossingen aangedragen worden en er ook
daadwerkelijk gewerkt wordt om probleemgebieden zoals integratie aan te pakken. Er is
ruimte voor discussie, ook al wordt er soms door alleen naar het groter geheel te kijken een
groep vergeten. Toch denk ik dat het redelijk goed gaat, mits de grenzen bewaakt worden in
plaats van zoveel te gedogen.”
“Er wordt gewerkt aan betere normen en waarden. De staatsschuld gaat de goede kant op.”
“– Toch veel positiever berichten over de voortgang van de integratie – Veel aandacht voor
openbare voorzieningen – Positievere berichten over het gemiddelde welbevinden van de
bevolking – Zwak in het vinden van de oorzaken van terrorisme – Gemiddelde inkomen
stijgt nog steeds en is in het verleden ruim gestegen.”
“Positieve economische ontwikkeling, redelijke sociale zekerheid, goede Europese samenwerking. Er komt aandacht voor achterstandswijken en minder bedeelden.”
Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen: mensen die wel menen dat het goed gaat
doordat de politiek het goed doet. Maar bijna altijd blijft het bij vaagheden: ‘Er is een
positieve tendens in de politiek’, of ‘ze hebben goede bedoelingen’. De meeste rede
nen waarom het de goede kant op gaat hebben betrekking op de mensen zelf, zoals
in onderstaande antwoorden:
“Ik heb het gevoel dat men in de omgang met elkaar meer dingen bespreekbaar heeft
gemaakt, er zijn behoorlijk wat mensen die opkomen voor de minderbedeelden in hun
omgeving (misschien niet vanuit de overheid maar wel vanuit de mens zelf ).”
“Je hoort steeds meer dat de mensen er zelf wat aan gaan of willen veranderen. Want als we
op Den Haag moeten wachten vallen we zeer snel in een afgrond.”
Ook de integratie wordt in positieve zin aangehaald: ‘Men is er zich steeds meer
van bewust dat we het met zijn allen moeten doen; ook de mensen die van buiten
Nederland hier zijn komen wonen, hebben we nodig’. Het welvaartspeil in Nederland
is ook een reden dat men het de goede kant op vindt gaan met Nederland: de voorzie
ningen, de kansen die mensen krijgen, de economie en de relatief hoge welvaart in
vergelijking met andere landen. Sommige mensen die vinden dat het meer de goede
kant op gaat lichten dat toe met ‘ja, er gaat veel goed, maar…’, om vervolgens de pro
blemen van Nederland te beschrijven. Bij nader inzien vinden zelfs positief gestem
den het dus soms toch niet goed gaan.
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Tot nu toe hebben we het gehad over de kwesties die mensen noemen, maar niet over
de manier waarop ze dat doen. Zoals ook blijkt uit bovenstaande citaten, variëren
de antwoorden in lengte van een paar woorden tot aanzienlijke epistels. De meer
derheid drukt zich uit in enkele regels. Ongeacht de lengte geven de meesten een
opsomming van slechte (of goede) ontwikkelingen. Er is echter een kleine minder
heid (10%) die in hun tekst oorzaakgevolg-relaties aangeven. De meesten daarvan
zijn hoogopgeleid. Dat is niet verwonderlijk, want zo’n analyse vergt een wat hoger
abstractieniveau. Waarschijnlijk is het bovendien een bepaald type mensen dat zich
aan dergelijke redeneringen wijdt, met zelfvertrouwen over de juistheid van de eigen
visie. Hoewel deze redeneringen niet representatief zijn, hebben we er twee opgeno
men ter illustratie.
“Door diverse controversiële vraagstukken worden we gedwongen zaken opener en indringender te behandelen. Daardoor komt er meer kennis over elkaars standpunten en komt
men vaker tot een respecteren van elkaar.”
“Ondanks de goede pogingen verzanden we in het poldermodel. De enige die duidelijke
uitspraken doet is Wilders (en consorten), maar dan valt ook iedereen er overheen. Komt
door de gekruidheid en eentonigheid van zijn boodschap (die islamdiscussie is lam en laf ),
dus dat is niet het goede voorbeeld. Maar voor de rest moet iedereen het met elkaar eens
zijn en is de soep meestal toch weer anders geworden, bij het serveren. Daardoor herken ik
me nergens meer in en voel ik vrijwel bij alles ‘nou, we zullen het wel zien’. Dat gaat ten
koste van betrokkenheid en voedt alleen frustraties. Voor ‘sukkels’ betekent een soortgelijke
reactie dat ze zich maar gaan afzetten via radicale groepen. En de discussie wordt vaak
overvoerd door religieuze kwesties. Juist daarbij moet de staat er voor zorgen dat politiek
en religie goed gescheiden worden. Maar met cda-moraalridder jpb aan kop zal dat erg
moeilijk worden. Ik vraag me af hoe hij er uit ziet met een setje vleugeltjes op zijn rug: vast
erg realistisch!”
Hoewel er gezocht wordt naar oorzaak en gevolg, zijn de redeneringen in deze twee
fragmenten niet zeer complex. Bovendien zijn ze mogelijk ad hoc geformuleerd en
daardoor enigszins toevallig tot stand gekomen. Hoewel deze open enquêtevraag
een mooie aanvulling op het kwantitatieve materiaal biedt, is hij geen vervanging
van kwalitatief onderzoek vanwege het opsommende karakter of vage taalgebruik.
Voor meer inzicht in de redeneertrant gaan we naar de focusgroepgesprekken die
in 2008 plaatsvonden.

Groepsgesprekken
Ook in de focusgroepen is de vraag over de ontwikkeling van Nederland uitgebreid
aan de orde gekomen (zie tekstblok). Het beeld dat men het overwegend de verkeerde
kant op vindt gaan wordt ook in de focusgroepen bevestigd. Daar komt echter ook
naar voren dat mensen het soms lastig vinden om te zeggen of ze het de verkeerde of
de goede kant op vinden gaan, omdat ze zowel (heel) goede als (heel) slechte ontwik
kelingen zien. In de focusgroepen zien we ook het grote verschil tussen opleidings
niveaus terug. In de groepen lageropgeleiden is men vaak unaniem van mening dat
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het meer de verkeerde dan de goede kant op gaat met Nederland. De duidelijk nega
tievere teneur in deze groepen blijft gedurende de gesprekken rondwaren, terwijl in
de groepen hogeropgeleiden de meningen meer uiteen lopen en er vaker een genu
anceerd beeld wordt geschetst van Nederland. In de hoger opgeleide groepen is men
ongeveer fiftyfifty verdeeld of het de verkeerde kant dan wel de goede kant op gaat.
Een ander verschil is de meer directe en onverbloemde wijze waarop de lageropge
leiden zich uitdrukken. Ze spreken ook meer vanuit hun eigen ervaringen. Hogerop
geleiden kijken met een iets afstandelijker blik naar de samenleving, hebben meer
oog voor trends en abstracte processen en betrekken hun mening vaker op wat zij om
zich heen zien gebeuren en op wat ‘anderen’ overkomt.

Focusgroepen
Elk kwartaal is met vier groepen burgers gediscussieerd, waarbij steeds twee focusgroepen
plaatsvonden in de Randstad (Amsterdam of Hilversum) en twee elders in het land (namelijk
Zwolle, Breda, ’s-Hertogenbosch en Deventer). In elk focusgroepgesprek is gepraat over drie
onderwerpen. Naast een verdiepingsthema en reflectie op vragen uit de enquête was het vaste
openingsthema de stand van zaken in de Nederlandse samenleving. Het selectiecriterium voor
de focusgroepen was afwisselend opleidingsniveau (lager en hoger), leeftijd (18-34-jarigen en
55+) en sekse. Terwijl de verschillen tussen mannen en vrouwen en de twee leeftijdsgroepen
erg klein waren, verschilden zowel de algemene teneur als de meningen van de hoger- en lager
opgeleide groepen aanzienlijk. Hier reflecteren we op de discussies die dit jaar in het eerste
deel van de focusgroepgesprekken, over de Nederlandse samenleving in het algemeen, hebben
plaatsgevonden.

De discussies in de focusgroepen over de problemen in ons land blijken minder
uitgesproken te zijn dan de enquêtegegevens doen voorkomen. Hoewel dezelfde
thema’s aan bod komen en er evenals in de enquête meer problemen dan sterke
punten worden genoemd, komen er in de focusgroepen ook onderwerpen boven
tafel die in de enquête ontbreken, zoals mobiele telefoonterreur in het openbaar
vervoer en parkeerbeleid (in Amsterdam). Aansluitend op een discussie over de film
Fitna van Geert Wilders begint een jongeman over het feit dat veel mensen vanuit het
buitenland naar hun vakantiebestemming vliegen. De focus is dus minder scherp en
eenduidig dan men op grond van de antwoorden in de enquête zou vermoeden.
In verschillende groepen wordt Nederland vergeleken met andere landen, waarbij
wordt opgemerkt dat we het in Nederland nog zo slecht niet hebben. Anderen spre
ken dit dan tegen door te stellen dat een dergelijke vergelijking niet opgaat: ‘Je kunt
Nederland niet met landen in Afrika vergelijken’ en ‘ik vergelijk Nederland alleen
met Nederland’. Een vergelijking met het verleden wordt echter zelden gemaakt. De
toenemende welvaart van de laatste decennia wordt niet in het oordeel betrokken
over hoe het gaat met Nederland. Wel komt dit thema naar voren als de economische
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crisis het onderwerp van gesprek is. De hoge levensstandaard die men gewend is en
nastreeft wordt als oorzaak van de crisis en als belangrijk probleem gezien.
In alle groepen klinkt een algemeen gevoel van onbehagen door over het functi
oneren van de samenleving. Dit is echter veel sterker bij de lager opgeleide groepen
dan bij de hoger opgeleide. Onder de lageropgeleiden valt ook de grote instemming
op over de zaken die niet goed gaan. Wat de een opwerpt, wordt meteen herkend
en beaamd door de anderen. Ze lijken ook meer uit eigen ervaringen te spreken; ze
zitten vaker in lastiger omstandigheden. Hun negatievere evaluatie lijkt daaruit voort
te komen. De negativiteit over de politiek is ook opvallend veel groter in de groepen
lageropgeleiden.
De hogeropgeleiden zijn het minder met elkaar eens en laten zich ook niet vaak
door argumenten van anderen overtuigen. Vaak heerst de stemming dat ‘wij’ ons aan
de goede kant van de streep bevinden. Het verschil is dat sommigen daarom vinden
dat het al met al best goed gaat, terwijl anderen menen dat het met te veel mensen
niet goed gaat: ‘Bekijk ik het economisch, dan kan ik doen wat ik wil. Maar luister
ik naar het nieuws, dan hoor ik van de kredietcrisis’ en ‘je mag niet alleen naar je
eigen situatie kijken, er zijn een hoop mensen die onder de armoedegrens leven’.
De duiding van ontwikkelingen als individualisering is bovendien ambigu: sommi
gen benadrukken de kansen, anderen de schaduwzijden, zoals afnemende contacten
in de buurt waardoor de onverdraagzaamheid toeneemt. Ook noemen ze de gro
tere prestatiedruk, waardoor het risico bestaat dat de samenleving neigt naar een
survival of the fittest waar geen plaats is voor minder succesvolle mensen. Met het
benoemen van dergelijke problemen verschillen de hogeropgeleiden van de lagerop
geleiden in abstractieniveau en persoonlijke ervaring van de problemen. Lageropge
leiden noemen vaker de hogere ziektekosten, de hangjongeren die toenemen omdat
er minder geld is voor clubs, het rookbeleid, de armoede en voedselbanken en de
criminaliteit. Hoewel niet absent, zijn deze zaken minder top-of-mind bij de hoger
opgeleiden en als ze genoemd worden is dat in een ander, beschouwender jasje.
Ook bij de sterke punten van Nederland zijn er verschillen tussen opleidings
groepen. De lageropgeleiden houden het bij de ‘feitelijke’ verworvenheden, zoals
vrijheid van meningsuiting, democratie, de welvaart in Nederland, het peil van
de voorzieningen. Bovendien is de tendens om bij de sterke punten ook meteen
de negatieve tegenhanger te noemen: ‘De zorg is goed geregeld, maar het gaat de
laatste tijd wel de verkeerde kant op’ en ‘er zijn uitkeringen, maar ze zijn te weinig
om van te leven en te veel om van dood te gaan’ en ‘goede sociale voorzieningen,
maar die komen ook onder druk te staan’ of ‘daar moet je niet langdurig van afhan
kelijk zijn’. Hoewel we deze teneur in alle groepen zien, komt hij bij de lageropgelei
den het duidelijkst naar voren. De hogeropgeleiden zijn dan ook positiever over de
sterke punten van Nederland; ze spreken over Nederland als een ‘soort van gespreid
bedje’. Zij noemen naast de meer feitelijke verworvenheden ook de wat ‘zachtere’
waarden zoals ‘open samenleving’, ‘gelijkheid van mensen’, ‘zelfbeschikking en
keuzevrijheid’.
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Anders dan tussen lager- en hogeropgeleiden ontbraken grote verschillen tussen
mannen en vrouwen en tussen 18-34-jarigen en 55-plussers. De twee leeftijdsgroepen
verschillen nauwelijks in hun visie op de samenleving, behalve het type problema
tiek: 55-plussers noemen vaker zorg en verloedering in hun buurt, 18-34-jarigen vaker
hoe mensen met elkaar omgaan en de (negatieve) invloed van de media. Mannen
en vrouwen verschillen in het type argumentatie en in de interessegebieden. Waar
mannen elkaar met kennis over het macroniveau proberen te overtuigen, kenmerken
de gesprekken tussen vrouwen zich door een nadruk op de problematiek die hen
zelf raakt. Vrouwen lijken hun argumenten dus vooral uit hun eigen omgeving af te
leiden, waar mannen hun focus leggen op de grotere, onpersoonlijkere processen.
Ook de manier van discussiëren verschilt tussen mannen en vrouwen: waar mannen
hun expertise in de strijd gooien en vooral hun kennis over het thema benadrukken,
beginnen vrouwen eerst te zeggen dat ze het niet precies weten, om vervolgens wel
hun betoog, niet minder stellig dan de mannen, op te bouwen. In de verkondigde
meningen zijn er echter geen verschillen tussen mannen en vrouwen.
De mate waarin maatschappelijke problemen als persoonlijke zorgen worden
gezien en hoe men er mee omgaat verschilt. Waar de een zegt er wakker van te
liggen, meent de ander dat je er toch niet veel aan kunt doen: je kunt er in het
dagelijks leven beter zoveel mogelijk aan voorbijgaan. Machteloosheid tegenover de
problemen is wederom bij de lageropgeleiden veel groter. Wellicht komt dat deels
doordat ze meer met problemen te maken hebben en ervaren hoe weinig ze er aan
kunnen doen. Maar hogeropgeleiden dichten zichzelf hoe dan ook meer mogelijk
heden toe om zaken te veranderen. Zij noemen in het kader van normen en waarden
de eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij hoe je je kinderen opvoedt en hen in
staat stelt zaken aan te kunnen.
De mensen in de focusgroepen zijn enthousiast om over de Nederlandse samen
leving met elkaar in discussie te gaan en vinden het desgevraagd ook een goede zaak
dat de overheid dergelijk onderzoek laat doen. Ze zeggen steeds ook meteen dat met
de resultaten wel wat gedaan moet worden.

2.5

Samenvattend

Persoonlijk tevreden, maatschappelijk zorgelijk en politiek negatief, zo valt de
publieke opinie van 2008 in een zin samen te vatten. Men is gelukkig en tevreden
met verschillende facetten van het persoonlijke leven, maar maakt zich zorgen over
ontwikkelingen in de samenleving en is pessimistisch over de politiek. Het persoon
lijk geluk hangt nauwelijks samen met maatschappelijke en politieke tevredenheid:
het zijn blijkbaar gescheiden werelden. Dat betekent dat ons persoonlijk welbevinden
slechts in geringe mate beïnvloed wordt door ontwikkelingen in de samenleving en
de politiek. Omgekeerd betekent het ook dat we tevredenheid met het leven blijkbaar
niet toeschrijven aan een prettige samenleving of een goed functionerende politiek.
De maatschappelijke ontwikkelingen bezien Nederlanders met zorg. Hoe we met
elkaar omgaan in de samenleving vormt het grootste probleem. De manier waarop
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we met elkaar samenleven bestempelt men als individualistisch en weinig tolerant.
Bovendien is er gebrek aan respect en leven we in een ik-cultuur: we denken teveel
aan onszelf en te weinig aan een ander. Als sterke punten roemt men de vrijheden
in Nederland en – verbazingwekkend – ook het samenleven: men is naast de gesig
naleerde problemen niet blind voor wat Nederlanders onderling voor elkaar doen.
Andere maatschappelijke problemen ziet men vooral bij de terreinen inkomen en
economie, immigratie en integratie en criminaliteit en onveiligheid en politiek en
bestuur.
In de focusgroepen wordt verder duidelijk dat mensen het lastig vinden om een
conclusie te trekken over hoe het gaat met Nederland. Sommige dingen gaan (heel)
goed, andere (heel) slecht. Het referentiekader is verschillend. Sommige mensen,
vooral lageropgeleiden, kijken naar hun eigen situatie, anderen naar hoe het met
de meeste mensen gaat of juist hoe je leven eruit ziet als je je aan de onderkant van
de maatschappij bevindt. In de groepen lageropgeleiden is het onbehagen over de
samenleving aanzienlijk groter dan onder de hogeropgeleiden. Bovendien dichten zij
zich minder mogelijkheden toe om het tij te keren in het eigen leven wanneer men er
niet goed voor staat.
Het vertrouwen in en de tevredenheid met de politiek is relatief laag te noemen.
Op alle fronten eindigen politieke instituties onderaan. Er zijn grote verschillen
tussen opleidingsgroepen: hoe lager de genoten opleiding, hoe kleiner het politieke
vertrouwen. Dit verschil komt ook duidelijk tot uiting in de focusgroepen: lageropge
leiden zijn unaniem negatief over de politiek, terwijl hogeropgeleiden verdeeld zijn.
De negatieve houding tegenover de politiek komt nog sterker naar voren als mensen
ongestuurd kunnen omschrijven waarom het volgens hen niet goed gaat met ons
land. Hoewel ook een groot aandeel vindt dat het de verkeerde kant op gaat vanwege
de manier waarop we met elkaar omgaan, krijgt de politiek nog sterker ‘de schuld’.
En wie niet somber gestemd is en het de goede kant op vindt gaan, schrijft dat juist
weinig toe aan de politiek. ‘Den Haag’ kan niet veel goed doen in de ogen van de
Nederlanders.
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Noten
1 De correlatiecoëfficiënt geeft aan in hoeverre twee variabelen met elkaar verbonden
zijn en kan variëren tussen -1 (bij een tegengesteld, negatief verband) en 1 (bij een
positief verband). Hoe dichter de correlatie -1 dan wel 1 nadert, hoe sterker de
correlatie is.
2 In 2009 zijn de vertrouwenscijfers voor de grote ondernemingen aanzienlijk gedaald.
Zie de cob-kwartaalberichten van 2009.
3 We kozen voor deze polariserende aanpak omdat de vraag vooral was bedoeld om een
toelichting te krijgen. Dat leek ons lastig bij een neutraal antwoord.
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3

Veranderingen in opvattingen

Eefje Steenvoorden

Hoe veranderlijk zijn de meningen van de Nederlanders? Dat gaan we in dit hoofd
stuk na voor het jaar 2008, waar we in vier kwartalen de publieke opinie hebben
onderzocht. Het jaar 2008 was een jaar met verschillende gezichten. In politiek
opzicht hield de film Fitna van Geert Wilders de gemoederen in de eerste helft van
het jaar flink bezig. Kort na de zomer sloeg de crisis toe, die achtereenvolgens werd
benoemd als ‘kredietcrisis’, ‘financiële crisis’ en ten slotte ‘economische crisis’. Zijn
de opvattingen van burgers redelijk constant over een jaar, of zien we veranderingen,
al dan niet door bovenstaande gebeurtenissen?
Het hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel (§ 3.1 en § 3.2) gaan we na
welke veranderingen in 2008 in de publieke opinie zijn opgetreden. We kijken naar
veranderingen in de gemiddelde houding van de Nederlanders. Zijn burgers hun
persoonlijke situatie anders gaan waarderen? Wordt men tevredener of ontevredener
over de samenleving en de politiek? Welke problemen in de samenleving worden
pregnanter en welke raken meer op de achtergrond? En onder welke groepen burgers
vinden veranderingen in opvattingen plaats?
In het tweede deel van dit hoofdstuk (§ 3.3 en § 3.4) staat niet de inhoud van de
opvattingen centraal, maar de – vooral methodologische – vraag of en op welke
manier veranderingen in de publieke opinie zichtbaar zijn bij individuen. We
verschuiven onze blik van de gemiddelde houding van de Nederlanders naar de
veranderlijkheid van de houding van individuele burgers. Daartoe hebben we respon
denten uit het eerste kwartaal van 2008 in het vierde kwartaal opnieuw benaderd om
een deel van de vragen nogmaals te beantwoorden. Zo kunnen we zien of de verande
ringen die we vaststellen tussen de opeenvolgende kwartalen ook waarneembaar zijn
wanneer je dezelfde mensen bevraagt. Bovendien vragen we deze respondenten hoe
zij zelf tegen hun veranderde of juist constante mening aankijken. Zijn de veran
deringen in opvattingen op daadwerkelijke verschillen gebaseerd? Of betekent een
verandering niet meer dan een wat vrolijker of somberder bui bij het invullen van de
vragen? Is het meten van veranderingen op individueel niveau nuttig en voor herha
ling vatbaar? In paragraaf 3.5 vatten we een en ander samen.

3.1

Veranderende waarderingen op macroniveau

Tevredenheid en de economische crisis
Allereerst kijken we naar de gemiddelde veranderingen bij de Nederlandse bevol
king. In figuur 3.1 zijn de waarderingen van de persoonlijke situatie en verschillende
aspecten van de samenleving weergegeven. De tevredenheid met het persoonlijk
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leven is erg stabiel; over 2008 zijn de veranderingen verwaarloosbaar. Ook de waar
dering voor de Nederlandse samenleving is opvallend stabiel. Daarentegen zijn er
wel veranderingen in tevredenheid met de economie en met de politiek. De tevreden
heid met de economie is afgenomen van een 6,4 naar een 6,0, terwijl de tevredenheid
met de Haagse en de Europese politiek juist iets is gegroeid (respectievelijk van een
5,1 naar een 5,4 en van een 4,9 naar een 5,1) Ook al lijken deze veranderingen abso
luut gezien niet zo groot, toch zijn deze op een 10-puntschaal met beperkte range
zeker niet verwaarloosbaar te noemen. Het gestegen vertrouwen komt ook tot uiting
in het aandeel mensen dat een voldoende geeft voor hun vertrouwen in de Tweede
Kamer en in de regering. Dat steeg in 2008 van respectievelijk 53% en 50% in het
eerste kwartaal naar 59% en 57% in het vierde kwartaal.
Deze veranderingen houden waarschijnlijk verband met de economische crisis.
Die heeft ertoe geleid dat de tevredenheid met de economie is afgenomen. Inte
ressant is echter ook dat de tevredenheid met het eigen inkomen daar niet door
werd beïnvloed. Ook de toename van de tevredenheid met politieke instituties lijkt
verband te houden met de economische crisis. Burgers wenden zich in tijden van
crisis wel vaker tot bekende instituties, waarop zij hun hoop projecteren (Dekker et
1
al. 2006). Daadkrachtig optreden, zoals de overname van Fortis Nederland (inclusief
abn Amro) door de Nederlandse overheid, kan dit eind 2008 hebben versterkt.
Figuur 3.1
Waardering van aspecten van het eigen leven en de samenleving a, bevolking van 18+, 2008
(in gemiddelden)
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‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met …?’ Score tussen 1 (zeer ontevreden) en 10 (zeer tevreden);
daarvan het gemiddelde.

Bron: COB 2008/1-4
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Economische crisis en versomberde vooruitzichten?
De economische crisis lijkt ook gevolgen te hebben gehad voor de toekomstverwach
tingen. Figuur 3.2 geeft per kwartaal het percentage mensen weer met negatieve
verwachtingen voor het komende jaar. De negatieve verwachtingen over de Neder
landse economie zijn duidelijk toegenomen; van 27% naar 62%. De toename in
negatieve verwachtingen zette al in het derde kwartaal in, nog voordat de (toen nog
financiële) crisis doorbrak. De zorgen over de eigen financiële situatie zijn echter
veel minder toegenomen: van 12% naar 18%. Blijkbaar waren ook eind 2008 weinig
burgers bezorgd om zelf geraakt te worden door de verslechterende economie. In de
andere terreinen zien we geen noemenswaardige trend. Blijkbaar heeft de toename
in tevredenheid met en vertrouwen in de politiek vooralsnog geen veranderingen
bewerkstelligd in de verwachtingen die men over diezelfde politiek koestert.
Figuur 3.2
Mensen met negatieve verwachtingen voor de komende 12 maandena, bevolking van 18+, 2008
(in procenten)
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‘Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden als het gaat om …? Zullen de komende 12 maanden
(veel) slechter, hetzelfde of (veel) beter zijn?’ In de figuur zijn alleen percentages antwoorden ‘(veel) slechter’ weergegeven.

Bron: COB 2008/1-4

Veranderde problemen
Ook wanneer we respondenten meer ruimte bieden om hun zegje te doen, zien we
dat de tevredenheid met de economie is afgenomen en die met de politiek toegeno
men. Figuur 3.3 toont wat Nederlanders hebben genoemd als de grootste problemen
van Nederland. De grootste verandering is de groei in het aantal genoemde pro
blemen over inkomen en economie - van 10% in het eerste kwartaal tot 19% in het
vierde kwartaal. Ook hier zien we dat de zorgen over inkomen en economie al in het
derde kwartaal inzetten. De groei is met name toe te schrijven aan een toename van
antwoorden over de crisis, de economie in algemene zin, bonussen en graaicultuur.
Veranderingen in opvattingen

Book Crisis in aantocht.indb 51

51

30-9-2009 10:44:58

Termen als belasting(druk) en prijsstijgingen komen eind 2008 juist opvallend
minder vaak aan de orde.
Het aantal genoemde problemen rond politiek en bestuur is gedaald. Dit komt
vooral door de tijdelijke aandacht voor de film Fitna in het eerste kwartaal van 2008.
Geert Wilders en Fitna werden in het eerste kwartaal vaak genoemd als problemen,
en dat nam in de volgende kwartalen sterk af. Werden Geert Wilders of de pvv in
het eerste kwartaal nog 158 keer als probleem genoemd, in het tweede kwartaal was
dat 52 keer en in het vierde kwartaal 17 keer. Het gestegen vertrouwen in de poli
tiek wordt weerspiegeld in deze verdere daling: in het vierde kwartaal is het aantal
genoemde problemen rond politiek en bestuur op het laagste niveau van het jaar.
Figuur 3.3
Grootste problemen van Nederlandab, bevolking van 18+, 2008 (in procenten)
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Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen en die zijn achteraf ingedeeld in vijftien categorieën.
Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het aantal
genoemde onderwerpen).
‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar
schaamt u zich voor als het om de Nederlandse samenleving gaat?’

Bron: COB 2008/1-4

Ter illustratie splitsen we de veranderlijke categorieën – ‘inkomen en economie’ en
2
‘politiek en bestuur’ – uit via zogeheten wordclouds. In figuren 3.4 tot en met 3.7 is te
zien welke termen binnen deze categorieën de boventoon voerden in het eerste en het
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vierde kwartaal van 2008. In elke wordcloud zijn de 150 meest voorkomende antwoor
den opgenomen, waarbij de grootte van het woord evenredig is aan het aantal keren
dat het voorkomt in verhouding tot andere woorden. De wordclouds bevestigen dat de
term crisis aan het begin van 2008 ontbreekt binnen de categorie inkomen en eco
nomie, terwijl de term Wilders in die periode een belangrijke rol speelt in problemen
van politieke aard. In deze visuele weergave wordt ook duidelijk dat de antwoorden
onder inkomen en economie aan het begin van het jaar veel gevarieerder waren dan
aan het eind van het jaar, en dat bij politiek en bestuur het omgekeerde het geval is.
Figuur 3.4
Problemen rond inkomen en economie, eerste kwartaal 2008

Figuur 3.5
Problemen rond inkomen en economie, vierde kwartaal 2008
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Figuur 3.6
Problemen rond politiek en bestuur, eerste kwartaal 2008

Figuur 3.7
Problemen rond politiek en bestuur, vierde kwartaal 2008

Als we teruggaan naar figuur 3.3, zien we dat het aantal keren dat samenleven,
normen en waarden wordt genoemd iets is afgenomen gedurende het jaar (van 21%
naar 18%) en dat het aandeel van problemen omtrent jeugd en gezin in het laatste
kwartaal is toegenomen. Die stijging is vooral toe te schrijven aan de frequentie van
‘probleem/hangjongeren’ en ‘overlast van/agressie onder jongeren’. Het ligt voor de
hand dat de problemen met jongeren in Gouda eind september/oktober (onder meer
bedreigingen van buschauffeurs) daarvan de oorzaak zijn. Hoewel we in figuur 3.1
zagen dat de tevredenheid met de samenleving niet verandert, zijn de zaken die
mensen als problemen in ons land zien dus wel verschillend gedurende het jaar.
Het aantal problemen dat mensen gemiddeld noemen is echter vrij constant: het
3
gemiddelde varieert tussen de 3,4 en 3,5. Ook bij een andere vraag in de enquête,
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of het met Nederland meer de verkeerde of meer de goede kant op gaat, antwoordt
elk kwartaal ongeveer 64% (iets meer of duidelijk) de verkeerde kant op. Blijkbaar
is de basishouding hetzelfde maar wordt die met wisselende argumenten, die op
dat moment relevant worden geacht, onderbouwd. Bovendien zijn de problemen die
worden genoemd tamelijk constant. Hoewel de rangorde iets verandert in het jaar, is
de top vijf in alle vier kwartalen samenleven, inkomen en economie, immigratie en
integratie, politiek en bestuur en criminaliteit en veiligheid. Dus hoewel we schom
melingen zien, is constantie in de gepercipieerde problemen overheersend.

3.2

Veranderingen op macroniveau nader beschouwd

Uit de vorige paragraaf spreekt overwegend stabiliteit in de publieke opinie van
2008. Veranderingen zien we op twee terreinen: (de tevredenheid met en verwachtin
gen voor) de economie en (de tevredenheid met) de politiek. Welke groepen burgers
zijn met name in hun mening over economie en politiek veranderd?

Economische verwachtingen
Hoewel in de mate van tevredenheid met de economie verschillen zijn naar leeftijd,
sekse en opleidingsniveau (zie bijlagetabel B2.2), verschillen deze groepen niet in
hoe die tevredenheid zich in de loop van het jaar ontwikkelt. In figuur 3.8 zien we
een uitzondering. In het begin van het jaar waren de laagopgeleiden nog het meest
pessimistisch over de economie en aan het eind van het jaar juist het minst. Waar de
economie eerst dus vooral een zorg was voor mensen met wellicht minder (gevoel
van) zekerheid, is dat eind 2008 onder alle opleidingsgroepen veel sterker het geval
en het meest onder middelbaar en hoogopgeleiden. De verschillen blijven echter
klein. Al met al bieden demografische kenmerken nauwelijks aanknopingspunten
voor veranderingen onder specifieke groepen.
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Figuur 3.8
Mensen met negatieve verwachtingen voor de komende 12 maanden over de Nederlandse economie naar opleiding a, bevolking van 18+, 2008 (in procenten)
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‘Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden als het gaat om …? Zullen de komende 12 maanden
(veel) slechter, hetzelfde of (veel) beter zijn?’ Weergegeven zijn de percentages antwoorden ‘(veel) slechter’.

Bron: COB 2008/1-4

Interessanter zijn verschillen tussen burgers naar hun werksituatie en naar de mate
waarin ze het nieuws volgen. Voor een student zal de economische crisis andere
gevolgen hebben dan voor een gepensioneerde. En wie intensief het nieuws volgt
over de crisis zal er een ander beeld op na houden dan wie dat niet doet.
Figuur 3.9 toont inderdaad substantiële verschillen in pessimisme over de Neder
landse economie tussen respondenten met een verschillende werksituatie. Huis
vrouwen en -mannen zijn het hele jaar het meest negatief over de economie, gevolgd
door gepensioneerden en mensen in loondienst. Studenten en zelfstandigen zijn
het minst vaak negatief gestemd over de Nederlandse economie. Gedurende het jaar
treden hier niet veel verschuivingen in op. Gepensioneerden lijken wat eerder, en stu
denten wat later, door te hebben dat de economie verslechtert – maar die verschillen
zijn in het vierde kwartaal weer rechtgetrokken. Het pessimisme is het minst sterk
toegenomen onder zelfstandigen.
Ook de mate waarin mensen het landelijke politieke nieuws volgen hangt samen met
de verwachtingen over de economie (figuur 3.10): naarmate men het nieuws nauwlet
tender volgt is men somberder gestemd over de economie. Dat effect wordt sterker
in de loop van het jaar als de economische situatie verslechtert en de media hier
meer aandacht aan besteden. Toch zijn ook mensen die het nieuws niet volgen in het
vierde kwartaal vaker van mening dat de economische situatie verslechtert. Blijkbaar
wordt het nieuws vanaf dat moment ook buiten de media om – van mond tot mond –
verspreid.
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Figuur 3.9
Mensen die verwachten dat de Nederlandse economie de komende 12 maandena slechter zal
worden, naar vijf werksituaties, bevolking van 18+, 2008 (in procenten)
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‘Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden als het gaat om de Nederlandse economie?
Zullen de komende 12 maanden (veel) slechter, hetzelfde of (veel) beter zijn?’ In de figuur zijn alleen de antwoorden
‘(veel) slechter’ weergegeven.

Bron: COB 2008/1-4

Figuur 3.10
Mensen die verwachten dat de Nederlandse economie de komende 12 maanden slechter zal
wordena, naar mate waarin men het landelijke politieke nieuws volgt, bevolking van 18+, 2008
(in procenten)
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‘Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden als het gaat om de Nederlandse economie?
Zullen de komende 12 maanden (veel) slechter, hetzelfde of (veel) beter zijn?’ In de figuur zijn alleen de antwoorden
‘(veel) slechter’ weergegeven.

Bron: COB 2008/1-4
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Politieke tevredenheid
De ontwikkeling van de politieke tevredenheid laat evenmin verschillen zien naar
sekse, leeftijd en opleidingsniveau, ondanks de soms aanzienlijke verschillen in de
gemiddelde tevredenheid onder deze groepen. Werksituatie is wel van invloed, al
doen zich pas duidelijk verschillen in politieke tevredenheid voor in het vierde kwar
taal: dan springen studenten eruit in hun hoge en zelfstandigen in hun lage waar
dering (zie figuur 3.11). Het patroon is in het vierde kwartaal daarmee ook anders
dan in eerdere kwartalen, waar zelfstandigen het meest positief en gepensioneerden
veelal het meest negatief gestemd waren. Het is onduidelijk waar deze veranderingen
door worden veroorzaakt.
Figuur 3.11
Tevredenheid met de politiek in Den Haag a, naar werksituatie, bevolking van 18+, 2008
(in gemiddelden)
6,0

5,5

5,0
studerend of
schoolgaand
loondienst

4,5

gepensioneerd of VUT
huisman of -vrouw
zelfstandig

4,0
2008/1
a

2008/2

2008/3

2008/4

‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met de politiek in Den Haag?’ Score tussen 1 (zeer ontevreden) en
10 (zeer tevreden); daarvan het gemiddelde.

Bron: COB 2008/1-4

Hoewel mensen die het politieke nieuws nauwelijks volgen positievere verwach
tingen hebben voor de economie, is hun waardering voor de politiek juist relatief
laag (figuur 3.12): een lage belangstelling voor de politiek gaat samen met een lage
waardering. Degenen die het nieuws intensief volgen (meer dan 30 minuten per dag),
zijn het meest veranderlijk in hun tevredenheid met de politiek (0,6 punt verschil).
Blijkbaar brengt hun belangstelling ook met zich mee dat ze zich in hun waardering
meer laten leiden door actuele ontwikkelingen.
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Figuur 3.12
Tevredenheid met de politiek in Den Haag a, naar mate waarin men het landelijke politieke nieuws
volgt, bevolking van 18+, 2008 (in gemiddelden)
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‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met de politiek in Den Haag?’ Score tussen 1 (zeer ontevreden) en
10 (zeer tevreden); daarvan het gemiddelde.

Bron: COB 2008/1-4

3.3

Veranderingen in opvattingen op het individuele niveau

Als de gemiddelde tevredenheid met de politiek stijgt, komt dat dan doordat som
migen veel positiever zijn geworden, of doordat velen een beetje positiever zijn over
de politiek? En is men consequent in de problemen die men noemt, of wisselt dat
sterk op verschillende momenten? Meten we hetzelfde als we mensen vragen terug te
kijken op het afgelopen jaar en daar een mening over te geven als wanneer we twee
meetmomenten vergelijken? Om deze vragen te beantwoorden hebben we in een
aanvullend panelonderzoek de mensen van het eerste kwartaal opnieuw benaderd in
4
het vierde kwartaal en hun een aantal eerder beantwoorde vragen weer voorgelegd.

Vergelijking van twee tijdpunten: individuele veranderlijkheid
Tabel 3.1 toont in hoeverre de mensen in dit panel andere onderwerpen noemen als
5
grootste problemen van ons land. Een groot percentage blijkt dezelfde problemen
te noemen op beide momenten. Bovendien is het aandeel mensen dat een probleem
minder vaak noemt dan de eerste keer ongeveer even groot als het aandeel dat het
probleem juist vaker noemt. De nettoverandering (het aantal mensen dat een pro
bleem minder noemt minus het aantal mensen dat het meer noemt) is bij de meeste
categorieën dan ook heel klein. Dit impliceert dat ook wanneer de publieke opinie
gemiddeld niet of nauwelijks verandert (zoals we in § 3.1 veel zagen), individuen wel
degelijk van mening kunnen zijn veranderd: deze individuele veranderingen doven
Veranderingen in opvattingen

Book Crisis in aantocht.indb 59

59

30-9-2009 10:45:04

elkaar dan uit. Een nauwelijks veranderd gemiddelde in combinatie met verande
rende individuen zien we vooral bij problemen omtrent (c) samenleven, normen en
waarden, waarbij veel mensen minder (26%) of juist meer problemen (21%) noemen,
terwijl het probleem gemiddeld slechts met een afname van 5 procentpunten veran
dert. In mindere mate zien we hetzelfde patroon bij (a) immigratie en integratie, (e)
criminaliteit en veiligheid, (h) zorg en vergrijzing en (k) verkeer en fysieke leefomge
ving.
De categorieën waarin duidelijk verandering is opgetreden zijn (f) inkomen en
economie en (n) politiek en bestuur. Dit patroon constateerden we ook in paragraaf
3.1 en 3.2, waar we de kredietcrisis respectievelijk de film Fitna als de belangrijkste
verklaringen voor deze verschuivingen in gepercipieerde problemen noemden.
Tabel 3.1
Verandering in genoemde problemen, 2008/1 en 2008/4 (in procenten)

minder
a immigratie en integratie
b jeugd en gezin
c samenleven, normen en waarden
d vrijheden

netto-veranderinga

hetzelfde

meer

16

72

13

-3

9

82

10

+1

26

53

21

-5

3

97

0

-3

e criminaliteit en veiligheid

15

66

19

+3

f inkomen en economie

+ 15

14

56

30

g werkgelegenheid

4

91

4

0

h zorg en vergrijzing

13

73

14

+1

7

88

6

-1
+1

i onderwijs, innovatie, kunst & cultuur
j sociale stelsel (algemeen)
k verkeer en fysieke leefomgeving
l natuur en milieu
m Nederland in internationaal perspectief
n politiek en bestuur
o overig
a

1

96

2

11

77

12

+1

6

86

8

+2

3

94

3

-1

28

62

10

- 18

5

82

13

+8

Percentage meer minus percentage minder.

Bron: COB-panelstudie 2008/1 en 2008/4

In hoeverre veranderen de tevredenheidcijfers die men geeft? In tabel 3.2 zijn de
resultaten te zien. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt naar voldoendes en
onvoldoendes. Dit resulteert in vier groepen. Wanneer we kijken naar waarderingen
voor aspecten van het eigen leven, dan zien we weinig veranderingen. Dit stelden we
ook al vast in paragraaf 3.1 toen we keken naar macro-ontwikkelingen. De meeste
mensen gaven de eerste keer een voldoende, en doen dat bij de hernieuwde benade
ring weer. Slechts 9% verandert dusdanig dat een voldoende een onvoldoende wordt
of omgekeerd.
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Tabel 3.2
Veranderingen in tevredenheidcijfers voor aspecten van het persoonlijk leven en de samenleving a, 2008/1 en 2008/4 (in procenten)

gemiddelde
tevredenheidcijfers

verandering in tevredenheidcijfers

onvoldoende  voldoende  onvoldoende voldoende 
2008/1 2008/4 onvoldoende
onvoldoende  voldoende voldoende
belangrijkste
dagelijkse activiteit

7,3

7,3

3

5

4

89

gezondheid

7,4

7,4

6

5

4

86

eigen financiële
situatie

7,1

6,9

7

5

5

82

samenleving

6,2

6,3

12

8

12

67

economie

6,4

6,1

11

15

7

67

politiek in Den Haag

5,1

5,6

33

7

21

40

a

‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met …’, score van respectievelijk 1-5 en 6-10.

Bron: COB-panelstudie 2008/1 en 2008/4

Op de maatschappelijke en politieke terreinen zijn de veranderingen in tevreden
heid groter. Een aanzienlijke groep respondenten in het panel gaf hier eerst een
voldoende en later een onvoldoende, of omgekeerd. Gezamenlijk tellen deze twee
groepen burgers op tot 20% van het totaal (bij het cijfer voor de samenleving) en
zelfs tot 28% (bij het cijfer voor de politiek in Den Haag). Voor de tevredenheid
met de samenleving geldt echter dat ongeveer evenveel mensen van voldoende naar
onvoldoende gaan als omgekeerd. We zien bovendien dat het gemiddelde cijfer voor
de Nederlandse samenleving net als in figuur 3.1 nauwelijks is veranderd. Als het
gemiddelde over de bevolking onveranderd is, wil dat dus niet zeggen dat individuen
niet van mening zijn veranderd.
Opvattingen over de maatschappij en de politiek veranderen op het individuele
niveau dus meer dan opvattingen over het eigen leven. Maar komt dit doordat de
maatschappij en de politiek daadwerkelijk meer aan verandering onderhevig zijn? Of
wijst de veranderlijkheid van opvattingen eerder op pseudo-opinies en non-attitudes
(Converse 1962, 1974; zie voor een uitvoeriger uiteenzetting van de literatuur Wen
nekers 2008): wanneer opvattingen over de maatschappij en de politiek oppervlakkig
zouden zijn (of, nog sterker, wanneer mensen er eigenlijk geen mening over hebben),
kunnen enquêtevragen resulteren in grotere meetonzekerheid en daarmee verander
lijkheid van opvattingen.
De eerste, inhoudelijke verklaring is te bepleiten gezien de ontwikkelingen in de
economie en de aanpak van de kredietcrisis door de regering. De tweede verklaring
stelt dat mensen desgevraagd een mening geven, ook over onderwerpen waar ze
nog nooit over hebben nagedacht. Volgens Converse hangen non-attitudes samen
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met een laag niveau van geïnformeerdheid en een geringe betrokkenheid. Zaller
(1992) bouwt hierop voort en stelt dat mensen zich ter plekke een mening vormen,
gebaseerd op ideeën die het makkelijkst bereikbaar zijn (top of mind). Anderen, zoals
Sniderman, Brody en Tetlock (1991), verzetten zich echter tegen deze denkwijze en
stellen dat mensen op basis van heuristieken hun informatiegebrek compenseren,
namelijk door zich te laten leiden door onderbuikgevoelens. Dat wil zeggen dat ze
zich in hun politieke voorkeur baseren op hun sympathieën en antipathieën.
Als mensen van mening veranderen, hoe groot zijn die veranderingen dan? Omdat
uit tabel 3.2 blijkt dat de veranderingen het grootst zijn bij de waardering voor de
politiek in Den Haag, zijn die veranderingen specifieker weergegeven in tabel 3.3.
Dan blijkt dat 35% van de mensen beide keren exact hetzelfde cijfer geeft, 17% een
lager en 48% een hoger cijfer. Van de mensen die de tweede keer een ander cijfer
geven, zit die verandering in de meeste gevallen (68%) in een verschil van 1 punt:
slechts 32% verandert met 2 punten of meer.
Tabel 3.3
Specifieke veranderingen in het tevredenheidcijfer voor de politiek in Den Haag, 2008/1 en
2008/4 (in procenten)

verandering in politieke tevredenheid eind
2008 minus begin 2008
allen
onvoldoende  onvoldoende
voldoende  onvoldoende

100

≤ -3

-2

-1

0

1

2

≥3

1

3

13

35

31

10

7

33

1

5

14

42

25

7

5

7

15

24

61

0

0

0

0

onvoldoende  voldoende

21

0

0

0

0

45

32

23

voldoende  voldoende

40

0

0

11

53

33

2

0

Bron: COB-panelstudie 2008/1 en 2008/4

Bij de mensen wier cijfer verandert van een voldoende naar een onvoldoende ligt een
verandering van minus 1 punt bij 61% daaraan ten grondslag: 61% van deze groep
is dus van een 6 naar een 5 gegaan. Andersom geldt dat bij de mensen die van een
onvoldoende naar een voldoende zijn gegaan, 45% een verandering gaf van 1 punt
(dus van een 5 naar een 6).
We kunnen hier de vraag stellen of een verandering van 1 punt moet worden
beschouwd als een veranderde opvatting. In paragraaf 3.4 gaan we nader in op
verklaringen die respondenten zelf geven voor veranderingen in hun beoordelingen.
Feit blijft echter dat het gemiddelde tevredenheidcijfer op macroniveau voor de poli
tiek in Den Haag significant is gestegen tussen januari en oktober 2008 (zie figuur
3.1). Blijkbaar is deze stijging in de tevredenheid met de politiek niet het gevolg
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van een grote stijging in de tevredenheid van sommigen, maar van een bescheiden
stijging bij velen.

Retrospectieve oordelen: vroeger was het beter
We hebben tot nu toe scores vergeleken van mensen op twee verschillende meet
momenten. Een andere mogelijkheid is om mensen te vragen hoe ze het vinden gaan
in vergelijking met een jaar geleden. Daartoe hebben we de panelleden aan het einde
van het jaar de vraag gesteld of men terugkijkend op de laatste twaalf maanden het
nu (veel) slechter, hetzelfde, of (veel) beter vindt gaan dan vorig jaar op drie persoon
lijke en drie maatschappelijke en politieke gebieden. De resultaten staan in kolom
2 tot en met 4 van tabel 3.4. Hierbij maken we wel de kanttekening dat niet concreet
gevraagd is of men op de specifieke terreinen ontevredener of tevredener is gewor
den, maar of men het slechter of beter vindt gaan, wat mogelijk een bredere invals
hoek uitlokt.
Tabel 3.4
Terugkijkend beoordelen versus de verandering in tevredenheid, 2008/1 en 2008/4
(in procenten)

beoordeling terugkijkend over de laatste
12 maandena
gezondheid
belangrijkste dagelijkse
activiteit

verandering in tevredenheidb

(veel) slechter

hetzelfde

(veel) beter

lager

hetzelfde

hoger

11

72

17

28

45

26

7

70

23

29

46

24

financiële situatie

20

63

17

31

46

24

samenleving

43

52

5

27

43

31

economie

71

26

3

45

36

19

politiek in Den Haag

38

54

8

17

35

47

a
b

‘Als u terugkijkt op de afgelopen 12 maanden, wilt u aangeven of het nu slechter, hetzelfde of beter gaat dan vorig
jaar als het gaat om…’. Deze vraag is alleen gesteld in 2008/4.
Verschil in score tussen het vierde kwartaal en het eerste kwartaal op de vraag ‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent
met …’, waarbij lager staat voor een negatief verschil, en hoger voor een positief verschil.

Bron: COB-panelstudie 2008/1 en 2008/4

Ook hier is een duidelijk verschil tussen persoonlijke en maatschappelijke aspecten.
Wat betreft de eigen gezondheid, de belangrijkste dagelijkse activiteit en de persoon
lijke financiële situatie ziet twee derde tot driekwart van de mensen ook in retros
pectief geen verandering. Van degenen die wel een verandering zien met een jaar
geleden, vindt de meerderheid dat de financiële situatie verslechterd is en eveneens
de meerderheid dat de dagelijkse activiteit en de gezondheid verbeterd zijn.
Bij de waardering voor de samenleving en de politiek in Den Haag meent al een
aanzienlijk kleiner deel (de helft) dat de situatie onveranderd is, bij de economie
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slechts 26%. Een groot aandeel vindt het nu slechter gaan dan een jaar geleden met
de samenleving (43%) en de politiek (38%); een grote meerderheid vindt het slechter
gaan met de economie (71%). Slechts 3% tot 8% van de mensen vindt het nu beter
gaan met de verschillende maatschappelijke en politieke aspecten.
We kunnen de retrospectieve beoordelingen vergelijken met de feitelijke scores
die de panelleden hebben toegekend op de twee meetpunten (zie tabel 3.4, kolom 5
tot en met 7). Deze vergelijking geeft een inkijkje in de psyche van de Nederlandse
burgers: zijn ze terugkijkend positiever of negatiever dan ze eigenlijk weergeven? Of
komt de eigen evaluatie van Nederlandse burgers over hun gevoel goed overeen met
de feitelijke verandering daarvan?
Wanneer we de retrospectieve beoordelingen vergelijken met de feitelijke scores,
zien we een grote discrepantie tussen die twee. Nogmaals, de twee vragen zijn niet
identiek, maar verwacht mag worden dat ze dezelfde tendensen laten zien. De over
wegend negatieve retrospectieve beoordeling over de samenleving, de economie en
de politiek komt niet overeen met de feitelijke verandering in tevredenheid. Volgens
die laatste krijgt de politiek immers vaker een hoger cijfer dan een lager cijfer. Ook
het aandeel mensen dat feitelijk ontevredener is geraakt over de economie (45%) is
kleiner dan het aandeel mensen dat terugkijkend vindt dat het slechter is gegaan
(71%). Vroeger was het beter, zo lijkt de basishouding. Hoewel deze negatieve bias
een interessante bevinding is, verdient een retrospectieve vraagstelling dus niet de
voorkeur als we veranderingen in opvattingen willen meten.

3.4

Hoe Nederlanders hun veranderde mening verklaren

Vaststellen dat mensen al dan niet veranderlijk zijn in hun opvattingen is één ding,
het verklaren ervan een tweede. Daarom hebben we de respondenten in het panel
gevraagd een eventueel verschil bij de genoemde problemen en het cijfer voor de
tevredenheid met de politiek in Den Haag zelf te verklaren. De meesten hebben we
in de enquête om een toelichting gevraagd en een aselecte groep hebben we telefo
6
nisch geïnterviewd over verschillen en constanten in hun mening. In deze para
graaf richten we ons op de verklaringen die mensen geven voor veranderingen in de
problemen in Nederland en de tevredenheid met de politiek, zowel schriftelijk als in
een telefonisch interview.

Toelichtingen bij de genoemde problemen in de samenleving
Aan het eind van de vragenlijst van de hernieuwde benadering kregen de responden
ten de problemen te zien die men aan het begin van het jaar en zojuist had genoemd.
Vervolgens hebben we hun gevraagd in hoeverre zij hun antwoorden anders vinden
en wat de redenen zijn voor eventuele veranderingen. Veel van deze respondenten
menen dat de antwoorden eigenlijk niet van elkaar verschillen. Soms is de overlap
inderdaad groot, vooral waar het problemen van samenleven betreft. Dan noemt
men bijvoorbeeld de ene keer egoïsme en de andere keer verharding. In veel geval

64

Veranderingen in opvattingen

Book Crisis in aantocht.indb 64

30-9-2009 10:45:06

len is het echter wel opmerkelijk dat de respondenten menen dat er eigenlijk weinig
verschillen zijn, zoals geïllustreerd in de drie voorbeelden in tabel 3.5.
Tabel 3.5
Selectie toelichtingen bij verschillen in genoemde problemen, 2008/1 en 2008/4

verklaring van de respondent

verklaring van de respondent

verklaring van de respondent

strekking is gelijk gebleven

ik vind ze op hetzelfde neerkomen

het komt aardig overeen

problemen genoemd in het
eerste kwartaal

problemen genoemd in het
eerste kwartaal

problemen genoemd in het
eerste kwartaal

egoïsme

veiligheid

te veel geld naar buitenland

onverdraagzaamheid

rechtspraak

doen te weinig voor onze eigen
mensen

geen of weinig vertrouwen in politiek

zorg is belachelijk

vergrijzing
milieuproblemen, mobiliteit
problemen genoemd in het
vierde kwartaal

problemen genoemd in het
vierde kwartaal

problemen genoemd in het
vierde kwartaal

Nederland is een intensieve
menshouderij

immigratie

financieel

educatieniveau

strafrecht

te veel buitenlanders

politieke geloofwaardigheid

sociaal beleid

wordt te veel gepraat en te weinig
gedaan

watermanagement

nalatenschap belasten is echt
belachelijk

milieu
Bron: COB-panelstudie 2008/1 en 2008/4

Een andere veel voorkomende reactie van burgers is dat ze zich herkennen in hun
eerdere antwoorden: ‘Daar kan ik me ook nog steeds in vinden.’ Wanneer men wel
verschillen ziet, hebben die in de meeste gevallen betrekking op de economische
crisis. Soms leggen de respondenten ook onverwachte verbanden, zoals in het onder
staande voorbeeld. Er lijkt dan sprake van (enige mate van) rationalisering bij het
geven van een verklaring van de verschillen. Zo noemde een respondent in respectie
velijk het eerste en het vierde kwartaal van 2008 de volgende problemen:
e
In het 1 kwartaal:

overtolerantie, moslimhaat, gebrek aan toekomstvisie, overeco
nomisering, milieuproblematiek

e
In het 4 kwartaal: onbeschoftheid, egoïsme, kapitalisme
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Volgens deze respondent kwamen de problemen op hetzelfde neer.
“De meeste antwoorden van voorheen en nu zijn aan elkaar verbonden. Kapitalisme lijdt
aan gebrek aan toekomstvisie en moslimhaat is een vorm van onbeschoftheid. Milieu
problematiek is ook een onderdeel van de problemen van het kapitalisme en overeconomisering valt daar ook onder, aan het milieu valt namelijk geen (economische) winst te halen
(zo is de indruk).”
In tegenstelling tot zulke uitgebreide verklaringen zeggen anderen simpelweg het
niet te weten, te menen dat het komt door de media (die hun focus hebben verlegd),
of dat ze door persoonlijke omstandigheden minder of andere antwoorden hebben
gegeven. Een enkeling komt met een concrete aanleiding voor een veranderde hou
ding, zoals een verhuizing naar een betere of slechtere buurt.
Bij de telefonische interviews is er gelegenheid door te vragen en dan blijken
mensen vaker aan te geven dat ze niet precies weten waarom ze de ene keer bepaalde
problemen noemen en de andere keer andere. Dit blijkt onder meer uit het onder
staande gesprek.
I: “U heeft ook de problemen in Nederland benoemd. Zowel in januari als in oktober. Dat
de politie harder moet optreden heeft u in beide maanden genoemd; straffen heeft u net
gezegd. Betere zorg voor ouderen noemt u in januari en niet meer in oktober. Betekent dat
dat het probleem voor u iets meer naar de achtergrond is gegaan?”
R: “Nee, maar zo kan je er nog wel meer neerzetten. Je mocht er maar vijf zetten en dat
hoort er natuurlijk ook wel bij.”
I: “Dus het is voor u een kwestie van, ik kan er maar vijf inzetten en op een gegeven
moment is de ruimte op.”
R: “Ja dat klopt.”
I: “Dus kan ik het zo samenvatten dat de problemen in januari en in oktober eigenlijk voor
u het hele jaar door gelden?”
R: “Ja ja, dat klopt.”

Toelichtingen bij de tevredenheid met de politiek in Den Haag
In tabel 3.6 staan de argumenten voor het verschil in het cijfer voor de politiek,
uitgesplitst naar of men bij de tweede enquête een lager of hoger cijfer gaf. Onder
degenen die in het vierde kwartaal een lager cijfer gaven dan in het eerste kwartaal,
geeft 46% hiervoor een toelichting. Daarvan gaat 64% over negatieve eigenschappen,
besluiten of intenties van de politiek in Den Haag in het algemeen of de regering in
het bijzonder. De overige 36% ondersteunt de mening niet met argumenten over de
politiek zelf. 11% van hen zegt dat het verschil niets betekent. Onder hen zijn een
paar mensen die in plaats van een 6 een 5 geven, en daarbij opmerken dat een 5 of
een 6 allebei ‘matig’ betekent. Slechts 2% beargumenteert de verandering met het
handelen van de regering in de economische crisis. Wel noemt 8% de economische
crisis als argument, zonder daar politiek handelen in te betrekken: ‘economische
situatie’, ‘krediet- en bankencrisis, ik word er niet goed van’.
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Tabel 3.6
Toelichtingen van respondenten op de verandering in hun tevredenheidcijfer voor de politiek in
Den Haag a, bevolking van 18+, 2008 (in procenten)

toelichting (n = 499)

lager cijfer b

hoger cijfer c

46

54

8

0

waarvan:
economische situatie
vorige keer was een foutje

0

2

11

14

dat is mijn gevoel

0

2

invloed van media

2

1

stemming van het moment

4

4

verschil betekent niets

negatief over (beleid van) politiek en/of regering

64

0

negatief over beleid rond crisis

2

0

negatief over de samenleving

2

0

door verandering in privésfeer

4

6

positief over (beleid van) politiek en/of regering

0

31

positief over beleid rond crisis

0

9

positief over de rol van minister Bos inzake financiële crisis

0

28

meer in onderwerp verdiept

0

1

geen idee

4

4

a
b
c

‘Zou u kunnen toelichten waarom uw antwoorden met elkaar verschillen? Is er iets veranderd in uw persoonlijk leven
of in de politiek in Den Haag waardoor uw mening veranderd is?’
Afname van 1 punt of meer in tevredenheidcijfer (1 - 10) voor de politiek in Den Haag.
Toename van 1 punt of meer in tevredenheidcijfer (1 - 10) voor de politiek in Den Haag.

Bron: COB-panelstudie 2008/1 en 2008/4

Van de mensen die een hoger cijfer geven in november, geeft 54% een toelichting.
31% daarvan is positief over de politiek in het algemeen of de regering in het bijzon
der. 28% is positief over hoe de regering de financiële crisis aanpakt; 9% is specifiek
tevreden met het optreden van minister Bos. Daarnaast heeft 32% van de toelich
tingen bij een hoger cijfer geen betrekking op de politiek. Ook hier zien we dat een
groot deel van de respondenten (14%) vindt dat het verschil in cijfers niets voorstelt.
Anderen verwijzen naar de stemming waarin men dat moment verkeert, of naar een
verandering in hun persoonlijk leven.
Ook deze vraag hebben we uitgediept in de telefonische interviews. Hierin zagen
we een aantal patronen. Zo wordt een stijging van het vertrouwen vaak toegeschre
ven aan hoe de politiek omgaat met de economische crisis en wordt een daling vaak
verklaard met een gebrek aan daadkracht, duidelijkheid en luisteren naar de burger
in Den Haag. Opvallend zijn de diep negatieve beoordelingen over Den Haag. Deze
respondenten lijken een grote algemene ontevredenheid in het cijfer uit te drukken,
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waar de positieve beoordelingen vaker blijk geven van een beoordeling van actuele
gebeurtenissen of besluiten.
Sommigen vinden de verandering in hun tevredenheidcijfer voor de politiek nietszeggend. Zij reageren met ‘ja, ik wist natuurlijk niet meer wat ik toen had gegeven,
het had ook een 7 kunnen zijn in plaats van een 8’. Dit komt ook voor bij mensen die
veranderen van een 5 naar een 6, wat wij eerder in dit hoofdstuk als relevant onderscheid hebben aangehouden. Anderen noemen een van de gegeven cijfers een foutje.
Een verandering betekent dus niet altijd inhoudelijk iets. Ook van diegenen die constant zijn in de beoordeling van Den Haag vindt slechts een deel dat er daadwerkelijk
niets is veranderd, terwijl anderen wel veranderingen zien, maar dat niet hebben
geuit in een ander rapportcijfer. In het onderstaande is een aantal fragmenten van
interviews integraal opgenomen, met een korte duiding van het type antwoord erbij.
Positiever over de politiek in Den Haag vanwege de aanpak van de crisis:
I: “Dan wil ik nog even doorgaan naar de Nederlandse politiek. In de brief heeft u ook
kunnen lezen hoe tevreden u was met de politiek in Den Haag. Begin dit jaar gaf u nog een
onvoldoende, toen gaf u een 5. En afgelopen oktober gaf u een 8 aan de Nederlandse politiek. Kunt u beide cijfers en het verschil daartussen motiveren?”
R: “Het verschil daartussen is dat er meer duidelijkheid is. De politiek heeft een duidelijkere
koers uitgezet. Zowel de ministers als de Tweede Kamer. Er is daar een duidelijkere lijn te
zien. Terwijl ik in het voorjaar vond dat er nog meer gezocht werd en achter problemen
aangehold werd en meer paniekreacties. Terwijl er nu meer duidelijke statements gemaakt
worden.”
I: “En uit zich dat ook op een andere wijze? U noemde net al inderdaad het gebeuren
rondom mevrouw Vogelaar. Zijn er nog andere wijzen waarop u dat terug ziet?”
R: “Publicaties van verschillende partijen waaruit blijkt hoe ze bepaalde problemen op
willen lossen of voor willen zijn. Daaruit blijkt dat verschillende politieke partijen ook
daarin toch wel één koers willen varen.”
I: “Hoe ziet u die koers die ze willen uitstippelen?”
R: “Duidelijk wel. Strenger dan voorheen, maar wel duidelijk.”
Het cijfer was een foutje:
I: “Dan heeft u ook rapportcijfers gegeven voor de politiek in Den Haag. In januari een 1
en in oktober een 5. Daar zie ik toch een grote sprong in, maar het blijft nog steeds wel
onvoldoende. We zijn nieuwsgierig wat nou achter dat cijfer schuilt.”
R: “Oh, eigenlijk hadden ze gewoon een 1 moeten krijgen.”
I: “Dus het is eigenlijk een foutje?”
R: “Ja.”
I: “En begrijp ik goed dat dat voornamelijk met Balkenende te maken heeft?”
R: “De hele regering die onder hem werkt.”
I: “En als er een andere regering zou zijn, verandert uw cijfer dan?”
R: “Hangt ervan af wat ze gaan doen.”
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I: “Ik probeer een beetje grip te krijgen op wat het dan precies is. Het is dus vooral dat ze
dingen niet aanpakken?”
R: “Ja. En als ze iets aanpakken doen ze het zo half dat er eigenlijk niets verandert.”
Negatieve basishouding:
I: “Want dan wilde ik even doorgaan naar de politiek. Ik zie dat u bij de tevredenheid en
het vertrouwen in de regering allemaal een 1 heeft gegeven. Zowel in januari als in oktober.
Dus dat is heel constant. Laag, maar constant. Maar dan zie ik bij een andere vraag over
het afgelopen jaar en de Haagse politiek, dat u zegt dat het veel slechter is geworden.”
R: “Ja dat idee heb ik. Misschien heb ik het mis, maar ik heb het idee van wel.”
I: “En waar baseert u dat dan op? Wat zijn voor u dan de dingen waaruit dat blijkt?”
R: “Eigenlijk alles hoe het hier in Nederland gaat. Hoe er gestraft wordt, maar ook de
buitenlandse politiek. Ik heb het idee dat de Nederlandse politiek, de regering en alles, met
de grote jongens van de grote landen als Amerika et cetera mee willen praten. Daardoor
willen ze in een goed blaadje komen en heb ik het idee dat ze maar voor Sinterklaas spelen
en overal aan meedoen. En ze doen in het buitenland voor dat het met Nederland zo goed
gaat en daar ben ik het niet mee eens. Ik heb het idee, vandaar ook de belasting en het
uitbuiten, dat hier een hoop armoede is. Er zijn niet voor niets voedselbanken. We betalen
met z’n allen een verschrikkelijke berg belasting, of je nou werkt of niet werkt. En waar
gaat dat geld naar toe? Er gaat zoveel naar buitenland. Die Bush hoeft maar te roepen dat
ze soldaten nodig hebben en Nederland stuurt wel weer een bataljon. Wat denk je dat dat
kost allemaal? Dat bedoel ik ook in het algemeen met de politiek. En dat zie ik gewoon niet
goed gaan. Misschien heb ik het verkeerd hoor. Maar dat is gewoon mijn eigen mening.”
Geen verandering wat betreft de politiek in Den Haag:
I: “En als u nu kijkt naar de politiek in Den Haag. U gaf cijfers en zowel in januari als
oktober gaf u voor de politiek in Den Haag een 6. Maar tegelijkertijd zei u bij een andere
vraag dat het in de Haagse politiek het afgelopen jaar beter is gegaan. Wat is er verbeterd
naar uw mening?”
R: “Nou, net wat ik zei. Dat de dingen nu dus aangepakt worden. Dat betekent niet dat het
gelijk beter is. Maar het gaat de goede kant op. Als het tenminste zo doorzet. Er wordt wel
gezegd dat ze goede dingen willen doen, maar soms zie je daar maanden niets van. En dan
denk ik dat ze het laten liggen. Het zal wel niet, maar dat zien we natuurlijk niet. Wat ik
zeg, je hebt er een generatie voor nodig om dat recht te trekken. Dat we in het begin dachten
dat de jongelui een vrije opvoeding moesten hebben, lopen we nu te mopperen dat ze het
verkeerd doen. En als we dat nu terug willen draaien, dat doe je niet een twee drie.”
I: “Als u nu de Nederlandse politiek een cijfer zou moeten geven. Wat voor een cijfer zou u
dan geven?”
R: “Dan blijft het een 6.”
I: “Dus u vindt het wel beter gaan, maar niet zo dat u uw cijfer aanpast?”
R: “Nee. Ik vind dat het toch nog wel te slap gaat. Ik weet best waar dat om gaat, want
je regeert met een aantal partijen. Dus als de ene wat wil en de andere niet, dan zit je er
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tussen in. Dat is nou eenmaal inherent aan ons systeem. Dus dat vergt tijd. Maar ze gaan
toch begrijpen dat het zo niet langer kan.”
Verandering van onvoldoende naar voldoende heeft geen betekenis:
I: “In dezelfde brief van MarketResponse kunt u teruglezen hoe tevreden u was met de politiek in Den Haag. In januari gaf u een 5 en in oktober een 6. Is uw gevoel over de politiek
inderdaad positiever geworden of zegt u nou het is nagenoeg hetzelfde gebleven?”
R: “Ik denk dat het ook gevoelsmatig is en ik denk dat er niet veel aan veranderd is.”
I: “Dus gevoelsmatig zegt u het is wel redelijk hetzelfde niveau gebleven.”
R: “Ja, vandaar, want mijn 5 en 6 ligt natuurlijk ook dicht bij elkaar.”
I: “Ja inderdaad, het ene is net een voldoende, het ander is net een onvoldoende.”
R: “Voor mijn gevoel is het al iets beter, maar waarschijnlijk is dat ook dat het minder
onder de aandacht gebracht wordt. Door de politiek en de media.”
I: “En wat wordt minder onder de aandacht gebracht?”
R: “Dat de politiek niet zo luistert naar de mensen, dat ze geen dingen uitvoeren die eigenlijk leven onder de mensen.”
I: “Waar zou de overheid wat u betreft nog meer naar moeten luisteren? Wat voor beleid
zouden ze meer moeten voeren wat ze niet doen?”
R: “Inderdaad luisteren naar de mensen. Wat de mensen eigenlijk willen zou de politiek uit
moeten voeren. Je gaat geen regels uitvoeren waar drie kwart van de mensen eigenlijk niet
achter staat.”
I: “Kunt u hier voorbeelden van die regels geven?”
R: “Ik denk onder andere met belasting. En andere politieke dingen waar van ik op dit
moment niet zo gauw een voorbeeld weet.”
I: “Dat hoeft ook verder niet hoor, dit is al een mooi voorbeeld inderdaad. Als u zegt van
het is een 5 of een 6, denkt u dan ook echt het is een voldoende of onvoldoende of is het
meer gevoelsmatig van ja het zit een beetje halverwege.”
R: “Het zit inderdaad halverwege. Het hangt tegen voldoende en onvoldoende aan.”
In de vorige paragraaf raakten we al aan het idee van non-attitudes of pseudo-opinies. In het fragment hieronder lijkt inderdaad sprake te zijn van een non-attitude:
I: “Dan wilde ik gaan naar de politiek. U kunt in de brief lezen welke cijfers u heeft gegeven
aan de politiek. Een 7 in januari aan de politiek Den Haag, uw tevredenheid daarover.
Het vertrouwen in de regering gaf u een 7 in januari en in oktober een 6. Vindt u het ook
achteruit gegaan met de politiek?”
R: “Nee, vind ik niet. Op dit moment niet.”
I: “Het afgelopen jaar? Is het beter geworden? Is het slechter geworden?”
R: “Ik besteed daar niet veel aandacht aan. Hoe heet die vrouw van D66?”
I: “Mevrouw Vogelaar?”
R: “Nee. Een donkere vrouw. Die vind ik heel goed. Die is de voortrekster van een partij.”
I: “Mevrouw Halsema?”
R: “Dat is ze. Die vind ik hartstikke goed.”
I: “Hoe komt het dat u uw vertrouwen in de regering in oktober een 6 heeft gegeven?
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Waarom was het geen 5, waarom is het geen 7?”
R: “Ik weet het niet. Ik zou het niet weten.”
I: “Vindt u dat ze het goed doen, de regering?”
R: “Ja, Bos vind ik heel goed. Maar ik heb er geen verstand van. Ik met mijn eenvoudige
visie vind dat Bos het heel goed gedaan heeft met de crisis. Ik vind dat hij het nog goed
doet.”
I: “En als u dan nu een cijfer moest geven voor de politiek?”
R: “Een 7 maar weer.”

3.5

Conclusie

Terugkijkend op het jaar 2008 zijn allereerst de vele constanten in de publieke opinie
opvallend. Zeker op het persoonlijke vlak, maar ook wat betreft maatschappelijke
aspecten. Zo veranderen de tevredenheidcijfers niet waar het de vriendenkring of de
buurt betreft en nauwelijks waar het gaat om de samenleving of de eigen financiële
situatie. Ook de genoemde problemen zijn tamelijk constant. Hoewel de rangorde
iets verandert in het jaar, is de top vijf in alle vier kwartalen samenleven, inkomen en
economie, immigratie en integratie, politiek en bestuur en criminaliteit en veiligheid. De verschuivingen in de gepercipieerde belangrijkste problemen zijn de daling
van problemen rondom politiek en bestuur, voornamelijk doordat pvv-leider Geert
Wilders steeds minder als probleem wordt genoemd, en een stijging van problemen
rond inkomen en economie, voornamelijk doordat de crisis en de economische
situatie vaker worden genoemd terwijl die eerst (geheel) ontbraken. De film Fitna en
de economische crisis waar we aan het begin van dit hoofdstuk aan refereerden als
belangrijke gebeurtenissen in 2008 zijn dus terug te zien in de publieke opinie.
Wanneer we de veranderingen in 2008 karakteriseren, zijn Nederlanders zich
meer zorgen gaan maken over de nationale economie (en in veel mindere mate over
het eigen inkomen), terwijl ze iets tevredener (of in elk geval minder ontevreden)
zijn over de nationale en Europese politiek. Nader onderzoek laat zien dat studenten en zelfstandigen het minst negatief zijn over de Nederlandse economie, terwijl
intensieve volgers van het politieke nieuws het meest somber zijn. Mensen die het
politieke nieuws nauwelijks volgen zijn weer het minst tevreden over de politiek in
Den Haag.
Vervolgens hebben we naar veranderingen in opvattingen op het individuele
niveau gekeken. Antwoorden die mensen geven aan het begin en aan het eind van
2008 blijken meer van elkaar te verschillen dan men op grond van de gemiddelde
veranderingen zou verwachten. Zo zien we bij bijvoorbeeld de tevredenheid met de
samenleving en bij de genoemde problemen wel veranderingen, die echter, als we
het gemiddelde nemen, elkaar uitdoven. Dit geldt echter alleen voor vragen over
maatschappelijk en politieke zaken; op het persoonlijke vlak is deze trend niet
aanwezig. Terugkijkend zijn mensen bovendien negatiever over ontwikkelingen in
het afgelopen jaar dan wanneer we de cijfers vergelijken die op twee meetmomenten
zijn gegeven. Ten slotte blijkt dat de grootste verschuiving in 2008, de stijging van de
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politieke tevredenheid, het gevolg is van vele burgers die hun tevredenheid met een
of twee punten hoger beoordelen. Grotere verschuivingen zijn schaars.
In algemenere zin leren we uit dit hoofdstuk dat de grondhouding van mensen, zoals
we die in hoofdstuk 2 signaleerden, over 2008 tamelijk constant is. Men is persoonlijk tevreden, maatschappelijk bezorgd en politiek ontevreden. Bovendien hebben
veel Nederlanders het idee dat het in het verleden beter ging, hoewel een rapportage
van hun mening op meerdere tijdpunten dit vaak logenstraft.
Een methodologische les is dat onder constante gemiddelden op het macroniveau
veel individuele veranderingen schuilgaan. Op het individuele niveau is men over de
eigen leefsituatie vrij stabiel, maar over de maatschappij en de politiek juist veranderlijker van mening. Deze veranderingen zagen we ook al op het geaggregeerde niveau
terug en gezien de economische en politieke ontwikkelingen in 2008 is dit ook niet
zo verwonderlijk. De vraag is echter in hoeverre deze veranderingen substantieel
zijn. Een tweede methodologische conclusie tot slot, is dat veranderingen in cijfers
niet altijd geïnterpreteerd kunnen worden als echte veranderingen. Zo zien sommige
burgers geen of nauwelijks verschil tussen een 5 en een 6 wanneer zij rapportcijfers
toekennen, hoewel het analytisch gebruikelijk is om de grens tussen onvoldoende
en voldoende te rapporteren. Als veranderingen in opvattingen worden gemeten op
het individuele niveau, levert dat dan ook nuttige nuancering en inkleuring op van op
macroniveau significante veranderingen.
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Noten
1 Zo beschrijven Dekker et al. (2006) een stijging in de hele Europese Unie van het
politieke vertrouwen na 9/11, die echter begin 2002 weer terugzakt naar het niveau van
begin 2001.
2 Met dank aan MarketResponse voor de productie van de plaatjes.
3 Het gemiddelde is berekend onder hen die één of meer problemen hebben genoemd,
zie tabel 2.3.
4 748 mensen hebben meegedaan aan het panelonderzoek. Dit is 64% van de oorspron
kelijke steekproef in het eerste kwartaal van 2008, en 75% van de brutosteekproef.
5 De respons bij deze vraag is niet veranderd. Het percentage mensen dat een of meer
problemen noemt was 89 in het eerste kwartaal en 88 bij de hernieuwde benadering.
Het gemiddelde aantal genoemde problemen was beide keren 3,4.
6 Van de 748 respondenten zijn er 115 aselect geselecteerd voor een nader telefonisch
interview. Van hen hebben er 91 toestemming gegeven om benaderd te worden.
64 hebben er uiteindelijk meegewerkt. De groep die niet aselect geselecteerd was voor
een nader telefonisch interview is in de enquête om toelichtingen op hun antwoorden
gevraagd.
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Deel 2
Nederland vergeleken
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4

Nederland in een Europese context

Tom van der Meer

Dit hoofdstuk zet opvattingen van Nederlanders, zoals we die in hoofdstuk 2 en 3
in detail hebben geschetst, in een Europese context. Juist vanuit de vergelijking met
andere landen kunnen we meer inzicht krijgen in het wel en wee van de Nederlan
ders. Welke zorgen leven hier meer dan elders? Waarover zijn Nederlanders relatief
tevreden? Bovendien geeft een dergelijke vergelijking inzicht in de waarschijnlijk
heidsmarges. Hoe waarschijnlijk is het bijvoorbeeld dat een land qua tevredenheid
gemiddeld lager dan een 4 of hoger dan een 7 scoort?
We maken voor deze internationale vergelijking gebruik van twee Europese data
bestanden. De Eurobarometer 70.1 van oktober/november 2008 gebruiken we om de
tevredenheid met en verwachtingen over de economie in Europees verband te bekij
ken. Gezien de snelle ontwikkelingen is het relevant te vermelden dat deze enquête
in Nederland is gehouden na de overname van abn-Amro en Fortis Nederland door
de Nederlandse overheid, maar voor de mededeling van het Centraal Planbureau
(cpb) dat de Nederlandse economie zou gaan krimpen in 2009. De gegevens van de
European Social Survey 2006 zijn ruim twee jaar oud, maar maken Europese vergelij
king mogelijk voor een breed scala aan sociale en politieke onderwerpen.
In lijn met de belangrijkste bevindingen in hoofdstuk 2 en 3 vergelijken we de
mening van Nederlanders over samenleving, economie en politiek met die van de
andere Europeanen. We beginnen het hoofdstuk met de tevredenheid met het eigen
leven en met maatschappelijke en politieke tevredenheid. Vervolgens bespreken we
in paragraaf 4.2 wat de verschillende Europese volkeren als belangrijkste probleem
beschouwen, zowel voor de samenleving als voor hen persoonlijk. Zijn de door
Nederlanders genoemde problemen uitzonderlijk? In paragraaf 4.3 kijken we naar
een veelvuldig genoemd probleem: de economie. We bespreken de tevredenheid
met en verwachtingen voor de economie, zowel voor de eigen situatie als de situatie
van het land. In paragraaf 4.4 gaan we in op onderwerpen die in de cob-kwartaal
berichten veelvuldig genoemd zijn als probleem: omgangsvormen, zorg en onder
wijs, veiligheid en immigratie. Hier gaan we na of de houdingen en tevredenheid
van Nederlanders op deze terreinen afwijken van andere landen. In paragraaf 4.5
behandelen we meningen over de politiek. Is de negatieve houding van Nederlanders
opmerkelijk? In paragraaf 4.6 trekken we conclusies.

77

Book Crisis in aantocht.indb 77

30-9-2009 10:45:08

4.1

Tevredenheid met het eigen leven

Nederlanders zijn tevreden mensen. Gemiddeld scoren Nederlanders qua tevreden
heid over het leven in het algemeen een 7,5 (zie figuur 4.1). Nederland zit daarmee
rond hetzelfde niveau als België, Ierland en Oostenrijk. De tevredenheid is het
hoogst in Denemarken, Zwitserland, Zweden en Finland. De tevredenheid van de
Nederlanders met het leven in het algemeen ligt bovendien aanzienlijk boven het
Europese gemiddelde, zowel inclusief Rusland en Oekraïne (6,2) als zonder die twee
landen (7,0).
Figuur 4.1
Gemiddelde tevredenheid met het leven in het algemeen, bevolking van 18+, 2006
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Bulgarije

Portugal

Hongarije

Estland

Slowakije

Frankrijk

Polen

Slovenië

Duitsland

België

Verenigd Koninkrijk

Spanje

Ierland

Cyprus

Oostenrijk

Nederland

Noorwegen

Finland

Zweden

Zwitserland

Denemarken

0

Bron: ESS 2006

In hoofdstuk 2 constateerden we een discrepantie tussen het persoonlijke en het
maatschappelijke: Nederlanders zijn persoonlijk gelukkig, zorgelijk over de maat
schappij en negatief over de politiek. Is dit een Nederlands patroon, of vinden we dit
ook in andere Europese landen? Een indicatie voor de maatschappelijke tevreden
heid is te geven op basis van de vraag hoe men het vindt gaan met het eigen land. Uit
figuur 4.2 blijkt dat in alle Europese landen een minderheid vindt dat het de goede
kant op gaat. Hoewel deze resultaten niet een op een kunnen worden vergeleken
met de gemiddelde persoonlijke tevredenheid, zijn twee zaken opvallend. Ten eerste
scoort Nederland relatief hoog. We mogen vinden dat Nederlanders zorgelijk zijn
over de maatschappij, maar in andere Europese landen is dat nog veel sterker het
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geval. Ten tweede is het niet zo dat burgers in landen met een relatief lage persoon
lijke tevredenheid, ook relatief negatief gestemd zijn over hun land. Zo is men in
Oost-Europa, met name in Slovenië, Slowakije en Estland, opvallend positief over het
land in vergelijking met de persoonlijke tevredenheid.
Figuur 4.2
Percentage volwassen inwoners dat het de goede kant op vindt gaan met het land, najaar 2008
(in procenten)
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Bron: Eurobarometer 70.1

Het contrast tussen de persoonlijke tevredenheid en politieke tevredenheid zien we
wel terug in alle Europese landen (zie figuur 4.3): in geen enkel land zijn burgers
gemiddeld genomen tevredener over de regering dan over het leven in het algemeen.
De grootte van deze tevredenheidskloof is in Nederland evenmin uitzonderlijk: die
komt nagenoeg overeen met het Europese gemiddelde. Vooral in Polen, Oostenrijk,
het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is het verschil opvallend groot.
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Figuur 4.3
Gemiddeld verschil tussen tevredenheid met het leven in het algemeen en de tevredenheid met
de regering, bevolking van 18+, 2006
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4.2

De belangrijkste problemen in de samenleving

Verschillen de genoemde problemen in Nederland van die in de rest van Europa? Om
dit vast te stellen is (anders dan in de cob-enquête) in de Eurobarometer geen open
vraag voorgelegd, maar een lijst met onderwerpen waarvan de respondenten de twee
belangrijkste konden aankruisen. In figuur 4.4 staan de resultaten hiervan grafisch
weergegeven. Op de horizontale as staan de verschillende onderwerpen genoemd
waarnaar in de Eurobarometer gevraagd is, geordend naar de frequentie waarin
Nederlanders ze noemen. Op de verticale as zien we het percentage respondenten dat
de betreffende onderwerpen als een van de twee belangrijkste problemen van hun
land noemt. We maken hierbij twee onderscheiden. Het eerste is dat tussen Neder
landers (de twee oranje balken) en de rest van Europa (de twee blauwe balken). Het
tweede is dat tussen problemen voor de samenleving (de twee lichtgekleurde balken
links) en problemen voor de respondent persoonlijk (de twee donkergekleurde
balken rechts).
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Figuur 4.4
De belangrijkste persoonlijke en nationale problemen, bevolking van 18+, najaar 2008
(in procenten)
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Allereerst is het belangrijk om vast te stellen dat de gegevens uit figuur 4.4 ons niet
in staat stellen te zeggen in welke landen meer problemen zijn. Immers, de vraag in
de Eurobarometer was zo geconstrueerd dat respondenten uit een rij onderwerpen
twee problemen moesten aankruisen. In alle landen worden dus gemiddeld twee
problemen per respondent genoemd. Vandaar dat we hier alleen uitspraken kunnen
doen over het relatieve belang van deze problemen.
In Nederland is verreweg het meest genoemde probleem de economische situ
atie. De peiling van de Eurobarometer vond plaats in oktober/november 2008. Kort
daarvoor, sinds september 2008, nam in Nederlandse media de aandacht voor
de economische crisis sterk toe. Zoals we eerder al konden vaststellen, maken de
Nederlanders zich meer zorgen om de gevolgen van de economische crisis voor de
Nederland in een Europese context
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samenleving, dan om de gevolgen voor hen persoonlijk. Hoewel Nederlanders ten
opzichte van het gemiddelde in de Europese Unie (eu) relatief vaak de economi
sche situatie noemen als probleem, worden concrete manifestaties daarvan relatief
weinig genoemd: ten opzichte van andere landen noemen Nederlanders minder vaak
inflatie, pensioenen, werkeloosheid of belastingen. We kunnen dus niet automatisch
stellen dat Nederlanders zich meer zorgen maken om de economische crisis dan de
rest van de eu: wanneer we zorgen om economie, inflatie, werkeloosheid en pensi
oenen samenpakken, zouden we zelfs tot een tegengestelde conclusie komen. Wel
bevestigt figuur 4.4 dat Nederlanders zich meer zorgen maken om de economie in
abstracte zin dan om specifieke economische problemen.
Naast de economische situatie noemen Nederlanders voornamelijk misdaad, het
zorgstelsel en het onderwijs. Nederlanders noemen het zorgstelsel als het grootste
persoonlijke probleem, maar minder vaak als maatschappelijk probleem. Bovendien
noemen Nederlanders het zorgstelsel aanzienlijk vaker dan de overige eu-burgers.
Hetzelfde geldt voor het onderwijs. Werkloosheid wordt juist weinig genoemd door
Nederlanders (5%) in vergelijking met het eu-gemiddelde (25%).
In het voorjaar van 2008, een half jaar eerder dus, is dezelfde vraag gesteld als in
de Eurobarometer 70.1 (zie figuur 4.4). Hierover rapporteerden wij in cob Kwartaal
bericht 2008|3 . Wanneer we de uitkomsten vergelijken, zien we dat de economische
situatie als maatschappelijk probleem aanzienlijk in belang is toegenomen: van 22%
in het voorjaar tot 62% in het najaar van 2008. Inflatie, werkeloosheid en pensioenen
werden in het najaar van 2008 niet of nauwelijks vaker genoemd dan in het voorjaar;
belastingen zelfs minder vaak. De aandacht voor de economische situatie ging ten
koste van aandacht voor alle andere onderwerpen, met name onderwijs, immigratie
en terrorisme.

4.3

De economie

Voortbouwend op de toegenomen aandacht voor de economie gaan we in deze para
graaf nader in op de tevredenheid met de economie in de verschillende eu-landen.
Deze metingen komen uit oktober 2008, en zijn daarmee in het huidige woelige eco
nomische klimaat mogelijk al snel achterhaald. Daarom richten we ons niet zozeer
op de absolute resultaten, maar op de plaatsing van de Nederlandse opvattingen in
internationaal perspectief.
Figuur 4.5 beschrijft de tevredenheid van Europese burgers met de eigen finan
ciële situatie, de economische situatie van het land, en de economische situatie van
de wereld. In hoofdstuk 2 vonden we dat Nederlanders tevredener zijn over de eigen
financiële situatie dan over de Nederlandse economie. Dit vinden we ook terug in
figuur 4.5, niet alleen voor Nederland, maar voor alle landen. Burgers zijn meer
tevreden (of in Griekenland, Portugal, Bulgarije, Hongarije en Roemenië minder
ontevreden) over hun eigen financiële situatie dan over de nationale economie.
Bovendien zien we in veel landen een groter pessimisme over de wereldeconomie dan
over de nationale economie.
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De tevredenheid met de eigen financiële situatie was in oktober het hoogst in
Nederland, gevolgd door Zweden, Finland, Denemarken, Luxemburg en België. Qua
tevredenheid met de nationale economie deed Nederland het in oktober na Finland
en Denemarken het beste. Qua tevredenheid over de wereldeconomie scoort Neder
land daarentegen tamelijk slecht.
Figuur 4.5
Tevredenheid met de economie a, bevolking van 18+, najaar 2008
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Figuur 4.6
Economische verwachtingen, bevolking van 18+, najaar 2008 a
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In figuur 4.6 zien we vervolgens de toekomstverwachtingen voor de eigen financi
ële situatie, de nationale economie en de wereldeconomie. In nagenoeg alle landen
zijn de verwachtingen negatief. Alleen de Denen, Zweden, Roemenen en Slovenen
verwachten dat hun eigen financiële situatie erop vooruit zal gaan. Nederland scoort
niet uitzonderlijk wat betreft deze verwachtingen. Wel zijn Nederlanders pessimis
tischer dan de meeste andere Europeanen over de nationale economie: alleen in
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Ierland, Letland en Griekenland zijn de economische verwachtingen van burgers
minder goed. Wat betreft de wereldeconomie zijn alleen de Finnen negatiever dan de
Nederlanders.

4.4

Andere beleidsonderwerpen

In hoofdstuk 2 en in de cob-kwartaalberichten bleken Nederlanders verschillende
onderwerpen als probleem te noemen. Allereerst verwezen Nederlanders veelvuldig
naar omgangsvormen op straat, en een gebrek aan respect voor elkaar. Is dit een
typisch Nederlands probleem, of wordt dit ook in andere landen wel genoemd? In
ons eigen onderzoek bleken Nederlanders de problemen met omgangsvormen vooral
te projecteren op het gedrag van andere mensen, en nauwelijks op het gedrag dat zij
zelf vertonen. Dat eerste kunnen we helaas niet internationaal vergelijken, maar wel
kunnen we op basis van de ess nagaan in hoeverre Nederlanders zich met respect
en eerlijkheid behandeld voelen door hun landgenoten in vergelijking tot andere
Europese volken (zie figuur 4.7). Alhoewel dit niet geheel hetzelfde is als omgangs
vormen, is het een benadering ervan.

mensen behandelen mij eerlijk

Figuur 4.7
Perceptie van bejegening door medeburgers a, bevolking van 18+, 2006
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Figuur 4.7 laat de positie van Nederland zien tussen andere Europese landen. Neder
landers denken vaker dan gemiddeld dat ze eerlijk en met respect worden behandeld.
Het positieve beeld van Nederlanders over hun medeburgers zagen we al eerder in de
cob-kwartaalberichten van 2008. Slechte omgangsvormen in de zin van een respect
loze of oneerlijke behandeling door medeburgers lijken hiermee geen typisch Neder
lands probleem. Het omgekeerde lijkt eerder bevestigd: in de meeste landen hebben
mensen een minder goed oordeel over hun medeburgers. Overigens moet hierbij
worden opgemerkt dat in alle landen een ruime meerderheid van de bevolking denkt
eerlijk en met respect te worden behandeld. In negatieve zin schiet Slowakije eruit. In
positieve zin zijn vier landen duidelijk positiever gestemd op beide indicatoren dan
Nederland: Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en Spanje.
In figuur 4.8 staat de tevredenheid met de gezondheidszorg en het onderwijs
weergegeven in de vorm van het gemiddelde rapportcijfer dat burgers hieraan toe
kennen.

oordeel over de staat van de gezondheidszorg

Figuur 4.8
Oordelen over onderwijs en gezondheidszorg a, bevolking van 18+, 2006
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De rapportcijfers die Nederlanders geven aan onderwijs en gezondheidszorg zijn
beide lager dan een 6. Dit houdt bepaald niet over. Toch zien we dat dit niet uitzon
derlijk is in vergelijking tot andere landen. Beide rapportcijfers zijn in Nederlanders
iets hoger dan het Europese landengemiddelde. In slechts vijf landen wordt aan
zowel onderwijs als gezondheidszorg een voldoende gegeven. Cyprus en Zwitser
land scoren nipt beter dan Nederland. België scoort vooral goed in het oordeel over
gezondheidszorg, Denemarken in het oordeel over onderwijs, en Finland in beide.
Een derde probleem dat Nederlanders veelvuldig noemen is immigratie en inte
gratie. Figuur 4.9 zet voor een groot aantal Europese landen de steun voor het toela
ten van immigranten van een andere etniciteit uit tegen de houding dat immigranten
een verrijking vormen voor de samenleving.

immigranten zijn een verrijking van de samenlevingb

Figuur 4.9
Steun voor immigratie a, bevolking van 18+, 2006
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In figuur 4.9 zien we dat op geaggregeerd niveau de twee houdingen niet bijzonder
sterk zijn gerelateerd. Ook wanneer er in een land relatief weinig steun is voor ver
dere immigratie, kunnen immigranten in dat land over het algemeen gewaardeerd
worden als verrijking van de samenleving, en vice versa. Nederland is hier blijkens
figuur 4.9 een voorbeeld van.
Europeanen verschillen sterk in de mate van steun voor toelating van immigran
ten van een andere etniciteit. Deze is gespreid van meer dan 80% van de bevolking in
Zweden tot minder dan 20% in Hongarije en Cyprus. De steun in Nederland (49%)
is iets minder dan het Europese landengemiddelde. Op het andere kenmerk zien we
evenwel dat in Nederland veel steun is voor het idee dat immigranten de samenleving
verrijken. Na Finland en Zweden komt Nederland met Polen op een derde plek in
de steun voor deze houding. Daar moeten we echter bij opmerken dat in met name
Finland en Nederland de steun wat gematigder is, en er ook een grote groep burgers
is die het er niet mee eens is dat immigranten een verrijking zijn van de samenleving.
Ter afsluiting van dit blok kijken we naar een laatste probleem, namelijk de crimi
naliteit. We onderscheiden hier de mate waarin burgers zich zorgen maken over drie
vormen van criminaliteit: een inbraak, een gewelddadige misdaad en een terroristi
sche aanval in het eigen land (figuur 4.10).
Over het algemeen maken Europeanen zich de meeste zorgen om terrorisme,
gevolgd door inbraak. Om gewelddadige misdaad maken Europeanen zich nog de
minste zorgen. De Nederlandse zorgen om inbraak (28%) en gewelddadige mis
daden (15%) zijn nagenoeg gelijk aan het Europese landengemiddelde. In Frankrijk,
Bulgarije en Spanje zijn de zorgen om inbraak het hoogst, met 40% of meer van de
bevolking die zich zorgen maakt. De inwoners van Noorwegen, Polen en Slovenië
maken zich daar het minst zorgen om. Zorgen om gewelddadige misdaden komen
vooral voor onder Slowaken, Bulgaren, Spanjaarden en Fransen, en juist niet onder
Cyprioten, Hongaren en (opnieuw) de Noren, Polen en Slovenen.
Wanneer het gaat om een terroristische aanslag in het eigen land is het welhaast
vanzelfsprekend dat landen die daar in het recente verleden mee te maken hebben
gehad, zich daar veel zorgen om maken: het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Spanje.
Maar ook in Frankrijk, Duitsland en Nederland maken veel mensen (meer dan 40%)
zich hier zorgen om. Dit is boven het Europese landengemiddelde. Ook het verschil
tussen Belgen en Nederlanders is opvallend: Belgen maken zich aanzienlijk meer
zorgen om inbraak en gewelddadige misdaad, maar aanzienlijk minder zorgen om
terrorisme dan Nederlanders.
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Figuur 4.10
Zorgen om criminaliteit en terrorisme a, bevolking van 18+, 2006
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Inbraak: ‘Hoe vaak maakt u zich zorgen dat er bij u thuis wordt ingebroken?’
(antwoord: altijd/soms). Gewelddadige misdaad: ‘Hoe vaak maakt u zich zorgen dat u slachtoffer
wordt van een gewelddadige misdaad?’ (antwoord: altijd/soms).
Terrorisme: ‘Denkt u dat een terroristische aanslag ergens in Nederland in de komende
12 maanden…’ (antwoord: erg waarschijnlijk is/waarschijnlijk is).

Bron: ESS 2006
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4.5

Vertrouwen in de politiek

Nederlanders zijn negatief over de politiek, zeker in vergelijking met andere insti
tuties. Is dit een internationale trend, of zijn Nederlanders negatiever dan de rest
van Europa over de politiek? Dit laatste is zeker niet het geval. Figuur 4.11 geeft het
percentage burgers weer dat vertrouwen heeft in het parlement (horizontaal) en
het percentage burgers dat vertrouwen heeft in de regering. De figuur laat zien dat
het vertrouwen van Nederlanders in regering en parlement eind oktober hoog is in
vergelijking tot andere landen. Alleen in Finland is het vertrouwen in de regering
hoger dan in Nederland, terwijl het vertrouwen in het parlement binnen de eu alleen
in Finland, Denemarken en Zweden hoger is.

vertrouwen in de regering

Figuur 4.11
Vertrouwen in de regering en in het parlement a, bevolking van 18+, najaar 2008
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Vermeld zijn de percentages ‘geneigd te vertrouwen’.

Bron: Eurobarometer 70.1

Dit bevestigt de uitkomsten van een eerder kwartaalbericht (cob 2008|2) op basis
van een peiling van de Eurobarometer van voorjaar 2008. Ook wanneer we andere
landenvergelijkende databronnen gebruiken, zoals de ess, zien we dat het ver
trouwen in Nederland relatief hoog is (zie hoofdstuk 5). De politieke onvrede in
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Nederland is, zo moeten we op basis van deze vergelijking op zijn minst stellen, niet
uitzonderlijk in de gevestigde Europese democratieën. Sterker nog, hoewel het ver
trouwen in met name de regering sinds 2002 aanzienlijk gedaald is, doet Nederland
het qua politiek vertrouwen in internationaal vergelijkend opzicht opvallend goed.
Hoe zijn de grote verschillen tussen landen in politiek vertrouwen te verklaren.
Waarom is het vertrouwen in Nederland relatief hoog? Is er iets bijzonders aan de
Nederlandse bevolking? Of ligt dit aan kenmerken van de Nederlandse politiek – de
prestaties van de regering, de inrichting van de overheid of de betrouwbaarheid van
het systeem? Op deze vragen gaan we in hoofdstuk 5 in.
In figuur 4.11 staan twee lijnen weergegeven. Op de gebroken lijn hebben burgers
gemiddeld even veel vertrouwen in de regering als in het parlement. Boven deze
gebroken lijn hebben burgers gemiddeld meer vertrouwen in de regering dan in het
parlement. In het najaar van 2008 hebben Nederlanders meer vertrouwen in de rege
ring dan in het parlement. Dat was sinds het najaar van 2001 in Nederland niet meer
het geval geweest. We kunnen speculeren dat het relatief hoge vertrouwen in speci
fiek de regering eind 2008 verband houdt met het daadkrachtige overheidsingrijpen
in de bankencrisis in die periode.
In het algemeen ontlopen – zowel in Nederland als in andere Europese landen –
het vertrouwen in parlement en in regering elkaar niet zo veel. De doorgetrokken lijn
geeft de samenhang weer op het landsniveau. Deze laat zien wat met het blote oog al
zichtbaar is: er is een sterk, positief verband tussen vertrouwen in de regering en ver
trouwen in het parlement. Daarnaast laat de lijn zien dat in landen waar het politiek
vertrouwen in het algemeen laag is, burgers meer vertrouwen hebben in de regering
dan in het parlement. Vice versa zien we in landen met hoog politiek vertrouwen dat
burgers wat meer vertrouwen hebben in de regering dan in het parlement.
Van de nationale politiek gaan we naar de Europese politiek. In hoofdstuk 2 zagen
we al dat het vertrouwen in de eu in Nederland lager is dan het vertrouwen in de
politiek in Den Haag. Niettemin vinden we in verschillende onderzoeken tamelijk
constant dat Nederlanders in overweldigende meerderheid het lidmaatschap van de
eu een goede zaak vinden. In figuur 4.12 zien we op de horizontale as dit percentage
weergegeven voor alle eu-lidstaten. Hierin blijkt dat de positieve basishouding over
het eu-lidmaatschap in Nederland opvallend hoog is in vergelijking met andere
landen. Andere traditioneel pro-Europese landen als Luxemburg, België en Ierland
scoren aanzienlijk minder goed dan Nederland. Nederlanders zijn ook relatief vaak
van mening dat het land voordeel heeft van het eu-lidmaatschap. We zien dat deze
mening vooral wordt gedeeld door landen die netto-ontvangers zijn van eu-gelden:
Nederland en Denemarken (en in mindere mate België en Luxemburg) vallen als net
tobetalers wat uit de toon.
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vindt dat het eigen land voordeel heeft van het EU-lidmaatschap

Figuur 4.12
Oordeel over het EU-lidmaatschap, bevolking van 18+, najaar 2008
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vindt het EU-lidmaatschap van het eigen land een goede zaak
Bron: Eurobarometer 70.1

Deze uitkomsten zijn echter niet goed te rijmen met de wijze waarop in Nederland
over de eu wordt gesproken, en evenmin met de verwerping van de Europese grond
wet tijdens het referendum van 2004. Paradoxaal genoeg lijkt een positieve basishou
ding niet in overeenstemming met concretere uitingen over de eu. Recente studies
laten zien dat er een sterk sociaal aspect zit aan concrete negatieve houdingen over
de eu (zie cpb/scp 2009).

4.6

Conclusie

Wanneer we Nederland vergelijken met andere Europese landen, valt op dat Neder
landers relatief tevreden zijn met het leven, relatief veel vertrouwen hebben in
politieke instituties en het lidmaatschap van de eu in groten getale onderschrijven.
In opvattingen over immigratie en integratie, over gezondheidszorg en onderwijs, en
over de bejegening door anderen scoort Nederland minder uitzonderlijk.
Nederland doet het op een aantal criteria voor vertrouwen en tevredenheid zo
slecht nog niet in vergelijking tot andere landen. Toch moeten we de ontevreden
heid binnen Nederland niet relativeren, maar serieus nemen. Zo is het vertrouwen
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in de regering in internationaal opzicht weliswaar hoog, maar voor Nederlandse
begrippen sinds 2003 relatief laag. Bovendien ervaren Nederlanders onvrede, onge
acht hoe het er in andere landen aan toe gaat. Juist burgers die vinden dat het met
Nederland de verkeerde kant op gaat, trekken geen vergelijking met andere landen
(cob 2008|4). Zij verwijzen eerder naar waarden en normen in algemene zin (zie
ook hoofdstuk 8) of naar veranderingen door de tijd heen. Een deel van deze respon
denten vindt het ook niet relevant om Nederland te vergelijken met de omringende
landen: ‘Ik vergelijk Nederland alleen met Nederland’ (cob 2008|2).
Wat we wel moeten relativeren zijn de verwachtingen over de mate waarin burgers
gemiddeld tevreden kunnen zijn met het persoonlijk leven, de maatschappij en de
politiek. Wanneer het gaat om tevredenheid met of vertrouwen in maatschappelijke
en politieke instituties, is de gemiddelde score slechts zelden hoger dan een 7, terwijl
aan de onderkant scores rond de 3 en de 4 makkelijker worden gegeven. Mensen
zeggen dus eerder (sterk) ontevreden te zijn dan tevreden, en eerder geen vertrouwen
te hebben dan wel. Dit verklaart waarom Nederland met vertrouwencijfers rond de
60% en 65% beter scoort dan de meeste andere landen. Maar ook tempert het de
verwachting dat het eenvoudig is om in het gemiddelde oordeel van burgers hoger
te scoren dan een voldoende (een rapportcijfer 6, of percentage van 60%) of ruim
voldoende (7, of 70%). Niettemin zal iedere regering die willen zien te bereiken.
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5

Politiek vertrouwen internationaal verklaard

Tom van der Meer

De laatste jaren is er veel te doen geweest over het vertrouwen van Nederlanders in
de politiek. Berichtgeving in de Nederlandse media over politiek vertrouwen leidt tot
felle reacties, zowel door journalisten in de krant als op weblogs. De berichtgeving
lijkt op het eerste gezicht dan ook wat tegenstrijdig. Enerzijds is in Nederland het
vertrouwen in het parlement en met name de regering na 2002 aanzienlijk gedaald
(Dekker et al. 2006; Bovens en Wille 2008). Sindsdien fluctueerde het vertrouwens
niveau. Sinds 2006 zien we een voorzichtig herstel van het vertrouwen, met op korte
termijn grote fluctuaties (zie o.a. hoofdstuk 3). De cob-rapportage van het vierde
kwartaal van 2008 liet een stijging zien van het vertrouwen dat Nederlanders hebben
in de regering. Berichtgeving hierover leidde tot ingezonden brieven in dagbladen en
tot verbeten e-mails aan het scp die deze bevinding stellig in twijfel trokken.
Anderzijds is het vertrouwen van Nederlanders in parlement en regering in ver
gelijking tot andere Europese landen nog altijd erg hoog (zie o.a. hoofdstuk 4). Dit
was al voor 2002 het geval (Fuchs et al. 1995; Listhaug en Wiberg 1995; Dalton 2004),
en ook na de vertrouwensdaling sindsdien doet Nederland het nog altijd beter dan
veel andere landen (Dekker et al. 2006; Denters et al. 2007). In slechts vier van de 26
andere lidstaten van de Europese Unie (eu) is het vertrouwen in het parlement hoger
dan in Nederland. In het tweede cob-kwartaalbericht van 2008 werd al geconclu
deerd: ‘Qua vertrouwen in de Tweede Kamer en regering is het politieke vertrouwen
in Nederland Europees nog altijd bovengemiddeld.’ Deze conclusie leidde, onder
meer in de Volkskrant (30 september 2008), tot de reactie dat het in andere Europese
landen nog slechter gaat dan in Nederland. De vergelijking met andere landen zou
geen juiste zijn, omdat die landen ‘uiteraard’ minder vertrouwen zouden hebben.
Hierbij blijft echter in het midden wat nu precies de (systematische) oorzaken zijn
van de verschillen. Ook vanuit wetenschappelijk oogpunt, echter, werd Nederland
juist lange tijd beschouwd als een vreemde eend in de bijt: hoewel politiek vertrou
wen in alle westerse landen zou dalen, bleef Nederland daarvan – in elk geval tot het
begin van dit decennium – gespaard (Pharr en Putnam 2000).
De eerdere studies naar politiek vertrouwen in het algemeen, en in Nederland in
het bijzonder, werpen een aantal vragen op. De vraag die in dit hoofdstuk centraal
staat, is hoe we kunnen verklaren dat het politieke vertrouwen in Nederland hoger
is dan dat in veel andere landen. De eerdere hoofdstukken hebben een onvrede
beschreven van Nederlanders met de samenleving en de politiek. Desondanks is het
vertrouwen in regering en parlement in Nederland hoger dan in andere landen. Waar
wordt dit door veroorzaakt?
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Dit hoofdstuk heeft als primair doel om de verschillen in politiek vertrouwen over
landen te verklaren. Daarnaast proberen we meer licht te werpen op twee gerela
teerde vragen. Ten eerste: waardoor is het politiek vertrouwen in Nederland na 2002
gedaald? Om deze vraag te beantwoorden zullen we (veranderingen in) politiek
vertrouwen door de tijd heen trachten te verklaren. Ten tweede: hoe moeten we poli
tiek vertrouwen interpreteren? Politiek vertrouwen is een ambigu concept, dat voor
verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen. Kunnen we dit wat verder
uit elkaar trekken?
We formuleren eerst een theoretische benadering van politiek vertrouwen. Veel
onderzoek naar politiek vertrouwen gaat uit van persoonlijke kenmerken van de
mensen die zeggen vertrouwen te hebben: hun opleiding, hun status, hun waarden.
Maar dergelijke individuele kenmerken verschillen tussen bevolkingsgroepen zo
gering en veranderen zo weinig dat ze slechts in beperkte mate verschillen door
de tijd heen en (in mindere mate) verschillen tussen landen kunnen verklaren. Een
interessantere benadering om verschillen in politiek vertrouwen te verklaren is aan
de hand van eigenschappen van de politiek. Dat roept de vraag op van welke ken
merken van de politiek we een invloed verwachten op politiek vertrouwen. Gaat het
om feitelijke economische of sociale prestaties van de overheid? Of gaat het om de
samenstelling van regering en parlement? Heeft het te maken met de stijl waarin
politici het land besturen, of de mate waarin burgers invloed hebben op de politiek?
Door vertrouwen te benaderen als een eigenschap van een relatie (in plaats van die
van een individu) kunnen we verschillende verwachtingen formuleren van de stimu
lans van systeemkenmerken voor het politieke vertrouwen.

5.1

Theorie: vertrouwen als relationeel concept

Waarom is vertrouwen eigenlijk relevant? Vertrouwen (steun) van burgers in het
politieke systeem en zijn instituties zou noodzakelijk zijn om de legitimiteit van
het systeem te waarborgen: burgers dienen de wetten en het beleid te accepteren,
zelfs wanneer zij het niet met die wetten en met dat beleid eens zouden zijn. Politiek
vertrouwen functioneert dan als de lijm die het systeem bij elkaar houdt en als de olie
die de beleidsimplementatiemachine smeert. Anderzijds zijn er ook redenen om te
stellen dat het vanuit democratisch oogpunt goed is als er juist wat minder politiek
vertrouwen zou zijn. Democratie is wel beschreven als een systeem van geïnstituti
onaliseerd wantrouwen (Hibbing en Theiss-Morse 2002; Van der Meer et al. 2009):
een democratie behoudt zijn scherpte wanneer burgers de overheid niet klakkeloos
vertrouwen, maar kritisch blijven volgen. Sceptische maar niet daadwerkelijk cyni
sche burgers (die hun vertrouwen opschorten) zijn eerder geneigd politiek actief te
worden (Van der Meer en Van Ingen 2009; Van der Meer et al. 2009).
Om te verklaren waarom sommige burgers zeggen vertrouwen te hebben in poli
tieke instituties, en andere niet, hebben onderzoekers voornamelijk gekeken naar de
karakteristieken van die burgers. Impliciet wordt vertrouwen dan benaderd als een
persoonlijkheidskenmerk van individuele burgers. Deze benadering lijkt inmiddels
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wat achterhaald. Zoals we weten uit andere studies is vertrouwen niet strikt een per
soonlijkheidskenmerk: er blijkt geen (Newton en Norris 2000) of slechts een zwak
(Newton 1999; Zmerli et al. 2007) verband tussen vertrouwen in de politiek en ver
trouwen in medeburgers. Dit betekent dat burgers wel degelijk onderscheid maken
tussen verschillende objecten waarin ze vertrouwen hebben (zoals andere burgers,
de politiek of specifieker regering of parlement, de media). Om te begrijpen op basis
waarvan burgers deze onderscheiden maken, moeten we ons niet uitsluitend richten
op kenmerken van die burgers zelf, maar ook op kenmerken van datgene waarin zij
al dan niet vertrouwen hebben.
We conceptualiseren daarom politiek vertrouwen als een vertrouwensrelatie
tussen burger en overheid. Vertrouwen is immers eerder kenmerk van een relatie dan
van een individu. Het dagelijks gebruik van de term vertrouwen benadrukt dit relati
onele aspect: we zeggen niet ‘ik heb vertrouwen’, maar ‘ik heb vertrouwen in iets of
1
iemand’. Of, zoals Hardin (2000) het stelt, A vertrouwt B om x te doen. In de sociaal
psychologische literatuur is vertrouwen wel voorgesteld als een relationeel kenmerk.
Deze benadering kan meer licht doen schijnen op de reden waarom vertrouwens
relaties ontstaan. Zo stellen Kasperson et al. (1992) dat vertrouwen een rationele
inschatting kan zijn van een sociale situatie. In hun interpretatie wordt vertrouwen
uitgesproken als aan vier aspecten wordt voldaan. Vertrouwen impliceert dat de
burger die vertrouwen uitspreekt (de ‘vertrouwer’) in een ander (de ‘vertrouwde’) van
mening is dat deze aan een aantal eigenschappen voldoet: competentie, intrinsieke
betrokkenheid (caring), afdwingbare betrokkenheid (commitment) en voorspelbaar
heid.
Ten eerste impliceert vertrouwen dat de vertrouwer meent dat de vertrouwde in
staat is om dat vertrouwen waar te maken. De vertrouwde moet dus competent zijn.
Ten tweede impliceert vertrouwen dat de vertrouwer meent dat de vertrouwde zal
handelen naar de belangen van de vertrouwer, wat twee redenen kan hebben. De
eerste reden is dat de vertrouwde om intrinsieke redenen het beste voor heeft met
de vertrouwer. Met andere woorden, de vertrouwde zou sterk geven om de belangen
van degene die vertrouwen in hem stelt. Kasperson et al. noemen dit aspect caring:
zorg of medeleven. De tweede reden is dat de vertrouwer denkt betrouwbaar gedrag
(extern) te kunnen afdwingen, bijvoorbeeld door bij misbruik vriendschap of steun
op te zeggen. Op deze manier is de vertrouwde aan de vertrouwer gebonden (commitment): het belang van de vertrouwer wordt indirect het belang van de vertrouwde
(encapsulated self-interest) (Hardin 2000). Het laatste aspect van vertrouwen is dat de
vertrouwde voorspelbaar is in gedrag: de mate waarin gedrag in het verleden consi
stent is gebleken.
We kunnen deze sociaalpsychologische benadering overhevelen naar de relaties
tussen burgers en hun overheid. Weliswaar zijn de vier aspecten van Kasperson et al.
(1992) ontwikkeld voor interpersoonlijk vertrouwen, maar ook overheden kunnen
in meer of mindere mate aan deze vereisten voldoen. Overheden zijn competent
wanneer ze sociaal, economisch en politiek goed presteren. Ze zullen meer worden
beschouwd als inherent betrokken wanneer ze worden gesteund door een groter deel
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van het electoraat. De betrokkenheid van overheden is afdwingbaar wanneer kiezers
in staat zijn om politici verantwoording te laten afleggen en slecht functionerende
politici weg te sturen. En ze zijn voorspelbaar naarmate kabinetten hun regeerperi
ode uitzitten, het partijstelsel stabiel is, en het parlement homogeen is.
Alle elementen van vertrouwen komen aan bod in uitspraken in het cob.
Sommige burgers geven er blijk van de regering competent te vinden (cob 2008|4:
‘Balkenende is vakkundig, Bos ook’), anderen juist niet (cob 2008|2: ‘De overheid
reageert veel te laat en te slap op wat er in de maatschappij gebeurt’). Andere burgers
benadrukken betrokkenheid van politici bij burgers (cob 2008|2: ‘Regering en volks
vertegenwoordigers doen hun best er wat van te maken’), of juist een gebrek aan
betrokkenheid (cob 2008|3: ‘Politici besturen niet vanuit hun hart, maar met hun
portemonnee’). Volgens sommige burgers is de regering gebonden aan de wil van
het volk (cob 2008|3: ‘We hebben een democratisch gekozen regering, die wordt
gecontroleerd door het parlement. Er wordt dus rekening gehouden met de wensen
en verlangens van de burgers’), volgens anderen is de politiek niet te beïnvloeden
(cob 2008|4: ‘Er wordt totaal niet geluisterd naar het volk, de hoge heren doen
precies waar ze zin in hebben met ons geld’). Tot slot worden ook de voorspelbaarheid
van de politiek genoemd (cob 2008|3: ‘De huidige regering is redelijk stabiel en pakt
moeilijke onderwerpen niet overhaast aan’), en als tegenhanger de onvoorspelbaar
heid (cob 2008|1: ‘Emotiepolitiek’).
Al met al stelden we in ons eerste cob-kwartaalbericht (cob 2008|1) dat politiek
vertrouwen afhangt van ‘opvattingen over hun maatschappelijk belang, geloofwaar
digheid, effectiviteit op lange termijn, actuele resultaten, enzovoort’. Wantrouwen
in de politiek komt daarentegen voort uit teleurstelling en machteloosheid: politici
zouden minder betrokken en bevlogen zijn dan vroeger en lijden aan gebrek aan
visie. Maar hoe belangrijk elk van deze kenmerken nu daadwerkelijk is, dat werd
niet duidelijk. Het kwartaalbericht concludeerde daarom: ‘De beoordeling van de
politieke instellingen lijkt het meest diffuus.’
Om na te gaan wat burgers bedoelen als zij stellen dat zij vertrouwen hebben in
de politiek, gaan wij daarom na welke van deze vier vertrouwensaspecten een rol
spelen: ze bieden een interpretatiekader voor verwachtingen over specifieke over
heidskenmerken. Om redenen van vergelijkbaarheid specificeren we het object ‘poli
tiek vertrouwen’ naar ‘vertrouwen in het nationale parlement’ (voor Nederland: het
vertrouwen in de Tweede Kamer). Worden burgers vooral beïnvloed door de compe
tentie, door de intrinsieke of afdwingbare betrokkenheid of door de voorspelbaar
heid van de overheid? Door deze vraag te beantwoorden zullen onze analyses verder
gaan dan slechts mogelijke causale relaties te schetsen; ze zullen tonen welk van de
vier aspecten voor burgers blijkbaar het meest belangrijk is. In paragraaf 5.3 leggen
we onze verwachtingen neer in hypothesen.
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5.2

Verwachtingen

Verschillende kenmerken van de politiek kunnen onder de vier typen vertrouwens
relaties worden geschaard. Corruptie is de belangrijkste reden waarom burgers de
overheid niet zouden vertrouwen (DellaPorta 2000). Wijdverbreide corruptie leidt tot
ernstige belemmering van de efficiëntie en de effectiviteit van de overheid. Bovendien
wijst corruptie erop dat overheden niet in staat zijn haar aan te pakken. Zodoende
is corruptie gerelateerd aan een incompetente overheid. Bovendien wijst corruptie
op de afwezigheid van morele scrupules. Met andere woorden, corrupte overheden
geven weinig om de belangen van burgers. Deze burgers kunnen op hun beurt juist
vanwege de corruptie de beleidsmakers maar moeilijk verantwoording laten afleg
gen. Tot slot weten burgers niet wat ze kunnen verwachten van corrupte overheden,
2
wat hen onvoorspelbaar maakt. Al met al leidt dit tot de hypothese dat:
H1 Naarmate corruptie dieper gaat en wijder verbreid is in een samenleving, zullen
burgers minder vertrouwen hebben in het parlement.
De competentie van de overheid wordt voorts vaak vastgesteld op basis van de econo
mische prestaties (Miller en Listhaug 1999). Vanwege methodologische beperkingen
(we kunnen slechts een beperkt aantal landskenmerken in ons model opnemen)
beperken we ons tot de dominante literatuurstroom die economische prestaties rela
teert aan politiek vertrouwen. Volgens dit idee zou het vertrouwen in het parlement
hoger zijn wanneer de economische prestaties beter zijn. Dit zou in principe zelfs
moeten gelden voor individuele burgers die hun eigen inkomen er niet op vooruit
zien gaan, maar wel zien dat de nationale economie het goed doet. Verschillende
studies benadrukken verschillende economische prestaties. In landenvergelijkende
studies wordt de nadruk gelegd op economische ontwikkeling: het gemiddelde
inkomen per hoofd van de bevolking (McAllister 1999). Andere studies kijken naar
economische groei of naar werkeloosheidscijfers. Deze maten hebben weliswaar het
probleem dat de overheid niet de enige verantwoordelijke is voor deze economische
prestaties (Miller en Listhaug 1999), maar dit hoeft in de publieke perceptie niet uit
te maken. Zo tonen Bovens en Wille (2008) dat het vertrouwen in de politiek grosso
modo door de tijd heen parallel loopt met het consumentenvertrouwen in de econo
3
mie. Al met al verwachten we dat:
H2a Naarmate het nationale niveau van economische ontwikkeling hoger is, zullen
burgers meer vertrouwen hebben in het parlement.
H2b Naarmate de nationale economie in het afgelopen jaar gegroeid is, zullen burgers
meer vertrouwen hebben in het parlement.
Een derde overheidskenmerk waarvan we effecten verwachten, is de mate van dis
proportionaliteit van het kiesstelsel. In proportionele kiesstelsels zoals in Nederland
worden electorale voorkeuren zo evenredig mogelijk vertaald naar parlementszetels:
het percentage stemmen dat een partij haalt tijdens verkiezingen komt nagenoeg
overeen met het percentage zetels in het parlement. In disproportionele kiesstelsels
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zoals in het Verenigd Koninkrijk is dit niet het geval, omdat daar macht wordt gebald
ten gunste van de grootste partij(en): partijen die relatief veel stemmen halen tijdens
verkiezingen krijgen een disproportioneel groot percentage zetels in het parlement.
We verwachten dat de mate van proportionaliteit samenhangt met het politieke ver
trouwen. We kunnen echter twee tegengestelde verwachtingen formuleren. Enerzijds
zijn disproportionele kiesstelsels goed voor de verantwoording die politici moeten
afleggen (Powell 2000), maar anderzijds leiden disproportionele kiesstelsels tot een
minder goede afspiegeling van kiezersvoorkeuren (Thomassen en Aarts 2005).
Vanuit het principe van afdwingbare betrokkenheid (verantwoording) is het voor
burgers in disproportionele kiesstelsels eenvoudiger om politici ter verantwoording
te roepen en eventueel de laan uit te sturen. Immers, disproportionele kiesstelsels
bundelen politieke macht in een klein aantal partijen, die over het algemeen geen
coalities hoeven aan te gaan om meerderheidsregeringen te vormen. Hierdoor is de
politieke verantwoordelijkheid helderder dan in proportionele systemen die vaak
gepaard gaan met veel partijen en coalitieregeringen (Thomassen en Aarts 2005).
Bovendien wordt in disproportionele kiesstelsels per kiesdistrict een vertegenwoor
diger gekozen. Dit maakt het eenvoudig om eventuele rascals de laan uit te sturen.
Burgers zullen in deze stelsels dus eerder het gevoel hebben dat hun stem gehoord
wordt, wat volgens Ulbig (2008) belangrijk is voor het vertrouwen in de politiek. Met
andere woorden, de afdwingbare betrokkenheid kunnen we in disproportionele kies
stelsels als hoog veronderstellen. En we kunnen verwachten dat burgers meer ver
trouwen hebben, wanneer ze gewenst gedrag kunnen afdwingen (Magalhaes 2006).
Vanuit het principe van inherente betrokkenheid (afspiegeling), daarentegen,
komen we tot de tegengestelde verwachting over het effect van disproportionaliteit.
In disproportionele kiesstelsels gaan veel stemmen verloren, met name die van poli
tieke minderheden (Banducci et al. 1999; Anderson en Guillory 1997). Het parlement
is veel minder een afspiegeling van de bevolking dan in proportionele kiesstelsels
het geval zal zijn. Omdat burgers politiek minder goed vertegenwoordigd worden,
kunnen we verwachten dat de (ervaren) intrinsieke betrokkenheid lager is (Banducci
et al. 1999). In een disproportioneel kiesstelsel zal het parlement beleidsmatig minder
overeenkomen met de bevolking dan in een proportioneel kiesstelsel, terwijl in pro
portionele kiesstelsels de voorkeuren van zo veel mogelijk burgers worden vertaald
naar het parlement en de regering (Norris 1999; Magalhaes 2006). Kortom, we komen
tot twee tegengestelde hypothesen.
H3a In disproportionele kiesstelsels zullen burgers meer vertrouwen hebben in het
parlement dan in proportionele kiesstelsels.
H3b In proportionele kiesstelsels zullen burgers meer vertrouwen hebben in het parlement
dan in disproportionele kiesstelsels.
Burgers zullen waarschijnlijk positiever zijn over de politiek, wanneer de partij
waarop zij hebben gestemd beter vertegenwoordigd is in het parlement en de rege
ring (Anderson en Guillory 1997). Naarmate het parlement meer gefractioneerd is,
zitten er meer (met meer zetels) partijen in waarop de gemiddelde individuele kiezer
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niet heeft gestemd. Dit betreft dus allemaal partijen die beleidsmatig niet met deze
kiezers in overeenstemming zijn. Hierdoor kunnen we verwachten dat het vertrou
wen in de politiek lager zal zijn. We komen tot de volgende hypothese:
H4 Naarmate het parlement gefractioneerd is, zullen burgers minder vertrouwen
hebben in het parlement.
Een laatste aspect van vertrouwen is de voorspelbaarheid. Een belangrijk onder
scheid dat we hier moeten maken is de mate waarin burgers vertrouwd zijn met
democratische tradities (McAllister 1999). In autoritaire en totalitaire regimes is de
macht van de staat weinig geremd, en maken bewindslieden en ambtenaren mis
bruik van discretionaire bevoegdheden. Burgers weten onder dergelijke regimes dus
niet goed waar ze aan toe zijn, en zullen zich politiek onveilig voelen. Ook na een
democratische transitie zal het tijd kosten voordat politiek vertrouwen kan groeien
(Rose 1994). Het politieke vertrouwen zal dus lager zijn in jonge democratieën
(voormalige autoritaire of totalitaire regimes) dan in gevestigde democratieën, zelfs
wanneer we rekening houden met andere, economische achterstanden. We verwach
ten dat het vertrouwen met name laag is in voormalig communistische landen, waar
de individuele, politieke vrijheden het meest beknot zijn geweest.
H5 In jonge democratieën (voormalige autoritaire of totalitaire regimes) zullen burgers
minder vertrouwen hebben in het parlement dan in gevestigde democratieën.

5.3

Data en onderzoeksmethode

Om de bovengenoemde verwachtingen te toetsen, moeten we op twee niveaus
tegelijk onderzoek doen. We willen immers gelijktijdig de invloed van kenmerken
van individuele burgers en kenmerken van de overheid op het politieke vertrouwen
van die burgers onderzoeken. Om individuen en overheden simultaan te bestuderen
maken we gebruik van de statistische techniek multiniveau-analyse (zie Snijders en
4
Bosker 1999). Omdat we uitspraken willen doen over de mate waarin overheidsken
merken leiden tot politiek vertrouwen onder burgers, hebben we landenvergelijkende
data nodig. Voor landenvergelijkende gegevens over individuele burgers maken we
gebruik van de eerste drie golven van de European Social Survey (ess), die in 2002,
2004 en 2006 zijn gehouden. 29 landen hebben deelgenomen aan ten minste een van
5
de drie golven. Van deze landen verwijderen we er drie uit het onderzoek (Israël,
Oekraïne en Rusland), omdat deze op een aantal kenmerken te veel verschillen van
de rest. We houden Estland buiten de analyse omdat in dat land enkele relevante
controlekenmerken ontbreken. Vanwege verschillen in het democratische verleden
en verschillen in economische prestaties maken we onderscheid tussen het voorma
lige West-Duitsland en Oost-Duitsland. De meeste landen in de uiteindelijke dataset
zijn lid van de eu: slechts IJsland, Zwitserland en Noorwegen zijn dit niet. Al met al
houden we 114.642 respondenten over in 26 landen. Deze landen hebben gemiddeld
aan 2,4 ess-golven meegedaan.
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We maken dus onderscheid tussen drie onderzoeksniveaus: individuen in onder
zoeksgolven in landen. Veel van deze kenmerken gaan hand in hand: de oude
democratieën van Noordwest-Europa hebben ook het hoogste niveau van economi
sche ontwikkeling, beschermen de burgerrechten het best, en hebben het minst last
van corruptie. Uit bivariate analyses zouden we hierdoor niet kunnen concluderen
welk van deze gerelateerde kenmerken nu werkelijk een verklaring biedt van politiek
vertrouwen. Om dat uit te zoeken doen we daarom geen bivariate, maar multivariate
analyses.

Constructie van de relevante variabelen
Individuele kenmerken
Voor de individuele kenmerken in dit onderzoek maken we gebruik van de European Social
Surveys van 2002 tot 2006. De kernvariabele die we trachten te verklaren, politiek vertrouwen,
is gebaseerd op de vraag in hoeverre burgers hun nationale parlement vertrouwen, en varieert
van 0 (helemaal geen vertrouwen) tot 10 (volledig vertrouwen).
Op het individuele niveau houden we rekening met de invloed van enkele achtergrondkenmerken. We zijn niet primair geïnteresseerd in deze kenmerken, maar willen hun samenstellingseffecten verdisconteren en zo schijnrelaties voorkomen. Dit is evident voor de effecten van
inkomen van een huishouden en economische ontwikkeling van het land. Wanneer we geen
rekening houden met het huishoudensinkomen, vinden we een positief effect van economische
ontwikkeling. Dit blijkt echter na controle voor huishoudensinkomen geen contextueel, maar
een individueel effect.
Opleiding is een internationaal gestandaardiseerde maat met zeven antwoordcategorieën.
Inkomen heeft betrekking op de hoogte van het bruto-inkomen van huishoudens en kent twaalf
antwoordcategorieën. Omdat op inkomen erg veel missing values zijn, nemen we daarnaast
een dummyvariabele op die daarmee rekening houdt. De respondenten met een missing value
op inkomen krijgen daarnaast de gemiddelde score op inkomen toegewezen. Van leeftijd is
bekend dat deze een niet-lineair effect heeft op verschillende houdingen en gedragingen: om
deze te vangen nemen we ook de kwadratische term van leeftijd in het model op. Voor religie
onderscheiden we denominatie (waarbij we de niet-religieuzen als referentiegroep gebruiken)
en frequentie van het kerkbezoek. De samenstelling van het huishouden stellen we vast via de
variabele huishoudensgrootte (het aantal personen in een huishouden) en de vraag of mensen
een thuiswonend kind hebben. Tot slot weten we de mate van verstedelijking van de woon
omgeving, en of de respondent formeel burger is van het land waar hij/zij is ondervraagd.
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Kenmerken van de overheid
De kenmerken van overheden zijn afkomstig uit verschillende bronnen. De maat van corruptie
is afkomstig van de jaarlijkse Corruptie Perceptie Index van Transparency International. De
mate waarin de overheid burgerlijke vrijheden garandeert is afkomstig van de jaarlijkse indeling van Freedom House. Daarnaast maken we onderscheid naar het voormalige regime van
het land: was het land in de jaren zeventig democratisch, had het een autoritair bestuur of
was het regime totalitair (i.e. communistisch)? Economische ontwikkeling is gemeten als het
bruto binnenlands product, gecompenseerd voor verschillen in prijsniveau (ppp, i.e. purchasing power parity). Tot slot hebben we gegevens over de politiek-bestuurlijke indeling van de
landen, afkomstig uit de Quality of Government Dataset van Teorell et al. (2007). We onderscheiden (i) federale van unitaire landen, (ii) landen waar het kiesstelsel op een meerderheidsprincipe is gebaseerd van landen met proportionele representatie, en (iii) presidentiële
regimes van semipresidentiële en parlementaire stelsels.
Sommige overheidskenmerken verschillen niet alleen tussen landen, maar ook binnen landen
tussen onderzoeksgolven. Een eerste kenmerk is de gefractioneerdheid van het parlement: de
mate waarin het parlement uit een diversiteit van partijen bestaat. Daarnaast weten we het
percentage van de uitgebrachte stemmen waarop de regering steunt. Tot slot onderscheiden
we de economische groei: de economische groei ten opzichte van het voorgaande jaar, gebaseerd op de gegevens van het Internationale Monetair Fonds. Hiermee kunnen we onderscheid
maken tussen het effect van economische ontwikkeling enerzijds en economische groei
anderzijds (zie Miller en Listhaug 1999).

5.4

Resultaten

Landsverschillen
Voordat we echter vertrouwen in het parlement gaan verklaren met landskenmer
ken, brengen we de verschillen tussen landen wat preciezer in kaart. Tabel 5.1 toont
het percentage burgers dat zegt vertrouwen te hebben in het parlement, uitgesplitst
6
naar de 23 landen waarvan meerdere meetpunten beschikbaar zijn.
In tabel 5.1 zien we grote verschillen tussen landen in de mate van vertrouwen
in het parlement. Deze verschillen (op basis van de ess) volgen hetzelfde patroon
als we in het vorige hoofdstuk al signaleerden (op basis van de Eurobarometer): het
vertrouwen is het hoogst in de noordelijke landen, Zwitserland en Nederland. In
2006 zien we achtereenvolgens Denemarken en Finland (beide ruim boven de 60%),
Noorwegen, Zwitserland, Zweden en Nederland (zeer dicht bij elkaar, ruim boven de
50%). Het vertrouwen is vooral zeer laag in de voormalig communistische landen:
Polen (8% in 2006), Hongarije, Tsjechië, en Slowakije scoren – net als Portugal –
opvallend laag met minder dan 25% van de burgers die zegt vertrouwen te hebben.
Wanneer we per land naar de ontwikkelingen door de tijd heen kijken zien we
over het algemeen slechts kleine veranderingen. Alleen in Nederland en Hongarije
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(tussen 2002 en 2004) zien we grote dalingen. De (tijdelijke?) daling in Nederland is
eerder al uitvoerig beschreven (Dekker et al. 2006; Bovens en Wille 2008). De daling
van het vertrouwen in de politiek in Hongarije van 38% in 2002 naar 20% in 2004
is opvallend, en lijkt verband te houden met economische problemen en politiek
gekonkel. In 2006 werd het wantrouwen bevestigd, toen na de verkiezingen een
geluidsopname opdook waarin uit de mond van de Hongaarse minister-president
Gyurcsany was te horen: ‘We hebben er de afgelopen anderhalf jaar een puinhoop
van gemaakt, we hebben constant gelogen, ’s ochtends, ’s middags, en ’s avonds.’
In Slowakije, daarentegen, is het vertrouwen tussen 2004 en 2006 sterk gestegen.
Tabel 5.1
Voldoende vertrouwen in het parlement, Europa, 2002-2006 (in procentena )

2002

2004

2006

Denemarken

62

64

67

Finland

59

64

64

Luxemburg

47

53

.

Noorwegen

53

49

54

Zwitserland

54

48

53

Zweden

58

48

53

Nederland

49

38

52

België

43

37

42

Italië

40

37

.

Griekenland

39

37

.

Spanje

38

43

42

Oostenrijk

40

35

40

Ierland

32

36

37

Estland

.

25

32

Verenigd Koninkrijk

36

29

28

Duitsland

29

28

27

Frankrijk

29

26

27

Slovenië

24

24

27

Slowakije

.

12

25

Portugal

28

19

22

Hongarije

38

20

17

Tsjechië

18

13

.

Polen

15

7

8

a

Percentage met een score tussen 6 en 10 op een schaal van 0 tot 10. Landen zijn geordend van veel vertrouwen naar
weinig vertrouwen in 2006.

Bron: ESS
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Tabel 5.1 legt de nadruk op verschillen tussen landen en tijdpunten, maar negeert
die tussen burgers binnen een land. Het is op zichzelf een relevante vraag welke
verschillen er eigenlijk het meeste toe doen: die tussen burgers onderling, die tussen
tijdpunten binnen een land, of die tussen landen. Dit hebben we uitgezocht in een
eerste stap van de multiniveau-analyse (waarin we nog geen voorspellers van poli
tiek vertrouwen hebben toegevoegd). Hieruit blijkt dat, zoals verwacht, verschillen
tussen burgers onderling er meer toe doen dan verschillen tussen landen of tijdpun
ten. Maar liefst 84% van de variantie vinden we op dit individuele niveau. Toch zijn
de verschillen tussen landen met 15% voor landenvergelijkend enquêteonderzoek
nog opvallend groot (Rahn en Rudolph 2005). Dit wil zeggen dat een aanzienlijk deel
van de verklaring van politiek vertrouwen zit in landskenmerken. Al met al vinden
we meer dan genoeg variantie op het landsniveau om verder onderzoek op landsni
veau te onderbouwen. Verschillen tussen tijdpunten doen er met minder dan 2% het
minste toe. Zoals we in tabel 5.1 zagen, zijn de verschillen tussen tijdpunten binnen
de meeste landen erg klein (met slechts Nederland, Hongarije en Slowakije als
uitzonderingen). Wellicht is de periode in dit onderzoek te kort om grote verschillen
tussen tijdpunten te waarnemen.

Het belang van eigenschappen van individuele burgers
Vervolgens hebben we een aantal achtergrondkenmerken van burgers toegevoegd
om politiek vertrouwen te verklaren (zie model 1 in tabel 5.2). Deze stap is noodza
kelijk om zogeheten samenstellingseffecten te onderscheiden. We zien bijvoorbeeld
in tabel 5.2 dat vertrouwen hoger is naarmate burgers hoger opgeleid zijn. Als gevolg
hiervan kunnen we ook verwachten dat een land een gemiddeld hoger vertrouwen in
de politiek zal hebben, naarmate de bevolking hoger opgeleid is. Zo kan een deel van
de verschillen tussen landen worden verklaard door kenmerken van de burgers in dat
land. Dit noemt men samenstellingseffecten. De kenmerken in model 1 verklaren
21% van de verschillen tussen landen, en veel minder (4%) van de verschillen tussen
burgers onderling.
Hoewel we niet primair zijn geïnteresseerd in het effect van individuele kenmer
ken op politiek vertrouwen, laat model 1 enkele interessante effecten zien. Politiek
vertrouwen is hoger naarmate burgers hoger opgeleid zijn en een hoger inkomen
hebben. Vooral opleiding heeft een sterk effect. Vrouwen hebben minder vertrouwen
in de politiek dan mannen. Er is een niet-lineaire relatie met leeftijd: burgers tussen
40 en 50 jaar hebben het minste vertrouwen. Het vertrouwen in de politiek is voorts
hoger onder religieuzen van alle denominaties (protestanten en moslims voorop),
en vooral onder kerkgangers. Het vertrouwen is hoger onder inwoners die formeel
burger zijn van dat land dan onder niet-burgers. Ten slotte zien we dat het vertrou
wen hoger is onder stedelingen dan onder dorpelingen, hoger in grotere gezinnen,
maar lager onder mensen met een thuiswonend kind.
Waar tabel 5.2 de verbanden voor Europa beschrijft, laten nadere analyses zien
dat de meeste verbanden ook opgaan voor Nederlanders. In Nederland is echter geen
effect van verstedelijking, geen effect van burgerschap, geen effect van moslimschap
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en geen effect van gepensioneerd zijn. Daarentegen zijn de effecten van geslacht,
kerkelijkheid en leeftijd nagenoeg even sterk als in de rest van Europa. In Nederland
zijn de verschillen tussen inkomens- en opleidingsgroepen in termen van politiek
vertrouwen wat groter dan het Europese gemiddelde. Over de redenen waarom oplei
ding relevant is, zullen we in hoofdstuk 6 en 7 uitweiden.

Kenmerken van overheden
Vervolgens kijkt model 2 in tabel 5.2 naar de relatie tussen overheidskenmerken
7
en politiek vertrouwen. We zien een aantal significante effecten. Allereerst is het
vertrouwen in het parlement lager in landen waar meer corruptie is (b = -0,26). Dit
bevestigt hypothese H1.
De twee maten van economische prestaties van een land wijzen er niet op dat
betere prestaties leiden tot meer vertrouwen. Het vertrouwen in de politiek wordt niet
beïnvloed door de hoogte van het gemiddelde inkomen per inwoner. Zoals model 1
al liet zien, doet slechts het individuele inkomen er toe, niet het gemiddelde inko
men van het land. We kunnen hypothese H2a dus verwerpen. Nadere analyses laten
zien dat het vertrouwen zelfs wat lager is in landen waar de economie sterker groeit.
Hoewel het effect van economische groei erg klein en net niet significant is, gaat het
lijnrecht in tegen de verwachtingen (maar is het in overeenstemming met bevin
dingen van onder andere Weil 1989). Waarschijnlijk heeft het er meer mee te maken
dat landen met een grote economische achterstand (de nieuwe democratieën van
Oost-Europa) sterker groeien dan economisch welgesteldere landen (de gevestigde
democratieën van Noordwest-Europa). Een andere mogelijkheid is dat in landen waar
de economie groeit, de verwachtingen ten aanzien van de overheid eveneens groeien.
In elk geval vinden we geen steun voor hypothese H2b.
Vervolgens kijken we naar de institutionele betrokkenheid van de overheid. Hypo
these 3a benadrukte het belang van afdwingbare betrokkenheid: de mate waarin
burgers kunnen garanderen dat de overheid naar hen moet luisteren. Volgens deze
hypothese zou het vertrouwen in de politiek hoger zijn in landen met een meer
derheidsstelsel dan in een systeem van proportionele representatie. Hypothese 3b
benadrukte het belang van caring: de mate waarin burgers vertegenwoordigd worden
door parlementariërs die hun voorkeuren delen. Vanuit deze claim zou het vertrou
wen in de politiek juist hoger moeten zijn in landen met een systeem van proportio
nele representatie dan in landen met een meerderheidsstelsel. Model 2 in tabel 5.2
laat bevestiging zien voor hypothese 3b: het vertrouwen in de politiek is aanzienlijk
hoger in landen met een stelsel van proportionele representatie (b = 0.59) dan in
landen met een meerderheidsstelsel.
Als we echter naar andere kenmerken van representatie kijken, zien we weinig
bevestiging voor hypothesen die we uit het caring-aspect afleiden. Het vertrouwen
is hoger noch lager naarmate parlementen meer gefractioneerd zijn. Hoewel er in
gefractioneerde parlementen meer partijen zitten waar de individuele kiezer niet op
heeft gestemd, leidt dat niet tot een lagere mate van vertrouwen. We kunnen hypo
these H4 hiermee verwerpen.
Politiek vertrouwen internationaal verklaard

Book Crisis in aantocht.indb 105

105

30-9-2009 10:45:19

Tabel 5.2
Determinanten van politiek vertrouwena

model 1

model 2

individuele kenmerken
opleidingsniveau

0,22 (0,01)

0,22 (0,01)

inkomen

0,07 (0,00)

0,07 (0,00)

inkomen (niet opgegeven)

-0,17 (0,02)

-0,17 (0,02)

leeftijd

-0,02 (0,00)

-0,02 (0,00)

leeftijd gekwadrateerd (/100)

0,03 (0,00)

0,03 (0,00)

verstedelijking

0,04 (0,01)

0,04 (0,01)

-0,22 (0,01)

-0,22 (0,01)

geslacht (man)
vrouw
huishoudensgrootte
thuiswonende kinderen

0,01 (0,01)

0,01 (0,01)

-0,05 (0,02)

-0,05 (0,02)

denominatie (geen)
rooms-katholiek

0,19 (0,02)

0,19 (0,02)

protestants

0,30 (0,02)

0,29 (0,02)

orthodox

0,26 (0,08)

0,27 (0,08)

joods

0,23 (0,25)

0,23 (0,25)

moslim

0,48 (0,08)

0,48 (0,08)

overig

-0,15 (0,05)

-0,15 (0,05)

frequentie bezoek van kerkdiensten

0,13 (0,01)

0,13 (0,01)

burgerschap

0,34 (0,04)

0,34 (0,04)

overheidskenmerken
corruptie

-0,26 (0,07)

economische ontwikkeling (bbp/cap. ppp)

n.s.

economische groei

n.s.

kiesstelsel: proportioneel

0,59 (0,32)

regime (gevestigde democratie)
voormalig autoritair

n.s.

voormalig communistisch

-0,71 (0,30)

variantie tussen tijdpunten

,106

,106

variantie tussen landen

,718

,128

N.s betekent: niet significant.
Bbp/cap betekent: bruto binnenlands product per capita (of per hoofd van de bevolking)
Ppp betekent: power purchase parity
a Multi level model, OLS regression (Ordinary Least Squares), significante effecten met een onzekerheidsniveau van
5% (tweezijdig).
Bron: ESS

Tot slot kijken we naar een aspect van voorspelbaarheid, of beter, bekendheid met het
soort regime. Model 2 toont dat het vertrouwen in de politiek lager is in voormalig
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communistische landen (b = -0,71) dan in de oude democratieën en de voormalig
autoritaire landen: de erfenis van het totalitaire regime duurt blijkbaar nog voort,
waardoor in Oost-Europa nog een cultuur van vertrouwen en/of betrouwbare institu
ties moeten ontstaan. Dit is in overeenstemming met hypothese H5.

Welke landen passen niet goed in het model?
Al met al verklaren drie landskenmerken (corruptie, regime, proportionele represen
8
tatie) nog eens ruim 61% van de oorspronkelijke verschillen tussen landen. Eerder
zagen we al dat 22% werd verklaard door individuele kenmerken. Dit betekent dat
slechts 14% van de verschillen tussen landen niet worden verklaard door het model.
Wat betreft de verschillen tussen tijdpunten doet het model het aanzienlijk minder
goed. De verschillen blijven door individuele en landskenmerken nagenoeg onver
9
klaard. Waar zit deze onverklaarde variantie in? We gaan na of er wellicht specifieke
landen of meetpunten zijn die niet goed in het model passen. Wanneer sprake is van
dergelijke outliers, kunnen deze ons een indicatie geven van lacunes in het theoreti
sche model.
Om deze uitzonderingen op te sporen kijken we naar de residuen van model
2. Dit kunnen we op twee manieren doen. Allereerst negeren we de verschillende
meetpunten binnen landen en gaan we na welke landen significant afwijken van het
model. Dit blijken er vijf te zijn: in West-Duitsland, Bulgarije en Polen is het vertrou
wen significant lager dan het model voorspelt. In Denemarken en Hongarije is het

vertrouwen juist significant hoger dan het model voorspelt. Er zijn dus op lands
niveau onverklaarde verschillen.10
Vervolgens gaan, na welke van de 64 metingen binnen landen significant afwijken
van de voorspellingen in het model. Zo kunnen we nagaan in hoeverre veranderingen
binnen het model te verklaren zijn. Omdat geen van de variabelen die met meetpunt
variëren significant was, verwachten we dat de grote trends uit tabel 5.1 onverklaard
blijven. Dit blijkt inderdaad het geval. Ook nu vinden we vijf gevallen die significant
afwijken van het model. De met afstand grootste afwijking is Hongarije in 2002:
het vertrouwensniveau is daar significant hoger dan door het model voorspeld zou
worden. Inderdaad zagen we in tabel 5.1 dat Hongarije in 2002 een veel hoger niveau
van vertrouwen had dan in 2004 en 2006. Vervolgens wijken beide metingen van
Slowakije significant af van het model: de meting in 2006 was hoger dan voorspeld
zou worden, de meting in 2004 juist lager. Voor Polen blijkt de peiling van 2004 te
laag te zijn. Tot slot is ook het vertrouwensniveau in Nederland (2004) significant
lager dan het model zou voorspellen. Blijkbaar worden deze veranderingen niet
verklaard door de kenmerken op het individuele niveau. Immers, demografische
veranderingen gaan niet snel genoeg om plotse schommelingen in het niveau van
politiek vertrouwen te kunnen verklaren.
Waarom het vertrouwen in de politiek in Nederland na 2002 is gedaald blijft
zodoende niet goed vast te stellen (zie ook Bovens en Wille 2008). Wel kunnen we
zeggen dat het weinig te maken lijkt te hebben met economische ontwikkelingen.
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Zijn hogeropgeleiden rationelere burgers?
De koppeling van (subjectieve) opvattingen over de overheid (politiek vertrouwen) aan de
(objectieve) prestaties, betrokkenheid en betrouwbaarheid van de overheid, gaat uit van een
rationeel mensbeeld: burgers die op basis van objectieve criteria besluiten de overheid wel of
niet te vertrouwen. We kunnen verwachten dat dit rationele mensbeeld niet voor iedereen in
gelijke mate zal opgaan. Tegenover dit rationele mensbeeld (zie o.a. Bouckaert et al. 2002)
stellen Elchardus en Smits (2002) bijvoorbeeld dat bij sommige burgers politiek vertrouwen
niet voortvloeit uit een rationele afweging, maar uit een algemeen gevoel van onbehagen. Dit
zou met name gelden voor lageropgeleiden, maar evenzeer voor ouderen en voor mensen die
veel tv kijken. Hogeropgeleiden zouden daarentegen onderscheid maken tussen de verschillende politieke instituties (zie COB 2008|1) en elk daarvan beoordelen op specifieke kenmerken. Met andere woorden, we kunnen verwachten dat hogeropgeleiden een rationelere
afweging maken dan lageropgeleiden. Hierdoor zouden de objectieve prestaties van de overheid en de institutionele betrokkenheid sterker gerelateerd moeten zijn aan politiek vertrouwen
onder hogeropgeleiden dan onder lageropgeleiden. Model 3 in tabel 5.3 laat zien dat deze
verwachting deels terecht is.
Tabel 5.3
Determinanten van politiek vertrouwena
model 3b
individuele kenmerken
opleidingsniveau
overheidskenmerken (hoofdeffecten)
corruptie
kiesstelsel: proportioneel
regime (gevestigde democratie)
voormalig autoritair
voormalig communistisch
cross-level interactie
corruptie * opleidingsniveau
kiesstelsel: proportioneel * opleidingsniveau
variantie tussen tijdpunten
variantie tussen landen

0,29 (0,08)

-0,18 (0,07)
0,56 (0,38)
0,04 (0,30)
-0,71 (0,30)
-0,03 (0,01)
0,00 (0,08)
,107
,201

a OLS regression (Ordinary Least Squares), random slope model. Vetgedrukte getallen geven significante
effecten aan met een onzekerheidsniveau van 5% (tweezijdige toets).
b De effecten in model 3 zijn gecontroleerd voor inkomen, leeftijd, verstedelijking, geslacht, huishoudensgrootte en – samenstelling, denominatie, kerkbezoek en burgerschap (niet weergegeven in de tabel).
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Model 3 is een uitbreiding van model 2, in die zin dat het toestaat dat het effect van corruptie
en het effect van het kiesstelsel mogen verschillen tussen opleidingsgroepen. In model 3 zijn
de hoofdeffecten van corruptie en kiesstelsel slechts van toepassing op de laagste opleidingsgroep. Zo is het effect van corruptie op de laagste opleidingsgroep (een score 1 op de
variabele opleiding) significant en negatief met een sterkte van -0.18. De cross-level interactieeffecten laten zien in hoeverre hogeropgeleiden significant afwijken van de laagste opleidingsgroep. Voor mensen met een iets bovengemiddeld opleidingsniveau (een score 4) is het effect
van corruptie -0.18 + 4*-0.03 = -0.30. De feitelijke corruptie in een land heeft voor hen dus
een sterker negatief effect dan voor de laagst opgeleiden. Voor mensen met het hoogste opleidingsniveau (een score 6) is het effect van corruptie zelfs -0.18 + 6*-0.03 = -0.36. Blijkbaar
speelt het objectieve criterium van corruptie een grotere rol onder hogeropgeleiden dan onder
lageropgeleiden.
Daarentegen verschilt het effect van het kiesstelsel niet significant tussen opleidingsgroepen:
het hebben van een proportioneel kiesstelsel maakt niet meer uit voor hogeropgeleiden dan
voor lageropgeleiden. Toch lijken hogeropgeleiden meer beïnvloed te worden door de feitelijke
prestaties en inrichting van de overheid dan lageropgeleiden, althans wanneer we kijken naar
het effect van corruptie. Feitelijke overheidsprestaties en andere institutionele kenmerken
zullen dus vooral het vertrouwen van hogeropgeleiden beïnvloeden.

5.5

Conclusie

Dit hoofdstuk vertrok vanuit een aantal kwesties rond politiek vertrouwen in het
algemeen en Nederland in het bijzonder. Ten eerste was het vertrouwen in de poli
tiek onder Nederlanders gedaald sinds 2002, en is er sinds 2006 een aanzienlijke
volatiliteit. Ten tweede is het politiek vertrouwen in Nederland ondanks die schom
melingen hoog in vergelijking tot andere landen. Hoe zijn deze bevindingen met
elkaar te rijmen? Hoe kunnen we de schommelingen verklaren, en hoe kunnen we
verklaren dat Nederland het qua politiek vertrouwen in internationaal vergelijkend
opzicht zo goed doet? Een derde kwestie hangt hiermee samen: vertrouwen in de
politiek is een ambigu concept. Burgers hebben uiteenlopende interpretaties van
politiek vertrouwen: bij sommigen gaat het om competentie, bij anderen om betrok
kenheid of voorspelbaarheid. In hoeverre speelt elk van deze aspecten een rol?
We blijken goed in staat te zijn te verklaren waardoor het politiek vertrouwen
verschilt tussen Europese landen. Ons verklaringsmodel laat zien waarom Nederland
zo hoog scoort op politiek vertrouwen: Nederland voldoet aan alle relevante criteria
op landsniveau. Nederland heeft een lage mate van corruptie (goed in termen van
competentie, betrokkenheid en voorspelbaarheid), het meest proportionele kies
stelsel van Europa (goed in termen van representatie en intrinsieke betrokkenheid)
en is een gevestigde democratie.
We zijn echter niet goed in staat om te verklaren waardoor het politiek vertrou
wen verandert in de loop der tijd. Deels heeft dit te maken met de constructie van
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ons statistische model en met het gebrek aan veranderingen in andere landen dan
Nederland tussen 2002 en 2006. Het politieke vertrouwen in Nederland was in 2004
aanzienlijk lager dan ons model zou voorspellen. De oorzaak hiervoor moet worden
gezocht in kenmerken die niet in het model zijn opgenomen. Hoewel we nog altijd
geen eenduidige verklaring hebben voor de Nederlandse daling, hebben we in elk
geval een aantal mogelijke verklaringen kunnen afwijzen.
De feitelijke economische prestaties lijken geen (zelfstandige) verklaring te
bieden voor de daling van het politiek vertrouwen in Nederland na 2002. Hiermee
plaatsen we een belangrijke kanttekening bij het onderzoek van Bovens en Wille
(2008) die (feitelijke en gepercipieerde) economische prestaties als belangrijkste
kandidaat naar voren schuiven. Hetherington en Rudolph (2008) kwamen recentelijk
tot een soortgelijke conclusie voor de Verenigde Staten (vs). Economische prestaties
zouden niet eenduidig aan politiek vertrouwen zijn gerelateerd, doordat de economie
door burgers als onbelangrijk wordt ervaren wanneer het goed gaat. Burgers kijken
dan eerder naar andere thema’s. Voor de vs noemen Hetherington en Rudolph mis
daad en buitenlands (veiligheids-)beleid als belangrijke beleidsterreinen die burgers
evalueren om tot politiek vertrouwen te komen. Als (feitelijke of gepercipieerde)
overheidsprestaties er inderdaad toe doen, moeten we kijken welke beleidsterreinen
in Nederland als belangrijk worden ervaren. Blijkens de cob-data in hoofdstukken 2
en 3 zijn dit – naast de economie – zorg en vergrijzing (belangrijkste politieke priori
teit) en de omgangsvormen (belangrijkste probleem). In een vervolgstudie hopen we
specifieker in te gaan op de vraag of overheidsprestaties op deze terreinen wellicht
meer dan de economie bepalend zijn voor het politieke vertrouwen. Wellicht zijn niet
zozeer de feitelijke prestaties als wel de subjectieve evaluatie daarvan bepalend voor
het vertrouwen. Maar ook dan blijft de vraag welke aspecten een doorslaggevende
rol spelen. Dit hoofdstuk suggereert dat integriteit en representativiteit belangrijke
kenmerken zijn.
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Noten
1 Vertrouwen is hiermee niet alleen relationeel – kenmerk van de diade tussen subject
en object - , maar vaak ook situationeel – het wordt geschonken met een bepaald doel.
2 Corruptie, of beter cliëntelisme, zal wellicht een positief effect hebben in het politieke
vertrouwen van diegenen die ervan (menen te) profiteren: zij zijn immers beter af. Als
allocatiemechanisme zal corruptie echter over het algemeen een negatieve invloed
hebben.
3 Er zijn alternatieve maten voor economische prestaties. Een eerste alternatieve maat
die meer op de overheid is gericht, is de grootte van het begrotingstekort. Deze wordt
gebruikt door Miller en Listhaug (1999). Het probleem is, dat ook de grootte van
het begrotingstekort voor een belangrijk deel samenhangt met de prestaties van de
economie. Bovendien zijn de meningen verdeeld of het – met name bij economische
tegenwind – wel of niet verstandig is om de staatsschuld te laten oplopen. Een tweede
alternatieve maat is het werkeloosheidspercentage. De internationale vergelijkbaar
heid van dat werkeloosheidspercentage is echter niet onbekritiseerd. Vandaar dat we
deze buiten beschouwing laten.
4 Multiniveau-analyse is nodig omdat de steekproefgroottes (en daarmee de onzeker
heid in zuivere schattingen) verschillen op de twee analyseniveaus: in dit onderzoek
hebben we informatie over circa 120.000 individuele burgers (wat leidt tot relatief
kleine standaardfouten), en informatie over circa 30 landen (wat leidt tot relatief grote
standaardfouten). In de literatuur komen we twee onjuiste, alternatieve methoden
tegen. Ten eerste schrijven sommige onderzoekers de kenmerken van de 30 landen
toe aan de 120.000 burgers (Miller en Listhaug 1999). Dit leidt er echter toe dat we veel
te snel zouden concluderen dat de landskenmerken relevant zijn, terwijl dit eigenlijk
niet het geval is. Het tweede alternatief is om de kenmerken van de individuen te
negeren, en slechts hun gemiddelde scores per land te rapporteren (Newton 1999). In
dit alternatief zouden we echter juist die kenmerken buiten beschouwing laten die het
meest relevant zijn: uit veel landenvergelijkend onderzoek blijkt dat verschillen tussen
individuen binnen een land aanzienlijk groter zijn dan verschillen tussen landen.
5 Hoewel het onderzoek ook is uitgevoerd in Roemenië en Letland, zijn de gegevens
voor deze landen nog niet publiekelijk beschikbaar gemaakt.
6 Hiertoe hebben we het percentage berekend dat minstens een 6 scoort op de variabele
vertrouwen in het nationale parlement. In de analyses in het vervolg maken we
gebruik van het volledige spectrum aan antwoordmogelijkheden in de variabele (i.e.
de scores van 0 tot en met 10).
7 We hebben deze overheidskenmerken in eerste instantie stapsgewijs ingevoerd, om
zo mogelijke collineariteitseffecten op te sporen. Wanneer we alle overheidskenmer
ken gezamenlijk toevoegen, blijken veel effecten niet significant te zijn, hoewel een
aantal nabij significantie op het .05-niveau zit. Slechts het effect van corruptie is in
elk model significant. Voor de andere effecten geldt, dat ze elkaar zouden kunnen uit
doven (zie de vorige paragraaf ). Daarom hebben we parameters toegevoegd op basis
van hun invloed op de verklaringskracht van het model.
8 De effecten van deze kenmerken zijn robuust. Wanneer we niet-significante lands
kenmerken toevoegen waarvan de standaardfout kleiner is dan de effectgrootte,
worden de effecten van corruptie, kiesstelsel en regime daardoor niet substantieel
beïnvloed. Ook is het model robuust voor de in- of exclusie van Luxemburg. Door het
grote aantal niet-burgers, en door het extreem hoge nationale product van Luxem
burg, zou het land wel eens een uitzonderlijke invloed kunnen hebben op het model.
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Daarvan blijkt in dit model geen sprake. Ook het effect van economische ontwikke
ling wordt niet significant wanneer we Luxemburg buiten de analyse laten.
9 Voor de landskenmerken is dit uiteraard begrijpelijk, aangezien de significante
factoren in model 2 constant zijn binnen landen en dus onmogelijk verschillen binnen
landen (tussen tijdpunten) zouden kunnen verklaren.
10 Overigens is model 2 robuust voor de in- of exclusie van deze afzonderlijke landen.
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6

Verscheidenheid verkend

Paul Dekker

De gemiddelde Nederlander bestaat wel. Hij (of eigenlijk voor iets meer dan 50% zij)
kwam in het voorafgaande landenvergelijkende deel uitgebreid aan bod naast andere
gemiddelde Europeanen en ook in het eerste deel van deze studie ging het meestal
over gemiddelde Nederlanders, c.q. de bevolking, de publieke opinie, de meerder
heid, enzovoort. Voor het kenschetsen van de publieke opinie en het beschrijven
van veranderingen en internationale verschillen voldoet de gemiddelde Nederlan
der veelal ruimschoots. Bij een nadere beschouwing van wat Nederlanders op enig
moment vinden, komt echter al snel de vraag op hoe zij van elkaar verschillen. In
deel 1 werden dan ook al enkele verschillen naar sekse, leeftijd en opleidingsniveau
besproken en van die drie basiskenmerken wordt in bijlage B2 ook een overzicht van
alle kernmetingen van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) geboden.
In dit hoofdstuk kijken we uitgebreider naar verscheidenheid: we onderscheiden
mensen op meer kenmerken dan sekse, leeftijd en opleidingsniveau en we kijken
naar wat die kenmerken doen in onderlinge samenhang. Naast sociaaldemografi
sche kenmerken bezien we verschillen in mediagebruik, partijpolitieke voorkeu
ren en waardeoriëntaties. Wat de laatste betreft gaan we ook in op samenvattende
indelingen, c.q. waardebepaalde of subculturele ‘milieus’, ‘segmenten’ en ‘profielen’,
verder aan te duiden als waardensegmenten. Bij beleidsmakers en anderen bestaat
het vermoeden dat die waardevoller zijn dan de gebruikelijke sociaaldemografische
en gedragskenmerken om zorgen en wensen in de bevolking te lokaliseren en daarop
in te spelen. We willen hier de plausibiliteit van dit vermoeden nagaan en voor het
vervolg van het cob bezien of samenvattende waardensegmenteringen voldoende
meerwaarde hebben om ermee door te gaan. Het hoofdstuk heeft daarmee twee
doelen: een inhoudelijke beschrijving van sociale en culturele verscheidenheid en een
verantwoording van ons onderzoek.
De meeste aandacht zal in dit hoofdstuk uitgaan naar de verscheidenheid in
persoonlijke, maatschappelijke en politieke tevredenheid. De drie metingen daarvan
worden in paragraaf 6.1 toegelicht. We kijken naar verschillen in gemiddelde tevre
denheid en naar concentraties van ontevredenen. Dat gebeurt in paragaaf 6.2 voor
sociaaldemografische kenmerken, mediagebruik en partijvoorkeuren. In paragraaf
6.3 en 6.4 kijken we naar de betekenis van waardensegmenteringen en enkele losse
waardeoriëntaties. Daar voegen we aan de tevredenheidmetingen drie metingen
toe van onderwerpen die spelen in discussies over maatschappelijke en politieke
onvrede: sociaal vertrouwen, steun voor de multiculturele samenleving en steun
voor de Europese Unie (eu). In paragraaf 6.5 vatten we samen en concluderen we ten
eerste dat we in het vervolg van het cob geen algemene waardensegmentering meer
115

Book Crisis in aantocht.indb 115

30-9-2009 10:45:21

opnemen en ten tweede dat verschillen in opleidingsniveau voortdurend van groot
belang zijn en een verdere analyse verdienen in het volgende hoofdstuk.

6.1

Drie soorten tevredenheid

In hoofdstuk 2 maakten we onderscheid naar opvattingen en houdingen over de
eigen situatie, de samenleving (en economie) en de politiek. Om het geheel overzich
telijk te houden gebruiken we voor elk van deze niveaus één tevredenheidsmaat:
– Persoon: de gemiddelde score van de antwoorden op vijf vragen naar tevredenheid
over de eigen situatie.
– Maatschappij: de gemiddelde score van de antwoorden op twee vragen naar tevre
denheid met de samenleving en met de economie.
– Politiek: de score van een vraag naar het vertrouwen in de Tweede Kamer. Vertrou
wen is niet hetzelfde als tevredenheid, maar zeker in het geval van de politiek zijn
ze tamelijk verwant (cob 2008|1: 23-27). De meting sluit aan op de internationale
analyse van vertrouwen in parlementen in hoofdstuk 5.
De drie metingen komen uit verschillende vragenblokjes van de enquête en dat ver
mindert het risico dat mensen ze onnadenkend allemaal in dezelfde richting invul
len. De drie metingen lopen, als rapportcijfers, van 1 tot 10. Het ook aangeboden
antwoord ‘ik weet het niet’ laten we buiten beschouwing en we analyseren in dit deel
slechts de gegevens van de 4044 van de 4386 respondenten die geldige antwoorden
1
op alle gebruikte vragen gaven. Behalve aan de gemiddelde tevredenheid besteden
we aandacht aan hen die minder dan een 5,5 scoren, de ontevredenen.
Tabel 6.1
De metingen van persoonlijke, maatschappelijke en politieke tevredenheid, 2008

schaalbaar- gemiddelde
heidscoëfficiënt (1-10)

% met
een onvoldoende

schaal

items

persoon

tevredenheid met 1) uw gezondheid, 2) uw belangrijkste dagelijkse activiteit, 3) uw vrienden en kennissenkring, 4) uw buurt, en 5) uw financiële situatie
(tabel B2.2)

0,73

7,3

maatschappij

tevredenheid met 1) de Nederlandse samenleving,
en 2) de Nederlandse economie (tabel B2.2)

0,75

6,2

17

politiek

vertrouwen in de Tweede Kamer (tabel B2.7)

-

5,3

46

4

Bron: COB 2008|1-4
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In de lijn der verwachtingen van de beschouwingen van hoofdstuk 2 neemt van
persoonlijke via maatschappelijke naar politieke tevredenheid het gemiddelde af
van een ruim voldoende 7,3 via een voldoende 6,2 naar een onvoldoende 5,3; het
aandeel ontevreden loopt op van 4% via 17% naar 46%. De metingen hangen samen.
Wie meer tevreden is met de eigen situatie, is ook meer geneigd tevreden te zijn met
de maatschappij (r = 0,39) en de politiek (r = o,21) en die laatste twee waarderingen
hangen ook samen (r = 0,56). Of anders bekeken: de 4% ondervraagden die het eigen
leven een onvoldoende geeft, geeft vaker een onvoldoende aan de maatschappij (56%)
en aan de politiek (70%); van de 17% die de maatschappij een onvoldoende geeft,
geeft 83% ook een onvoldoende aan de politiek. Aan die laatste combinatie van 14%
van alle ondervraagden, die dus zowel de maatschappij als de politiek een onvol
doende geven, besteden we apart aandacht.

6.2

Verschillen in tevredenheid

Tabel 6.2 toont de verschillen in de gemiddelde tevredenheid op sociaaldemografi
sche kenmerken: sekse, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, werksituatie en twee
geografische kenmerken. We laten in deze en volgende tabellen uitsluitend zien welk
verschil de kenmerken maken als ook rekening wordt gehouden met effecten van
de andere kenmerken. Voor de in tabel 6.2 vermelde kenmerken bleken deze gecor
rigeerde afwijkingen nauwelijks te verschillen van de ongecorrigeerde. Ter oriënta
tie is in de eerste cijferregel naast de constante (waarvan de regressiecoëfficiënten
afwijkingen zijn) tussen haakje ook de gemiddelde tevredenheid vermeld. In tabel
6.2 vallen ze vrijwel samen zodat de regressiecoëfficiënten gelezen kunnen worden
als gecorrigeerde afwijkingen van de gemiddelde tevredenheid.
De afwijkingen van de gemiddelde tevredenheid zijn over de hele linie klein en vaak
ook niet significant. Bij de persoonlijke tevredenheid is de meest afwijkende cate
gorie die van de uitkeringsgerechtigden ten opzichte van alle andere sociaalecono
mische categorieën; bij de tevredenheid over maatschappij en politiek is het verschil
tussen een laag en hoog opleidingsniveau het grootst. Het gaat echter maximaal om
0,8 punt verschil op een 10-puntschaal. Kijkt men naar verschillen in het aandeel van
de bevolking dat zich ontevreden toont (d.w.z. minder dan een 5,5 scoort), dan zijn
de verschillen indrukwekkender. Zoals vermeld in tabel 6.1 is in de hele bevolking
4% ontevreden over de persoonlijke situatie, 17% over de maatschappij en 46% over
de politiek. Het percentage ontevredenen met het eigen leven (4% van de bevolking)
is met 21 het hoogst bij de uitkeringsgerechtigden en met 2 het laagst bij de studen
ten. Het percentage ontevredenen met de maatschappij (17% van de bevolking) is
met 22 het hoogst bij de laagopgeleiden en met 11 het laagst bij de hoogopgeleiden.
Laag- en hogeropgeleiden onderscheiden zich met respectievelijk 57% en 34% ook
het meest bij het percentage ontevredenen over de politiek (46% van de bevolking).
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Tabel 6.2
Sociaaldemografische achtergronden van drie soorten tevredenheid: ongestandaardiseerde
regressiecoëfficiëntena, 2008

(gemiddelde waarde) constante

omvang

persoon

maatschappij

politiek

100

(7,3) 7,3

(6,2) 6,2

(5,3) 5,2

man

50

ref

ref

ref

vrouw

50

0,2*

0,0

0,2*

18-34 jaar

27

0,1*

-0,0

0,2*

35-54 jaar

40

ref

ref

ref

55+

33

0,1*

0,2*

0,1

laag opleidingsniveau

30

0,0

-0,2*

-0,3*

midden

39

ref

ref

ref

hoog opleidingsniveau

31

0,1*

0,3*

0,4*

benedenmodaal inkomen

42

-0,2*

-0,1*

-0,2*

modaal inkomen

27

ref

ref

ref

bovenmodaal inkomen

23

0,1*

0,0*

0,0

8

-0,0

-0,0

-0,2

zelfstandig werkzaam

4

0,0

0,0

-0,1

particulier werknemer

45

ref

ref

ref

(semi)publiek werknemer

11

-0,0

-0,1

-0.0

uitkeringsgerechtigd < 65 jaar

4

-0,8*

-0,4*

-0,2

student

7

0,0

0,0

0,1

overig

28

-0,1*

-0,0

-0,0

zeer/sterk verstedelijkt

45

-0,1

0,1

0,1

niet zo stedelijk

55

ref

ref

ref

Randstadprovincies

41

-0,0

-0,0

-0,0

overige provincies

59

onbekend inkomen

verklaarde variantie
a

ref

ref

ref

5,8%

4,7%

3,9%

Significante afwijkingen (p < 0,05 tweezijdig) zijn in deze en volgende tabellen aangegeven met een *.

Bron: COB 2008|1-4

Tabel 6.3 toont verschillen in tevredenheid naar mediagebruik: de mate waarin
politiek nieuws wordt gevolgd en diverse media regelmatig worden gebruikt. De
getoonde afwijkingen zijn niet alleen gecorrigeerd voor de overige kenmerken van
mediagebruik, maar ook voor de sociaaldemografische kenmerken van tabel 6.2.
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Tabel 6.3
Mediagebruik als achtergrond van drie soorten tevredenheid: ongestandaardiseerde
regressiecoëfficiëntena, 2008

omvang

persoon

maatschappij

politiek

100

(7,3) 7,2

(6,2) 6,1

(5,3) 5,2

volgt landelijk politiek nieuws nauwelijks of niet

16

-0,0

-0,1

-0,4*

op hoofdlijnen

67

ref

ref

ref

(zeer) intensief

18

0,0

0,1*

0,0

(gemiddelde waarde) constante

leest regelmatig:
Telegraaf

25

-0,0

-0,3*

-0,5*

Algemeen Dagblad

18

-0,0

-0,1

-0,2*

NRC(Next), Volkskrant, Trouw

19

0,1

0,2*

0,2*

een regionale of lokale krant

56

0,0

0,1*

0,2*

een week- of opinieblad

19

0,0

-,02

0,1

NOS-Journaal

83

0,0

0,2*

0,3*

actualiteiten/discussieprogramma publieke omroep

62

0,1

0,1

-0,0

RTL nieuws, Z, editie NL, 4 in het land

67

-0,0

-0,1*

-0,2*

SBS6 Hart van NL

45

0,0

-0,1

-0,1*

raadpleegt regelmatig nieuws- en actualiteitensites

50

-0,0

-0,0

-0,1

0,0%

3,0%

4,0%

kijkt regelmatig naar:

additioneel verklaarde variantie
a

De effecten zijn ook gecorrigeerd voor de sociaaldemografische variabelen van tabel 6.2 en bij de verklaarde variantie
is vermeld hoeveel bovenop de sociaaldemografische verklaring wordt verklaard.

Bron: COB 2008|1-4

Gecontroleerd voor andere kenmerken heeft het mediagebruik geen enkele relatie
2
met de persoonlijke tevredenheid. Voor de andere soorten tevredenheid zijn er weer
betrekkelijk kleine verschillen. Het regelmatig lezen van De Telegraaf gaat samen
met een geringere tevredenheid met de maatschappij en met de politiek. Minder
tevreden over de politiek zijn ook zij die de landelijke politiek nauwelijks of niet
volgen.
Nog afgezien van de geringe omvang van de verschillen, kan van ‘effecten’ eigen
lijk niet worden gesproken. Ontevredenheid en lectuurkeuze zullen elkaar versterken
en het mijden van politiek nieuws zal eerder een gevolg dan een oorzaak zijn van
ontevredenheid over de politiek.
Tabel 6.4 laat de verschillen in tevredenheid zien naar politieke voorkeuren,
gemeten met wat men zou gaan stemmen als er op het moment van ondervraging
Kamerverkiezingen zouden zijn. Meer nog dan bij het mediagebruik geldt hier dat
als er al sprake is van causaliteit de coëfficiënten eerder wijzen op gevolgen dan op
oorzaken van ontevredenheid. Partijkeuze voegt nauwelijks iets toe aan de sta
tistische verklaring van verschillen in persoonlijke tevredenheid, maar is wel van
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substantieel belang bij de verschillen in maatschappelijke tevredenheid en nog meer
bij de verschillen in tevredenheid over de politiek. Lagere tevredenheidscores gaan
gepaard met een sterkere voorkeur voor de Partij voor de Vrijheid (pvv) en Trots op
Nederland (ton), of om niet te gaan stemmen.
Tabel 6.4
Electorale achtergronden van drie soorten tevredenheid: ongestandaardiseerde regressiecoëfficiëntena, 2008

(gemiddelde waarde) constante

omvang

persoon

maatschappij

politiek

100

(7,3) 7,4

(6,2) 6,6

(5,3) 6,2

CDA

12

ref

ref

ref

PvdA

10

-0,1

-0,1

-0,4*

SP

11

-0,2*

-0,4*

-1,3*

VVD

8

0,0

-0,3*

-0,7*

PVV

4

-0,3*

-1,5*

-2,5*

GroenLinks

5

-0,1

0,0

-0,6*

ChristenUnie

4

0,2*

-0,2

-0,2

D66

5

-0,1

-0,3*

-0,7*

TON
anders & weet nog niet
gaat niet stemmen
additioneel verklaarde variantie
a

b

8

-0,1

-1,0*

-2,1*

28

-0,1*

-0,6*

-1,2*

6

-0,3*

-0,8*

-2,0*

0,8%

8,8%

15,1%

Stemintenties ‘als er nu Kamerverkiezingen zouden zijn’. De effecten zijn ook gecorrigeerd voor de
sociaaldemografische variabelen van tabel 6.2 en bij de verklaarde variantie is vermeld hoeveel bovenop de
sociaaldemografische verklaring wordt verklaard.

Bron: COB 2008|1-4

In percentages ontevreden bekeken, zijn de verschillen weer indrukwekkender. Het
aandeel persoonlijk ontevredenen varieert van 1% van de respondenten met een
voorkeur voor de ChristenUnie tot 8% van de niet-stemmers; het aandeel ontevrede
nen met de maatschappij van 5% bij de cda-aanhang tot 46% bij de mensen met een
pvv-voorkeur; en het aandeel politiek ontevredenen gaat van 18% van de cda-kiezers
tot 77% van de niet-stemmers en 79% van de pvv-aanhang. Het is natuurlijk niet zo
opmerkelijk dat ontevredenheid met de maatschappij en politiek zo sterk samenhan
gen met partijpolitieke voorkeuren – zij het dat bedacht moet worden dat politieke
tevredenheid niet is gemeten als tevredenheid met het regeringsbeleid of met het zit
tende kabinet, maar als vertrouwen in de Tweede Kamer en daarin zijn alle vermelde
partijen vertegenwoordigd. Voor een vertegenwoordigende democratie zou het een
probleem zijn als verschillen in sociale en politieke tevredenheid geen uidrukking
zouden vinden in partijvoorkeuren.
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Tot zover verschillen naar sociaaldemografische kenmerken, mediagebruik en
politieke voorkeuren. Om een indruk te geven van de verschillen bij combinaties van
deze kenmerken, brengt figuur 6.1 contrastgroepen in beeld. We gaan hier op zoek
naar bevolkingsgroepen die zich sterk onderscheiden in het aandeel mensen dat
zowel over de maatschappij als over de politiek ontevreden is (14% van de hele bevol
king). Met een computerprogramma wordt stapsgewijs naar opdelingen gezocht die
3
volgens een statistisch criterium het meest onderscheidend zijn. Daarbij hebben
we wel een volgorde opgelegd: eerst wordt er opgedeeld naar sociaaldemografische
kenmerken (tabel 6.2), dan naar mediagebruik (tabel 6.3) en dan naar stemintenties
c.q. politieke voorkeur (tabel 6.4). Zou deze volgorde niet zijn opgelegd, dan zou
het opleidingsniveau nog steeds het belangrijkste onderscheidende kenmerk zijn,
maar zou direct daarna in elk van de drie opleidingscategorieën een opdeling naar
politieke voorkeur volgen.
Bij de laagopgeleiden blijken werknemers in de (semi)publieke sector en uitke
ringsgerechtigden bijzonder vaak ontevreden te zijn (32%); verder komt van de soci
aaldemografische kenmerken binnen een qua mediagebruik en politieke voorkeur
gespecificeerde groep nog ergens een verschil tussen de Randstad en de rest van
Nederland naar voren (waarbij de groep buiten de Randstad vaker ontevreden is).
De verschillen in mediagebruik en politieke voorkeur binnen de subgroepen liggen
in de lijn van de verwachtingen van de eerdere tabellen (Telegraaf- en ad-lezers en
mensen die de actualiteit via rtl volgen zijn vaker ontevreden), maar de omvang
van de verschillen springt nu meer in het oog. Er zit een element van toeval in welke
kenmerken van mediagebruik op de voorgrond treden, maar het is ongetwijfeld de
moeite waard in de toekomst verder in te gaan op de samenhang tussen mediage
bruik en houdingen tegenover maatschappij en politiek.
Wat de stemintenties betreft vinden we de aanhang van cda, PvdA en vvd steeds
in de minst ontevreden categorie en de aanhang van pvv en ton en de niet-stem
mers steeds in de meest ontevreden categorie. Dat is gezien tabel 6.4 ook niet verras
send.
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Figuur 6.1
Titel
Ontevredenen
met maatschappij en politiek in contrastgroepen, 2008 (in procenten) a
CDA, PvdA,
VVD:
1%

leest geen
Telegraaf:
6%
opleiding
hoog:
8%
leest Telegraaf:
18%

leest geen AD:
5%

SP, GL, CU,
D66:
4%

leest AD:
12%

overig:
13%

CDA, PvdA,VVD,
SP, GL, CU:
6%
overig:
28%
CDA, PvdA,
VVD, GL, CU:
3%

allen:
14%

opleiding
midden:
14%

opleiding
laag:
20%

kijkt
NOS-journaal:
12%
kijkt geen
NOS-journaal:
23%

overig:
19%
publieke werkn.,
uitkering:
32%

leest geen
Telegraaf:
10%

overig:
15%

leest Telegraaf:
16%

volgt politiek
nieuws op
hoofdlijnen: 16%

volgt dat niet/
nauwelijks of
intensief: 23%

kijkt geen
Hart van NL:
11%
kijkt
Hart van NL:
19%
kijkt geen
RTL nieuws etc.:
16%

Randstad:
1%

elders:
5%

kijkt geen RTLnieuws etc.:
8%
kijkt RTLnieuws etc.:
19%

overig:
12%
niet-stemmers,
SP, PVV, TON:
32%

kijkt
RTL nieuws etc.:
26%

a Resultaten van een chaid-analyse met een opgelegde volgorde van sociaaldemografische kenmerken, mediagebruik
en politieke voorkeuren (zie noot 3 bij dit hoofdstuk). Leesvoorbeeld: in de hele bevolking is 14% ontevreden met de
maatschappij en politiek; bij de laagopgeleiden is dat 20%, bij laagopgeleide werknemers in de (semi)publieke sector en
uitkeringsgerechtigden 32%; bij hoogopgeleiden die Telegraaf noch AD lezen en een voorkeur hebben voor CDA, PvdA of
VVD is het 1%.
Bron: COB 2008|1-4
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Uit figuur 6.1 en uit aanvullende, hier niet gepresenteerde data-mining-analyses
komen in het algemeen geen verrassingen in de zin dat bepaalde combinaties veel
meer of minder ontevredenen opleveren dan men zou verwachten op basis van de in
de tabellen getoonde gemiddelde effecten van de kenmerken. Verrassend is eventueel
de omvang van de verschillen – tussen de onderscheiden groepen varieert het percen
tage ontevredenen van 1 tot 32 – en het relatief grote belang van kenmerken van het
mediagebruik. Dat belang zal niet zijn gestoeld op een simpele causaliteit waardoor
tevreden mensen ontevreden worden door lees- en kijkgedrag, maar waarschijn
lijk wel mede op een wisselwerking waarin mensen in hun ontevredenheid worden
bevestigd en gesterkt door de programma’s die ze zien en berichten die ze lezen (vgl.
Norris 2000).

6.3

Waardensegmenten

Bij de verklaring van verschillen in tevredenheid en in opvattingen over maatschap
pij en politiek spelen ook allerlei min of meer psychologische kenmerken een rol.
Persoonlijkheidseigenschappen, basishoudingen en waardeoriëntaties staan daarbij
soms naast ‘hardere’ sociaaldemografische kenmerken (sommige mensen zijn
van nature eerder tevreden dan anderen) en soms tussen die kenmerken en het te
verklaren verschijnsel (een hoger opleidingsniveau kan leiden tot een meer postma
terialistische instelling en die weer tot minder tevredenheid over de regering). Zo
worden allerlei houdingen vaak gebruikt in sociaalwetenschappelijke verklaringen
van opvattingen en gedragingen. Daarnaast gebruiken onderzoekers – meer in de
marketingwereld dan in het academisch milieu – tegenwoordig houdingen, smaak
voorkeuren, waardeoriëntaties en dergelijke om een beperkt aantal sociaal-culturele
groepen te onderscheiden, waarvan wordt verondersteld dat ze een eigenstandige
en groeiende betekenis hebben in het maatschappelijk leven. Deze nieuwe catego
rieën zouden voor heel uiteenlopende verschijnselen – van tv-programmavoorkeuren
tot autokeuze en van drankvoorkeur tot partijkeuze – een grote verklaringskracht
hebben en daarbij oude opdelingen naar sekse, opleiding, sociaaleconomische
klasse, godsdienst en dergelijke ver overtreffen. Er is hier onder andere sprake van
4
leefstijlen, sociale milieus, subculturen en segmenten. Daar is in Nederland de laat
ste jaren veel van verwacht, vooral sinds 2002, toen Pim Fortuyn en de partij die hij
naliet een grote aanhang verwierven van groepen waarvan voor velen niet duidelijk
was wat hen bewoog en samenbond. Bekende indelingen in ons land zijn de segmen
ten van het win-model (Waarden In Nederland) van het nipo (Hessing en Reuling
2003), de milieus van Motivaction (Motivaction 2006) en de bsr-profielen van Mar
5
ketResponse. Meestal worden de groepen onderscheiden door met de antwoorden
op vaak grote aantallen vragen naar waarden, persoonlijke idealen, situaties die men
prettig vindt, etc. afstanden tussen individuen te bepalen en dan een beperkt aantal
zo homogeen mogelijke groepen te construeren met behulp van clusteranalyse.
Helaas kunnen we hier niet verschillende waardensegmenteringen met elkaar ver
gelijken. In het cob beschikken we slechts over de bsr-profielen, de segmentering
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van burgers volgens het Brand Strategy Research- of bsr-model van MarketResponse en
de daarmee verbonden SmartAgent Company. Dit model claimt min of meer dome
inspecifiek groepen te kunnen onderscheiden afhankelijk van hun basisbehoeften
en wezenlijk verschillende motivaties. We zullen ze aanduiden als groepen met een
verschillende basismotivatie. Voor het cob onderscheiden we deze groepen voor het
domein of onderwerp ‘de Nederlandse samenleving’. Daarvoor is aan het einde van
de kwartaalenquêtes een vragenblok opgenomen dat als volgt opent:
Stelt u zich eens iemand voor die op dezelfde wijze tegen de Nederlandse samenleving aankijkt als
u. Dus iemand met dezelfde houding, dezelfde voorkeuren, wensen en eisen ten aanzien van de
Nederlandse samenleving.
Vervolgens wordt uitgebreid gevraagd naar karaktereigenschappen, samenle
vingsvormen, betaald werk, hobby’s en persoonlijke waarden die bij deze fictieve
persoon passen. Evenals bij andere commerciële onderzoeksbureaus zijn de vragen,
de antwoorden en de specificaties van de gebruikte techniek om groepen te maken
bedrijfsgeheim. Dat is begrijpelijk gezien de investeringen die de bureaus hebben
moeten doen om tot hun segmenteringen te komen, maar het maakt het gebruik
ervan hier wel problematisch. Een goede norm in de wetenschap is dat bevindin
gen controleerbaar en reconstrueerbaar zijn en aan die norm kan hier niet worden
voldaan.
In de tekstbox wordt een korte toelichting op het bsr-model gegeven. Een uitge
breidere versie is te vinden in het vierde kwartaalbericht van 2008, waar is vermeld
hoe de profielen sociaaldemografisch en massamediaal van elkaar verschillen
(cob 2008|4: 18-20).

Textbox: De BSR-profielen
De onderliggende waarden van het BSR-model laten zich globaal ordenen in een sociologische
(horizontale as in figuur 6.2) en een psychologische dimensie (verticaal). De sociologische
dimensie maakt een onderscheid tussen de gerichtheid van het individu op een of meerdere groepen of op zichzelf. De groep kan in dit verband de eigen familie zijn, maar ook de
samenleving als geheel. De psychologische dimensie maakt een onderscheid tussen een
interne, naar binnen gekeerde oriëntatie van het individu en een externe, naar buiten gerichte
oriëntatie (in psychologische termen introvert en extravert). De dimensies hangen (onder
meer) samen met de manier waarop burgers met normen omgaan. Er worden zes groepen
onderscheiden:
1 gezelligheidzoekers: extravert, spontaan, eigenwijs, primair gericht op gezin, vrienden en
kennissenkring;
2 geborgenheidzoekers: groepsgericht, behulpzaam, geborgenheid, vriendschap en respect;
3 zekerheidzoekers: gewoon, nuchter, keurig; primair gericht op eigen leefwereld, eigen sociale omgeving, normen en waarden van eigen groep;
4 anoniemen: buitenstaanders gericht op onafhankelijkheid, privacy en anonimiteit;
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5 ambitieuzen: zelfbewust, zelfverzekerd, energiek, uitdagingen aangaan, presteren, succes
in het (bedrijfs-)leven;
6 geëngageerden: zelfontplooiing, groeien, expressie, uniek zijn, idealistisch, kritisch en
mondig.
Figuur 6.2
BSR-profielen en -dimensies

extravert

eigen wereld
centraal
gezelligheidzoekers

samenleven
centraal

geëngageerden
oriëntatie
op de NL
samenleving

bedrijfsleven
centraal
ambitieuzen

buitenstaander

geborgenheid
zoekers

groepsoriëntatie

individualistisch

maatschappelijke
idealen centraal

eigen groep
centraal
zekerheidzoekers

anoniemen

introvert
Bron: The SmartAgent Company

Kunnen de bsr-profielen ons helpen verschillen in tevredenheid en in sociale en
politieke opvattingen te verklaren? Dat is van verschillende factoren afhankelijk,
maar de eerste eis is dat ze onderscheidend zijn. In tabel 6.5 gaan we dat na voor de
drie soorten tevredenheid.
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Tabel 6.5
Statistische effecten van BSR-profielen op drie soorten tevredenheid: ongestandaardiseerde
regressiecoëfficiëntena, 2008

(gemiddelde waarde) constante

omvang

persoon

maatschappij

politiek

100

(7,3) 7,5

(6,2) 6,2

(5,3) 5,1

zekerheidzoekers

18

-0,3*

-0,1

0,1

ambitieuzen

18

-0,2*

-0,0

-0,0

geborgenheidzoekers

16

-0,1*

0,2*

0,4*

gezelligheidzoekers

20

ref

ref

ref

geëngageerden

12

-0,2*

0,2*

0,5*

anoniemen

8

-0,5*

-0,1

-0,0

niet-ingedeelden

8

-0,2*

-0,1

-0,0

1,6%

0,8%

1,3%

additioneel verklaarde variantie
a

De effecten zijn ook gecorrigeerd voor de sociaaldemografische variabelen van tabel 6.2 en bij de verklaarde
variantie is vermeld hoeveel bovenop de sociaaldemografische verklaring wordt verklaard.

Bron: COB 2008|1-4

Substantiële verschillen in tevredenheid blijken er niet te bestaan tussen de profielen
(maximaal 0,5 punt verschil op de tienpuntsschalen) en de bovenop de sociaaldemo
grafische variabelen van tabel 6.2 verklaarde variantie is gering (hoogstens 1,6%).
Nu is een beoordeling van de segmentatie op drie soorten algemene tevredenheid
wel wat pover. In aanvulling hierop kijken we in tabel 6.6 naar een drietal houdin
gen, elk gemeten met één vraag, maar naar verwachting toch met een algemenere
zeggingskracht voor de opstelling tegenover samenleving en politiek: sociaal ver
trouwen, steun voor het idee van een multiculturele samenleving en steun voor het
Nederlandse lidmaatschap van de eu.
De bovenop de sociaaldemografische variabelen van tabel 6.2 verklaarde variantie
6
blijft met maximaal nog geen 3% beperkt, maar bij de steun voor de multiculturele
samenleving en voor Europa onderscheiden de geëngageerden zich wel duidelijk, met
name van de zekerheidzoekers. De verschillen sporen met die op andere opvattin
gen, waarbij zekerheidzoekers en geëngageerden zich ook het meest onderscheiden
en waarover is gerapporteerd in cob 2008|4. Erg bevredigend is zo’n enkel contrast
niet wanneer zes groepen worden onderscheiden. Met eenvoudigere indelingen kan
7
statistisch ongetwijfeld meer verscheidenheid in kaart worden gebracht. Bij gebrek
aan substantiële statistische verklaringskracht van de profielen, kan de potentiële
winst ervan bij het begrijpelijk maken van verschillen in tevredenheid en opvattingen
over actuele kwesties, namelijk de inbedding in meeromvattende motivaties en pre
occupaties van mensen, sowieso niet worden geboekt. In paragraaf 6.4 doen we een
stapje terug en kijken we naar losstaande waardeoriëntaties in plaats van veelomvat
tende waardensegmenten.
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Tabel 6.6
Statistische effecten van BSR-profielen op drie houdingen: ongestandaardiseerde regressiecoëfficiëntena, 2008

omvang
(gemiddelde waarde) constante

sociaal
vertrouwenb

pro multiculturele
samenlevingc

pro Europad

100

(6,7) 6,6

(5,8) 5,5

(6,2) 6,0

zekerheidzoekers

18

0,0

-0,3*

-0,5*

ambitieuzen

18

0,1

-0,1

0,0

geborgenheidzoekers

16

0,3*

0,3*

-0,1

gezelligheidzoekers

20

ref

ref

ref

geëngageerden

12

0,5*

1,2*

0,4*

anoniemen

8

-0,2*

0,2

-0,2

niet-ingedeelden

8

-0,0

0,1

-0,2

1,2%

2,9%

1,0%

additioneel verklaarde variantie
a
b
c
d

De effecten zijn ook gecorrigeerd voor de sociaaldemografische variabelen van tabel 6.2 en bij de verklaarde variantie
is vermeld hoeveel bovenop de sociaaldemografische verklaring wordt verklaard.
Mate van instemming met ‘over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen’ (1 = zeer oneens; 10 = zeer
eens).
Mate van instemming met ‘de aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze samenleving’ (idem).
Mate van instemming met ‘het Nederlands lidmaatschap van de Europese Unie is een goede zaak’ (idem).

Bron: COB 2008|1-4

6.4

Waardeoriëntaties

We gebruiken hier drie metingen van waardeoriëntaties. Allereerst hebben we een
vraag die wordt gebruikt voor de bsr-profielen. De antwoorden op die vraag in de
cob-kwartaalenquêtes van 2008 zijn ons door het onderzoeksbureau vrij ter beschik
king gesteld. Vervolgens kijken we naar twee vragen die in de eerste cob-kwartaal
enquête van 2009 zijn gesteld.
In de enquêtes van 2008 is de volgende vraag gesteld voor de bsr-profielen:
Hieronder staat een aantal waarden weergegeven die mensen belangrijk (kunnen) vinden in het
leven. Zou u willen aangeven welke 6 waarden de persoon die u in gedachten heeft belangrijk
vindt? U kunt hier precies 6 antwoorden aankruisen.
Voorgelegd worden 22 waarden: geloven in jezelf; sociale verbondenheid; geborgen
heid; expressie, uniek zijn; zelfontplooiing, groeien; hartstocht, passie; anonimiteit;
onafhankelijkheid; enthousiasme; solidariteit; rationaliteit; succes in het leven;
genieten van het leven; intimiteit; status; uitdaging, prikkeling; sociale harmonie;
privacy, rust; erkenning van prestaties; vriendschap; respect; en heldendom, glorie.
We beperken ons tot de ongeveer 75% van de respondenten die zes waarden hebben
8
aangekruist. We gaan hier niet op zoek naar de daarin te onderscheiden dimensies
of segmenten, maar maken een eenvoudige vergelijking met de sociaaldemografi
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sche kenmerken van tabel 6.2. Hoe goed doen de waarden en deze kenmerken het bij
een simpele wedstrijd om de grootste bijdragen aan de statistische verklaring van
verschillen in de drie soorten tevredenheid en in de drie andere houdingen tegenover
samenleving en politiek? Tabellen 6.7 en 6.8 tonen voor elk van de zes houdingen de
9
beste vijf voorspellers.
Tabel 6.7
De vijf beste voorspellers van drie soorten tevredenheid: sociaaldemografische kenmerken en
BSR-waardena, 2008

persoon

maatschappij

politiek

bèta

bèta

bèta

1 uitkeringsgerechtigd

-0,19 hoog opleidingsniveau

0,14 hoog opleidingsniveau

0,11

2 bovenmodaal inkomen

0,08 waarde: privacy, rust

-0,08 laag opleidingsniveau

-0,10

3 waarde: vriendschap

0,07 waarde: hartstocht, passie -0,08 waarde: sociale verbondenheid 0,07

4 waarde: erkenning van prestaties -0,07 uitkeringsgerechtigd

-0,07 waarde: sociale harmonie

0,06

5 benedenmodaal inkomen

-0,07 benedenmodaal inkomen

0,07 waarde: hartstocht, passie

-0,06

verklaarde variantie (adj. r 2)

6,7%

5,0%

4,5%

a

Resultaat van een stapsgewijze regressieanalyse van de drie soorten tevredenheid op de sociaaldemografische
achtergrondkenmerken van tabel 6.2 en de in de tekst vermelde 22 BSR-waarden; n = 3031. Vermeld zijn de
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten en verklaarde variantie.

Bron: COB 2008|1-4

Tabel 6.8
De vijf beste voorspellers van drie houdingen: sociaaldemografische kenmerken en BSRwaardena, 2008

sociaal vertrouwen
bèta
1 hoog opleidingsniveau

pro multiculturele samenleving
bèta

pro Europa
bèta

0,17 hoog opleidingsniveau

0,18 hoog opleidingsniveau

0,20

2 18-34 jaar

-0,08 laag opleidingsniveau

-0,14 laag opleidingsniveau

-0,10

3 waarde: sociale verbondenheid

0,08 waarde: privacy, rust

-0.09 waarde: privacy, rust

-0,09

4 benedenmodaal inkomen

-0,08 waarde: succes in het leven

-0,09 55+

5 waarde: hartstocht, passie

-0,07 waarde: zelfontplooiing, groeien

verklaarde variantie (adj. r 2) 5,8%
a

0,10 studeert
12,2%

0,07
0,06
8,3%

Resultaat van een stapsgewijze regressieanalyse van de drie houdingen op de sociaaldemografische
achtergrondkenmerken van tabel 6.2 en de in de tekst vermelde 22 BSR-waarden; n = 3031.

Bron: COB 2008|1-4
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In vijf van de zes analyses blijkt het opleidingsniveau overtuigend de beste voor
speller te zijn: het al of niet hebben van een hoog opleidingsniveau staat op afstand
bovenaan en wordt gevolgd door het al of niet hebben van een laag opleidingsniveau.
Opleidingsniveau zit niet in de top vijf bij de voorspelling van tevredenheid met het
eigen leven, maar ook hier zijn de sociaaldemografische kenmerken belangrijker dan
de waarden.
In de eerste cob-kwartaalenquête van 2009 zijn twee vragen opgenomen om
waarden of strevingen te laten beoordelen voor het eigen leven. De eerste vraag is
ontleend aan het Nijmeegse socon-onderzoek (Eisinga et al. 2002) en luidt als volgt:
Kunt u van de volgende zaken aangeven in welke mate u ze als belangrijk of onbelangrijk
ervaart in uw leven op dit moment? Antwoordmogelijkheden: onbelangrijk; daar ben ik
onzeker over; belangrijk; erg belangrijk; heel erg belangrijk; ik weet het niet.
Voorgelegd worden veertien zaken: getrouwd zijn; vooruitkomen in je leven; meewer
ken aan het verminderen van bestaande inkomensverschillen; van het leven genieten;
grotere gelijkheid in de maatschappij bevorderen; leven voor je gezin; plezier maken;
het financieel goed hebben; het doorbreken van bestaande machtsverhoudingen; je
inzetten voor een samenleving waarin iedereen kan meebeslissen; maatschappelijke
zekerheid; nieuwe dingen beleven; kinderen hebben en opvoeden; en je beroep uitoe
fenen. De tweede vraag is ontleend aan een verkorte meting door Stern et al. (1998)
van de door sociaal-psycholoog Shalom gesuggereerde waardeoriëntaties. De vraag
luidt:
Hieronder staat een aantal zaken die voor sommige mensen richtinggevend zijn in hun
leven. Kunt u voor deze zaken aangeven hoe belangrijk ze voor uw leven zijn? Antwoordmogelijkheden: helemaal niet belangrijk; niet zo belangrijk; neutraal; belangrijk; zeer
belangrijk; ik weet het niet’.
Voorgelegd worden vijftien zaken: een afwisselend leven, vol van uitdagingen,
vernieuwing en verandering; een wereld in vrede, vrij van oorlogen en conflicten; een
spannend leven, stimulerende ervaringen; gezag, het recht om te leiden of mensen
aanwijzingen te geven; nieuwsgierigheid, geïnteresseerd zijn in van alles en dingen
verkennen; gelijkheid, gelijke mogelijkheden voor iedereen; zekerheid voor het gezin,
veiligheid voor wie me lief is; het eren van ouders en van ouderen, respect tonen;
invloedrijk zijn, invloed hebben op mensen en gebeurtenissen; het milieu bescher
men, de natuur behouden; de aarde respecteren, harmonie met andere wezens;
zelfbeheersing, gedisciplineerd zijn, weerstaan van verleidingen; sociale rechtvaar
digheid, onrechtvaardigheid aanpakken, zorgen voor de zwakkeren; eenheid met de
natuur, in de natuur passen; en rijkdom, materiële bezittingen, geld.
Op dezelfde manier als bij de bsr-waarden vergelijken we de statistische verklarings
kracht van deze waardemetingen samen weer met die van de sociaaldemografische
10
kenmerken. Tabellen 6.9 en 6.10 tonen de resultaten.
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Uit de gecombineerde metingen à la socon en Stern et al. (1999) blijken statistisch
krachtiger waarden geselecteerd te kunnen worden dan uit de meting van waarden
11
voor de bsr-profielen in de voorgaande tabellen. Het voor zichzelf waarde hechten
aan ‘het financieel goed hebben’ heeft op vijf van de zes houdingen een relatief grote
(negatieve) invloed. Ook andere waarden, onder andere verwijzend naar gelijkheid,
zekerheid en milieu, blijken van belang. Toch blijft al met al de verklaarde variantie
in de houdingen beperkt. De uitzonderlijk hoge 22% bij steun voor de multiculturele
samenleving komt bovendien tot stand door een combinatie van twee waarden met
drie sociaaldemografische kenmerken. Bij vier van de zes houdingen zit opleidings
niveau nog steeds in de top vijf van voorspellers.
Tabel 6.9
De vijf beste voorspellers van drie soorten tevredenheid: sociaaldemografische kenmerken en
waardena, 2008

persoon

maatschappij

politiek

bèta

bèta

bèta

1 uitkeringsgerechtigd

-0,16 waarde: het financieel
goed hebben (SOCON)

-0,19 waarde: het financieel goed
hebben (SOCON)

-0,14

2 waarde: je beroep
uitoefenen (SOCON)

0,16 hoog opleidingsniveau

0,17 laag opleidingsniveau

-0,12

3 waarde: het financieel
goed hebben (SOCON)

-0,16 bovenmodaal inkomen

0,15 waarde: het milieu beschermen
… (Stern)

0,12

4 bovenmodaal inkomen

0,09
0,15 waarde: zekerheid van je
maats chappelijke positie
(Stern)
-0,08
0,15 waarde: zekerheid voor
het gezin, veiligheid voor
wie me lief is (Stern)
11,7%
10,2%

5 waarde: van het leven
genieten (SOCON)
verklaarde variantie
(adj. r 2)
a

hoog opleidingsniveau

waarde: het doorbreken van
bestaande machtsverhoudingen
(SOCON)

0,10

-0,08

8,0%

Resultaat van een stapsgewijze regressieanalyse van de drie soorten tevredenheid op de sociaaldemografische
achtergrondkenmerken van tabel 6.2 en de in de tekst vermelde 14 waarden van SOCON en 15 waarden van Stern et
al.; n = 995.

Bron: COB 2009|1

We kunnen concluderen dat de waardemetingen in deze paragraaf geen vervanging
bieden voor de oude sociaaldemografische kenmerken. Vooral opleidingsniveau
houdt een sterke relatie met de zes onderzochte houdingen. Het beperkte statistische
belang van de waardemetingen voor de verklaring van verschillen in de drie soorten
tevredenheid en de drie houdingen zegt echter niets over de kwaliteit van die
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Tabel 6.10
De vijf beste voorspellers van drie opvattingen: sociaaldemografische kenmerken en waardena,
2008

sociaal vertrouwen
bèta
1 waarde: nieuwsgierigheid
… (Stern)

pro multiculturele samenleving
bèta

0,16 waarde: gelijkheid, gelijke
mogelijkheden … (Stern)

pro Europa
bèta

0,28 hoog opleidingsniveau

0,22

2 bovenmodaal inkomen

0,13 hoog opleidingsniveau

0,23 bovenmodaal inkomen

0,13

3 waarde: het financieel
goed hebben (SOCON)

-0,12 waarde: het financieel
goed hebben (SOCON)

-0,20 studeert

0,08

4 55+
5 uitkeringsgerechtigd

0,11 bovenmodaal inkomen
-0,10 overige werkpositie

verklaarde variantie (adj. r 2) 7,6%
a

0,12 waarde: het milieu
beschermen … (Stern)

0,08

-0,11 waarde: gelijkheid, gelijke
mogelijkheden … (Stern)

0,07

22,0%

9,1%

Resultaat van een stapsgewijze regressieanalyse van de drie houdingen op de sociaaldemografische
achtergrondkenmerken van tabel 6.2 en de in de tekst vermelde 14 waarden van SOCON en 15 waarden van Stern et
al.; n = 995.

Bron: COB 2009|1

metingen. Met de bsr-waarden is wellicht veel te zeggen over bepaalde consumen
tengedragingen, met de socon-waarden meer over oordelen in morele kwesties en
met de waarden van Stern et al. meer over de achtergronden van opvattingen inzake
duurzaamheidskwesties (daarop richten Stern et al. zich in feite), maar voor verkla
ring van verschillen in kernhoudingen van het cob leveren ze weinig op.

6.5

Conclusie

We hebben voor algehele tevredenheid met het eigen leven, de maatschappij en de
politiek en in mindere mate voor sociaal vertrouwen en positieve houdingen tegen
over de multiculturele samenleving en Europa verkend hoe Nederlanders verschillen.
Bij de gemiddelde tevredenheidscores blijken de verschillen klein, maar in aandelen
‘ontevredenen’ onderscheiden bevolkingsgroepen zich soms sterk. Bij de sociaal
demografische kenmerken is opleidingsniveau over de hele linie het belangrijkste
kenmerk; mediagebruik en (partij)politieke voorkeuren vertonen geen samenhang
met persoonlijke tevredenheid, maar wel met tevredenheid over de maatschap
pij en vooral over de politiek. Daarnaast hebben we gekeken naar het belang van
waardeoriëntaties en een enkele mede daarop gebaseerde waardensegmentering,
namelijk de bsr-profielen. Deze blijken weinig statistische verklaringskracht te
hebben voor onze drie soorten tevredenheid en drie houdingen. Daarmee is niets
gezegd over de waarde van deze profielen op andere terreinen, zoals consumenten
gedrag. Het is ook niet uit te sluiten dat alternatieve segmenteringen het substantieel
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beter gedaan zouden hebben op ons terrein, al lijkt dat gezien eerder onderzoek
naar onvrede niet waarschijnlijk (zie bv. Dekker et al. 2003b). Tegenover de onzekere,
vooralsnog geringe opbrengst van algemene waardensegmenteringen staan ernstige
problemen. Een probleem van de op de markt beschikbare algemene waardenseg
menteringen blijft hun ondoorzichtigheid en oncontroleerbaarheid: het recept is
meer of minder bedrijfsgeheim. Een daarmee verband houdend probleem is het
risico van min of meer tautologische verklaringen: verschillen in opvattingen worden
verklaard met segmenten die mogelijk zijn gemaakt op basis van verschillen in ver
wante opvattingen. Daarnaast is de omvang van de dataverzameling een probleem;
er wordt een groot beslag op de vragenlijst c.q. de geënquêteerde gelegd. Tegen deze
achtergrond zijn we per 2009 gestopt met de bsr-profielen in het cob. Wel zullen we
bij gelegenheid op basis van uiteenlopende metingen van houdingen, opvattingen
en gedragingen zelf segmenteringen van de Nederlandse bevolking maken, zoals we
dat ook in de cob-kwartaalberichten van 2008 deden. Daarmee kan de diversiteit in
de bevolking vaak beter in beeld worden gebracht dan door effecten van afzonder
lijke kenmerken te beschrijven. Door wisselende indelingen wordt ook een risico van
een vaste segmentering vermeden, namelijk dat men die constructies al te zeer voor
echt bestaande groepen gaat aanzien.
Geen van de drie uitgebreide metingen van waardeoriëntaties in paragraaf 6.4
leent zich voor integrale herhaling in het vervolg van het cob. Daarvoor leveren ze te
weinig op. Wel lijkt het wenselijk om naast de sociaaldemografische kenmerken een
eenvoudige meting van enkele basisaspiraties op te nemen, zoals het herhaaldelijk in
de tabellen 6.9 en 6.10 naar voren komende belang van ‘het financieel goed hebben’.
Tot zover vooral conclusies uit dit hoofdstuk voor het verdere onderzoek. De
inhoudelijk belangrijkste bevinding is het grote belang van opleidingsniveaus over
de hele linie. Ze maken veel verschil in tevredenheid en actuele opvattingen en dat
verschil verdwijnt niet als met allerlei waardeoriëntaties rekening wordt gehouden.
In hoofdstuk 7 gaan we verder in op de vraag hoe verschillen in opleidingsniveau
uitpakken.
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Noten
1 Bij de persoonlijke tevredenheid geeft slechts 2% een of meer ‘weet niet’-antwoorden,
bij de maatschappelijke tevredenheid 3% en bij de enkele vraag naar vertrouwen in het
parlement weet 4% het niet. Respondenten buiten de selectie van 4044 met uitsluitend
geldige waarden maar met geldige scores op afzonderlijke maten blijken een fractie
tevredener over het eigen leven en iets ontevredener over maatschappij en politiek.
Gezien de kleine aantallen zal dit echter niet tot substantiële vertekening van onze
bevindingen leiden.
2 Als geen rekening wordt gehouden met de andere kenmerken zijn lezers van nrc,
Volkskrant en Trouw een fractie tevredener met hun leven dan anderen.
3 Resultaten van een (exhaustive) chi2 automatic interaction detection (chaid) analyse
met alle in tabel 6.2 tot en met 6.4 vermelde kenmerken. Groepen worden opgedeeld.
Zolang ze resulteren in groepen met minimaal 100 respondenten en de kans op de
chi2 kleiner is dan 0,05 na Bonferroni-correctie.
4 De begrippen worden vaak min of meer als synoniemen gebruikt, maar in het gebruik
zijn er wel accentverschillen. Leefstijlen verwijzen dan vooral naar individueel gedrag,
met name in de sfeer van de vrijetijdsbesteding en consumptiegoederen, soms per
domein (woonstijl, burgerschapsstijl, en ook een al dan niet gezonde leefstijl). Sociale
milieus en subculturen worden eerder geassocieerd met collectiviteiten van mensen
die op elkaar lijken in levensperspectieven en houdingen tegenover samenleving
en politiek, vaak in combinatie met hardere sociaaleconomische kenmerken. Bij
waardensegmenten en psychometrische profielen gaat het vaak om wat abstracte
oriëntaties die helemaal los kunnen staan van maatschappelijke posities en sociaal
demografische kenmerken.
5 Zie voor een vergelijkend overzicht Akerboom et al. (2002). De belangstelling in
Nederland wisselt in de tijd en het terrein wordt meestal overgelaten aan markt
onderzoeksbureaus. In Duitsland en Frankrijk is de belangstelling meer structureel
en vindt meer niet-commercieel onderzoek plaats. In Duitsland gaat het vaak om
een politiekculturele differentiatie van sociaaleconomische klassen, in Frankrijk
eerder om groepen die worden gedefinieerd door gemeenschappelijke esthetische en
culturele voorkeuren (zie de overzichten van Bremer en Lange-Vester 2006 en ValetteFlorence 1994).
6 Statistisch verklaren de sociaaldemografische variabelen samen 6,2% van de variantie
in sociaal vertrouwen, 9,6% in steun voor de multiculturele samenleving en 6,8% in
de steun voor Europa. Op zich verklaart de bsr-segmentatie respectievelijk 3,2%,
6,2% en 3,6%.
7 Om het belang van de segmentering in perspectief te plaatsen werden in het vierde
kwartaalbericht van 2008 de maximale verschillen tussen de zes segmenten verge
leken met die tussen drie opleidingsniveaus. De conclusie was dat de driedeling op
basis van een enkele vraag naar de genoten opleiding het qua differentiatie minstens
zo goed deed als een zesdeling op basis van een groot vragenblok (cob 2008|4: 22).
8 Van 7% van de respondenten zijn geen waarden bekend (voor een deel vanwege nonrespons bij hernieuwde benadering van respondenten uit het eerste kwartaal, toen het
bsr-blok niet was opgenomen in de cob-vragenlijst); 18% kruiste een ander aantal
dan zes waarden aan.
9 Alle in deze en volgende tabellen vermelde coëfficiënten zijn statistisch significant
(p < 0,05 tweezijdig). Helemaal zuiver is de vergelijking niet. De 22 waarden hebben
door onderlinge concurrentie (en geringe frequentie) minder kans dan de sociaal
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demografische kenmerken, maar anderzijds zitten ze inhoudelijk dichter tegen de
houdingen aan. Qua ‘investering’ (i.c. de invultijd van de respondent) zullen de beide
blokken elkaar weinig ontlopen.
10 Met de socon-waarden hebben we ook de door Eisinga et al. (2002: 48-53) vermelde
samenvattende schalen geconstrueerd. Die bleken echter van weinig of geen belang
voor de statistische verklaring van verschillen in de zes cob-houdingen. Soms tonen
elementen van de schalen ook tegengestelde verbanden. Zo heeft de socon-schaal
voor een ‘maatschappijkritische oriëntatie’ geen relatie met de steun voor de eu, maar
blijken twee elementen van de schaal (inkomen/machtsverhoudingen) negatief gecor
releerd en een derde (medezeggenschap) positief.
11 Het groter aantal voorgelegde waarden maakt de kans daarop ook groter; hoe dan
ook zegt dit niets over de kwaliteit van de achterliggende constructies en hoe ade
quaat de waarden daarvoor zijn.
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7

Opleidingsverschillen verder onderzocht

Paul Dekker en Tom van der Meer

In dit hoofdstuk gaan we verder in op het belang van onderwijs, in het bijzonder
van opleidingsniveaus. In hoofdstuk 6 kwam opleidingsniveau naar voren als het
belangrijkste kenmerk bij de statistische verklaring van verschillen in houdingen
tegenover maatschappij en politiek en in de cob-kwartaalberichten van 2008 bleek
in de focusgroepen en de open enquêtevragen vaak een scherpe scheidslijn te lopen
tussen lager- en hogeropgeleiden.
We beginnen dit hoofdstuk met enkele illustraties van de verschillen (§ 7.1), kijken
vervolgens in eerder onderzoek naar verklaringen en mechanismen voor de door
werking van opleiding in opvattingen en houdingen (§ 7.2) om dan in twee stappen
het materiaal van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) van 2008 te
analyseren: in paragraaf 7.3 de effecten van opleidingsniveaus en in paragraaf 7.4 de
effecten van opleidingsrichting. In paragraaf 7.5 kijken we vooruit.

7.1

Het belang van opleiding

Laag- en hoogopgeleiden verschillen op veel gebieden sterk van elkaar, zo blijkt uit
de tabellen in bijlage B2 met de kernmetingen van het cob in 2008. Van de laagopge
leiden ziet 40% het duidelijk de verkeerde kant op gaan met de normen en waarden
in ons land, van de hoogopgeleiden is dat 23% (tabel B2.4). Volgens 52% van de laag
opgeleiden en 25% van de hoogopgeleiden zou Nederland met minder immigranten
een prettiger land zijn; de opvatting ‘mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen
van het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van onze economie’
wordt afgewezen door 25% van de laagopgeleiden en 64% van de hoogopgeleiden
(tabel B2.6). De opvatting dat Kamerleden en ministers niet veel geven om de mening
van ‘mensen zoals ik’ vindt instemming bij 62% van de laagopgeleiden en 34% van
de hoogopgeleiden; respectievelijk 26% en 59% wijs de optie af om het bestuur van
het land over te laten ‘aan enkele krachtige leiders’ (tabel B2.8). Van de laagopgelei
den is 14% tevreden over de overheid, van de hoogopgeleiden 34% (tabel B2.9).
Dat zijn grote verschillen. Die betreffen hier allemaal opvattingen en houdingen,
maar zijn niet geringer voor betrokkenheid bij de politiek en de deelname aan acti
viteiten die zijn gericht op beïnvloeding van de politiek en wat er in de maatschappij
gebeurt (zie bv. Gesthuizen 2006, Bovens en Wille 2009). Daar komen we later nog
op terug. We kijken wat de opvattingen en houdingen betreft eerst nog even terug in
de tijd.
In tabel 7.1 kijken we naar een aantal verschillen in opvattingen tussen laag- en
hoogopgeleiden van 1975 tot 2006. De gegevens zijn ontleend aan het scp-onderzoek
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Culturele veranderingen in Nederland en betreffen de bevolking van 18-74 jaar.
1
Strikt vergelijkbaar zijn de gegevens niet met die van het cob, maar ze geven wel
een indruk van de stabiliteit en veranderingen van verschillen. De misschien wel
belangrijkste verandering staat overigens niet vermeld in de tabel en dat is de stijging
van het opleidingsniveau in de Nederlandse bevolking. In de gepresenteerde onder
zoeken neemt de categorie laagopgeleiden af van 54% van de ondervraagden in 1975
naar 24% in 2006, de categorie hoogopgeleiden neemt toe van 13% naar 35% (en de
buiten beschouwing gelaten middencategorie stijgt derhalve van 33% naar 41%).
We kunnen verschillende verwachtingen formuleren. Als deze verschuivingen
inhoudelijk zijn (en mensen inderdaad meer kennis, inzicht en vaardigheden zouden
hebben gekregen door een hogere opleiding) zouden de verschillen in opvattingen
en gedragingen tussen laag- en hoogopgeleiden constant moeten zijn gebleven. De
verschillen zouden zelfs zijn toegenomen, wanneer de samenleving meer waarde
is gaan hechten aan opleidingsniveau (oftewel: meer richting een meritocratie is
gegroeid). Als er daarentegen sprake zou zijn van diploma-inflatie (en het in deze
tijdsperiode makkelijker zou zijn geworden om met beperkte kennis en vaardighe
den een hoge opleiding af te ronden), ligt het voor de hand dat de verschillen tussen
opleidingsgroepen eerder wat kleiner worden: gemiddeld genomen zouden hogerop
geleiden dan juist wat minder ruimdenkend zijn, omdat de groep minder selectief is.
Ook in tabel 7.1 zijn de verschillen weer aanzienlijk. De afstand tussen de lager- en
hogeropgeleiden is niet constant. Bij de opvatting over de verslechtering van gedrag
en zeden lijkt er een trend naar kleinere verschillen te zijn (de hogeropgeleiden
worden pessimistischer en benaderen daardoor de lageropgeleiden) en bij de als
laatste twee opgenomen negatieve opvattingen over de politiek zijn de verschillen de
laatste jaren wat groter, maar de tabel geeft geen aanleiding om over de hele linie van
2
een toenemende kloof tussen de opleidingsniveaus te spreken.
De afgelopen jaren lijkt wel de maatschappelijke en wetenschappelijke belang
stelling voor opleidingsverschillen toe te nemen. Ze vormen in zekere zin de laat
ste harde tegenstelling als het gaat om de verscheidenheid in opvattingen over de
samenleving en politieke voorkeuren. Sekse- en generatieverschillen zijn slechts op
beperkte terreinen en bij specifieke belangen manifest. Oude religieuze verschil
len vervagen en verliezen door de secularisatie aan gewicht. En als het bestaan van
economische klassen al niet in twijfel wordt getrokken, dan toch op zijn minst hun
belang voor de sociale en politieke meningen die mensen naar voren brengen. Voor
zover klassen wel van belang worden geacht, worden ze toch vooral geherformu
leerd als opleidingsklassen. Opleiding wordt bepalend geacht in een meritocratische
samenleving, die op te vatten is als een samenleving waarin kennis en vaardigheden
veel beslissender zijn dan afkomst, maar ook als een samenleving waarin onder
wijsinstellingen en opleidingseisen worden gebruikt om culturele verschillen te
reproduceren en groepen sociale en politieke invloed te gunnen of te ontzeggen.
Onderwijsloopbanen gaan dan levenskansen, houdingen en opvattingen bepalen.
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‘De kloof tussen laag- en hooggeschoolden is daarom niet alleen sociaaleconomisch
van aard, maar ook sociaal-cultureel’ (Elchardus 2002: 270).
Tabel 7.1
Enkele opvattingen van laag- en hoogopgeleiden, 1975-2006, 18-74-jarigena (in procenten)

opl.

1975 1980 1985 1992 1996 2000 2002 2004 2006

kiest voor ‘je kan niet voorzichtig genoeg laag
zijn in je omgang met mensen’ (i.p.v. ‘de
mensen zijn wel te vertrouwen’)
hoog

.
.

laag

57

hoog

37

42

laag

.

.

hoog

.

laag
vindt niet dat ‘de regering voldoende
doet om de welvaart voor mensen zoals u
te vergroten’
hoog

47

vindt dat ‘gedrag en zeden in ons land
steeds meer achteruitgaan’
vindt ‘het aantal mensen van een andere
nationaliteit in ons land woont’ te veel

a

.

.

55

63

61

.

.

67

64

63

63

.

16

27

28

25

27

.

65

.

.

72

65

37

.

50

.

.

59

51

.

63

59

67

66

67

62

.

.

27

18

32

33

27

22

58

.

58

66

55

63

71

65

45

35

.

37

38

37

40

46

38

59

60

67

60

63

63

66

73

67

44

36

37

30

27

35

38

34

32

laag

56

58

66

61

58

65

66

71

67

hoog

30

35

38

32

26

30

33

32

31

is het eens met: ‘mensen zoals ik hebben laag
geen enkele invloed op wat de regering
doet’
hoog
is het eens met: ‘ik denk niet dat
Kamerleden en ministers veel geven
om wat mensen zoals ik denken’

.

Opleidingsniveaus betreffen als laatste gevolgd maar niet noodzakelijk voltooid onderwijs: laag = t/m vmbo-praktijk en
hoog = hbo en wo. De tussencategorie is niet opgenomen. Vermeld zijn percentages van alle antwoordmogelijkheden
inclusief ‘weet niet’.

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1975-2006

Het grote belang van opleiding voor maatschappelijke opvattingen en politieke
gedragingen wordt al heel lang onderkend. Bijna een halve eeuw geleden wezen de
politicologen Almond en Verba (1989 [1963]) al op eerder onderzoek:
As in most other studies of political attitudes, our data show that educational attainment
appears to have the most important demographic effect on political attitudes. Among the
demographic variables usually investigated – sex, place of residence, occupation, income,
age, and so on – none compares with the educational variable in the extent to which it
seems to determine political attitudes. The uneducated man or the man with the limited
education is a different political actor from the man who has achieved a higher level of
education. (Almond en Verba 1989 [1963]: 315-316)
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Eveneens schrijvend over politieke houdingen en gedrag vatte Converse (1972: 324)
het een later (sekseneutraler) decennium zo samen:
[…] education is everywhere the universal solvent, and the relationship is always in the
same direction. The higher the education, the greater the ‘good’ values of the variable. The
educated citizen is attentive, knowledgeable, and participatory and the uneducated citizen
is not.
Converse’s idee van onderwijs als ‘universal solvent’ (universeel oplosmiddel) kreeg
vleugels als verwijzing in de latere literatuur met overeenkomstige bevindingen,
steevast met de vervolgvragen naar waarom onderwijs zo belangrijk is en hoe het
dan precies doorwerkt in politieke houdingen en gedragingen.

7.2

Onderzoek naar verklaringen

De hoe- en waaromvragen zijn vooral op twee terreinen regelmatig aan bod geweest,
dat van autoritarisme en tolerantie, inclusief xenofobie, racisme en dergelijke (bv.
Gabennesch 1972, Hernes en Knudsen 1992 en Stubager 2009) en van de maatschap
pelijke en politieke betrokkenheid en activiteit (bv. Nie et al. 1996, Campbell 2006 en
Gesthuizen 2006). We halen enkele verklaringselementen uit de onderzoekslitera
tuur naar voren.
Een belangrijk voorbehoud is dat wat als effecten van opleiding verschijnt,
dat niet hoeft te zijn. Er kan ook sprake zijn van selectie-effecten. Dat is bijvoor
beeld het geval wanneer sociale en politieke houdingen en gedragingen in feite
worden bepaald door kenmerken die sterk samenhangen met opleidingsniveau en
schoolkeuze – kenmerken als het ouderlijk milieu of de intelligentie. De school
voegt misschien helemaal niets toe aan een genetisch of door opvoeding bepaalde
geneigdheid. Als echter in onderzoek het opleidingsniveau wel wordt gemeten en de
intelligentie of de opvoeding niet, dan kan de opleiding ten onrechte als verklaring
naar voren komen. Van (zelf-)selectie is ook sprake als opleidingskeuze en onder
zochte houdingen en gedragingen beide verklaard worden uit dezelfde persoon
lijkheidskenmerken en basisvoorkeuren. Zo zouden autoritaire persoonlijkheden
minder geneigd zijn om kennis te verwerven en daardoor op een lager opleidingsni
veau blijven. Als ze in onderzoek later autoritaire en intolerante opvattingen uiten,
kunnen die niet als een gevolg van minder onderwijs worden gezien (Gabennesch
1972). Mensen die om welke reden ook maatschappelijk en politiek geïnteresseerd
zijn zullen andere opleidingskeuzen doen dan mensen die dat niet zijn. Dat zal
eerder resulteren in verschillen in opleidingsrichting dan verschillen in opleidingsni
veau, maar kan in het laatste toch ook doorwerken (Zakrisson en Ekehammar 1998).
Opleidingseffecten en selectie-effecten kunnen elkaar bovendien versterken.
Hogeropgeleiden zijn politiek actiever dan lageropgeleiden. Als gevolg hiervan
kunnen we verwachten dat hogeropgeleiden als groep (actief en passief) meer
vertrouwen hebben in de politiek: zij herkennen zichzelf in de politici (‘ons soort
mensen’) en in het gevoerde beleid. Zij zullen zich hierdoor beter bediend voelen
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door de politiek. Voor lageropgeleiden zouden we het omgekeerde verwachten. Veel
lageropgeleiden menen dat zij niet zijn weggelegd voor participatie in politieke orga
nisaties (Hooghe 2001). Doordat lageropgeleiden minder actief zijn, komt de groep
als geheel meer op afstand te staan van de politiek en zal het vertrouwen daarin lager
zijn.
Als verondersteld mag worden dat het onderwijs als zodanig effecten heeft, dan
kunnen die meer of minder direct zijn. Van directe effecten is sprake als het geleerde
onmiddellijk doorwerkt in opvattingen en gedragingen, bijvoorbeeld als leerlingen
van vakken als maatschappijleer of burgerschapsvorming vaardigheden, interesses
en zelfvertrouwen opdoen die hen later maatschappelijk en politiek doen partici
peren. In de Verenigde Staten (vs) staan dergelijke effecten van civic education in de
belangstelling. We gaan daar verder niet op in omdat we primair informatie over het
opleidingsniveau hebben, iets over de onderwijsrichting, maar niets over de inhoud
van gevolgde vakken. Er is sprake van indirecte effecten als opleiding doorwerkt
in kenmerken en situaties die aanleiding geven tot de onderzochte houdingen en
gedragingen. Dat kan door aanpassing aan de voorkeuren en gewoonten in de werk
kring of het sociale milieu waarin men belandt, maar ook via individuele belangen
en afwegingen. Een voorbeeld van een causaliteitsketen is de volgende: door meer
onderwijs verdient men meer geld en daardoor heeft men meer belang bij rechts
beleid. Anderzijds kan meer verdienen ook leiden tot een andere weg: men kan meer
steun aan links beleid geven omdat men zich geprivilegieerd voelt en de belastingbij
drage aan het duurdere beleid makkelijker kan permitteren.
Bij de directe opleidingseffecten wordt vaak gewezen op de verbreding van
perspectief die door het volgen van onderwijs zou optreden. Mensen maken kennis
met meer gezichtspunten, gaan daar de waarde van inzien, worden gedwongen
hun vooroordelen ter discussie te stellen en eventueel te corrigeren. Verschillen in
‘breadth of perspective’ (Gabennesch 1972) zouden verklaren dat lageropgeleiden vaker
autoritaire en xenofobe opvattingen aanhangen en hogeropgeleiden eerder (kosmo
politische) idealen van de multiculturele samenleving aanhangen. In het autoritaris
meonderzoek worden in deze benadering zowel cognitieve factoren genoemd – men
kent en begrijpt verscheidenheid beter – als houdingen en vaardigheden – men voelt
zich niet zo snel bedreigd en men kan omgaan met diversiteit. Hernes en Knudsen
(1992) maken ten aanzien van houdingen tegenover migranten aannemelijk dat het
laatste niet alleen een kwestie is van de breedte van perspectief. Er zijn ook feitelijke
verschillen in bedreiging. Lageropgeleiden hebben bij voorbeeld een zwakkere posi
tie op de arbeidsmarkt en de woningmarkt en hebben daardoor van nieuwkomers
meer te vrezen. In een longitudinale analyse van autoritarisme in Nederland, vinden
Dekker en Ester (2005) beperkt effect van opleidingsniveau via de cognitieve weg van
de breedte van perspectief en een iets sterker effect via materiële zekerheid (maar
dan wel meer de verwachte zekerheid in de toekomst dan de feitelijke). Er blijft echter
een sterk direct opleidingseffect bestaan.
Nie et al. (1996) maken voor politieke opvattingen en gedragingen een belangrijk
onderscheid tussen opleiding als een sec individueel werkzame factor en als een
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‘positioneel goed’, waarvan de individuele werking afhankelijk is van de verdeling
in een groep waarvan men deel uitmaakt. Bij politieke kennis en ook bij opvattingen
zal onderwijs veelal puur individueel werken (de kennis die men opdoet is onafhan
kelijk van hoeveel anderen leren), maar bij participatie is eerder de relatieve oplei
dingsvoorsprong van belang. Er is een beperkt aantal politieke posities te verdelen
of vanuit een groep zal slechts een beperkt aantal mensen worden gestimuleerd
om zich politiek te manifesteren. De bestopgeleiden bezitten de meeste politieke
vaardigheden en zullen daarom vaker participant zijn dan de minderopgeleiden. Een
algehele verhoging van het opleidingsniveau zal wel bijdragen aan meer kennis en
aan veranderingen van bevolkingsvoorkeuren, maar gaat niet gepaard met meer par
ticipatie. De participanten raken steeds hoger opgeleid – zie de ‘diplomademocratie’
van Bovens en Wille (2009).
In een mooi overzicht van onderzoek naar de relaties tussen opleiding en sociale
en politieke participatie vult Campbell (2006) de tweedeling van Nie et al. aan met
een derde model. Naast het (meest gangbare) ‘absolute model’, waarin individuen los
van hun omgeving door meer onderwijs meer zullen participeren, en het ‘sorting
model’, waarin het gaat om de onderwijsvoorsprong op anderen, noemt hij een ‘cumulative model’, waarin een hoger opleidingsniveau van mensen in de eigen omgeving
juist een positief effect heeft, bovenop dat van het eigen opleidingsniveau. Het laatste
model zal van toepassing zijn als activiteiten nauwelijks of niet met elkaar concur
reren en er sprake zal zijn van wederzijdse mobilisatie in netwerken en men vooral
uitdrukking wil geven aan opvattingen. In zijn eigen empirische onderzoek vindt
Campbell dat voor dergelijke ‘expressieve politieke participatie’ het absolute onder
wijsmodel beter past, maar het cumulatieve model blijkt wel van toepassing op ver
schillen in sociaal vertrouwen. Daarop hebben het eigen opleidingsniveau en dat van
de eigen groep beide een positief effect. Overigens is de ‘eigen groep’ hier heel breed
geoperationaliseerd als het eigen geboortecohort (en bij Nie et al. nog veel breder als
iedereen die niet later werd geboren); het gaat niet om een aantoonbare referentie
groep, laat staan om persoonlijke netwerken.
Wat verschillen in politieke participatie betreft, formuleert Hillygus (2005) drie
hypothesen ter verklaring van de positieve relatie tussen opleidingsniveau en politiek
engagement: de ‘civic education hypothesis’ (mensen krijgen in het onderwijs basisken
nis om te volgen wat er in de politiek gebeurt en leren vaardigheden aan om zich
ermee te bemoeien), de ‘social network hypothesis’ (á la Nie et al.: door hun hogere
opleidingsniveau komen mensen in hun sociale netwerken naar boven als meest
aangewezenen voor politieke participatie) en de ‘political meritocracy hypothesis’ (intel
ligente mensen bereiken een hoger opleidingsniveau en zijn politiek actiever; het
effect van opleidingsniveau is een schijneffect). Hillygus vindt de meeste steun voor
de eerste hypothese.
Gesthuizen (2006) onderscheidt ter verklaring van de geringere sociale en poli
tieke betrokkenheid en participatie van Nederlandse lageropgeleiden twee grote
complexen: het ouderlijk milieu (materiële en culturele hulpbronnen en voorbeeld
werking) en gebrek aan eigen hulpbronnen (cognitieve vaardigheden, sociaal
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economische kracht, de stimulans van een partner met hulpbronnen). Het tweede
complex blijkt belangrijker te zijn dan het eerste, zij het dat het gedrag van de ouders
wel van invloed is op de politieke interesse en het verrichten van vrijwilligerswerk.
De eigen hulpbronnen zijn over de hele linie van grotere invloed.
Samenvattend kunnen we drie globale mechanismen onderscheiden om sociale en
politieke verschillen naar opleidingsniveau te verklaren. Ten eerste zijn er mecha
nismen die werken via verschillen in de eigen (feitelijke of gepercipieerde) materiële
zekerheid en economische hulpbronnen. Ten tweede zijn mechanismen te onder
scheiden die gebruik maken van sociale en politieke vaardigheden, zelfvertrouwen,
3
kennis van politiek en samenleving. Ten derde is er een groep mechanismen waarin
het gaat om sociale netwerken en de sociale omgeving, hetzij vanwege de daarin
aanwezige hulpbronnen en stimuli, hetzij vanwege het belang van de eigen relatieve
4
positie.

7.3

Mechanismen vergeleken

We onderzoeken nu op basis van de vier kwartaalenquêtes van het cob 20085 in
hoeverre de zojuist vermelde mechanismen een verklaring bieden voor de verschillen
tussen opleidingsgroepen op de drie tevredenheidmaten en drie andere houdingen
die we in hoofdstuk 6 analyseerden.
Om dit na te gaan, hebben we elk mechanisme geoperationaliseerd aan de hand
van specifieke variabelen. Voor economische hulpbronnen maken we gebruik van drie
variabelen: de feitelijke hoogte van het eigen inkomen; de tevredenheid met het eigen
inkomen; en de verwachtingen over het eigen inkomen. Voor sociale vaardigheden,
kennis en zelfvertrouwen kijken we naar vijf variabelen: de mate waarin responden
ten menen de politiek te begrijpen; het gemak waarmee zij hun mening geven; het
gemak waarmee zij anderen overtuigen; de mate waarin zij zich veilig voelen om hun
mening te geven; en de tijdsbesteding aan het volgen van landelijk politiek nieuws.
De sociale omgeving, ten slotte, wordt geoperationaliseerd middels drie variabelen: het
gemiddelde opleidingsniveau van de omgeving; het gemiddelde inkomensniveau van
de omgeving; en de rol die de respondent speelt tijdens gesprekken over de politiek.
Van deze drie mechanismen – en de daaraan verbonden variabelen – willen we
twee dingen weten. Ten eerste, welk effect hebben zij op de zes sociale en politieke
houdingen? Dragen economische hulpbronnen, zelfvertrouwen, kennis, betrokken
heid en hulpbronnen uit de sociale omgeving bij aan tevredenheid en vertrouwen?
Het antwoord op deze vraag geven we in tabel 7.2 weer met een plus (er is een signi
ficant positief effect op de afhankelijke variabele), een min (er is een negatief effect)
en een nul (er is geen effect).
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Tabel 7.2
Verklaringen van het opleidingseffect op drie soorten tevredenheid en drie andere houdingena,
2008

tevreden- tevreden- sociaal pro multitevrepro
vertrou- culturele
denheid heid maat- heid
samenleving Europa
wen
politiek
persoon schappij
1 economische positie
hoogte van het eigen inkomen

+

0

0

+

0

0

tevredenheid met het eigen inkomen

.b

+

+

+

+

+

verwachtingen van de ontwikkeling
van het eigen inkomen

.b

+

+

+

+

+

67%

24%

13%

18%

3%

10%

% verklaard van effect
opleidingsniveau
2 vaardigheden, kennis, zelfvertrouwen
makkelijk om politiek te begrijpen

0

+

+

+

+

+

makkelijk om mening te uiten
over politieke onderwerpen

0

-

-

+

+

-

makkelijk om anderen te
overtuigen van mening

0

-

-

0

-

0

veilig om uit te komen voor
eigen mening

+

+

+

+

+

+

tijdsbesteding aan landelijk
politiek nieuws

0

0

0

0

+

+

37%

35%

36%

29%

30%

23%

opleidingsniveau vriendenen kennissenkring

+

0

0

0

0

0

inkomensniveau vriendenen kennissenkring

+

0

0

0

0

0

mate waarin respondent actieve rol
speelt tijdens gesprekken over politiek

0

0

0

+

0

+

97% ns

21%

1%

8%

11%

15%

100% ns

58%

42%

37%

29%

31%

% verklaard van effect
opleidingsniveau
3 omgeving (vierde kwartaal)

% verklaard van effect
opleidingsniveau
de drie mechanismen samen
(vierde kwartaal)
% verklaard van effect
opleidingsniveau
a

b

In de modellen hebben we rekening gehouden met sekse, leeftijd en verstedelijking van de woonplaats van de respondent
(niet weergegeven). Respondenten met missing values hebben de gemiddelde score op die variabele toegewezen
gekregen. In het verklaringsmodel is hun invloed vervolgens weer geëlimineerd door extra variabelen toe te voegen die de
respondenten met missing values benoemen. Zo konden we de COB-data maximaal benutten. Zie tabel 6.1 en 6.6 voor
een toelichting van de houdingen.
Deze variabelen hebben we buiten het verklaringsmodel gehouden omdat ‘tevredenheid met het eigen inkomen’ al
onderdeel is van de afhankelijke variabele ‘tevredenheid persoon’.

Bron: COB 2008|1-4
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De tweede vraag is evenwel belangrijker: in hoeverre verklaren de drie mechanis
men de statistische verbanden tussen opleiding en de zes houdingen? Dat is in tabel
7.2 af te lezen uit het per blok weergegeven aandeel van de door opleidingsniveaus
verklaarde variantie in houdingen dat op het conto komt van de in dat blok vermelde
6
intermediërende variabelen.
In de eerste drie rijen van tabel 7.2 hebben we de drie mechanismen apart onder
zocht. Eerst bespreken we de richting van de effecten, daarna de mate waarin de drie
mechanismen het effect van opleiding op de zes houdingen verklaren.

Effecten
In het eerste blok van tabel 7.2, betreffende het economische mechanisme, zien we
dat de feitelijke hoogte van het eigen inkomen slechts op twee van de zes houdingen
van invloed is: met een hoger inkomen is men meer tevreden over het eigen leven
7
en meer geneigd tot sociaal vertrouwen. Tevredenheid met het eigen inkomen en
positieve verwachtingen over de ontwikkeling daarvan zijn daarentegen consistent
gerelateerd aan de houdingen: ze staan in verband met maatschappelijke en politieke
tevredenheid, met sociaal vertrouwen, met steun voor de multiculturele samenleving
en met steun voor het Nederlands lidmaatschap van de Europese Unie (eu). Het sub
jectieve gevoel over het inkomen is dus belangrijker dan de feitelijke hoogte ervan.
In het tweede blok kijken we naar vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen. Deze
blijken weinig invloed te hebben op de tevredenheid met het persoonlijk leven, maar
wel op de andere houdingen. Wie zich veiliger voelt om de mening te uiten, en wie de
politiek makkelijker vindt te begrijpen, is eerder tevreden over de maatschappij en de
politiek en steunt de drie andere houdingen. Wie makkelijk zijn mening uit en mak
kelijk anderen overtuigt, is daarentegen vaker minder tevreden over maatschappij
en politiek. Tot slot blijkt de tijd die mensen besteden aan landelijk politiek nieuws
slechts van invloed op twee houdingen; op zichzelf is deze leestijd niet van invloed
op de tevredenheid en het sociaal vertrouwen. Eerder onderzoek signaleerde al dat
niet zozeer mediagebruik in het algemeen van invloed is op de publieke opinie, maar
het specifieke medium dat wordt belezen, beluisterd of bekeken.
8
In het derde blok kijken we naar de invloed van de omgeving. Naarmate men in
de omgeving hoger opgeleid is en een hoger inkomen heeft, is de respondent meer
tevreden over het eigen leven. Op de andere houdingen hebben opleiding en inkomen
in de omgeving geen invloed. Wel is er een positief ‘effect’ van het zelf actief mee
doen aan gesprekken over politiek op het sociale vertrouwen en steun voor de eu. Dit
zegt waarschijnlijk minder iets over het belang van de omgeving dan (opnieuw) iets
over het belang van zelfvertrouwen waarmee mensen anderen tegemoet treden.

Mechanismen als verklaring van het opleidingseffect
Belangrijker is echter of de drie mechanismen ook daadwerkelijk een verklaring
bieden voor het effect van opleiding op de zes politieke houdingen. Hiervoor kijken
we naar de percentages die aangeven welk deel van het opleidingseffect wordt ‘weg
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verklaard’ door de drie mechanismen. Het gaat er nu dus niet om of de zes houdingen
worden verklaard, maar of het effect van opleiding op deze zes houdingen wordt verklaard.
Het economische mechanisme (model 1) verklaart een groot deel van het effect
van opleiding op tevredenheid met het persoonlijk leven (67%), aanzienlijk minder
van het effect op tevredenheid met de samenleving (24%) en op sociaal vertrouwen
(18%). Het opleidingseffect op de andere drie houdingen wordt nauwelijks verklaard
door de economische variabelen (3% tot 13%).
Model 2 beschrijft vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen als verklarend mecha
nisme. Dit model verklaart over het algemeen ruim 30% van het opleidingseffect.
Dit wil zeggen dat ongeveer een derde van het effect van opleiding loopt via vaardig
heden, kennis en zelfvertrouwen. Het effect van opleiding loopt met name via het
gevoel dat politiek makkelijk te begrijpen is en het gevoel dat het veilig is om uit te
komen voor de eigen mening. Met andere woorden: hogeropgeleiden zijn onder meer
tevredener over het persoonlijk leven, de maatschappij en de politiek omdat zij menen
grip te hebben op hun omgeving en in staat zijn hun mening te geven.
Model 3 benadrukt het mechanisme van de omgeving vanuit een netwerkbe
nadering. Dit model verklaart veel minder goed dan model 2 waarom hoger- en
lageropgeleiden van elkaar verschillen. De verklaringskracht ligt vaak ruim onder de
20%. Er is slechts één duidelijke uitzondering. Zoals gezegd biedt het opleidings- en
inkomensniveau van vrienden en kennissen een goede verklaring voor tevredenheid
met het persoonlijke leven. Ze verklaren ook waarom hogeropgeleiden tevredener
zijn dan lageropgeleiden; namelijk omdat hogeropgeleiden vaker mensen met een
hoge opleiding en/of een hoog inkomen in hun omgeving hebben. Deze verklaring
is zelfs zo sterk, dat het oorspronkelijke opleidingseffect op tevredenheid met het
persoonlijk leven nagenoeg geheel wordt wegverklaard. Dit opleidingseffect is niet
langer significant.
We kunnen concluderen dat opleiding vooral effecten heeft via het mechanisme
van vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen. Omdat hogeropgeleiden meer over
deze sociale hulpbronnen beschikken dan lageropgeleiden zijn ze tevredener met
de samenleving en de politiek, hebben ze meer sociaal vertrouwen, zijn ze eerder
voorstander van een multiculturele samenleving en van lidmaatschap van de eu.
Het economische model en het omgevingsmodel bieden vooral een verklaring voor
tevredenheid met het persoonlijk leven.
Ook wanneer we in het vierde blok van tabel 7.2 de drie modellen gezamenlijk
9
analyseren, blijkt het tweede mechanisme (vaardigheden, kennis en zelfvertrou
wen) het belangrijkst. Gezamenlijk verklaren de drie mechanismen het effect van
opleiding op de tevredenheid met het persoonlijk leven volledig. Voor de andere
vijf houdingen verklaren de drie mechanismen gezamenlijk 29% van de verschillen
tussen opleidingsniveaus in houding tegenover de multiculturele samenleving, tot
58% van deze verschillen in tevredenheid met de maatschappij. Hoewel dit aan
zienlijke percentages zijn, betekent dit ook dat een groot deel van de statistische
opleidingseffecten niet kan worden herleid tot onze operationaliseringen van de
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mechanismen. Dat kan eraan liggen dat de operationaliseringen tekortschieten (een
betere meting van materiële zekerheid zou bijvoorbeeld een grotere verklarings
kracht van het sociaaleconomische mechanisme kunnen opleveren), maar kan er ook
op wijzen dat opleiding nog op andere manieren werkzaam is.
Twee van die mogelijkheden willen we nader verkennen. Volgens de eerste leiden
verschillen in onderwijsniveau (onderwijsongelijkheid) tot een reproductie van sub
culturen. Hoger- en lageropgeleiden begeven zich in verschillende subculturen, en
komen daardoor (a) tot een andere mening en (b) op andere wijze tot een mening. Dit
wijkt af van de netwerkbenadering in de voorgaande analyse. Ten eerste staan niet
de sociale en economische hulpbronnen van vrienden en kennissen centraal, maar
de inhoudelijke meningen van vrienden en kennissen. Ten tweede kunnen hoger- en
lageropgeleiden op verschillende wijzen tot een houding komen. We verwachten dat
lageropgeleiden zich eerder conformeren tot de mening van hun vrienden en kennis
sen dan hogeropgeleiden. Dit onderzoeken we in paragraaf 7.4.
Het tweede mogelijke alternatieve mechanisme heeft betrekking op de rich
ting van opleidingen. Verschillende onderwijsrichtingen zijn niet op gelijke wijze
verdeeld over de opleidingsniveaus. Zodoende kunnen ze een verklaring bieden
voor het effect van opleidingsniveau. Er zijn twee verklaringen die we niet uit elkaar
kunnen trekken. Enerzijds kan het zo zijn dat scholieren en studenten binnen een
onderwijsrichting worden gesocialiseerd. Zo kunnen jongeren met een economi
sche studierichting (door alle aandacht voor economie tijdens hun studie) economie
belangrijker gaan vinden, terwijl jongeren die een opleiding doen in de zorgsector
door hun studiemateriaal en studiegenoten juist een andere houding ontwikkelen.
Anderzijds kan het zo zijn dat de onderwijsrichtingen een relevant segmentatiecrite
rium vormen doordat ze jongeren aantrekken die al tevoren een specifieke voorkeur
hadden. In deze benadering zouden economische opleidingen jongeren trekken die
de economie belangrijk vinden en/of materialistischer zijn ingesteld. Hoewel we
deze verklaringen niet uit elkaar kunnen halen, onderzoeken we in paragraaf 7.5 of
er inderdaad verschillen zijn tussen onderwijsrichtingen.

7.4

Opleidingsniveaus en de invloed van de sociale omgeving

In paragraaf 7.3 concludeerden we dat opleidings- en inkomensniveau van vrienden
en kennissen geen relevante factor vormen om tevredenheid met de maatschappij te
verklaren. Theoretisch gingen we uit van een netwerkbenadering, die de nadruk legt
op de sociale en economische hulpbronnen in een sociaal netwerk. Empirisch vond
deze netwerkbenadering weinig steun. Hiermee is het verhaal over de invloed van die
vrienden en kennissen echter nog niet afgelopen.
Als hoger- en lageropgeleiden zich in verschillende subculturen begeven, en als
binnen die subculturen op verschillende wijzen wordt gesproken over de maatschap
pij, kan dit een verklaring bieden voor het opleidingseffect. De vraag is dus in hoe
verre hoger- en lageropgeleiden beïnvloed worden door de mening van hun directe
omgeving. We verwachten een dergelijke invloed, omdat mensen met hun vrienden
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en kennissen praten over de samenleving. Via die gesprekken delen mensen infor
matie en zullen ze geneigd zijn zich aan elkaar te conformeren. Onze eerste verwach
ting is daarom dat de mening van vrienden en kennissen bijdraagt aan de verklaring
van de houding van de respondent: wanneer je vrienden en kennissen tevredener
zijn, zal je dat zelf ook zijn, en vice versa. Ten tweede verwachten we dat de invloed
van vrienden en kennissen sterker zal zijn voor lageropgeleiden dan voor hogeropge
leiden. Hogeropgeleiden zullen beter in staat zijn een mening te formuleren en vast
te houden die afwijkt van die van hun directe sociale omgeving, doordat zij die eerder
met eigen kennis en inzicht kunnen onderbouwen.
Om de mening van vrienden en kennissen vast te stellen, hebben we aan de
10
respondenten zelf gevraagd of zij een inschatting daarvan wilden maken. Met de
cob-data van het vierde kwartaal van 2008 kunnen we voor een houding nagaan of
onze verwachtingen terecht zijn, namelijk voor de tevredenheid met de samenleving.
Eerst gaan we na of de sociale omgeving van hoger- en lageropgeleiden verschilt:
zijn vrienden en kennissen van deze opleidingsniveaus een verschillende mening
toegedaan? Uit onze beschrijvende analyse blijken inderdaad verschillen tussen
opleidingsniveaus. Laagopgeleiden hebben een omgeving die gemiddeld het minst
tevreden is over de samenleving (5,8), hoogopgeleiden hebben een omgeving die het
meest positief is over de samenleving (6,2).
Vervolgens gaan we na of de eigen mening samenhangt met die van vrienden
en kennissen, of die samenhang het effect van opleiding kan verklaren, en of die
samenhang verschilt tussen opleidingsniveaus. De resultaten van deze analyse zijn
weergegeven in figuur 7.1, waarin we voor de duidelijkheid uitsluitend de hoogst en
laagst opgeleiden weergeven.
Figuur 7.1 leidt tot een aantal interessante conclusies. Ten eerste blijkt dat de eigen
tevredenheid met de samenleving sterk samenhangt met de tevredenheid onder
vrienden en kennissen. Gemiddeld genomen beschouwen burgers zichzelf evenwel
als tevredener dan de mensen in hun omgeving. Dit geldt voor alle opleidingsni
veaus. Ten tweede zien we in figuur 7.1 dat de opleidingsniveaus nauwelijks verschil
len wat betreft de mening van vrienden en kennissen. De analyses bevestigen dat
het directe effect van opleiding op tevredenheid niet langer significant is. Concreet
zou dit kunnen betekenen dat hogeropgeleiden tevredener zijn met de samenleving
dan lageropgeleiden, omdat zij zich in een sociale omgeving bevinden die over
11
het algemeen tevredener is. Dit steunt het idee dat subculturen een belangrijke
12
verklaring bieden voor verschillen tussen opleidingsniveaus. De derde en laatste
conclusie is dat vrienden en kennissen – verrassend genoeg – een grotere invloed
hebben op de mening van hogeropgeleiden dan op de mening van lageropgeleiden.
Hoewel we juist het omgekeerde hadden verwacht, is dit effect significant. Mogelijk
komt dit onverwachte verschil doordat lageropgeleiden minder bekend zijn met de
mening van hun vrienden en kennissen over de maatschappij. Hierdoor zullen zij
meer random scores toewijzen dan hogeropgeleiden. Dit beeld wordt bevestigd wan
neer we kijken naar het aandeel ontbrekende waarden: lageropgeleiden geven wat
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vaker geen antwoord op de vraag naar de mening van vrienden dan hogeropgeleiden.
In elk geval impliceert deze uitkomst dat hoger- en lageropgeleiden inderdaad op
verschillende wijzen tot een mening komen.
Figuur 7.1
Eigen
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Bron: COB 2008/4

7.5

Opleidingsrichting

Tot nu toe hebben we uitsluitend gekeken naar opleidingsniveau, maar de vraag is
ook of houdingen verschillen tussen opleidingsrichtingen. In tabel 7.3 hebben we de
gemiddelde scores weergegeven voor respondenten uit de panelstudie voor zes oplei
dingsrichtingen: techniek en natuurwetenschap; economie, handel en administratie;
opvoeding en onderwijs; medische en sociale zorg; maatschappijwetenschap, kunst,
cultuur en communicatie; en algemeen. Daarnaast onderscheiden we een restcatego
rie ‘overig’ voor mensen die zich niet konden plaatsen in de eerdere categorieën.
Welk van deze verschillen zijn ook daadwerkelijk toe te wijzen aan opleidingsrich
ting, en welke aan andere kenmerken als opleidingsniveau, geslacht en leeftijd? Om
dit na te gaan hebben we een multivariate analyse gedaan. In tabel 7.3 hebben we die
scores met vet weergegeven die significant afwijken van de score van de opleidings
groep ‘techniek, natuurwetenschap’. Hier komen wat interessante verschillen uit
naar voren.
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Tabel 7.3
Opleidingsrichtingen en drie soorten tevredenheid en drie andere houdingen: gemiddelde
scores a b, 2008

tevreden- tevreden- tevreden- sociaal
vertrouheid maat- heid
heid
wen
politiek
persoon schappij

pro multiculturele
samenleving

pro
Europa
6,2

techniek, natuurwetenschap

7,3

6,3

5,3

6,9

5,5

economie, handel, administratie

7,2

6,3

5,4

6,6

6,2

6,4

opvoeding, onderwijs

7,5

6,7

5,9

7,0

6,5

6,5

medische/sociale zorg

7,4

6,3

5,5

6,5

6,4

6,7

maatschappijwetenschap,
cultuur, kunst, communicatie

7,0

6,8

6,0

6,8

7,5

7,3

algemeen

7,2

6,2

4,9

6,5

5,8

5,8

overig/weet niet

7,1

6,0

4,8

6,1

4,9

5,6

a

b

Vetgedrukt zijn scores van opleidingsrichtingen die significant afwijken van de meest genoemde opleidingsrichting
‘techniek, natuurwetenschap’, rekening houdend met de effecten van een aantal andere kenmerken (opleidingsniveau,
inkomen, geslacht, omgeving, verstedelijking, welstand, leeftijd). Zie tabel 6.1 en 6.6 voor een toelichting van de
houdingen.
Het aantal respondenten per opleidingsrichting is: techniek, natuurwetenschap (n = 156), economie,
handel of administratie (n = 156), opvoeding of onderwijs (n = 69), medische of sociale zorg (n = 111),
maatschappijwetenschap, cultuur, kunst of communicatie (n = 24), algemeen (n = 131) en overig/weet niet (n = 101).

Bron: COB-panelstudie 2008

De opleidingsrichtingen ‘economie, handel, administratie’ en ‘maatschappij
wetenschap, cultuur, kunst, communicatie’ dragen bij aan significant minder
tevredenheid met het eigen leven. Een maatschappelijke opleiding draagt echter juist
wel bij aan tevredenheid over de maatschappij, net als een opleiding in opvoeding en
onderwijs. Ten aanzien van de multiculturele samenleving zien we de meest opval
lende verschillen. Mensen met een technische of natuurkundige opleiding beschou
wen de aanwezigheid van verschillende culturen aanzienlijk minder vaak als een
winst voor de samenleving dan mensen met een andere studierichting. Deze bevin
ding spoort met de resultaten van onderzoek van Zakrisson en Ekehammar (1998)
in Zweden. Mensen met een opleiding in maatschappijwetenschap, kunst, cultuur
of communicatie blijken het meest positief over de multiculturele samenleving; ze
wijken daarin significant en substantieel af van alle andere opleidingsrichtingen.
Mogelijk gaat het bij de aangetroffen verschillen minder om de inhoud van de
opleiding dan om de ervaringen en cultuur in de daarop aansluitende werkkring.
Met het beschikbare cob-materiaal is daar verder niets over te zeggen bij gebrek
aan informatie en aan voldoende respondenten. Bijlage B4 biedt met gegevens uit
het zeer omvangrijke 21minutenonderzoek van 2008 wel een indruk van de ver
scheidenheid in combinaties van opleidingsniveau en werkterrein. Dat gebeurt voor
tevredenheid met Nederland, vertrouwen in de Tweede Kamer en politieke betrok
kenheid. Over de hele linie zijn de verschillen naar opleidingsniveau groter dan naar
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werkterrein. De werkterreinen laten zich niet eenvoudig samenvatten naar enkele
grote sectoren met veel en weinig tevredenheid, vertrouwen of betrokkenheid. Wel
springen enkele groepen eruit, zoals de laagopgeleiden bij de politie, die vaak tevre
den zijn, en de laagopgeleiden bij financiële instellingen, die vaak vertrouwen in het
parlement hebben. Op alle drie opleidingsniveaus vallen werkenden in de horeca op
door hun geringe belangstelling voor politiek nieuws. Op alle drie opleidingsniveaus
volgen ambtenaren het politieke nieuws juist vaak intensief. Scherpere contrasten
zijn echter te vinden tussen groepen buiten de arbeidsmarkt: op elk opleidingsniveau
scoren huisvrouwen en –mannen bijzonder laag en gepensioneerden bijzonder hoog.
Werklozen en arbeidsongeschikten zijn aanzienlijk minder tevreden met het land
en vertrouwen de Kamer minder dan anderen. Bijlage B4 onderstreept dat er meer is
dan opleiding en dat opleiding meer is dan opleidingsniveau, maar voor het verder
uiteenrafelen van effecten van opleiding en andere kenmerken zijn betere data nood
zakelijk.

7.6

Conclusie

We hebben nog eens de grote verschillen in houdingen tegenover samenleving en
politiek tussen laag- en hoogopgeleiden laten zien. Geïnspireerd door eerder onder
zoek naar opleidingsverschillen in sociale en politieke betrokkenheid en qua tole
rantie en autoritaire voorkeuren, hebben we geprobeerd een vinger te krijgen achter
de mechanismen waardoor opleiding werkzaam is. Bij de tevredenheid met het eigen
leven lijkt vooral de door onderwijs bereikte welstand van belang alsook de welstand
van het milieu waarin men belandt. Bij de tevredenheid met samenleving en politiek,
het vertrouwen in andere mensen en de steun voor Europa en voor de multiculturele
samenleving werkt onderwijs meer via zelfvertrouwen, met name de overtuiging dat
men begrijpt wat er in de politiek gebeurt en men veilig voor de eigen mening kan
uitkomen (mastery). De opleidingsverschillen worden daardoor echter niet afdoende
verklaard.
Er is meer aan de hand en het is de moeite waard om daar in volgende verdiepende
studies verder naar te zoeken. Niet alleen de in het cob gebruikte kwantitatieve
indicatoren, maar ook de kwalitatieve onderdelen van dit en ander onderzoek maken
aannemelijk dat verschillen in maatschappelijke onvrede sterk verankerd zijn in
opleidingsverschillen (Elchardus 2008, Dekker 2008). Om de grotere onvrede van
lageropgeleiden te begrijpen en te kunnen verminderen is het van belang beter te
weten in welke mate en in welke onderlinge samenhang gevoelens van materiële
onzekerheid, sociale en culturele bedreiging en gebrekkige maatschappelijke en
politieke erkenning spelen, en of deze vooral individueel worden veroorzaakt en
ervaren of ook collectief tot stand komen en als groep worden ervaren.
Reeds verzameld materiaal kan daarvoor verder worden onderzocht, mogelijk via
een meer pad-analytische insteek. Daarbij dient meer aandacht te worden besteed
aan verschillen tussen leeftijdsgroepen c.q. generaties (Campbell 2006; Dekker en
Ester 2005). Laagopgeleide jongeren bevinden zich meer in een minderheidsposi
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tie en ervaren waarschijnlijk ook vaker dat ze niet voldoen aan maatschappelijke
verwachtingen. Bij de verzameling van nieuwe gegevens lijkt het de moeite waard om
in navolging van Deens onderzoek van Stubager (2009) aandacht te besteden aan de
mate waarin mensen tegenstellingen tussen lager- en hogeropgeleiden percipiëren
en zichzelf met een van deze categorieën identificeren. De bevindingen in dit hoofd
stuk impliceren dat dergelijke sociale en cognitieve aspecten een betere verklaring
bieden voor opleidingsverschillen in maatschappelijke houdingen dan de feitelijke of
ervaren welstand die het gevolg is van opleiding.
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Noten
1 De vergelijkbaarheid wordt beperkt door de leeftijdbegrenzing, een afwijkende grens
tussen laag en middenniveau van opleiding en vooral door de manier van onder
vraging (mondeling) en iets afwijkende vraagformuleringen.
2 Daarbij moet echter wel worden bedacht dat we hier de hele bevolking vergelijken.
Worden generaties of leeftijdsgroepen onderscheiden, dan zijn er wel aanwijzingen
dat ten aanzien van sociale en politieke betrokkenheid de kloof tussen hoger- en
lageropgeleiden groter wordt (Gesthuizen 2006).
3 Hier zijn ook theorieën aan toe te voegen die verschillen van opvatting over concretere
vraagstukken verklaren via opleidingsverschillen in algemenere waardeoriëntaties.
Een merkwaardig voorbeeld is de poging van Golebiowska (1995) om de gemiddelde
‘politieke tolerantie’ tegenover uiteenlopende groepen als racisten, atheïsten en
homoseksuelen te verklaren uit waarden die gemeten worden met onder andere opvat
tingen over vrouwenemancipatie en seksuele moraal. Dat neigt wel sterk naar een
tautologische verklaring.
4 Het betreft hier niet zozeer de opvattingen die aanwezig zijn binnen het netwerk en
waaraan een individu zich in meer of mindere mate zou aanpassen. Dit aspect is even
eens interessant, maar dat werken we pas in paragraaf 7.4 uit.
5 In het cob zijn, net als in de meeste andere grootschalige enquêtes, allochtonen
ondervertegenwoordigd. Hierdoor vormt met name de groep lageropgeleiden geen
ideale afspiegeling. Tegelijk betekent dit echter ook dat onze bevindingen over
opleiding niet worden beïnvloed door verschillen tussen etnische groepen.
6 In statistische termen zetten we de volgende stappen. In een eerste model hebben we
het effect van opleidingsniveau opgenomen als determinant van elk van de zes hou
dingen, zonder toevoeging van de elf variabelen die bij de drie mechanismen horen.
In dit eerste model zijn we nagegaan wat het oorspronkelijke effect is van opleidings
niveau.
In een tweede stap voegen we elk van de drie mechanismen apart toe aan het model.
Als zij inderdaad een verklaring bieden voor het effect van opleidingsniveau, moet
het eigenstandige effect van opleidingsniveau afnemen (in vergelijking tot het eerste
model). De procentuele afname van het eigenstandige effect van opleidingsniveau
is te zien als de mate waarin het effect wordt ‘wegverklaard’ door de mechanismen.
Wanneer het effect van opleiding na toevoeging van enkele variabelen halveert ten
opzichte van het oorspronkelijke model, concluderen we dat deze variabelen 50% van
het effect van opleiding verklaren.
7 In het eerste geval hebben we de twee subjectieve oordelen over het inkomen niet in de
analyse kunnen betrekken. Hierdoor hoefde de variabele over de feitelijke hoogte van
het inkomen niet te concurreren met andere variabelen, en kon deze eerder significant
zijn.
8 Uitsluitend op basis van het vierde kwartaal van 2008, omdat in eerdere kwartalen
cruciale omgevingskenmerken niet in het onderzoek waren opgenomen.
9 Uitsluitend op basis van de gegevens van het vierde kwartaal.
10 Deze aanpak draagt een groot risico met zich mee van een bias naar homogeniteit (de
respondent zal geneigd zijn om een zo klein mogelijk verschil met de eigen positie te
rapporteren). Deze bias is in dezelfde richting als de hypothese: we verwachten dat
lageropgeleiden sterker dan hogeropgeleiden naar homogeniteit streven.
11 De richting van het causale verband hebben we echter niet kunnen vaststellen.
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12 Het kan ook een ‘omgekeerd’ verband, zijn in die zin dat de perceptie van de tevreden
heid van anderen mede wordt bepaald door de eigen tevredenheid. Als men niet weet
wat de vrienden en kennissen vinden, kan men geneigd zijn om de eigen tevredenheid
op hen te projecteren, hetzij vanuit de overtuiging dat zij als verwante en weldenkende
mensen tot eenzelfde oordeel zullen komen, hetzij vanuit een behoefte aan steun
voor het eigen oordeel. Zo kunnen mensen volgens cognitieve psychologen makkelijk
een false consensus percipiëren. Het ligt echter niet voor de hand dat hogeropgeleiden
hiertoe meer geneigd zijn dan lageropgeleiden, terwijl in figuur 7.1 hun tevredenheid
wel sterker samenhangt met wat ze in hun omgeving signaleren.
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8

Nederland door een normen-en-waardenbril

Peggy Schyns

8.1

Normen en waarden en het debat

“Om een mp3-speler of een paar schoenen iemand doodsteken, dat vind ik een teken dat
de normen en waarden dramatisch aan het veranderen zijn. Waar zijn de tijden gebleven
dat materialisme niet meer op de voorgrond stond, en we gewoon veilig en gelukkig samen
konden leven?”
“Ondanks de aandacht die er de afgelopen jaren is geweest om meer respect in de samenleving
te krijgen (normen en waarden), is dit duidelijk verslechterd. Mensen zijn steeds individueler
en gedragen zich ook zo. Of ze zetten zich als groep tegen de samenleving af.”
“De jeugd heeft soms totaal geen besef van normen en waarden en ouders hebben geen tijd
om hun kinderen fatsoenlijk op te voeden omdat men beiden hard moet werken om goed te
kunnen leven.”
Het begrippenpaar ‘normen en waarden’ is inmiddels zo ingeburgerd geraakt in
het Nederlands taalgebruik dat het met een zekere regelmaat en een schijnbaar
groot gemak door de burger in de mond wordt genomen om te beschrijven hoe het
met de samenleving gaat. In hoofdstuk 2 kwam al aan de orde dat samenleven en
normen en waarden bovenaan prijken wanneer het om gesignaleerde problemen
in de samenleving gaat. Het gaat dan met name om de omgangsvormen die menig
Nederlander een doorn in het oog zijn. Omgangsvormen zijn volgens sommigen dan
ook de kern van het debat: ‘Alledaagse ergernissen, daar draait het normen-en-waar
dendebat uiteindelijk om’ (De Vries 2004: 39).
Het politieke normen-en-waardendebat van de laatste jaren is echter breder
ingezet dan alleen een discussie over de verloedering op straat of het gebrek aan
respect tussen mensen. De door premier Balkenende in 2002 ingestelde commissie
over normen en waarden en de door minister Ter Horst gelanceerde aanzet van eind
1
2008 tot een Waardencatalogus gaan zeker niet uitsluitend over omgangsvormen,
maar zijn juist ook gericht op fundamentele waarden waarop onze samenleving zou
moeten rusten, zoals rechtvaardigheid, betrokkenheid, zorgzaamheid en tolerantie
(Woldring 2004: 55; Dirks en Sitalsing 2008).
Het normen-en-waardendebat is ook geen recent fenomeen. De meest bekende
voorloper stamt uit eind jaren zeventig, toen met name cda-premier Van Agt tegen
verruiming van de abortus- en euthanasiewetgeving pleitte, als reactie op de moreel
‘losse’ jaren zestig en zeventig (wrr 2003: 30). Maar ook vóór deze periode was er
geregeld sprake van een ethische reveil, zoals vlak na de oorlog als reactie op de wat
losbandig geachte verzetsjaren (ibid.).
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Nederland is in Europa geen uitzondering. In Duitsland woedt eveneens een dis
cussie over ordelijkheid en netheid, die met name op scholen wordt betrokken. In
Frankrijk spreekt men over incivilités voor ergerlijk en onbeschaamd gedrag dat men
veroordeelt en soms gezien wordt als voorbode voor andere vormen van publiek
geweld (ibid.: 34). Ook de Nederlandse discussie over integratie van minderheden –
een ander hoofdthema binnen het normen-en-waardendebat – vindt weerspiegeling
in de omringende landen.
Kortom, de onvrede over normen en waarden is eerder regel dan uitzondering: de
onvrede steekt regelmatig de kop op in zowel de publieke als de politieke arena, gaat
om meer dan de recent ontstoken korte lontjes, en heeft ook in andere landen geleid
tot debatten.
De centrale vragen van dit hoofdstuk zijn: in hoeverre spelen normen en waarden
een rol in percepties van burgers over de ontwikkeling van Nederland, welke typen
normen en waarden onderscheidt men en welke positie nemen omgangsvormen
hierin in?
In paragraaf 8.2 schetsen wij percepties van burgers over normen en waarden
in Nederland door de tijd heen. Daarna definiëren we in paragraaf 8.3 het begrip
penpaar normen en waarden, en maken we onderscheid tussen een brede en een
enge opvatting. In paragraaf 8.4 bekijken we normen en waarden vanuit de brede
invalshoek, dat wil zeggen observaties van burgers over in de samenleving gedeelde
normen en waarden en wat daar mogelijk in mis gaat. De vraag is of en hoe Neder
landers in termen van normen en waarden in brede zin uiting geven aan hoe ver
keerd of goed zij het met Nederland vinden gaan. Wat valt Nederlanders op over
de publieke moraal als zij uitweiden over ontwikkelingen in ons land? Wat zijn de
grote zorgen, waarover is men juist hoopvol? Paragraaf 8.5 focust vervolgens op een
belangrijke component van normen en waarden in brede zin, namelijk de omgangs
vormen. We sluiten dan meer aan bij het dagelijks taalgebruik waarin normen en
waarden worden opgevat als omgangsvormen in de publieke ruimte; wat wij in dit
hoofdstuk normen en waarden in enge zin noemen. Hoe omschrijft men concreet de
omgangsvormen? Benoemt men specifieke groepen die overlast op dit gebied bezor
gen? Verwijst men ook nog naar bepaalde locaties? Verder gaan we in deze paragraaf
kort in op mogelijke verbanden die burgers zelf leggen tussen omgangsvormen en
andere ontwikkelingen in de samenleving. Tot slot kijken we naar mogelijke ver
schillen tussen lager- en hogeropgeleiden, onder meer in de aangesneden thematiek
en toon van de opmerkingen. In de slotparagraaf laten we de belangrijkste conclu
sies kort de revue passeren.

8.2

Percepties van ontwikkelingen in normen en waarden

In de studie Culturele Veranderingen en haar voorgangers is aan Nederlanders
gevraagd of men vindt dat de zeden en het gedrag vooruit of achteruit zijn gegaan in
ons land. In figuur 8.1 zien we dat zo’n 40 jaar geleden vier op de tien Nederlanders
vonden dat het achteruit ging, terwijl dat in 2006 is opgelopen tot zo’n 60% (Schyns
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en Dekker 2008: 41). Men is in de loop van de tijd duidelijk sceptischer geworden
over de ontwikkeling van zeden en gedrag in ons land. De afgelopen vijftien jaar is
het percentage pessimisten dan ook niet meer onder de 60% gezakt, met als laatste
hoogtepunt (of zo men wil dieptepunt) 70% in 1998 (ibid.).
Figuur 8.1
Titel
Ontwikkeling
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a ‘Sommige mensen zijn van mening dat de opvattingen over gedrag en zeden in ons land steeds meer achteruit gaan,
anderen vinden juist dat het er beter op wordt. Wat is uw mening?’
Bron: DANS (Sex in Nederland 1968, Progressiviteit en conservatisme ’70); SCP (CV ’75-’06)

In het cob is in iets andere bewoordingen een soortgelijke vraag voorgelegd. Vinden
we dat de normen en waarden in Nederland over het algemeen de verkeerde of de
goede kant op gaan? Als we naar de ontwikkeling in 2008 kijken, dan zien we ook
hier (zie figuur 8.2) dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders van mening
is dat het de verkeerde kant op gaat. Hoewel we van het eerste tot het derde kwartaal
een bescheiden afname zien (van 76% naar 69%), groeit de aanhang vervolgens weer
naar 75% aan het einde van het jaar, maar de periode is uiteraard te kort om van een
trend te spreken.
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Figuur 8.2
Figuur
8.2
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Bron: COB 2008/1-4

In bijlagetabel B2.4 zien we hoe deze opvattingen voor 2008 gemiddeld en over
verschillende groepen verdeeld zijn. Gemiddeld is bijna driekwart van de bevolking
van mening dat het duidelijk of iets meer de verkeerde kant op gaat met de normen
en waarden. Iets meer dan een vijfde acht de ontwikkeling ongeveer gelijk of weet het
niet, en een zeer kleine minderheid ziet het (duidelijk) de goede kant op gaan. Tussen
mannen en vrouwen vinden we geen al te grote verschillen; mannen zijn wel iets
minder pessimistisch over de ontwikkeling van normen en waarden dan vrouwen.
Ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn er geen al te grote verschillen:
18-34-jarigen geven iets minder vaak aan dat het (duidelijk) de verkeerde kant op gaat
en zien eerder een gelijke ontwikkeling. Lageropgeleiden zijn wel iets pessimisti
scher over de normen en waarden dan hogeropgeleiden: 77% ziet het de verkeerde
kant op gaan, tegenover 70% van de hogeropgeleiden. Niettemin blijken de zorgen
over het algemeen te leven onder alle lagen van de bevolking.

8.3

Normen en waarden ontleed

Maar wat moeten we nu precies verstaan onder normen en waarden? Een van de con
clusies van het wrr-rapport Waarden, normen en de last van het gedrag is dat waarden
en normen duidelijk verschillende begrippen zijn, dat ze meerdimensionaal zijn en
wanneer niet gespecificeerd tamelijk vruchteloos in gebruik: ‘Algemene discussies
over waarden en normen hebben weinig zin, tenzij wordt aangegeven over welke
inhoudelijke waarden en normen en op welk abstractieniveau de discussie gevoerd
wordt’ (wrr 2003: 66). Om tot zinvolle uitspraken te komen, is het noodzakelijk om
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uiteen te zetten wat wij in dit hoofdstuk onder waarden en normen verstaan. Voor
een beter begrip maken we drie onderscheiden.
Ten eerste het onderscheid tussen normen en waarden. Waarden, dat wil zeggen
dat wat burgers nastrevenswaardig vinden in termen van het goede leven, kunnen
abstract geformuleerd zijn, zoals vrijheid, geluk en eerbied voor het leven, maar ook
op een wat concreter niveau, zoals respect voor ouders en gezagdragers, hulp bieden
aan vrienden, een gezond leven leiden en veilig van het verkeer gebruik maken.
Normen kan men omschrijven als in regels verpakte waarden, dat wil zeggen hoe
te komen tot bepaalde waarden in termen van ge- en verboden of do’s-and-don’ts.
Normen zijn veelal gedragsgerelateerd. Bekende normen zijn verkeersregels (met als
achterliggende waarde bijvoorbeeld veiligheid), strafregels zoals vastgelegd in het
strafrecht (waarde: respect voor leven, eigendom etc.) en sociale normen zoals de
beroemde omgangsvormen tussen mensen in het dagelijkse leven (waarde: respect
en tolerantie voor andersdenkenden). Probleem is meestal dat uit een enkele waarde
verschillende normen afgeleid kunnen worden die vervolgens ook weer met elkaar
kunnen botsen (wrr 2003).
Een tweede onderscheid is dat tussen een brede en enge benadering van normen
en waarden. In paragraaf 8.4 kijken we allereerst vanuit de brede invalshoek naar
normen en waarden, aangezien deze meer omvatten dan alleen omgangsvormen. Uit
het enquêtemateriaal blijkt dat Nederlanders zich wel degelijk zorgen maken over
het verdwijnen van bepaalde fundamentele waarden in de samenleving, zoals soli
dariteit. Echter, aangezien omgangsvormen in discussies over waarden en normen
een grote rol spelen (wrr 2003: 23) en in het dagelijks taalgebruik bijna synoniem
zijn geworden met normen en waarden, besteden we in paragraaf 8.5 aandacht aan
omgangsvormen, als normen en waarden in enge zin.
Een derde onderscheid in het onderzoek naar normen en waarden is de onder
verdeling in normen en waarden over de inrichting van het eigen leven van burgers
enerzijds, en normen en waarden over de inrichting van de samenleving – of, beter
nog, het samenleven – anderzijds. Het eerste zou men de privémoraal kunnen
noemen, waarin burgers hun eigen morele overwegingen laten gelden over hoe het
leven geleefd dient te worden (Buitenweg 2007: 195). In het tweede geval spreken we
eerder over de publieke moraal. Deze laatste moraal is smaller qua onderwerp omdat
het alleen over het publieke leven gaat – het samenleven – en niet over het gehele
(publieke én privé-) leven, maar juist ook breder omdat het in principe voor allen
geldt die samenleven (ibid: 195-196). Over dit deel van de moraal is consensus nodig
‘opdat de samenleving kan reilen en zeilen’ (Dupuis 1998: 49). Het is dit laatste type
moraal dat in dit hoofdstuk centraal staat. Omdat de vraag die we onderzoeken de
ontwikkeling van Nederland betreft ligt het ook meer voor de hand dat burgers ver
wijzen naar de publieke moraal dan naar hun privémoraal. Heel strikt is dit onder
scheid tussen privémoraal en publieke moraal echter niet te maken. De normen en
waarden op beide terreinen zullen overlap vertonen.
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8.4

Normen en waarden in brede zin

In hoofdstuk 2 zagen we al dat 64% van de Nederlanders aangeeft dat het met het
land iets meer of duidelijk de verkeerde kant op gaat, tegen een kwart (gematigd)
positief en 10% die het niet weet. Vervolgens is in de enquête ruimte geboden om in
eigen bewoordingen zijn of haar mening uit te leggen. Iets meer dan de helft van de
geënquêteerden maakt daadwerkelijk gebruik van die mogelijkheid. We hebben de
antwoorden van 350 random geselecteerde respondenten (uit 2270 open antwoor
den) nader geanalyseerd met het softwareprogramma Atlas-ti, dat helpt om teksten,
grafisch en audiovisueel materiaal kwalitatief te analyseren. We zijn bij 350 res
pondenten gestopt, omdat er een verzadiging optrad in de geuite thema’s en onder
werpen. We onderzoeken nu eerst de vraag in hoeverre normen en waarden een rol
spelen in de percepties van Nederlanders over de ontwikkeling van het land. Daarna
komt de thematiek binnen de benoemde normen en waarden aan de orde.

Normen en waarden en de ontwikkeling van Nederland
Dát burgers normen en waarden benoemen wanneer zij de ontwikkeling van Neder
2
land kenschetsen, staat buiten kijf. Naast maatschappelijke normen en waarden
verwijzen Nederlanders echter ook frequent naar gebeurtenissen binnen en emoties
3
over de politiek, de media en de economie. Zo ervaart men bepaalde politici als
irritant en stelt men dat er schokkende berichten op het nieuws te zien waren, dat
het persoonlijk financieel slechter gaat, of dat men zich in het algemeen zorgen
maakt over de economische crisis. Ook benoemen burgers verschillende waarden
en normen die zij zelf belangrijk vinden, maar die niet per se tot de publieke moraal
behoren. Over de (her-)verdeling van rijkdom is er bijvoorbeeld niet zozeer een
gedeelde publieke moraal, maar is er eerder sprake van verschillende politieke opvat
tingen die niet voor alle mensen gelden. De scheidslijn is niet duidelijk te trekken.
Solidariteit als algemene waarde wordt meestal tot de publieke moraal gerekend
(Dupuis 1998: 48), maar solidariteit tussen inkomensgroepen in de vorm van bij
voorbeeld inkomensnivellering kan men weer als een politieke invulling van solida
4
riteit beschouwen, waarmee het niet tot de publieke moraal behoort. De hierboven
genoemde bredere thema’s zijn al uitgebreid aan de orde gekomen in hoofdstuk 2 en
zullen we hier niet verder bespreken.
Om een iets kwantitatiever beeld te krijgen hebben we een aantal trefwoorden op
het gebied van normen en waarden geturfd, zoals deze genoemd zijn bij een andere
vraag naar de belangrijkste problemen in de samenleving. Van de 3860 respondenten
5
die minimaal één probleem opsommen, heeft bijvoorbeeld 4% van de respondenten
het concrete begrippenpaar ‘normen en waarden’ genoemd, 6% ‘respect(loos)’, heeft
3% verwijzingen gemaakt naar doorgeschoten ‘individualisme/individualisering’,
en 1% naar ‘opvoeding van jongeren’, ‘vrijheid van meningsuiting’, en ‘solidariteit’.
Ter vergelijking met andere populaire probleemgebieden (zie hoofdstuk 2, tabel
2.3): de termen ‘integratie’ en ‘armoede’ worden beide door 3% van de respondenten
genoemd, en ‘criminaliteit’ door 6%.
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Wanneer we vervolgens kijken hoe Nederlanders zich uitdrukken in de vraag
waarom het met ons land de goede of verkeerde kant op gaat, dan valt allereerst de
relatieve kortheid van stof op: ook al krijgt men de ruimte, korte antwoorden vormen
toch de hoofdmoot van de antwoorden. Ten tweede valt op dat men redelijk expliciet
zegt waar men zich aan stoort bij omgangsvormen (‘korte lontjes’, ‘ikke, ikke, ikke’,
‘grote mond’, ‘geen respect meer’), en dat andere waarden en normen relatief minder
en eerder impliciet benoemd worden. Dit verschijnsel is al eerder gesignaleerd in
focusgroepen over normen en waarden (Dekker et al. 2003a: 4). Om een voorbeeld te
geven: de termen solidariteit en saamhorigheid worden nauwelijks letterlijk gebruikt
(zeven keer), terwijl indirecte of impliciete beschrijvingen meer voorkomen; verpakt
in woorden als ‘zorg naar anderen’, ‘mensen die opkomen voor de minderbedeelden
in hun omgeving’, ‘wij hebben het hier goed en denken weinig aan onze medemens’.
Kortom, gevraagd naar waarom Nederland de goede of verkeerde kant op gaat,
verwijst men naast beschrijvingen van en emoties over de huidige situatie en de pri
vémoraal, eveneens frequent naar de publieke moraal of normen en waarden in brede
zin. Daarbij uiten de meeste Nederlanders zich in korte bewoordingen in plaats van
lange bespiegelingen, en met uitzondering van de omgangsvormen worden andere
waarden en normen vaak wat implicieter benoemd.
Over welke thema’s maakt de Nederlander zich vooral zorgen als het gaat om de
6
publieke moraal? En waarover is men juist hoopvol? Hierboven werd al duidelijk dat
met name de omgangsvormen de gemoederen flink bezig houden. Daarmee is echter
niet alles gezegd over publieke normen en waarden. Nederlandse burgers drukken
zich ook uit in termen van veiligheid, solidariteit, Nederlandse eigenheid, opvoeding
van jeugd tot goede burgers, en moraliteit van gezagdragers. Deze thema’s komen
hieronder successievelijk aan de orde, waarna we zullen eindigen met positieve ont
wikkelingen die gesignaleerd worden.

Omgangsvormen en doorgeschoten vrijheid van meningsuiting
De grote aandacht voor sociaal onwenselijke omgangsvormen valt niet te ontken
nen. Omgangsvormen kan men onder de sociale normen scharen, die gedrag als
gepast of ongepast definiëren (wrr 2003: 61). Ze zijn een belangrijke voorwaarde om
het samenleven enigszins soepel te laten verlopen. Het overwicht van omgangsvor
men binnen normen en waarden is geen schokkend nieuws, aangezien dit al eerder
uitgebreid in de kwartaalberichten aan de orde is gekomen. Wat wel opvalt is dat
Nederlanders het hier niet eens zozeer over de voeten op de bank in de bus of trein
hebben, maar meer verwijzen naar een algemene fatsoensafname, de hedendaagse
mentaliteit waar men zich zorgen over maakt, met name onder jongeren, en hieraan
gekoppeld de vrijheid van meningsuiting die te ver is doorgeschoten.
“Er is nog maar weinig over van ons tolerante gedrag. Tegenwoordig hebben we allemaal
nogal lange tenen en kunnen we geen tegenspraak meer dulden. We hebben nogal een kort
lontje.”
“De jeugd lost veel op met een grote mond en van waarden en normen hebben ze nog nooit
gehoord.”
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“Ik vind dat er te weinig respect is naar andere mensen. Zowel van jongeren naar ouderen
als andersom. Alles moet maar kunnen, alles moet gezegd kunnen worden onder het mom
van de vrije meningsuiting. Ik vind dat mensen niet het recht hebben om te beledigen. Je
moet kunnen zeggen wat je vindt op een tactische manier.”
“De samenleving verhardt. In naam van ‘vrije meningsuiting’ worden de ergste dingen
geroepen. Er is een toename aan botheid.”
Hoewel in deze citaten ook veelvuldig wordt verwezen naar waarden zoals respect,
vrijheid van meningsuiting en tolerantie, is het duidelijk dat men niet blij is met de
in hun ogen toegenomen lange tenen, korte lontjes en grote monden: ongewenste
omgangsvormen die niet passen bij een beschaafd land zoals Nederland.

Veiligheid en criminaliteit
Veel Nederlanders maken zich grote zorgen over de veiligheid en criminaliteit in
Nederland. Veiligheid is een basis(voor)waarde voor een samenleving om goed
te kunnen functioneren, waar normen zoals elkaar niet beroven, niet doden, niet
bedriegen – kortom, elkaar niet schaden – van zijn afgeleid (Dupuis, 1998: 50).
Mensen die dit thema aansnijden menen dat criminelen zo maar weer vrij kunnen
komen door procedurele fouten, of dat zij met lichte straffen voor zware delicten weg
komen, en dat is hen een doorn in het oog. Ze vinden dat schending van juridische
normen dan ook zwaarder gestraft moet worden, waarbij ze zich met name zorgen
maken over de, in hun ogen, te lichte strafmaat in Nederland. De overschrijding
van juridische normen valt onder onwettige handelingen, terwijl de bovenstaande
overschrijding van fatsoensnormen eerder onder onprettige of onduldbare gedragin
gen valt (wrr 2003: 62-62). Binnen dit thema verwijst men ook vaak naar agressieve
omgangsvormen in de publieke ruimte, waardoor men uit angst voor de eigen veilig
heid geen opmerkingen durft te maken over ongepast en zelfs strafbaar gedrag.
“Er zouden hogere straffen moeten komen, nu zijn die veel te laag. Alleen al voor de
slachtoffers is dit veel rechtvaardiger. Criminelen staan nu snel weer op straat en vervallen
in crimineel gedrag. Sommige mensen zullen nooit ‘braaf’ worden. Deze worden toch weer
losgelaten in de maatschappij.”
“Veel meer geweld, geen veilig gevoel als je op straat bent, je moet oppassen wat je tegenwoordig nog zegt.”
“Je hoort en leest steeds vaker van vele vormen van agressie, je kan tegen niemand meer
wat zeggen of ze leggen je om. Vroeger had men respect voor de politie, nu lachen ze er om.”

Solidariteit en individualisering
Het spanningsveld tussen individu en samenleving vormt eveneens vaak aanleiding
tot bespiegelingen over de nadelige gevolgen van individualisering en een algehele
afname van de solidariteit met zwakkeren in de samenleving. Wanneer de indivi
duele vrijheid te ver door slaat, ziet men dit uitmonden in egoïsme, waardoor er
geen oog meer is voor anderen in de samenleving en de solidariteit met bijvoorbeeld
armen maar ook met de gewone medeburger afneemt. Individualisering wordt ook
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wel in verband gebracht met verslechterde omgangsvormen. Dit wordt minder in
deze wat abstractere termen gegoten, maar men verwijst meer naar concrete uitin
gen van egoïsme onder burgers en naar weinig oog hebben voor groepen burgers die
het minder hebben getroffen.
“De samenleving wordt individualistischer. Ieder vecht voor zijn eigen belang. Men stelt
zich geen sociaal doel.”
“Mensen zijn harder naar anderen en naar zichzelf. Denken vaker egoïstisch: ‘Als ik het
maar goed heb’. Solidariteit brokkelt af.”
“Nederland is egocentrisch. Alles kan en mag! Wij hebben het hier goed en denken weinig
aan onze medemens. Dat vind ik schokkend.”

Nederlandse normen en waarden
De vraag welke normen en waarden de basis vormen voor het samenleven houdt
onlosmakelijk verband met de vraag of er zoiets als Nederlandse normen en waar
den zijn, en zo ja, hoe deze zich dan verhouden tot normen en waarden van andere
culturen. Geen eenvoudige vraag, maar wel iets waar Nederlanders uitgesproken
meningen over hebben. We vinden onder deze noemer pleidooien voor het behoud
van de eigen cultuur (zonder expliciet te maken wat deze concreet inhoudt) en tegen
het behoud van culturen van etnische groepen die in Nederland komen wonen, maar
ook tegengestelde bespiegelingen over de doorgeschoten intolerantie tegenover
allochtonen, die alleen maar leidt tot tweespalt in de samenleving.
“We geven te veel ruimte aan allochtonen die hun eigen culturen vasthouden en daardoor
integreren ze slecht en bouwen gewoon hun eigen wereldje met hun eigen normen en waarden. Hierdoor gaan de Nederlandse normen en waarden achteruit en blijft er te weinig
ruimte voor de Nederlandse eigenheid. Als ze hier willen wonen, dan houden ze zich maar
aan onze cultuur. Probeer maar eens een katholieke kerk in Turkije te bouwen.”
“Er zijn te veel intolerante minderheden in Nederland. Ik tolereer een boerka, maar dan
moet de boerka ook een minirok tolereren. Dat laatste gebeurt niet. Tolerantie moet van
twee kanten komen en het lijkt erop dat de tolerantie de laatste tijd alleen van de autochtone Nederlander vandaan komt.”
“Steeds meer allochtonen nemen de overhand. Ik heb géén hekel aan die mensen, maar ze
moeten wel leven naar de Nederlandse regels en maatstaven en niet naar die van henzelf.
Dan moeten ze maar in hun eigen land blijven.”
“Zwart-wit denken over de moslims in Nederland (moslim is terrorist) wat nog eens sterk
wordt aangewakkerd door mensen als Wilders en Verdonk. Wat mij vooral verontrust is
dat deze mensen wel veel aanhang hebben. Voor mij een teken dat de samenleving verhardt.
De overige politieke partijen hebben daar geen antwoord op. Er is geen trend vanuit de
anderen dat samenleven met meer culturen juist goed is en veel kan opleveren, dat wij juist
met de moslimgemeenschap de terroristen moeten bestrijden.”
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Opvoeding
Een veel besproken punt is de opvoeding van de jeugd door met name de ouders.
Hoewel de opvoeding van kinderen meestal tot het privédomein van ouders wordt
gerekend (zo lang ouders juist handelen), is opvoeding bij uitstek het terrein waar
moraliteit wordt overgedragen: ‘Kinderen wordt geleerd en “voorgeleefd” wat
tolerantie, individuele vrijheid en solidariteit betekenen’ (Boutellier 1993: 217). In de
open antwoorden ziet men het dan ook als een plicht van ouders dat zij hun kroost
tot volwaardige burgers opvoeden, maar is men tegelijkertijd van mening dat ouders
daar in falen door gebrek aan tijd en door materialistische waardeoriëntaties.
Omgangsvormen (respectloosheid van jeugd) en criminaliteit (de jeugd weet niet
meer wat goed of slecht is en ontspoort) vertonen overlap met dit thema.
“Opvoedcursussen. Niemand in dit land leert hoe je een kind op moet voeden en ieder moet
dat voor zichzelf uitzoeken, met alle narigheid van dien.”
“Opvoeding, echte aandacht voor kinderen, tijd, geduld, respect. Gevolgen daarvan zijn
materialistische leeghoofdigheid en geen respect voor milieu/mensen.”
“Met name de normen en waarden vervagen. Ik sta voor de klas en zie het al bij hele jonge
kinderen gebeuren. Veel ouders vinden dat hun gezin als eerste telt en daarna pas de rest, en
dat zie ik in dingen als het parkeren van auto’s, elkaar voorrang geven op het fietspad, in
de supermarkt.”

Ethisch gedrag van gezagdragers en topbestuurders
Een ander thema dat vaak ter sprake komt zijn immorele of incompetente praktijken
van gezagdragers zoals politici en van topbestuurders van ondernemingen of de
zorgsector. De impliciete waarden hierachter zijn (verwachte) eerlijkheid, rechtvaar
digheid en competentie van leidende figuren binnen de samenleving, en hiervan
afgeleid is de norm dat gezagdragers zich niet mogen bezondigen aan ethisch laak
baar gedrag, te meer omdat zij een voorbeeldfunctie vervullen. Wat hier opvalt zijn
verwijzingen naar Wilders en Verdonk, die volgens de respondenten groepen in de
samenleving tegen elkaar opjutten, en niet het goede voorbeeld geven van respectvol
met iedereen omgaan. Men is hen vaak liever kwijt dan rijk, of vindt dat andere poli
tici hen op zijn minst meer van repliek moeten dienen. De politiek in het algemeen
verwijt men verder het niet nakomen van verkiezingsbeloften en het laten prevaleren
van het eigen belang boven het algemeen belang. Ook maakt men zich boos over
topbestuurders die zich aan zelfverrijking bezondigen.
“Mensen als Verdonk en Wilders stimuleren het zwart-witdenken en dus haat en onbegrip
ten opzichte van elkaar. En juist daardoor zullen moslimjongeren meer geneigd zijn te
extremiseren. [...] Politiek Den Haag moet met een goed alternatief komen tegen Wilders en
Verdonk en niet als schapen toezien hoe deze twee de hele samenleving verzieken!”
“Elke minister of staatssecretaris lijkt meer uit te zijn op het vestigen van de eigen naam in
de geschiedenisboeken dan op het nemen van voor de burgers goede beslissingen die ook (en
vooral) op de langere termijn effect sorteren.”
“Mensen in hoge en topposities hebben meer oog en aandacht voor zelfverrijking dan voor
het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het land.”
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“De absurde verrijking van de topmensen in het bedrijfsleven staat in geen enkele verhouding tot de prestatie die ze leveren. Ook worden grote nationale en internationale bedrijven
verkwanseld aan het buitenland om de zakken van de hoge heren te vullen. De gewone man
wordt hier de dupe van.”

Hoop voor de toekomst
Zoals gezegd geven de meeste Nederlanders aan dat het slecht gaat met het land.
Niettemin zijn er ook positieve geluiden te beluisteren over de ontwikkeling van
publieke normen en waarden. We laten daarom enkele citaten de revue passeren die
qua inhoud eerder passen bij de eerdergenoemde thema’s, maar qua toon tegen
over de geuite zorgen staan. Men ziet bijvoorbeeld meer saamhorigheid ontstaan,
benoemt de aanpak van de verloedering en signaleert positieve ontwikkelingen op
het vlak van integratie, zij het wat impliciet geformuleerd.
“Ik krijg de indruk dat de publieke opinie meer in de richting gaat van saamhorigheid (mits
niet ten koste van persoonlijk belang).”
“Eindelijk wordt er wat gedaan met de verloedering van de maatschappij. Probleemwijken worden kritisch bekeken. Problemen worden bij de naam genoemd en er wordt aan
gewerkt. Jongeren worden gestimuleerd om te werken of te studeren. Ouders worden meer
aangesproken.”
“Door diverse controversiële vraagstukken worden we gedwongen zaken opener en indringender te behandelen, daardoor komt er meer kennis over elkaars standpunten en komt
men vaker tot een respecteren van elkaar.”
Samenvattend zien we dat Nederlanders zich in hun uitleg waarom het met Neder
land de verkeerde of goede kant op gaat ruimschoots bedienen van een vocabulaire
over normen en waarden in brede zin, oftewel publieke moraaltermen. Naast de
omgangsvormen noemen zij uiteenlopende thema’s. Het valt op hoe weinig con
sensus er eigenlijk is over de vigerende publieke moraal: hoewel Nederlanders zich
hierover duidelijk grote zorgen maken, heerst er over thema’s zoals Nederlandse
normen en waarden en solidariteit en individualisering ook verdeeldheid over hoe we
dan zouden moeten samenleven.

8.5

Normen en waarden in enge zin: omgangsvormen

In het recente debat over normen en waarden is de grote aandacht voor omgangs
vormen redelijk uniek te noemen voor Nederland. Een rondgang langs buitenlandse
wetenschappers leert ons dat omgangsvormen in andere landen eerder zijdelings
7
aan de orde komen. In Duitsland concentreert het debat zich bijvoorbeeld meer op
thema’s zoals jeugd en geweld, ethisch gedrag van de elite, culturele identiteit en
integratie van moslims en familiewaarden. In de Verenigde Staten bepalen issues
omtrent leven en dood (abortus en euthanasie), homoseksualiteit, ras, bezit van
wapens en belastingen onder meer de morele agenda. En in Griekenland zorgt
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onder meer corruptie van politici en topmanagers voor verhitte publieke en politieke
debatten.
In de enquête gebruikt men uiteenlopende termen om een teloorgang in Neder
landse omgangsvormen te beschrijven: weinig respect of respectloosheid, snauwen,
dreigen, een grote mond opzetten, onbeleefdheid, lange tenen, korte lontjes, geen
fatsoen, asociaal rijgedrag, niet goed met elkaar omgaan, meer geweld en agressie,
overassertief gedrag, snel in de wiek geschoten zijn, minder verdraagzaamheid en
tolerantie, angst om iemand aan te spreken, te gehaast leven, oppassen wat je zegt,
negativiteit, slechte sfeer, verharding. Het ongewenste gedrag dat men in de open
bare ruimte waarneemt is een mengeling van zowel fysieke als verbale onbeleefdhe
den (zie voor dit onderscheid Phillips en Smith 2003).
In grote meerderheid schrijft men deze tendensen toe aan de samenleving of aan
mensen in het algemeen, zoals blijkt uit het volgende citaat: ‘Verharding in de maat
schappij, de mensen zijn erg op zichzelf gericht.’ Als men verwijst naar bepaalde
groepen, dan maakt men zich vooral zorgen over de omgangsvormen van de jeugd,
allochtonen of een combinatie daarvan.
“[…] Ik denk dat de normen en waarden van de jongere generatie minder beleefd en geletterd zijn.”
“Het is misschien radicaal maar ik ben wel van mening dat allochtonen in openbare ruimtes of plekken waar veel mensen komen gewoon Nederlands met elkaar moeten spreken. De
meesten ontvangen ook geld van Nederland dus Nederlands leren spreken is wel het minste
wat ze kunnen doen.”
“Je mag niet discrimineren maar het zijn negen van de tien keer de buitenlandse jongens die
geen respect hebben voor andermans spullen”.
Uit Australisch onderzoek naar publieke incivilities blijkt eveneens dat vaker niet dan
wel naar specifieke groepen zoals jongeren, ouderen, allochtonen en drugsgebrui
kers wordt verwezen als plegers van ongewenst gedrag (Phillips en Smith 2003: 98).
Blijkbaar ergert zich men vooral aan iedereen in het algemeen en aan niemand in het
bijzonder als het gaat om deze vormen van publieke etiquette.
Opvallend is ook dat men de slechte omgangsvormen omschrijft zonder nadere
locatieduiding. Anders dan uit het Australische onderzoek naar voren komt, worden
beroemde plekken van mogelijke overlast, zoals het openbaar vervoer, openbare
wegen (road rage) uitgaansgelegenheden, winkels of supermarkten (supermarket trolley
8
9
rage) , recreatieterreinen of de straat, niet of nauwelijks genoemd. Ook hier is dus in
beginsel eerder sprake van een geanonimiseerde publieke ruimte waar men onge
wenste omgangsvormen waarneemt dan concrete plekken van ongewenst gedrag.
We dienen wel te vermelden dat de algemeen gestelde vraag naar waarom Nederland
de verkeerde of goede kant op gaat ook niet uitnodigt tot gedetailleerde locatiebe
schrijvingen van overlastgevend gedrag.
Leggen Nederlanders ook verbanden tussen omgangsvormen en andere ontwik
kelingen in de samenleving? Hoewel we in hoofdstuk 2 al constateerden dat expli
ciete redenaties over oorzaak en gevolg uitzonderlijk zijn, vinden we toch een aantal
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voorbeelden waarin individualisering gezien wordt als oorzaak van gebrekkige
omgangsvormen, die vervolgens leiden tot verharding van de samenleving.
“Ik denk dat de Nederlanders steeds meer op zichzelf gericht zijn met als gevolg dat de communicatievaardigheden vervagen, wat leidt tot een lager inlevingsvermogen, wat resulteert
in een afname aan respect en een toename aan intolerantie.”
“Individualisering neemt toe met als gevolg een afname in verdraagzaamheid van andere
culturen, zowel door autochtonen maar voornamelijk door allochtonen.”
“Ik mis het wij-gevoel waardoor de tolerantie daalt en omslaat naar irritatie, agressie.”
“Het verharden van de samenleving door minder respect en het vervagen van normen en
waarden zorgt er voor dat het meer de verkeerde kant dan de goede kant op gaat.”
“De samenleving blijft zich geleidelijk steeds meer respectloos ontwikkelen. Uitwassen in
de sfeer van criminaliteit, criminele jongeren, vandalisme en baldadigheid nemen in snel
tempo toe. Een verharding op ieder gebied.”
Als oorzaak van de slechte omgangsvormen van de jeugd wordt vaak gewezen naar
ouders die geen tijd hebben voor hun kinderen. Dit wordt vaak verbonden met de
stress van het moderne leven en het materialisme en soms in één adem genoemd met
de (criminele) ontsporing van jongeren.
“Iedereen is maar druk met werken, maar de kinderen worden vergeten. De kinderen gaan
naar de opvang. Te veel besteden is status hebben. Hier gaat iedereen de fout in. Heel
vroeger waren de moeders altijd thuis voor de kinderen. Er was minder jeugdcriminaliteit
en probleemjongeren bestonden niet. Nu wordt het alleen maar meer.”
10
Verschillen lager- en hogeropgeleiden in percepties over omgangsvormen? Uit
het enquêtemateriaal blijkt dat lageropgeleiden pessimistischer zijn over ontwik
kelingen in normen en waarden, maar ook dat hogeropgeleiden (evenals vrouwen
en ouderen) eerder problemen op het vlak van samenleven benoemen (cob 2008|1:
7; cob 2008|3: 10; Schyns en Dekker 2008). Over mogelijke verschillen in concrete
uitlatingen over omgangsvormen weten we echter nog weinig.
Allereerst de overeenkomsten tussen beide groepen. Zowel lager- als hogerop
geleiden maken zich zorgen over de korte lontjes van mensen, vinden dat er minder
respect en verdraagzaamheid is in het algemeen maar ook naar beroepsgroepen
(politie) toe, merken een mentaliteitsverandering en taalverruwing, en vinden dat
men niet het recht heeft om te beledigen. Respect(loosheid), onverdraagzaamheid,
en verharding en verruwing zijn voor lager- en hogeropgeleiden de grote thema’s.
De verschillen tussen beide groepen zitten in kleine nuances. Hogeropgeleiden
zijn iets optimistischer over ontwikkelingen in omgangsvormen en vinden bijvoor
beeld dat in de publieke ruimte zaken meer bespreekbaar zijn geworden, dat we
‘beschaafder’, maar ook ‘opener en indringender’ met elkaar omgaan dan voorheen,
‘beter naar elkaar luisteren’ en ‘men er zich steeds meer van bewust is dat we het met
zijn allen moeten doen’. Uit eerder geciteerd Australisch onderzoek kwam verder
naar voren dat blue collar-werknemers meer opmerkingen maken over verbale onbe
leefdheden in de publieke ruimte en white collar-werknemers juist meer over fysieke
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incivilities (Phillips en Smith 2003). Hoewel het aantal uitspraken over verbale en
non-verbale onbeleefdheden relatief klein is en de groepen anders gedefinieerd zijn,
valt op dat lageropgeleiden explicieter verwijzen naar verbale aspecten van omgangs
vormen dan hogeropgeleiden: ‘Als je iemand spontaan gedag zegt staan ze je aan te
kijken van wat moet die vent van me’, ‘mensen durven meer voor hun mening uit te
komen en dat merk je op straat’. Tot slot valt op dat een aantal lageropgeleiden con
creet de angst noemt om anderen op foutief gedrag aan te spreken (‘mensen aanspre
ken op gedrag zal ik al bijna niet meer durven, je weet maar nooit wat voor wapen de
ander bij zich heeft’), terwijl dit bij hogeropgeleiden minder speelt.
We zien dus dat de beschrijvingen van slechte omgangsvormen divers zijn, vaak
locatie- en objectloos zijn, en dat men de teloorgang in omgangsvormen koppelt
aan individualisering, verharding en opvoeding van de jeugd. Verder valt op dat de
overeenkomsten in thema’s bij hoger- en lageropgeleiden groter zijn dan de verschil
len. Als er al verschillen uitgelicht kunnen worden, dan betreffen deze eerder het
optimisme bij de hogeropgeleiden, en de verwijzingen naar verbale omgangvormen
en angst voor aanspreken op omgangsvormen bij de lageropgeleiden.

8.6

Conclusie

Normen en waarden, of ‘wormen in Naarden’ zoals Van Kooten en De Bie dat in
1992 al ironiseerden, zijn in 2008 nog steeds hot, zoals wel blijkt uit het feit dat Sire
een campagne is gestart om de ‘onbedoeld asociale’ Nederlander een spiegel voor te
houden. We ergeren ons behoorlijk aan elkaar in de openbare ruimte, iets wat ook in
het cob duidelijk naar voren komt.
Hoewel omgangsvormen de hoofdmoot vormen en in het dagelijks taalgebruik
vaak synoniem zijn met normen en waarden, willen we benadrukken dat normen en
waarden meer omvatten. In brede zin gaat het ook om waarden en normen die van
belang zijn om goed met elkaar te kunnen samenleven, zoals solidariteit, opvoeding
van jongeren tot goede burgers en tolerantie tegenover andersdenkenden.
Uit enquêtegegevens blijkt dat we pessimistischer zijn geworden over normen en
waarden in ons land: zag eind jaren zestig 40% van de Nederlanders de normen en
zeden achteruit gaan, in 2006 is dat bij 60% het geval. Anno 2008 – in een iets andere
vraagstelling – ziet meer dan 70% het in Nederland de verkeerde kant op gaan met de
normen en waarden, waarbij vrouwen, ouderen en lageropgeleiden nog een tikkeltje
bezorgder zijn.
We hebben 350 random geselecteerde antwoorden op de open vraag waarom men
vindt dat het de verkeerde of goede kant op gaat met Nederland nader geanalyseerd.
Een groot aandeel van de antwoorden heeft betrekking op de publieke moraal. Naast
(gebrek aan) omgangsvormen – de hoofdmoot – zien we verwijzingen naar andere
waarden en normen zoals veiligheid en criminaliteit, solidariteit (met als tegenhan
ger te ver doorgeschoten individualiteit), Nederlandse normen en waarden versus
die van andere culturen, opvoeden van de jeugd, en onethisch gedrag van gezagdra
gers en topbestuurders. Over deze aspecten van de publieke moraal maakt men zich
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grotendeels zorgen, alhoewel een kleine minderheid zich ook positief uitlaat over de
normen en waarden in Nederland en dan met name over toegenomen saamhorigheid
en integratie.
Vergeleken met andere landen spelen in Nederland omgangsvormen een grote rol
in het debat over normen en waarden. Verder valt op dat men het vooral in algemene
bewoordingen over omgangsvormen heeft: men keurt zeer uiteenlopende fysieke en
verbale gedragingen af, waarbij ‘de Nederlander’ meestal de boosdoener is en deze
onbeleefdheden zich vooral in ‘de openbare ruimte’ afspelen; verwijzingen naar
concrete locaties zoals de trein, de snelweg of de buurt ontbreken grotendeels. Dit
gaat in zijn algemeenheid ook op voor de opmerkingen over de publieke moraal in
brede zin. Antwoorden zijn eerder als staccato, impliciet en los te typeren dan als
breedsprakig, expliciet en synthetiserend. Gezien het type onderzoeksmateriaal mag
dit ook niet zoveel verbazing wekken. Degenen die wel een verband leggen tussen
omgangsvormen en andere ontwikkelingen zien dit vooral tussen individualisering
en de algehele verharding van de samenleving, en tussen de opvoeding van de jeugd,
de rol van ouders en criminaliteit.
Tot slot hebben we gekeken naar verschillen tussen lager- en hogeropgeleiden.
Beide groepen noemen als grote thema’s respect(loosheid), onverdraagzaamheid en
verharding van de samenleving. Nuanceverschillen vinden we in het grotere (voor
zichtige) optimisme van de hogeropgeleiden, en in de iets frequentere verwijzingen
naar verbale onbeleefdheden en angst om mensen op gedrag aan te spreken van de
lageropgeleiden. De geringe aantallen manen ons wel tot voorzichtigheid om hier
vergaande uitspraken over te doen en verdere analyses zijn dan ook nodig.
Al met al kunnen we concluderen dat normen en waarden springlevend zijn onder
Nederlanders, dat zorgen over de omgangsvormen de hoofdmoot vormen, maar dat
het niet de enige kopzorgen zijn: men laat zich even goed uit over waarden zoals
solidariteit, veiligheid, Nederlandse eigenheid, opvoeding en moraliteit van gezag
dragers en topbestuurders. Dat geldt in feite voor alle lagen van de bevolking, zij het
in soms iets andere bewoordingen en met andere accenten. Als de publieke moraal
richtsnoer is voor hoe we met elkaar moeten samenleven, dan is er in Nederland nog
het nodige debat te voeren en consensus te zoeken.
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Noten
1 Hoewel de nadruk op gedragsnormen het meest in het oog springt, staan in de voor
ziene Waardencatalogus – zoals de term natuurlijk al aangeeft – waarden centraal
zoals zorgen voor elkaar, actief meedoen en verantwoordelijkheid (Reformatorisch
Dagblad 2008; Dirks en Sitalsing 2008).
2 Hoewel de eerste centrale vraag eenvoudig lijkt, bleek dat bij nader inzien, en zelfs
gewapend met definities van normen en waarden in het achterhoofd, toch niet zo.
Respondenten hebben immers antwoord gegeven op een open vraag die niet specifiek
gericht was op normen en waarden. En anders dan bij diepte-interviews hadden
wij niet de mogelijkheid om door te vragen. Dit vormt een duidelijke beperking van
het materiaal. Het gevaar is dat men als onderzoeker de antwoorden gaat interpre
teren: ‘Men zal dan wel dit bedoelen.’ Bij het coderen van het materiaal zijn we zo
dicht mogelijk bij de ruwe data gebleven (zonder theoretische constructen vooraf )
en hebben we gebruik gemaakt van vrij concrete en neutraal geformuleerde codes.
De 350 gecodeerde respondenten leverden in totaal 986 quotes op en 224 codes.
3 Omdat het in eerste instantie om een kwalitatieve duiding van het materiaal gaat, is
het lastig om in cijfers uit te drukken wat de verhouding is tussen al dan niet verwij
zen naar normen en waarden. Om toch een indicatie te krijgen is gekeken naar het
aandeel van quotes die betrekking hebben op normen en waarden binnen het totaal
aantal quotes. Grof geteld is dat ongeveer de helft.
4 Politieke opvattingen in termen van politieke normen en waarden zou men mogelijk
tussen de privémoraal en de publieke moraal kunnen plaatsen, als uitdrukking van
groepspreferenties over het inrichten van de samenleving.
5 In totaal hebben 3860 respondenten (88% van 4386 respondenten) minimaal één
probleem genoemd bij deze vraag.
6 Wij hebben vanuit de verschillende basiscodes bottom-up gezocht naar overkoepe
lende termen om normen en waarden te groeperen.
7 Persoonlijke e-mailcorrespondentie met Christian Welzel (Jacobs University Bremen),
JeDon Emenhiser (Humboldt State University, California) en Yannis Theocharis
(University College Londen).
8 Deze vormen van publieke woede worden genoemd in Phillips en Smith (2003).
9 Uiteraard is op deze regel de beroemde uitzondering te vinden, zoals de in paragraaf
8.4 geciteerde respondent die zich ergert aan gedrag in het verkeer en in de super
markt.
10 Een lager opleidingsniveau is lager onderwijs tot en met mbo, een hoger niveau is
havo tot en met universiteit.
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9

Omgangsvormen volgens werkenden in het publieke
domein

Eefje Steenvoorden, Peggy Schyns en Tom van der Meer

Buschauffeurs die staken omdat ze meer beveiliging nodig hebben in de bus, ambu
lancepersoneel dat in hun werk wordt belemmerd door omstanders, ns-personeel
dat van het perron wordt geduwd, leerkrachten die met de dood worden bedreigd.
De krantenkoppen liegen er vaak niet om. Burgers vinden de manier waarop we
met elkaar samenleven het grootste probleem van Nederland en maken zich vooral
zorgen over de omgangsvormen: de manier waarop medeburgers in de anonimiteit
van de publieke ruimte met elkaar omgaan. In dit hoofdstuk geven we het woord
aan mensen die in hun werk dagelijks met omgangsvormen in de publieke ruimte
te maken hebben. We hebben hen bevraagd over hun beroepsmatige contact met
burgers.
In november 2008 zijn acht focusgroepgesprekken gehouden met vier beroeps
groepen: geüniformeerden (politieagenten, conducteurs en controleurs in trein
of tram, buschauffeurs, ambulancepersoneel), commercieel personeel (winkelen horecapersoneel, taxichauffeurs), uitvoerend personeel in zorg en onderwijs
(verpleegkundigen en docenten basis- en middelbaar onderwijs), en notabelen
(huisartsen, notarissen, pastors, directeur basisschool, tandarts, ondernemer). Met
behulp van de discussies, redeneringen en meningen uit die gesprekken schetsen we
hoe deze beroepsgroepen aankijken tegen de manier waarop we in Nederland met
elkaar omgaan. Dit materiaal is vrij uniek omdat voor het eerst opvattingen van deze
beroepsgroepen over omgangsvormen zijn vastgelegd. Waar het toevoegde waarde
heeft, is bij citaten het beroep weergegeven.
In paragraaf 9.1 schetsen we de ervaringen van de beroepsgroepen met omgangs
vormen in het publieke domein, waarbij hun specifieke situatie en de daarbij
behorende problemen uiteen worden gezet. In paragraaf 9.2 worden de vragen
beantwoord bij wie en waar in Nederland men slechte omgangsvormen ziet en in
hoeverre dat erger is geworden dan vroeger. In paragraaf 9.3 laten we zien welke
bredere maatschappelijke ontwikkelingen onze informanten in verband brengen
met slechte omgangsvormen. Paragraaf 9.4 gaat over de rol van de overheid bij deze
problematiek en in paragraaf 9.5 trekken we conclusies over hoe mensen ‘in het veld’
aankijken tegen de omgangsvormen in Nederland.

9.1

Omgangsvormen: ervaringen in het algemeen en in het werk

Allereerst schetsen we een algemeen beeld van de ervaringen van de acht groepen
die beroepshalve dagelijks contact hebben met burgers. Ondersteunen hun verhalen
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het beeld dat omgangsvormen zouden verslechteren? Vervolgens gaan we in op de
ervaringen in het eigen beroepsveld. Omdat uit de hand gelopen omgangsvormen
vaak de media halen, is hen ook gevraagd of zij zelf extreme situaties hebben mee
gemaakt en zo ja, hoe zij daar dan mee omgaan. De extreme ervaringen worden per
groep in een aparte tekstbox weergegeven.

Algemene ervaringen
De algemene gesignaleerde trends komen overeen met wat we in de reguliere focus
groepen horen en wat er uit het kwantitatieve onderzoek naar voren komt: burgers
hebben weinig tolerantie tegenover elkaar, durven niks te zeggen van ongepast
gedrag en er is weinig respect voor een ander. Fatsoensregels worden ook niet meer
als vanzelfsprekend ervaren of nageleefd. Opvallend is dat omgangsvormen in deze
focusgroepen – ook zonder sturing van de gespreksleider – door de deelnemers zelf
al in het begin van het gesprek als belangrijk thema worden opgevoerd. Gevraagd
hoe het in zijn algemeenheid met Nederland gaat, blijven discussies nog vaker en
langer hangen op dit thema dan in de reguliere focusgroepen die we eerder in 2008
hebben georganiseerd. Blijkbaar leeft het thema sterker onder de beroepsgroepen
dan onder de algemene bevolking, of is het op zijn minst een onderwerp waarover zij
gemakkelijker praten. Enkele voorbeelden:
A: “Ik denk dat ten eerste onze samenleving een heel stuk onpersoonlijker wordt.”
B: “Juist!”
C: “Respect is zeer ver te zoeken.”
D: “Minder tolerant naar elkaar toe.”
E: “Ik ben van mening dat we teruggaan naar de apentijd. Met dat aankijken en al die
gedragstekenen van de dieren, die krijgen de mensen weer terug. In plaats van dat we
vooruit evolueren, krijg ik de indruk dat we achteruit evolueren. [...] Wat betreft gedrag
onder elkaar.”
“Ik vind de toenemende verruwing en agressie om je heen zorgelijk. Ik heb ook niet het idee
dat daar een einde aan lijkt te komen. In het verkeer vind ik het waarneembaar en op straat
vind ik het waarneembaar en ik vind het ook heel erg Nederlands. Ik was afgelopen weekend
in Hamburg bij een voetbalwedstrijd, we waren met 60.000 mensen op straat en er was
er niks aan de hand. Wat me opvalt, is dat er hier heel veel gebeurt op dat gebied. Mensen
gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Het kan zelfs om iets heel kleins gaan, als je per
ongeluk tegen iemands auto aanloopt kan dat al een reden zijn om je de huid vol te schelden
of om je in elkaar te trappen. Dat is een vorm van intolerantie waarvan ik vind dat het a)
heel Nederlands is en b) veel voorkomt.”
A: “Mensen zijn tegenwoordig…, als je elkaar al aanstoot ergens, dan zijn ze gelijk boos en
draaien ze zich gelijk zo om. Ze voelen zich heel gauw aangevallen…”
B: “Prikkelbaar!”
A: “En als ik iedereen zo tegenwoordig in de winkel zie: niemand heeft bijna nooit tijd,
iedereen heeft haast.”
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Gespreksleider: Oké, dus gehaast, prikkelbaar. Dat soort dingen roept het bij
jou op. C, heb jij andere dingen?
C: “Wat mij betreft zijn omgangsvormen in de openbare ruimte gewoon niet aanwezig over
het algemeen. Overal is het een zooitje. Iedereen gooit overal alles maar neer. Of het nu bij
ons in de hal is of buiten op straat. Iedereen loopt tegenwoordig ook maar te eten op straat
en het woord prullenbak, daar hebben ze nog nooit van gehoord. En dat is ook bij ons. Dan
woon ik in een leuk, landelijk, vriendelijk, gezellig dorpje, maar als je ziet wat daar voor
rotzooi in de bosjes en op straat ligt, dat zie je zelfs in Amsterdam niet eens.”
B: “Bij ons ook in de winkel. Dan komt er iemand binnen met een sigaret en die gaat
gewoon staan te roken in de winkel. Dat vind ik ook zoiets asociaals.”
D: “Dat is ook een stukje opvoeding, denk ik.”
B: “Maar het was al een oudere man!”
D: “Nee, dat spullen weggooien enzo. Ik heb mijn kinderen ook altijd aangeleerd niets op
straat te gooien, en die zullen dat ook nooit doen. Die zullen het nog eerder in hun zak
doen.”
A: “Maar het is ook niet zozeer de jeugd. Want laatst bij mij – ik woon bij een speeltuintje
– daar zat een hele groep jongelui te eten, te drinken en dat werd allemaal neergegooid.
Toen zat ik al: ga ik nu, of ga ik over vijf minuten. Goed dat ik gewacht heb, want er werd
een plastic tasje tevoorschijn gehaald en daar werd alles ingedaan, en dat tasje werd keurig
neergezet. Dus het zijn niet zozeer de jongeren.”
[…]
Gespreksleider: Wat vinden jullie nou in het algemeen hoe wij in Nederland met
elkaar omgaan in de openbare ruimte, waar we elkaar niet kennen maar elkaar
wel tegenkomen? Gaan we daar nu goed of slecht met elkaar om?
E: “Slecht.”
B: “Slecht.”
D: “Slecht.”
F: “Slecht.”
Hoewel deelnemers soms inderdaad verwijzen naar voorbeelden waar zij in het
dagelijks leven op straat mee te maken hebben, overheersen echter voorbeelden uit
hun werkzame leven. Dat is niet verbazingwekkend, omdat ze weten dat ze vanwege
hun werk gevraagd zijn en de andere aanwezigen een vergelijkbaar beroep hebben.
De werksituatie vormt dus de gemene deler binnen de groepen. Bovendien wordt hun
beeld ook bepaald door wat ze in hun werk meemaken. Op de notabelen na blijken
alle beroepsgroepen in hun werk te maken te hebben met extreme situaties, zij het
dat het een minderheid van de deelnemers betreft. Eveneens in alle groepen zijn de
mensen echter overwegend positief over hun werk. Ze signaleren veel problemen,
maar zien ook veel goeds. Sommigen zien de problemen die ze ondervinden eerder
als een uitdaging. We schetsen hieronder een aantal verhalen die specifiek zijn voor
de verschillende beroepsgroepen.
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Onderwijs en zorg
In de groepen van docenten en verpleegkundigen is de discussie het sterkst getekend
door de eigen beroepservaringen. Ook als de gespreksleider de discussie in het begin
op de algemene stand van zaken in de Nederlandse samenleving wil richten, komt
men toch steeds weer terug op de werksituatie. Vooral de docenten raken niet uit
gepraat over de werk- en vergaderdruk en de ouders van tegenwoordig. Men herkent
veel in elkaars verhalen en lijkt graag over de eigen ervaringen te praten. De teneur is
vooral negatief over de ouders en de werkdruk, terwijl men over het werk zelf en de
kinderen wel positief gestemd is. Voor alle gespreksdeelnemers van zowel zorg als
onderwijs geldt bovendien dat de negatieve en soms extreme ervaringen geen sterke
negatieve impact hebben gehad. Over de dominante negatieve toon en verhalen
merken zij op dat dat eigenlijk niet representatief is voor de eigen ervaringen. Ze
hebben veel plezier in hun werk, want ze krijgen er ook veel voor terug. Mensen uit de
zorg roemen het meestal aanwezige wederzijdse respect en de prettige ervaringen.
In het onderwijs krijgt men ook veel terug voor de inzet van de kinderen. Het beeld
beklijft dat men graag het hart lucht en wel degelijk moeilijke situaties ervaart, maar
dat het hun functioneren niet verstoort. Bovenal werken ze graag met mensen of
kinderen en halen ze daar veel voldoening uit.
Voor de docenten (bijna allen werkzaam in het basisonderwijs) zijn het de ouders
aan wier omgangsvormen zij zich ergeren. Frustraties over het functioneren van
hun kind resulteren in onbeschoft gedrag tegenover de docent. Vroeger ontbood
een docent een ouder op school, nu zijn de rollen omgedraaid en gebiedt de ouder de
docent te spreken.
“Ouders kunnen er vaak niet tegen als je iets negatief zegt over hun kind. Als er iets op
school niet goed gaat en je kaart het aan bij de ouders, nemen ze je het kwalijk, ze willen
het niet horen. Terwijl je het zegt in het belang van het kind.”
“Als een ouder je ’s ochtends vraagt of hij je later op de dag kan spreken, zit je daar de hele
dag mee in je maag. Je vraagt je af: wat hangt me nou weer boven het hoofd.”
Ook hebben ouders een gebrek aan zelfreflectie: het zijn altijd de andere ouders die
het verkeerd doen en nooit hun eigen kinderen. Of ouders willen niet geloven dat hun
kind op school gedragsproblemen vertoont, omdat het dat thuis immers ook niet
doet. Bovendien verwachten ouders dat hun kind voor de hoogste vorm van onder
wijs wordt klaargestoomd, terwijl dat regelmatig niet in het belang van het kind is
omdat het kind het niet aan kan.
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Extreme ervaringen in het onderwijs
Gevraagd naar extreme ervaringen noemen de leerkrachten gebeurtenissen van zeer variërende
aard: van een agressieve toon tot een ouder die met de auto de school binnenrijdt. De docenten in Amsterdam hebben vaker met onbeschoft gedrag te maken dan die in Breda, en noemen
ook vaker agressie en geweld onder de leerlingen als probleem. De meeste docenten hebben
zelf echter niet met bedreigingen of geweld te maken gehad, maar noemen wel collega’s die
fysiek zijn bedreigd of in een enkel geval zelfs zijn gemolesteerd.
“Vorig jaar nog, kwam een ouder dreigen, ‘jij moet gaan veranderen, jongetje’. En dan
voel je je steeds kleiner worden.”
“Op mijn vorige school was agressie aan de orde van de dag, dat ouders verhaal kwamen
halen, een keer is een vader met zijn auto door de voordeur van de school gereden. Toen
zijn we met zijn allen door de achterdeur, bibberend, ontsnapt en is de politie gebeld.
Toen durfde ik maanden niet alleen de school uit. Het was niet tegen mij persoonlijk
gericht maar tegen ons team, maar toch. Een moeder was met een stoel op zoek naar
een collega van mij, en de directeur heeft ze met die stoel te pakken gehad. Toen heb ik
wel gezegd, jongens, waarom staat die deur eigenlijk gewoon open? Die moet gewoon
dicht en met een knopje geopend worden als er iemand staat, want iedereen kan in- en
uit lopen en er wordt nooit gevraagd wat kom je hier eigenlijk doen? Maar dat is nooit van
de grond gekomen totdat dat jongetje in de school is vermoord in Hogerheide.”
“Ik heb niks mee gemaakt. Wel van horen zeggen, een vader die met een honkbalknuppel
naar binnen kwam.”
“Ik heb wapens in beslag genomen, messen, pistolen, Thaise sterren, de oogst van een
week. Op de basisschool. En een keer kwam er een Portugees jongetje van de klas naar
me toe, helemaal in tranen. Hij had een rode, opgezette wang. Wat bleek nou, buiten had
een knul de loop van een luchtdrukpistool in zijn wang gestoken. Gelukkig niet bij zijn
slaap. Ik was laaiend. Ik ben naar buiten gegaan en heb de spullen in beslag genomen.
Aan het eind van de week heb ik hem naar het politiebureau gebracht. En daar keken ze
ook niet vreemd op, ‘heb je weer een voorraadje [wapens]? En nu je hier toch bent, kun
je die ene jongen die geloof ik bij jou in de klas zit eventjes sturen, want die kent hier
nogal wat knapen in de buurt’. Wat bleek, af en toe werd er een leerling van de school
gevraagd om even in het grote boek te bladeren om aan te wijzen wie wie was. Dat was
echt hectisch hoor, dat was in de Kinkerbuurt, daar ben ik begonnen, ben ik echt voor
de leeuwen gegooid. Er was totale chaos in de klas. Moest je in een week tijd alles een
beetje in het gareel krijgen. Je was alleen politieagent en ordebewaker.”
“Het begint al in het basisonderwijs, bij mij in groep acht waren er een aantal kinderen
die lid wilden worden van een van de gangs in Diemen, en dan moet je bijvoorbeeld
ramen ingooien. Toen zijn er heel veel ramen ingegooid een paar weken geleden. Of als je
wil vechten vraag je toestemming aan iemand in groep acht, die gaat weer naar iemand
van de middelbare school en die weer naar iemand die kan autorijden, een volwassene
dus. En dan spreek je af, wanneer, bijvoorbeeld woensdagmiddag twee uur. Dan neem je
scheenbeschermers mee en tegen je ouders zeg je dat je gaat voetballen. Dan geven
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ze alles af, ook mobieltjes, het gevecht wordt opgenomen. Dat zie je op Youtube. En
daar zijn ze dus mee bezig. Ze doen het om respect te krijgen van mensen boven in die
gangs, die zijn al in groep acht aan het ronselen. Want als je op een gegeven moment
veel dingen doet, vervagen je normen en waarden. Ga maar eens chocola stelen uit de
buurtsuper hier. Ze moeten ook mensen uitschelden op straat. Dat gebeurt gewoon met
kinderen die 11 of 12 jaar zijn.”
Gespreksleider: En wordt daar adequaat op gereageerd?
“Ja, wij hebben daar meteen met de ouders over gepraat. Die hebben dan zoiets van
‘dat doet mijn kind niet’, ‘mijn kind zegt dat het een leuk groepje is’. De ouders geloven
dat ze naar de bibliotheek gaan met het groepje om boeken te lezen. Ze ontkennen het
voor zichzelf. En toen waren de politie, bureau Halt en de ouders en kinderen er. En toen
hadden de kinderen zoiets van ‘jaja, wat kan ons dat schelen’, stoer doen. En toen is
uitgelegd, dat als dat een paar keer is opgeschreven dat jij met dat groepje meedoet,
dan is je naam opgenomen in een dossier. Op een gegeven moment kom je bij de officier
van justitie en dan kan het naar bureau Halt gaan, of een straf. ‘Jaja…’ [doet na dat de
kinderen niet onder de indruk waren]. Ja, maar als je wil gaan werken bijvoorbeeld bij de
douane of het onderwijs, komt je naam naar boven dat je een strafblad hebt. ‘Jaja...’ En
als je broer of zus daar wil gaan werken, dan heb je het voor hen ook verpest. En toen
was het stil. Ze wisten dus eigenlijk niet dat het zoveel consequenties en gevolgen kan
hebben.”
Extreme ervaringen in de zorg
Van het verplegend personeel hebben degenen werkzaam in de crisisopvang het nodige meegemaakt. Ook in de psychiatrie komt men wel eens moeilijke patiënten tegen: een verpleegkundige is door een schizofrene vrouw bedreigd. De anderen hebben geen bedreigende ervaringen,
hoewel een enkeling wel eens agressief gedrag van familieleden van stervenden heeft meegemaakt. Zij merkt daarbij dan meteen op dat ze dat in die situatie wel kan begrijpen.
(Gesloten afdeling psychiatrie): “In de crisisopvang is agressie aan de orde van de dag,
vooral mensen onder de dope zijn echt eng en gevaarlijk. En die mogen we niet eens
meer in de separeer zetten.”
(Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg): “Ik ben een keer of 20 met de dood
bedreigd, door iemand die redelijk in de war is, maar nog wel controle heeft. Dat doet ’ie
achter gesloten deuren, om je op te naaien. Nou blijf ik daar wel vrij rustig onder, maar ik
heb collega’s die schieten dan gelijk omhoog, in de strijd. Wat ik wel echt mee naar huis
neem is cliënten die schoppen en slaan. We mogen weinig doen, hè, en we hebben te
weinig personeel.”
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(Verpleegkundige ziekenhuis): “Kinderen met alcoholvergiftiging, die ouders die altijd
maar volhouden dat hun kind dat niet doet; ze zullen wel iets in het drankje hebben
gedaan. Maar je ziet het vaak aan het type dat ze het echt wel zelf hebben gedaan. Net
als dat ze GHB hebben gehad, dat merk je echt wel hoor, dat is een sloot zout water. En
vervolgens hebben wij die agressieve, onhandelbare kinderen soms een hele nacht op de
afdeling, die hun infuus er weer uitrukken enzo, en dan moet je maar hopen dat je andere
patiënten niet iets gaan mankeren, want dan heb je een probleem. De politie gaat weg
zodra ze de kinderen hebben afgeleverd, handel het maar af. Als ze de volgende ochtend
een kater hebben omdat ze hun infuus eruit hebben getrokken, zit ik er niet mee, laat
lekker gaan. Maar je kunt ze niet zomaar vastbinden, daar moet een heel papier voor
getekend worden en die ouders zijn natuurlijk net op dat moment naar huis. Die mag je
niet zomaar ’s nachts bellen als ’ie niet op sterven ligt. Dus nou ja, breek de tent maar
af, je mag de deur ook niet op slot doen. De politie verlaat ons gewoon. Want die gaan
verder met hun dienst. Kind dat niks in wilde, geen zuurstof, geen infuus, viel andere
patiënten lastig en de ouders maar volhouden dat ze wat in zijn drinken hebben gedaan.
Nou, heb je poep in je ogen, kom op zeg, kijk even.”
Gespreksleider: En je kunt ze niet gewoon naar huis sturen?
C: “Nee, want het is alcoholintoxicatie, dus ze kunnen weer wegvallen. En ze hebben het
wel zelf veroorzaakt, maar ze moeten wel bewaakt worden, maar ze laten het niet toe.
Het is op dat moment eigenlijk meer ontlasting van de ouders. Dan zeggen ze tegen ons,
zeg het alsjeblieft niet tegen mijn ouders, maar ze hebben gewoon hulp nodig. Laatst
was er een die twee weekenden achter elkaar aan de GHB had gezeten. En dan mogen
wij de ouders niet inlichten. En die vragen zich ook niet af waarom hun kind telkens pas
om 12 uur ’s middags terugkomt van het stappen. Die vinden dat blijkbaar normaal.”

Geüniformeerden
De groep geüniformeerden is vrij breed samengesteld, met politieagenten, conduc
teurs, controleurs en chauffeurs in trein, tram en bus, en ambulance- en beveili
gingspersoneel. Omdat ze minder gedeelde ervaringen hebben, is het in de discussie
moeilijker om op elkaars situatie voort te bouwen. Daardoor gaat de discussie mis
schien minder vaak over de specifieke beroepsproblemen dan bij vooral het onderwij
zend personeel.
De dagelijkse irritaties van de geüniformeerden zijn zaken als klagen over gedrag
van een medepassagier tegen de conducteur, niet opstaan voor een oudere, in eigen
taal praten in het bijzijn van een Nederlandse hulpverlener, niet groeten, met de
schoenen op de bank zitten, mensen omverlopen bij het binnengaan of verlaten van
de trein, tram of bus.
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“Kleine basisprincipes, volgens mij, die ik heel vaak mis zie gaan. Niet alleen dat sommige mensen iets verkeerds doen, die hebben we altijd wel gehad, maar dat steeds minder
mensen daar op een gewone manier wat van kunnen zeggen. Ik maak bijvoorbeeld in mijn
beroep heel vaak mee dat ik door de trein heen loop, en dat iemand tegen me zegt: ‘Die
meneer die zit al een kwartier te bellen en het is hier een stiltecoupé’, dat ik denk van nou,
als ik u was dan had ik dat een kwartier geleden al tegen hem gezegd. Want als ik het
namelijk vraag, die meneer doet iets verkeerd, maar dan zeg ik dat tegen die meneer en dan
zegt hij: ‘Oh sorry dat had ik nog niet gezien’, dan denk ik, dat had hij dan waarschijnlijk
tegen die reiziger ook gezegd, maar de reiziger durft dat dan niet te zeggen. En dat zijn
dingetjes waarvan ik denk, nou dat gaat de verkeerde kant op want we durven met zijn
allen niet meer tegen elkaar te praten.”
De geüniformeerden menen dat de politie relatief weinig last heeft van agressie en
geweld. Zij krijgen nog net wat meer respect dan ander geüniformeerd personeel.
Bovendien hebben zij het geweldsmonopolie, waardoor ze kunnen ingrijpen. Een
gedeelde frustratie wordt verwoord door een treinconductrice, omdat burgers een
betere bescherming genieten tegen het personeel dan andersom:
“Op het moment dat ik wat zeg tegen een reiziger, omdat hij zich asociaal gedraagt, dan
zit hij zo op het eerste het beste politiebureau, want jeetje, wat is mij verteld. Maar als mij
zoiets wordt verteld, ja, moet je het eigenlijk maar van je schouders laten afglijden. Het
publiek dat je treft in de trein, of in de bus, tram, metro, is natuurlijk gewoon een afspiegeling van de maatschappij. Dat is niet anders. Maar die maatschappij is gewoon veel harder
geworden. Maar op het moment dat jij in uniform je werk doet, ja, wie ben jij dan in
godsnaam? Want als jij gewoon je werk doet en je vraagt iemand om zijn vervoersbewijs,
ja, en ‘heb ik niet’…, wie ben je dan? En dan krijg je van alles naar je hoofd, maar draai de
rollen niet om, want dan ben je de lul. […] Als ik een passagier uitscheld voor iets waarvoor
ik dagelijks uitgescholden word, dan zit ik binnen 24 uur met de baas aan de lijn, omdat er
aangifte is gedaan.”
Deze conductrice grijpt nu alleen nog in als mensen daadwerkelijk fysiek agressief
worden en laat verder het verbale geweld zo veel mogelijk van zich afglijden.
Gevraagd naar positieve ervaringen blijkt echter dat de ervaringen niet onverdeeld
negatief zijn. De geüniformeerden roemen bijvoorbeeld de hulpvaardigheid van bur
gers bij aanhoudingen. Dat wordt als erg prettig ervaren:
“Dan heb ik de maatschappij achter me staan, heb ik het idee. We zijn er voor elkaar, ik doe
dit werk om de maatschappij beter en veiliger te maken.”
Volgens een agent zijn er altijd
“horken, die alleen maar aan zichzelf denken en met de wereld niets te maken hebben.
Maar er zijn ook nog zat mensen die best wel willen helpen. Als er een ongevalletje is, en je
komt ergens, en je vraagt ‘zou u eventjes 112 willen bellen?’, of ‘zou u misschien even verderop willen staan om het verkeer tegen te houden?’…, negen van de tien keer zijn mensen
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daar gewoon toe bereid […]. Mensen zijn over het algemeen best wel bereid om dingen te
doen, alleen ze denken er zelf niet bij na.”
Een ambulancebroeder vertelt over de bedankjes, soms bloemen en taart van patiën
ten. Een treinconducteur vertelt over mensen die gevonden portemonnees komen
brengen. Al met al vinden de geüniformeerden dan ook dat er een balans is tussen de
negatieve en positieve ervaringen. Ook in deze groepen is het eindoordeel dus niet
negatief over de omgangsvormen in hun werk.

Extreme ervaringen van geüniformeerden
De geüniformeerden hebben regelmatig te maken met agressie, geweld en bedreigingen. De
lijst van voorbeelden bij geüniformeerden is heftig te noemen: men is fysiek aangevallen, geslagen en bespuugd, (met de dood) bedreigd, de bril is van de neus geslagen bij het goedemorgen
zeggen. Het valt op dat men zich bij de groep geüniformeerden wat meer op de vlakte houdt,
omdat men er mogelijk niet al te veel aandacht voor wil vragen. Men doet het eerder af als
toeval dat je eens in de zoveel tijd een erg vervelende ervaring hebt en er wordt veel gerelativeerd: ‘Dat hoort er nu eenmaal bij.’ Ook wordt opgemerkt dat ze zelf op sommige zaken niet
meer reageren terwijl ze er vroeger nog wel iets mee zou hebben gedaan: ‘Je moet oppassen
niet af te vlakken.’ Er wordt dus ook meer getolereerd (of genegeerd) dan vroeger.
Gespreksleider: Geen incidenten die erg uit de hand liepen?
A (treinconducteur): “Ja, ook wel eens, maar dat zijn ja, excessen zeg maar, een keer in
het half jaar loop je eens een keer tegen een of andere psychopaat aan, maar ik weet
niet of dat nou met de maatschappij te maken heeft. Wat je ook gezegd had, dan lig je ’s
avonds nog wel eens na te denken, zo van ja, ik had ook dit of dat, maar het enige wat je
had kunnen doen die dag is thuis blijven. Je hebt mensen die zijn er gewoon op uit.”
Dat is niet dat kaartje en dat is niet de regel die ze overtreden, waar je wat van zegt. Als
je daar niets van zegt, dan doen ze wat anders, dan verleggen ze de lat. […] Maar dat
kom ik niet heel erg veel tegen. Over het algemeen heb ik hele goede ervaringen met de
mensen om me heen.
B (Koninklijke Marechaussee): “Ja vaak, ik word vaak aangevallen fysiek. [...] 80-90%
van alle zaken, ellende die ik heb, dat is allemaal alcohol, of andere middelen.”
C (ambulancebroeder): “Bij een hulpverlening deden we iemand die een slagaderlijke
bloeding had en we zijn aan het behandelen en het gaat meneer niet naar zijn zin, maar
ja, tegenwoordig doen we niet meer opladen en wegwezen, maar je gaat stabiliseren met
alles. Nou, we worden geslagen, bespuugd, uitgescholden, noem maar op. [...] En dan
staan er nog twee naast die zeggen: ‘Joh, doe toch normaal, ze komen je helpen’. Ondertussen hoort dat een heel publiek, er staat ongeveer 100 man om je heen. Noodknop
ingedrukt, politie vlug ter plaatse. Gezegd dat wij hem niet behandelen. We praten, we
gaan terug, we gaan weer behandelen op verzoek van de politie want het was een forse
wond, en hij begint weer net zo hard daarin. We hebben aangifte gedaan daarvan. Hij is
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dan veroordeeld tot 240 uur dienstverlening. [...] Omstanders gaan zich er ook mee
bemoeien. Ze weten altijd alles beter. En je krijgt toch de dreigende ogen in je nek, die
voel je, want je bent met iemand uit hun buurt bezig. En ze komen er pas later bij, en zien
dus niet dat het slachtoffer naar ons bezig is, en niet wij naar hem. Dan ben jij op een
gegeven moment de boeman.”
Toch relativeert de ambulancemedewerker het beeld dat er bestaat: dergelijke incidenten
gebeuren
“zo af en toe een keer. En ik moet er eerder bij zeggen, het wordt flink opgeblazen in de
pers dat er bij ons bedreigingen zijn. Er worden dure camera’s in ambulances opgehangen, maar ja, het gebeurt niet in die ambulance, het gebeurt erbuiten.”

Commerciëlen
In de groep commerciëlen zijn de beroepen ook gevarieerd: zelfstandig ondernemer,
winkelpersoneel in een bakkerij, baliepersoneel bij een energiebedrijf, benzinesta
tionmedewerker, taxichauffeurs, horecapersoneel, doe-het-zelfzaakmedewerker,
autoverkoper, en kledingverkoopster. Gevraagd naar de omgangsvormen blijkt de
grootste ergernis de ongeïnteresseerde of denigrerende houding van klanten te zijn.
Men zegt het gevoel te krijgen ‘minder waard te zijn’ dan degene die ze hun diensten
verlenen. Zo vindt degene achter de toonbank van de bakkerij de omgangsvormen
gemengd; ze is positief over de klanten die ook interesse tonen in haar, maar:
A: “[...] je hebt ook klanten die beginnen gelijk met ‘tijgerbruin’, niet met ‘dank je wel’, niet
met ‘mag ik alsjeblieft’, maar gewoon heel kort en weg. Geen goedemorgen of niks, er kan
gewoon niks van af. Dat zijn klanten die je net beschouwen als een…”
B: “…doorgeefluikje.”
A: “Ja!”
C [beamend]: “Heel denigrerend.”
Andere, verwante, dagelijkse ergernissen zijn: niet groeten, onvriendelijkheid,
schelden, mobiel bellen in de winkel, roken in de winkel, ruziemaken over wie er aan
de beurt is, boos zijn als een product niet op voorraad is, troep achterlaten, herrie
maken.
(Taxichauffeur): “Weet je, tegenwoordig is het niet meer zo vanzelfsprekend. […] Om een
voorbeeld te nemen, vanmorgen de eerste rit. Dus ik de doe de deur open, normaal gesproken, mijn reactie is altijd: ‘goedemorgen’. Nou d’r werd al niks gezegd en ik voelde die sfeer
en die donderbui al hangen. Dus ik ben gaan zitten. [doet kortaf klant na] ‘Vondellaan.’
[kijkt verbaasd] ‘Tuurlijk meneer’. [doet voor hoe hij zwijgend verder rijdt]. Zo’n bek. [rijdt
weer stil verder]. ’7.50’. [doet voor hoe klant geld neergooit] ‘Doei’. Nou zo gaat het dus
tegenwoordig.”
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De ervaringen van de commerciëlen blijken bij dieper doorvragen echter net als bij
de andere groepen gemengd: het is niet alleen maar ellende wat de klok slaat. Er zijn
nog steeds klanten die vriendelijk groeten, beleefd blijven en niet snel hun geduld
verliezen.
A: “Van de week kwam nog een man bij mijn collega een fles wijn brengen, omdat ze zijn
pasjes had gevonden. Dat gebeurt bij ons ook wel.”
B: “In de bakkerij heb ik wel dat ze zeggen: ‘Neem ook een gebakje van mij. Dat is van mij.’
Ja, dat soort dingen.”
C: “Ik heb hele trouwe klanten. Ik ben af en toe net maatschappelijk werkster.”
B: “Heel erg heb je dat in de winkel, ja!”
C: “Ik heb natuurlijk allemaal wat ouderen, die je moet aankleden en dan komen gelijk de
problemen. Je bent een sociaal contactpunt.”
B: “Ja, dat heb ik ook”.
C: “En dat waarderen ze ook wel hoor. Vorige keer gingen we op vakantie en …
‘Hier heb je vijf euro voor de kinderen.’ Weet je wel, dat soort dingetjes. Maar dat heb je
echt met je vaste klantenkring.”
B: “Ja, bij mij ook hoor. Een vaste klantenkring. En hele verhalen gelijk ook.”
C: “En dat moet je ook onthouden dan. Dat zijn dus dingen die als ze de volgende keer weer
komen, als is het maar over een half jaar, dat je dan denkt: ‘o ja, dat was die mevrouw met
die nieuwe knie; even vragen hoe het met die nieuwe knie is.’ Dus je hebt echt wel een beetje
sociale contacten, inderdaad.”
Toch zijn de geüniformeerden in Rotterdam niet positief over de omgangsvormen
van klanten in het algemeen. Toch noemen meerdere deelnemers – de taxichauffeur,
de loketbediende – het niet alleen een probleem, maar ook een uitdaging.
“Men gaat niet best met elkaar om. Maar toch is het ook zo dat ik er mijn werkplezier uit
haal. Ik heb liever een klant die met zo’n grote bek en boos binnenkomt, en die dan kalmeert
en die als hij weggaat zegt ‘nou hartelijk bedankt, het is opgelost’ en dan blij naar huis
gaat. Dat is mijn doel, daar haal ik mijn werkplezier uit. Dat is voor mij een uitdaging om
iemand die boos of verdrietig binnenkomt, om die dan blij te laten gaan. Ik kan natuurlijk
niet zijn rekening wegtoveren, maar je kan toch iemand met een tevreden gevoel en blij dat
hij naar mij is toe gekomen naar huis laten gaan.”
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Extreme ervaringen van commercieel personeel
Gevraagd naar extreme gebeurtenissen blijkt het commerciële personeel ook het een en ander
mee te maken: met stoelen gooien, te horen krijgen dat de ander een pistool op zak heeft,
getuige zijn van vechtpartijen, messentrekkers, een pistool tegen het hoofd. Dat blijkt onder
meer uit de volgende gesprekken.
A: “Ik ben twee keer bedreigd. Omdat ik iets aanraadde, of zei van ‘ik heb deze batterij
of die batterijen’, en dat viel in het verkeerde keelgat. Waarom weet ik niet. Vraag me niet
waarom, maar ik kon wel de tyfus krijgen, zo’n beetje.” […]
B: “Het heeft me een keer een bril gekost [lacht]. Een goedemorgen heeft me een nieuwe
bril opgeleverd. Mijn ogen stonden hem waarschijnlijk niet aan: ‘Wat mot je van me?’ En
voordat ik er erg in had, had ik een klap in mijn gezicht te pakken [lacht harder]. Het was
gewoon een goedemorgen. [...] Dan denk ik van, oké, de volgende dag deed ik het net zo
hard weer hoor.” […]
C: “Ik heb tot aan rechtszaken, tot aan vechtpartijen, tot aan messen die getrokken
worden, tot aan een pistool op je hoofd. Enzovoort, noem maar op, wat wil je horen? [...]
De ene keer gaat het om een colaatje in het [bedrijf] waar ik werk, de andere keer om
50.000 euro over de prijs van een auto.”
Veel gespreksdeelnemers herkennen soortgelijke problemen.
A: “Oh jee, doodsbedreiging. […] Wij zaten gewoon aan een open balie en dan zit de
klant dus tegenover je, zonder glas, niks, helemaal geen probleem. En dat was drie
dagen nadat Pim Fortuyn vermoord was, en toen kwam er iemand binnen van: ‘Jij bent
de volgende.’ Ja, van oké, neemt u plaats, dan gaat we het daar eens over hebben
[onderkoeld lachje]. Toen werden we achter glas gezet tot halverwege. En er is ook een
keer een stoel naar iemand gegooid, dat kan nu niet meer, want alles is vastgeschroefd.”
[verontwaardiging in de groep]
Gespreksleider: Maar dat zijn echt extreme dingen.
A: “Het laatste wapenfeit is dat er dus iemand over het glas van het loket heen sprong.
[...] Daar heeft die ene man alles overhoop gegooid, en de computers uit het raam. En
nu zitten we dus helemaal van beneden tot boven, helemaal achter het glas. Dat is toch
gewoon bizar.” […]
B (taxichauffeur): “Klanten die al beginnen, van: ‘Ik heb een pistool op zak’. Ik zeg:
‘Ik ook, de mijne is een waterpistool, en die van jou?”
C: “Ja zo moet je er maar mee om kunnen gaan.”

Notabelen
In de groepen notabelen (bestaande uit onder meer kerkelijke medewerkers, pastors,
artsen, psycholoog, psychiater, inspecteur, notarissen, juristen en directeuren) leven
zorgen over omgangsvormen in de beroepssfeer het minst. Zij maken geen van allen
extreme situaties mee, en gevraagd naar moeilijkheden begint men over jongens die
over de stoep fietsen; voorbeelden uit het beroepsleven blijven dan ook grotendeels
uit. Artsen zijn een belangrijke uitzondering: zij nemen waar dat burgers mondiger
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zijn geworden en zelf hun diagnoses proberen te stellen. Dit wordt soms ook als
prettig ervaren, omdat deze patiënten doorgaans meer bewust met hun gezondheid
bezig zijn. De discussie in de groepen notabelen onderscheidt zich ook in de manier
van discussiëren. Het abstractieniveau is veel hoger, het gesprek wordt meer in alge
meenheden gevoerd. Dat is deels het gevolg van het ontbreken van problematiek over
omgangsvormen en deels het hoge opleidingsniveau in deze groepen.
A (coördinator bij politie): “Ik zie veel verschillende bewegingen. Ik werk natuurlijk bij
een groot bedrijf. Ik vind het heel grappig om te zien hoe mensen functioneren die een stuk
ouder zijn dan ik, heel erg vanuit de hiërarchie, niet zelf denken en ‘als de baas het niet
gezegd heeft, doe ik het ook niet’. Ik zie tegelijk mensen van 18-19 jaar en die vinden alles
op internet, en weten alles, en die willen horizontaal en zeggen tegen iedereen ‘jij’, wat
dan weer weerstand oproept bij anderen want er moet respect zijn… Ik vind het heel mooi,
heel dynamisch. Ik heb ook het gevoel dat die jongelui, ik heb iets gelezen over digikids,
die noemen ze dan nu de Einstein-generatie, die vindt alles, die weet alles. Ik vind het heel
mooi om die tegenstelling te zien. Ik ben ook heel benieuwd of het beter is. Wat minder
respect, maar wat meer kijken van wat kan iemand, wat vindt iemand, welke argumenten
heeft hij, en iedereen wegen op persoon en niet op leeftijd of positie of rang.”
B (notaris): “Ik ben het daarmee eens. Ik ontmoet heel veel jonge mensen die prachtige
ideeën hebben, heel graag willen en van alles bedenken, daar kom je zelf niet op. Die met
hele creatieve, nieuwe ideeën in deze wereld staan, fantastisch. Het is fantastisch dat er
nog steeds een nieuwe superhit bedacht kan worden die over de hele wereld gaat. Je zou
zeggen, alle schaakspelletjes zijn wel een keer gespeeld. Maar dat is niet zo. De menselijke
geest is heel krachtig en heel vernieuwend. En de jeugd is volgens mij fantastisch op dat
gebied. Alleen daar spelen heel veel andere aspecten een rol. Je wordt in deze maatschappij
niet uitgenodigd dat te doen. Maar het komt vanuit de mensen zelf, als het niet links om
kan, … er is altijd wel iets te bedenken. Alleen de inrichting van de maatschappij, die moet
meegaan daarin. Dat bedoel ik ook met de kerk, de kerk gaat niet mee met wat de maatschappij wenst, waar de mensen behoefte aan hebben en hoe je daar op inspeelt, daar doet
de kerk veels te weinig aan.”
Gespreksleider: Daar ben jij het vast niet mee eens?
C (predikant): “Ik zie dat het wel verschillend is op de ene of andere plek. Je kunt over
het geheel wel zeggen…, ik vind je stelling wel prikkelend, van als de kerk zo leegloopt,
dan herkennen mensen te weinig in de kerk. Dat houdt me soms ook bezig. Ik zie van de
andere kant ook dat het op de een of andere manier ontzettend moeilijk over het voetlicht te
krijgen is, dat de kerk er heel anders uitziet en is dan 40 jaar geleden. Maar het is voor de
kerk heel moeilijk om wat het te bieden heeft voor het voetlicht te krijgen. Van de afgelopen jaren heb ik het gevoel dat er sociaal gezien een verharding is opgetreden. Dat heeft te
maken met minder bescherming van werknemers, de economie en regelgeving, maar het is
vooral een gevoel. Ik kan er niet een goede analyse van geven.”
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9.2

Het ‘wie, waar, en wanneer’ van omgangsvormen

Onder welke groepen zijn de omgangsvormen het meest discutabel? Zijn er verschil
len tussen de regio’s in Nederland? En sinds wanneer heeft men het idee dat de
omgangsvormen zijn verslechterd?

Wie?
Welke burgers heeft men speciaal in gedachten als het gaat over verslechterende
omgangsvormen? Twee groepen keren in nagenoeg alle focusgroepen terug: hoger
opgeleide autochtonen en (Marokkaanse) jongeren.
Vooral de docenten, verpleegkundigen en het commerciële personeel klagen over
de zogenaamde kakkers, of, meer in het algemeen, hoger opgeleide autochtonen.
Een denigrerende behandeling en doorgeschoten assertiviteit zijn de meest gehoorde
klachten. In het onderwijs zijn dit de ouders die de meeste problemen geven: ze
verwachten dat hun kind ook naar het gymnasium gaat en willen het niet horen dat
dat niet haalbaar is: het is de taak van de leerkracht dat doel te behalen. In de zorg
behandelen deze patiënten het personeel met weinig respect. Eigenlijk willen ze
alleen met een arts praten en niet met de verpleging. In de winkel of in de taxi zien
‘mensen in pakken’ het personeel niet staan. ‘Hoe hoger het pak, hoe minder ze aan
jou denken. Jij bent maar de chauffeur.’
A: “Ik heb problemen met mensen die me proberen te kleineren. Het ergste zijn mensen die
gestudeerd hebben – notarissen en advocaten en dat soort types – die zo bij je komen zitten
van ‘luister juffie’…”
B: “…Ik ga het je even uitleggen.”
A: “Dan ben je ineens een juffie… Dat vind ik veel erger dan iemand die boos binnenkomt
om te zeggen: ‘Je hebt er een zooitje van gemaakt’.”
C: “Ja, dat vind ik ook zo. Dat heb ik ook wel vaak. Dat ze precies weten wat er in een brood
moet of wat er al in zit. Dan vragen ze het, maar dan weten ze het zelf eigenlijk al beter. En
dat zeg je iets, en dan is het toch dat zij gelijk hebben. Dan denk ik: waarom vraag je dat
dan?”
D: “Ik luister niet eens meer naar ze.”
Gespreksleider: Ik hoor het woord kakkers, zijn die dan anders?
A: “Ik herken het wel, wat je vertelt over hoogopgeleide ouders op school. Dat is ook zo in de
zorg. Als mensen gestudeerd hebben, moet meteen de dokter komen. Als je dan vertelt dat
de psychiater alleen die en die ochtenden kan komen op onze afdeling, dat kan er niet eens
in. Die denken dat als je geld hebt, je alles kan krijgen. Ze doen ook denigrerend tegen ons
beroep, is natuurlijk niet een goed betaald beroep. Dan denk ik, ik hoop dat je zelf een keer
psychotisch wordt”.
B: “Maar ze doen ook denigrerend naar mensen met een lager niveau.”
A: “Ja, en als een kind in de klas zit met een lager niveau, zou dat het andere kind naar
beneden halen. Vind ik heel eng.”
C: “Je merkt het ook bij patiënten. Ik heb wel eens een hoogleraar gehad, die af en toe
terugging naar zijn ouders en dan even helemaal de weg kwijt was. Na een paar dagen
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ging het dan wel weer, met goede medicijnen. Maar die had ook totaal geen respect voor
wat wij deden. Mensen die lager opgeleid zijn, willen meer van je aannemen.”
A: “Je zou wat meer beschaving van ze verwachten, ik schrik daar wel van.”
D: “Ik herken dat niet.”
E: “Nou ik wel. Ik had laatst een man, die was jarenlang de grote baas van een groot
bedrijf geweest, en die liep de hele dag maar te commanderen. Drinken, beker, thee! Toen
heb ik hem gezegd dat dat bij mij niet werkte, ik ga er niet sneller van lopen. Hij hoeft geen
alsjeblieft en dank je wel te zeggen, maar hij kan er wel gewoon om vragen. Ik hoor hem
zorg te bieden, maar hij mag ook blij zijn dat ik daar zijn kont sta te wassen. Ik vind dat
niet een vanzelfsprekend iets. Ik wist dat ik nog een week met hem op de kamer zou staan,
dus dat heb ik wel gezegd.”
F: “Het zijn niet per se de hoogopgeleiden, maar wel mensen die zelf vinden dat ze belangrijk zijn, die moeilijk doen als ouders. Ze willen dan per se vwo, en als je dan vmbo geeft,
gaan ze zelf de school bellen, en invloed uitoefenen om dat kind daar toch geplaatst te
krijgen. Anderen willen per se vwo plus en niet vwo, want dat is toch leuker om in de kroeg
over je kind te kunnen vertellen. Ook mensen die vinden dat hun kind wel een klas kan
overslaan. Van 12, 13 jaar die al in drie havo of vwo zitten. Die hebben niet kunnen spelen,
dan denk je, wat doe je een kind aan.”
“Ik heb het gevoel dat ik met volkse mensen meer kan. Hoogopgeleiden gedragen zich vaker
arrogant, willen alleen praten met de dokter, omdat ze neerkijken op mbo-ers. Mensen die
gewoon met hun handen werken, kun je makkelijker mee praten.”
“Simpele mensen nemen meer van je aan.”
In de meeste groepen stoort men zich in het dagelijks leven vooral aan de jeugd van
tegenwoordig. De jongeren die hangen, die hun rommel laten liggen op straat, die
niet beleefd zijn, of zelfs storend en agressief gedrag vertonen. In het beroepsleven
noemen alleen geüniformeerden en commercieel personeel jongeren als probleemgroep. Zij zijn unaniem van mening dat jongeren voor veel overlast zorgen en dat ze
meer onwenselijk gedag vertonen dan anderen. De indruk bestaat dat jongeren zich
op steeds jongere leeftijd misdragen. Een tramconducteur die het werk al 25 jaar
doet, ziet een verschuiving: ‘Jongens en meiden van 12 jaar heb ik al problemen mee,
die doen niet meer wat ik ze vraag. Het waren eerst jongens en meisjes van 17 jaar.’
De geüniformeerden zien een afname van respect van jongeren voor het uniform.
(Agent): “Ik vind ook dat de jeugd een probleem oplevert. Dat vind ik het grootste heikele
punt eigenlijk. Hoe de jeugd zich gedraagt en dat wordt eigenlijk steeds erger. Vroeger had
ik inderdaad ook respect voor ome agent. Ik vond het allemaal prachtig en mijn vriendjes
ook, maar tegenwoordig vanuit mijn werkgebied is het heel weinig. […] Als ik iemand
oppak en hem een nachtje in de cel zet, komt het echt voor dat ze me uitlachen van: na
ja, ga ik toch een nachtje in de cel zitten, lekker belangrijk. Dus mijn middelen houden
op een gegeven moment ook een keer op. Als ik niet meer verder kan gaan op straat, met
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mijn geweldsmiddelen of wat dan ook, dan hebben we een probleem. Als het hen niet meer
uitmaakt of zo.”
Gespreksleider: Dus jij zegt, het maakt hen niet uit?
“Nee, sommigen niet, de meesten wel uiteraard, maar misschien 20% niet.”
Het groepsverband wordt aangehaald als boosdoener. Vooral groepen jongeren
zijn onbeschoft of problematisch. De term ‘wannabe gangsters’ valt hierbij. Een
winkelmedewerkster: ‘Wij hebben last van groepjes jongelui die op vrijdagmiddag
hangen in het winkelcentrum. Gooien in vijf minuten je winkel overhoop, jatten alles
wat los en vast zit en schelden je ondertussen uit dat je bij [een landelijke winkelketen] werkt.’
Over allochtonen zijn de meningen verdeeld. Sommige docenten vinden dat
allochtone kinderen, vooral Surinaamse kinderen, beter opgevoed en beleefder
zijn. Ook zijn deze ouders makkelijker dan de betweterige en hooghartige kakkers.
Allochtonen zijn daarentegen weer minder betrokken bij wat hun kind presteert, wat
soms ook moeilijk is. Zij moeten juist betrokken worden bij de ontwikkeling van hun
kind. Er wordt opgemerkt dat achterstandswijken het moeilijkst zijn. Kinderen daar
hebben veel problemen thuis en dat merk je. Allochtoon of autochtoon heeft daar
niets mee te maken; autochtonen in een achterstandswijk zijn ook lastig. Wel komt
er bij allochtonen vaak een taalprobleem bij. Ook bij het commercieel personeel
overheerst een neutrale houding tegenover allochtonen: in de ene groep is het geen
thema, in de andere benadrukken mensen dat allochtonen hen beleefder tegemoet
treden.
Sommige vrouwelijke verpleegkundigen melden problemen met oudere, allochtone mannen. Die tonen minder respect en hebben de neiging hen te commanderen.
Ook wordt er gerefereerd aan verschillen in omgangsvormen. Als voorbeeld wordt
genoemd dat Marokkanen hard gillen als iemand overlijdt, en dat andere patiënten
daar dan last van hebben, maar het dilemma is dat je mensen die net iemand hebben
verloren, daar moeilijk op kunt aanspreken.
In slechts een enkele focusgroep van geüniformeerden in Rotterdam wordt specifiek over de Marokkaanse jeugd gesproken als probleemgroep. Na enige tijd de term
‘bepaalde groepen’ te hebben gehanteerd, blijkt dat men hen in gedachten heeft.
Gespreksleider: Maar welke groepen zijn dat dan, als je zegt dat ze slechte
omgangsvormen hebben?
A: “Marokkaanse jongeren.”
B: “Ja.”
A: “En dat is echt heel erg.”
B: “Die denken dat ze de hele wereld in de zak hebben.”
A: “Die presteren het om mij op een gegeven moment zelfs met stemverheffing te laten
praten achter mijn loket. Nou, dat gebeurt nooit.”
Gespreksleider: En als je zegt jongeren, aan welke leeftijd moet ik dan denken?
C: “16 jaar.”
D: “Dat begint al bij 16 jaar.”
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B: “16.”
A: “Nou, die komen nog niet bij mij, maar ja, toch wel tot een jaar of 25 tot 27.”
D: “Ja, daar erger je je kapot aan.”
Er wordt een verschil gemaakt tussen Turkse en Marokkaanse jongeren. Vervelend gedrag komt ook voor bij Turkse en Nederlandse jongeren, maar niet zo
sterk.
E: “Daar komt dus ook weer dat stukje opvoeding terug hè, bij die Marokkaanse jongeren.
Marokkaanse ouders trekken hun handen af van die opvoeding. Die zeggen: ‘Dat ligt bij de
school.’ Die laten de school dat opknappen, en die kijken dus niet naar de kinderen om. En
die zwerven dus ’s avonds over straat en gaan allemaal narigheid uithalen.”
In een andere groep van commercieel personeel in Amersfoort is er een andere trend.
Daar wordt opgemerkt dat allochtonen vaak beleefder zijn dan autochtonen. Dat kan
een groepsproces zijn dat door de aanwezigheid van een Turks-Nederlandse man
wordt gestuurd, maar ook dan is het belangrijk om op te merken dat zowel positieve
als negatieve omgangsvormen van allochtonen herkend worden.

Waar?
Veel groepen vinden het probleem van slechte omgangsvormen plaatsgebonden.
Er wordt regelmatig een onderscheid gemaakt naar stad en platteland en regio. In
de Randstad zou het veel erger gesteld zijn met de omgangsvormen. Docenten in
Breda zeggen dat ze dan ook nooit in de Randstad zouden willen werken. Maar ook
in Noord-Brabant zijn de verschillen groot: in de stad is het erger gesteld met de
omgangsvormen dan in de dorpen.
Inwoners van de Randstad komen tot dezelfde conclusies: zo meent de groep van
geüniformeerd personeel dat de omgangsvormen een groot probleem zouden zijn
in Rotterdam, Dordrecht en Capelle aan den ijssel, terwijl met name dorpen er in
positieve zin uitspringen. Maar ook in andere grote steden zouden burgers beter
met elkaar omgaan dan in Rotterdam: met noemt Breda, Ridderkerk en – ‘hoewel ik
het eigenlijk niet uit mijn strot kan krijgen, moet ik het toegeven’ – Amsterdam. Dat
zouden plaatsen zijn waar mensen nog altijd met elkaar leven, elkaar gedag zeggen
en gesprekken met elkaar aangaan.
“Ik geef dat cultuurverschil vaak aan. Als ik in Dordrecht in een café sta, en ik stoot per
ongeluk een glas om, dan kan ik nooit een positieve reactie krijgen, maar altijd een negatieve. En doe ik dat in Breda, dan zeggen ze: ‘Joh, geeft niets, moet je een biertje van me?”
Ook de mensen die op de trein werken, zien verschillen:
“Het maakt wel heel veel uit waar je bent. [...] Als je vanaf Utrecht richting Amsterdam
gaat, loop je tegen andere mensen aan als dat je het stoppertje Utrecht-Rhenen hebt. [...] Verschil in begroeten, mensen begroeten je aan de andere kant van Utrecht. [...] Randstadgedrag
noem ik het altijd maar. Minder verdraagzaamheid, minder sociale controle denk ik ook.”
Het verschil zit volgens de deelnemers aan de focusgroepen vooral in de wijze
waarop mensen zich gedragen. Buiten de Randstad begroeten ze je vaker en zullen
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ze zich eerder verontschuldigen bij ongewenst gedrag. Bovendien is de sociale con
trole daar ook groter. De geüniformeerden menen ook dat men buiten de Randstad
gevoeliger is voor autoriteit. Alsof er nog iets meer respect wordt afgedwongen met
een uniform. Met autoritair gedrag in de Randstad kun je in de problemen komen,
zo menen ze: ‘In Baarn durft een jongen het niet te zeggen tegen zijn vader als hij een
schop van de politie heeft gehad, maar in Amsterdam wel en gaat de vader naar de
politie.’

Wanneer?
Er heerst geen overeenstemming over de vraag of de omgangsvormen vergeleken
met vroeger achteruit zijn gegaan. Waar de ene groep dit unaniem beaamt, meent de
andere groep dat er altijd probleemjongeren waren of dat je zelf ook mee verandert.
Als men wel een verslechtering ziet, wanneer was dat vroeger dan? Dat blijkt dan
met name te zijn toen men zelf jong was, zo’n 20 à 30 jaar geleden: ‘Ik leerde van
mijn moeder op te staan in de bus voor ouderen en zwangere vrouwen.’ Met name de
geüniformeerden benoemen concreet dat zij zelf zijn opgevoed met normen en waar
den en dat het lijkt alsof de jeugd die niet meer krijgt bijgebracht. Men legt verbanden
met de toegenomen bevolking: we zitten meer op elkaars lip dan voorheen.
Gespreksleider: Maar vinden jullie over het algemeen dat we slecht met elkaar
omgaan?
A: “Ongeïnteresseerd.”
B: “Vind ik wel. Als ik jaren geleden kijk, hier op het station, toen ik pas met mijn
loopbaan begon, als jonge jongen, en ik kon nooit mijn mond houden tegen mensen. Het
was altijd: ‘goedemorgen, goedemiddag, goedenavond’, of als er wat was ging je iemand
helpen, want je loopt toch op het station. In de loop van de jaren merk je, als je wat tegen
iemand zei [man trekt afstandelijk gezicht], dan is het echt van: ‘hm’, gezicht gaat om.”
A: “Ja, hele korte antwoorden.”
B: “Of niets. Ze draaien hun hoofd om. Er zijn steeds minder mensen die vriendelijk [zijn],
en ik blijf stug volhouden, ik blijf goedemorgen zeggen, wat voor mensen ik ook tegen
kom, ik kan het niet laten. Maar je merkt gewoon, mensen die op een leuke manier reageren, dat wordt steeds minder en minder. En ik denk als steeds meer mensen toch gaan proberen om het vol te houden [lacht], die plaat breken, ik denk dat je dan wel verder komt.”
A: “Maar ik vind het heel knap hoor, want op een gegeven moment maak je jezelf er ook
schuldig aan. Want ik mis het heel erg hoor, maar op een gegeven moment denk je, ik hoef
niks meer te zeggen, want het heeft geen nut.”
A: “Ja, het is erger geworden, hoe klanten tegen je doen.”
B: “Ze doen neerbuigend hè?” [herkenning in de groep]
A: “Zoooo.” [instemming]
C: “Ze verwachten steeds meer.”
D: “Alsof je minder waard bent.”
[...]
E: “Absoluut, men wil meer voor minder.” [algemene instemming in de groep]
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C: “Ondankbaarder.”
A: “Opstaan voor ouderen. [...] Het gebeurt niet zo vaak meer, als je in de bus zit en er komt
een oudere dame, dat zie je steeds vaker, mensen staan niet op. Gewoon niet. [...] Vroeger
toen ik 10 was ging ik met de bus van A naar B, ging ik naar muziekles. Ik weet heel goed
dat mijn moeder me leerde van: joh, komt er een ouder iemand binnen, dan…”
B: “Of iemand moeilijk ter been of een zwangere vrouw. Sta je op.”
A: “Maak jij het maar even af dan... [geïrriteerd richting ander groepslid omdat deze haar
in de rede valt].”
C: “Ja, maar dat heb ik ook geleerd.”
Gespreksleider: Maar jij zegt dat gebeurt weinig, het opstaan voor elkaar, ter
wijl je wel zo bent opgevoed. Heb je dan het idee dat dat minder gebeurt?
A: “Er is een verandering, een switch, het gebeurt gewoon niet meer.”
Onder de groep geüniformeerden in Rotterdam is een vrouw het oneens met het
beeld van een mentaliteitsverslechtering. Ze reageert:
A: “Dat zal jij zo ervaren. Maar ik denk dat op het moment dat iemand mij op wat voor
manier dan ook aanspreekt – privé of op mijn werk – dan blijf ik positief. En zo lang je dat
doet, dan krijg je dat terug. Dat is een wisselwerking.”
B: “Ja, maar dat is je leeftijd!”
D: “Als je wat ouder wordt, dan zal je…”
A: “Maar toen ik 23 was, had ik precies hetzelfde.”
B: “Ja, oké, maar dat was in die tijd. En daar ben je in meegegroeid. Kijk, toen ik 10 was en
ik werd erop gewezen dat ik een papiertje op de grond had gegooid, zei ik: ja, je hebt gelijk.
Zo’n papiertje opruimen, dat heb ik meegekregen van mijn opvoeding. Als ik dat nu vraag
aan iemand…”
A: “Sorry, ik kan het dus wel. Maar dat is misschien de toon die de muziek zet.”
B: “Maar ik kan het op een aardige manier vragen, of ik kan het op een rotte manier
vragen, of ik kan het op een leuke manier vragen, wat het het beste doet…”
C: “Maar meestal accepteren ze het niet.”
B: “Nee, en dat is dus die mentaliteitsverandering.”
Door de minderheid die meent dat het niet (veel) erger is dan vroeger met de
omgangsvormen wordt als argument aangedragen: ‘Ja, maar je verandert zelf ook, je
bent zelf ook de samenleving.’ Ook zegt men dat er altijd probleemgroepen zijn: ‘Het
verplaatst zich. 10 jaar geleden had ik meer last van Antillianen, nu zijn het weer de
Marokkanen en over 5 jaar is het weer wat anders.’ Sommigen zeggen ronduit niets
van een verslechtering te merken:
“Ik vind het niet slechter, hoor. Iedereen loopt maar met mekaar mee te praten van het gaat
slecht. Elkaar de put in praten, dat is makkelijk. Maar ik merk nu al op de bus…, ik zit op
de bus en kom allerlei soorten mensen tegen, en je weet dat er wel eens wat zal gebeuren…,
maar ik zit er nu 10 jaar op, en ze hebben mij nog nooit een keer vuil aangekeken. Dus dat
valt over het algemeen wel mee op mijn werk.”
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9.3

Trends in en verklaringen voor slechte omgangsvormen

Naast de beroepsspecifieke ervaringen, de groepen, locaties en tijdsperiodes die ken
merkend zijn voor onbehoorlijk gedrag, benoemen onze informanten ook verschil
lende trends in de samenleving. Sommige maatschappelijke ontwikkelingen worden
in verband gebracht met slechte omgangsvormen, of expliciet als verklaring daar
voor aangedragen. Drie thema’s of ontwikkelingen voeren de boventoon in de acht
groepsgesprekken: opvoeding en gezin, individualisering, en veranderde gezagsver
houdingen. We lopen deze drie thema’s langs met voorbeelden uit de discussies.

Opvoeding en gezin
In alle groepen wordt teruggekomen op de opvoeding van kinderen en jongeren
in verband met verslechterende omgangsvormen. Kinderen krijgen niet voldoende
normen en waarden mee en ouders bieden onvoldoende structuur.
A: “Ik denk dat het gewoon de opvoeding is, je hebt gewoon heel veel mensen die niet goed
opgevoed zijn.”
B: “Ik zie ook wel mensen die best goed opgevoed zijn maar die dan gewoon denken van ja,
maar iedereen gedraagt zich zo, dus schijt aan de wereld, ik doe het lekker ook niet goed.”
Ook in relatie tot relschoppende of overlast bezorgende jongeren wordt een gebrek
aan opvoeding genoemd. Ouders treden niet streng genoeg op. Men hekelt ook de
troep die jongeren op straat gooien, alsof ze nooit geleerd hebben dat dat niet kan.
Of jongeren die niet opstaan in de trein of in de bus voor ouderen of zwangere vrou
wen. ‘Ik heb dat wel geleerd van mijn ouders,’ zegt men in de focusgroepen.
Een reden die voor het onbeschofte of onprettige gedrag van jongeren wordt
aangedragen is dat tegenwoordig beide ouders al dan niet fulltime werken. Kinderen
zien hun ouders te weinig.
“Het ligt toch wel in de basis bij de mensen thuis, al die sleutelkinderen die het gewoon met
8 jaar allemaal zelf moeten doen. Die ouders moeten gewoon keihard werken om rond te
komen en ja, hoe gaat dat dan met je kind. Kijk een kind van 8 jaar in de auto zetten en
hem om 7 uur bij de bso ophalen, dat is gewoon niet echt ideaal toch. Maar ja, zo gaat het
wel met kinderen en dan is het niet gek dat ze meer dingen ervaren en gekke dingen zien.”
“De basis ligt in het feit dat er natuurlijk gewoon heel veel kinderen de straat op geschopt
worden door hun ouders. Daar ligt het grootste probleem. Daardoor heb je geen respect.
Want er is niemand die je corrigeert. Ik zie het op de basisschool bij mijn kinderen: het zijn
altijd dezelfde ouders. En het is ook geen negatief verhaal naar die ouders, want er zijn
ouders die moeten gewoon keihard werken met zijn tweeën om rond te komen, om iets te
hebben.”
Specifiek worden Marokkaanse jongeren genoemd als voorbeeld van overlast.
Ook hier spreekt men over de opvoeding; Marokkaanse ouders zijn minder
betrokken bij wat hun kinderen doen.
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Meer in het algemeen noemt men de jeugd ook gemakzuchtiger. De ouders van nu
moesten van alles van hun ouders, en vinden dat hun kinderen dat niet hoeven. Ze
mogen zich ziek melden terwijl ze ‘niet zo lekker zijn’, maken zich er gemakkelijk
vanaf bij een stage. Een moeder vertelt over haar dochter die al op zichzelf woont en
die zich maandag ziek meldt na gefeest te hebben in het weekend.
Het thema opvoeding komt het meeste aan de orde in de groepen docenten en
verpleegkundigen. Vooral onderwijzers menen dat kinderen tegenwoordig niet
voldoende worden opgevoed door hun ouders, vanwege tijdgebrek, maar ook veran
derde gezinsverhoudingen. Anderzijds staat het kind centraler, of ook wel te cen
traal.
A: “Kinderen hebben duidelijke grenzen nodig, hoewel ze daar tegen ageren. Later kunnen
ze het wel waarderen.”
B: “Ja, ik merk op school dat ze heel erg behoefte hebben aan structuur. Bijvoorbeeld hoe los
ik een ruzie op? ‘Ik geef ‘m een klap voor z’n hersens’, en dan zeg ik: ‘Nee, je gaat naar hem
toe en met hem praten, als het dan niet lukt ga je uit elkaar en probeer je later nog een keer
te praten en daarna kom je naar de meester of juf. Want de meester is er toch ook niet bij
als je buiten school ruzie krijgt met iemand.’ ‘Oh ja.’ Dat moet er allemaal nog inkomen.”
Gespreksleider: Is dat dan erger dan vroeger? Is dat iets wat kinderen van thuis
niet meer mee krijgen?
B: “Ik denk dat heel vroeger, dat klinkt heel ouderwets, maar dat de kerk dat meer deed.
Van vrienden, waarden, normen, met elkaar omgaan. Dat is tegenwoordig niet meer. Ik ga
ook niet meer naar de kerk toe, dat is ook niet mijn ding. Maar daar zit wel een gat.”
C: “En vroeger was het natuurlijk meer een beschermd wereldje.”
D: “Ik denk ook dat ouders het gewoon niet weten, hoe ze meer structuur moeten bieden
aan kinderen.”
E: “De ouders van nu hebben het ook veel drukker dan vroeger, ze werken allemaal. Mijn
moeder werkte niet. Ik hoor vaak op school: ‘Als ik thuis kom ga ik koken en dan ben ik blij
als ze daarna op bed liggen.’ En dan denk ik, ja, er is ook geen gezinsleven meer. Er wordt
niet meer eens gezellig een spelletje gedaan of een boekje gelezen.”
B: “Ouders willen ook graag het vriendje van hun kinderen zijn. Ik ben hun vriendje niet,
ik ben de meester, ik ben er om dingen op te lossen, te praten, maar ook als het klaar is, is
het klaar. Je moet niet te vriendschappelijk met ze om willen gaan, want dan gaan ze steeds
een stapje verder.”
D: “Tegenwoordig draaien de gezinnen ook om de kinderen.”
F: “Ja, door die tendens is het zo gekomen. Maar ik ben ook van de generatie die tegen zijn
kinderen zegt ‘wat zullen we eens gaan doen’, en dan denk ik oh fout, ik doe het ook.”
Gespreksleider: Maar wat voor effect heeft dat dan op kinderen en het functio
neren van de samenleving?
F: “Dat er geen leiding meer is. Het draait meer om de kinderen.”
G: “Omdat ze al zo weinig tijd hebben voor de kinderen, iedereen koopt zijn eigen schuld af,
waarom denk je dat kinderen zo dik en verwend zijn? Het is schuldgevoel, hier heb je een
snoepje, wat wil je gaan doen? Omdat ze de hele week niet thuis zijn geweest.”
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Individualisering
In bovenstaande citaten komt het ook al naar voren: oude verbanden zoals de kerk
zijn verdwenen, het beschermde wereldje van vroeger is er niet meer. In alle focus
groepen wordt individualisering genoemd, op uiteenlopende manieren. Men is meer
op zichzelf teruggeworpen en gedraagt zich daardoor egoïstischer. Men is meer
met het eigenbelang bezig. Er is weinig groepsgevoel. De notabelen noemen indivi
dualisering zonder specifieke voorbeelden, terwijl de commerciëlen spreken van de
verschillende eilandjes of werelden waarin we (langs elkaar heen) leven. ‘Ieder leeft
voor zich, iedereen denkt aan zichzelf.’ Dit komt terug op verschillende vlakken,
zoals niet opstaan voor een ander in de bus, de trein ingaan terwijl er nog mensen uit
moeten, gebrek aan sociale controle in de woonomgeving, of hangjongeren die niet
worden aangesproken op hun gedrag.
“Ik zie hier een mooi voorbeeld van wat er in de samenleving gebeurt. We hebben momenteel een groepjescultuur en voor mij houdt dat in: in zíjn beleving, in zíjn wereld, en zo
hebben we hele grote groepen in Nederland, daar gaat het prima. En worden we langzamerhand een beetje afgesloten, net zoals vroeger het paard van de schillenboer met van die
mooie oogkleppen op, dat we niet meer zien wat er verder gaande is, nog meer. Het gaat
hartstikke goed, je leeft je eigen leven. En ja, toen ik zo’n jongetje was [wijst op tafelhoogte], toen waren we met de buurt één. De één had niks te eten, de ander had veel meer,
en we brachten het naar elkaar. Zie je nou niet meer gebeuren. [...] Iedereen wordt echt een
individu en zijn wereldje gaat goed.”
Hoewel individualisering meestal als negatieve ontwikkeling wordt besproken, wijst
men ook wel op de merites ervan:
A: “Individualisering, dat vind ik eigenlijk te ruim gesteld. Want individualisering, daar
zijn we eigenlijk allemaal heel erg blij om. Want ik denk, zoals we hier met elkaar zitten,
dat er niemand meer op gesteld is om terug te gaan naar die oude tijden waarin we dus
niet met individualisering zaten en waar iedereen op elkaars lip zat en iedereen zich overal
met iedereen bemoeide. We willen allemaal graag goede buren hebben, maar het moet niet
te dichtbij komen. Over het algemeen genomen, uitzonderingen daargelaten. Dus we zijn
allemaal gesteld op onszelf.”
B: “Op onze privacy.”
A: “En zoals je zegt, er zitten allemaal negatieve kanten aan. En daar zijn we dus niet op
gesteld. We willen dus, op het moment dat we naar buiten treden, met respect en eerbied
behandeld worden, en willen we dus inderdaad dat het gewoon normaal gaat.”

Veranderende gezagsverhoudingen
In alle groepen, behalve de commerciëlen, komt de mondigheid van de burgers ter
sprake. Dit onderwerp wordt op verschillende manieren aan de orde gesteld. De
een noemt het mondigheid, terwijl de ander het overassertiviteit of een gebrek aan
respect noemt. De overeenkomstige achterliggende gedacht is een vervaging van
gezagsverhoudingen: mensen hebben geen ontzag of respect meer voor de arts, de
leraar, de verpleegkundige of de agent. Sterker nog, ze weten het vaak beter, want
192

Omgangsvormen volgens werkenden in het publieke domein

Book Crisis in aantocht.indb 192

30-9-2009 10:45:39

ze hebben internet al geraadpleegd. Men geeft aan dat dit in veel gevallen hun werk
bemoeilijkt. De situaties variëren per beroepsgroep. Artsen komen steeds meer
mensen tegen die zelf al een diagnose hebben gesteld en alleen voor een recept of
verwijzing naar de dokter gaan. Verpleegkundigen en agenten spreken over een
tekort aan respect voor hun functie. Docenten vinden assertieve ouders lastig die
menen dat hun kind niet voldoende aandacht krijgt, te laag wordt ingeschat of een
te hoge straf krijgt. Leerkrachten ervaren ook een verlies van status van hun beroep.
Een aantal voorbeelden uit de discussies:
“Vroeger was een uniform nog wat, nu ben je maar een Jan Doedel”.
“Ik merk bij mijn patiënten dat mensen mondiger worden. Ik werk er nu 6 jaar en ik merk
het al, maar oudere collega’s merken het nog sterker. Vroeger keek iedereen tegen je op en nu
ben je gewoon degene die de pillen uit komt delen. Vroeger was je een held, maar nu hebben
ze alles opgezocht op internet en de dokter is ook maar gewoon een man in een witte jas
geworden die lang op school heeft gezeten. En ze weten het allemaal beter dan die dokter.
En ze zeggen het ook allemaal als ze het ergens niet mee eens zijn. Maar in sommige situaties werkt het beter als je boven de patiënt staat.”
In Breda is bij de groep notabelen expliciet gevraagd naar mondigheid:
A: “We merken het wel natuurlijk. D’r zijn veel meer mensen, lang niet allemaal, maar
als er conclusies getrokken worden, dan trek je die samen en dan merk je wel dat mensen
een hoop kennis zelf hebben. En ja, waar je vroeger misschien kon zeggen van ‘zo is het’,
‘ja, hij zegt dat het zo is, dus dan zal het wel zo zijn’, ja, dat is nu veel minder vanzelfsprekend. Het is wel eens lastig, maar het is van de andere kant, denk ik, ook goed dat je niet
tegenover iemand moet gaan zeggen van ‘nou, het beste is dat uw zoon maar daar en daar
naar toe gaat’. Want alsjeblieft, het is niet mijn zoon. Dus laat er een gesprek over zijn. En
hoe meer kennis dat er is, hoe meer je dat met mekaar kunt uitwisselen. Dat is lastig, maar
goed, kom.”
B: “Je moet er zelf wel meer bij nadenken om het goed uit te leggen, dus dat is wel het positieve. Je moet het beter onderbouwen, anders word je van tafel geveegd.” [...]
C (dierenarts): “Ik had vandaag iemand die kwam een pakketje afgeven [doet persoon na]:
‘Ja, ja, de kat van mijn vriendin heeft oormijt, want dat heeft ze op internet opgezocht, heb
je daar iets voor?’ [verbouwereerd] Ehh, sorry? De kat van je.., je komt hier nu van de ptt
iets brengen, oké, ehm ja... [...] Dus uiteindelijk was het van, ja sorry, je moet toch echt
even naar een dierenarts om iemand te laten kijken, want leuk dat je op internet opgezocht
heb dat je kat oormijt heeft, maar…, iets klopt hier volgens mij niet. [...] Ik snap wel waar
het vandaan komt. Maar, ik heb soms het idee dat ik echt moet vechten om mijn bevindingen d’r door te krijgen, hoe goed ik die ook onderbouw. Want ze hebben op internet gelezen
dat het toch echt iets anders was.”
B: “Vroeger was het natuurlijk zo, dat iemand zei iets en dan deed je gewoon wat die man
zei, want hij wist het, hè, hij was notaris of zo, allemaal mensen die vroeger erg in aanzien
stonden ook [gelach in de groep en blik op notaris in de groep]. [ze slaat handen voor de
mond] Neee..., nog wel, dat is niet aardig gezegd...”
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D [ironisch]: “Vroeger stelde je nog wat voor, maareh…” [door elkaar heen gepraat en
gelach]
B: “Nee fout gezegd... [notaris lacht hard] Maar vroeger, de pastoors van vroeger, ik bedoel,
als die iets zeiden, nou iedereen deed dat, en tegenwoordig zijn mensen toch meer aan het
nadenken, van ‘goh, wat wordt daar gezegd, maar klopt dat ook wel?’ En dat is natuurlijk
ook, dat het helemaal anders is geworden in de religie, want vroeger nam iedereen toch
klakkeloos dingen aan en nu denken mensen ergens over na, en dan zeggen ze ‘ja daar zit
wel wat in’.”
D: “Ze gaan met je in discussie.” [instemming]
E: “Het heeft voordelen, het heeft nadelen. [...] Die informatievoorziening, dat vind ik
absoluut positief, en ik zit heel graag met mensen aan tafel in discussie over, goh staat dat
er nu goed, moet dat anders, leg dat me nog eens een keer uit, dat is me niet duidelijk, [...]
maar wat ik het negatieve vind is dat er wel heel snel geroepen wordt, van ‘goh joh iets is
niet in orde, stel maar aansprakelijk’.”
Er worden ook positieve kanten benadrukt van de mondigheid. Zo is de relatie
tussen docent en kind speelser. Men vindt het positief dat kinderen meer aan het
woord komen in de klas. Ook (vooral jongere) patiënten die zelf hun diagnose stellen
worden geprezen om hun betrokkenheid. Ze kunnen vaak ook beter omgaan met
hun diagnose.

9.4

De rol van de overheid

Wat verwachten de mensen ‘in het veld’ van de overheid? Zijn omgangsvormen een
verantwoordelijkheid en een zaak van burgers onderling, of is het een taak van de
politiek om omgangsvormen aan de orde te stellen en om beleid hierop te voeren?
Er heerst consensus dat er iets moet gebeuren om ongewenste omgangsvormen
tegen te gaan. In alle groepen vindt men dat een taak van ouders (opvoeding) en
scholen, maar men is ook positief over de rol van verenigingen of buurtinitiatieven,
zoals buurtvaders. Sommige deelnemers stellen dat burgers goed gedrag kunnen
uitlokken door zich zelf positief op te stellen. Anderen benoemen een dilemma: om
als maatschappij het gebrek aan omgangsvormen en solidariteit tegen te gaan, is
solidariteit nodig. Dit wordt geïllustreerd in Rotterdam:
A: “Je moet het met mekaar zien op te lossen, denk ik.”
B: “We zijn allemaal eilandjes, dus bij mekaar komen is heel moeilijk. Dat krijg je nooit
voor elkaar.”
Over de rol van de politiek hierin overheerst in alle groepen een sceptische hou
ding. Hoewel men unaniem van mening is dat ook de politiek een taak heeft om het
tij te keren, wordt er tegelijkertijd vastgesteld dat daar niet veel van terechtkomt.
Er worden wel beloftes gedaan op dit vlak, en het thema van de regering wordt
genoemd (‘samen leven, samen doen’) maar de uitwerking is erg lastig.
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Beroepsmatig hebben vooral de geüniformeerden en het commercieel personeel
behoefte aan een beleidsmatige aanpak. Zo worden camera’s op de bus geopperd,
zodat mensen die vernielingen aanrichten of zich anderszins misdragen kunnen
worden aangepakt. Ook gaat er volgens hen een preventieve werking van uit. Maar
deze mening wordt niet unaniem gedeeld. Volgens anderen leveren camera’s een
schijnveiligheid op. Verder wordt duidelijk dat men behoefte heeft aan een hardere
aanpak van de politie. Het bedreigen van mensen in functie zou tot celstraf moeten
leiden. En wanneer iemand in een winkel of voor een balie wordt opgepakt door de
politie, moet die niet weer voor de deur worden losgelaten. Dat geeft een verkeerd
signaal af aan klanten die daarvan getuige zijn. ‘De politie moet die man gewoon
inhalen en voor mijn part om de hoek weer loslaten, maar niet zo voor de deur.’ Ook
opperen geüniformeerden dat de militaire dienstplicht weer ingevoerd zou moeten
worden. Dan krijgen jongeren tenminste normen en waarden en discipline bijge
bracht.
In de groepen docenten en verpleegkundigen geeft men aan dat het beleid van de
regering ook tweeslachtig is: enerzijds moeten meer mensen gaan werken, ander
zijds wordt de noodklok geluid over het wangedrag bij jongeren. Weer wordt opvoe
ding sterk verbonden met dit gedrag. Als ouders te veel werken is er te weinig tijd
om op te voeden. De docenten geven verder aan dat ze meer tijd nodig hebben voor
opvoedkundige taken: meer tijd om met de kinderen te praten en hen omgangsvor
men bij te brengen, waar ze nu niet aan toe komen door de werkdruk.

9.5

Conclusies

Van alle groepen blijken alleen de notabelen in hun werk weinig last te hebben van
slechte omgangsvormen. De geüniformeerden, het commercieel personeel, en in
mindere mate de docenten en verpleegkundigen, allemaal hebben ze verhalen over
vervelende, moeilijke, en soms zeer bedreigende ervaringen. Hoewel een meerder
heid vindt dat de omgangsvormen vroeger, namelijk 20 tot 30 jaar geleden, beter
waren, is dit geen unaniem gedeelde mening. Sommigen menen dat er altijd moei
lijke groepen zijn en dat ‘je zelf mee verandert’.
Wat opvalt is dat geen van de gespreksdeelnemers de omgangsvormen zo erg lijkt
te vinden dat de balans negatief doorslaat in hun werkplezier. Men geeft aan dat er
ook veel aardige mensen zijn en dat ze ook veel voldoening halen uit het werken met
mensen. Hoe valt dit te rijmen met de nadruk die de deelnemers tijdens het gesprek
legden op negatieve ervaringen? Enerzijds lijken de negatieve ervaringen betere
gespreksonderwerpen; herkenbaarder en daardoor geschikt om bij elkaar aan te
sluiten. Anderzijds zullen de deelnemers ook positief zijn: ze zullen negatieve erva
ringen deels wegredeneren, of in elk geval de positieve ervaringen hoger inschatten
(‘één zo’n man met een schattig klein boeketje, een buiging en een handkus, en dan
kan ik die 40.000 rotklanten weer hebben’), omdat anders hun beroep niet vol te
houden is.
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Ontwikkelingen die veelvuldig worden genoemd in relatie tot verslechterende
omgangsvormen zijn opvoeding en gezin, individualisering en veranderende gezags
verhoudingen. Ouders voeden slechter of niet op vergeleken met vroeger, mede
doordat beide ouders werken en er minder tijd is om op te voeden. Er wordt ook te
veel aandacht besteed aan wat het kind wil in plaats van dat er structuur wordt gebo
den. De individualisering wordt geformuleerd als ‘we leven allemaal op een eilandje’.
Men is meer op zichzelf teruggeworpen, en oude verbanden als de buurt en de kerk
bieden geen houvast meer. De individualisering maakt dat we allemaal te veel met
onszelf bezig zijn en niet met anderen. Gezagsverhoudingen zijn verwaterd en mede
door internet zijn burgers beter geïnformeerd, wat hen mondiger maakt. Ook is het
respect voor een functie als agent, docent, verpleegkundige of arts tanende.
De groepen die als het vervelendste worden ervaren zijn hoogopgeleide autoch
tonen, vanwege hun denigrerende houding, en jongeren en hun wangedrag. Over
allochtonen zijn de meningen verdeeld. Allochtone ouders kennen docenten meer
gezag toe en met name Surinaamse kinderen zijn erg beleefd. Maar ook worden de
normen en waarden van allochtonen anders en daardoor soms als storend ervaren.
Marokkaanse jongeren worden als probleemgroep genoemd. De omgangsvormen
zijn bovendien in de Randstad een stuk slechter dan erbuiten, waar autoriteit meer
wordt gerespecteerd.
Hoewel burgers zelf ook een belangrijke taak hebben waar het de omgangs
vormen betreft, ziet men ook een rol voor de overheid. Beroepsmatig menen docen
ten dat ze meer tijd nodig hebben om opvoedtaken op zich te kunnen nemen en zien
geüniformeerden en het commercieel personeel graag een hardere aanpak door de
politie.
Onze centrale vraag was: hoe erg is het gesteld met de omgangsvormen van
Nederlanders volgens burgers die beroepshalve dagelijks met de omgangsvormen
van anderen van doen hebben? Uit gesprekken met vier beroepsgroepen (notabelen,
zorg en onderwijs, commerciëlen en geüniformeerden) komt een gemengd beeld
naar voren. Hoewel extreme gebeurtenissen niet als irrelevant terzijde geschoven
kunnen worden, zijn het toch voornamelijk incidenten. Belangrijker, ze bederven
het werkplezier van deze beroepsgroepen vooralsnog niet. Iedereen noemt voorbeel
den van slechte omgangsvormen. Toch neigen de meeste deelnemers in alle groe
pen tot de kwalificatie van omgangsvormen dat het glas halfvol is en niet halfleeg.
De omgang met mensen heeft hen voor deze baan doen kiezen. En over het algemeen
ervaren ze deze omgang met anderen als voldoende positief om hun werk te blijven
waarderen. Maar meer respect vanuit de burgers voor hun functie en meer steun
vanuit de overheid tegen probleemgevallen zouden welkom zijn.
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10

Andere perspectieven op 2008

In dit hoofdstuk presenteren we vier korte beschouwingen van collega-onderzoekers van buiten
het scp, in alfabetische volgorde: Tom van Dijk van Intomart GfK, Joop van Holsteyn van de
Universiteit Leiden, Maurice de Hond van Peil.nl, en Martijn Lampert van Motivaction. Zij
gingen in op onze uitnodiging om op basis van eigen onderzoek en inzichten iets te schrijven over
wat de Nederlandse bevolking in 2008 bezig hield.

Het is verlangen
Tom van Dijk1

Er is veel gebeurd sinds het begin van dit decennium: 2008 verschilt radicaal van
2002, hoewel er maar een paar jaar tussen zit. Toch is de essentie van 2008 alleen
goed te duiden in het licht van wat zich in 2002 heeft afgespeeld. Het is bijna not
done om het er nog over te hebben – nee, niet wéér Fortuyn! – maar ik waag het er
dan toch maar op.

Frames
De diepste onderstromen in de publieke opinie van 2008 staan in een logische
verbinding met de oorzaken van de electorale explosies van de eerste maanden van
2002. Op dat moment was er sprake van de gelijktijdige aanwezigheid van een twee
tal krachtige frames én een dominant gevoel dat volkomen spoorde met die frames.
Frames zijn – in mijn definitie – interpretatiekaders die maatschappelijke problemen
duiden én voorzien van een oplossingsrichting. Gelet op hun wervingskracht zijn het
slagzwaarden die véél sterker zijn dan sociaal-culturele oriëntaties en verbindingen.
Het ene frame van dat moment werd gevormd door het beeld van ‘de disfunctio
nerende overheid’ (de puinhopen van Paars). Daardoor zaten we met wachtlijsten in
de zorg, daardoor liep de criminaliteit uit de hand – zo dachten velen. De prestatie
contracten die later met de politiekorpsen zijn gesloten, zijn een regelrechte beleids
matige vertaling van dit frame: als de overheid (de politie) maar beter gaat werken,
zal de criminaliteit afnemen. Opvallend was overigens dat de criminaliteit helemaal
niet was toegenomen. In tegendeel: op basis van de Politiemonitor kon aangetoond
worden dat de criminaliteit vanaf 1995 juist enorm was gedaald. Ik heb daarover
begin 2003 een artikel aangeboden aan enkele kranten, maar die hebben dat niet
geplaatst. Boodschappen die ingaan tegen een dominant frame worden gefileerd of
genegeerd.
Het andere frame van dat moment werd gevormd door ‘openheid’. Dit frame
concentreerde zich met name op kwesties rond allochtonen. Nederland had decen
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nialang politiek correct moeten zwijgen en – geloofden velen – als we nu maar
alles zouden mogen zeggen wat we dachten, dan zouden de problemen rond en met
buitenlanders vanzelf oplossen.
De beide frames kregen nog meer kracht door de collectieve emotie die op dat
moment dominant was en die perfect paste bij die frames: woede. Focusgroepen
kookten in die dagen.

Dissociatie
Geleidelijk aan kwam dit spektakelstuk aan zijn einde. Fortuyn werd vermoord, de
lpf sloeg de hand aan zichzelf en ‘de gevestigde politiek’ incorporeerde de frames
in het beleid. De enorme boosheid ging toen ondergronds. Want op wie zou die zich
moeten richten? Kortom: de publieke opinie ging op slot, maar pais en vree was het
absoluut niet.
Dit merkten we in focusgroepen naar de onderstromen van dat moment die we in
2006 in opdracht van het ministerie van Justitie hielden. Zes groepen lang werden we
geconfronteerd met emotieloze respondenten die rijen problemen opsomden waar
het land mee te maken had: kinderen waren allemaal weeskinderen geworden, want
ouders keken niet meer naar ze om; horden buitenlanders zaten in de criminaliteit;
er waren miljoenen extreme moslims in het land; als je in de supermarkt met je
karretje per ongeluk tegen een ander opbotste, kon je een klap voor je kop krijgen.
Enzovoort en et cetera. Als de gespreksleider vervolgens concludeerde dat dit toch
wel een behoorlijk problematische situatie was, dan zeiden respondenten in die
focusgroepen: ‘Dat valt wel mee, in het buitenland is het veel erger.’ Dat is natuurlijk
waar. Er is ongelofelijk veel buitenland waarmee vergeleken Nederland een paradijs
is. Dat blijkt ook uit onderzoek: in veel (nabij) buitenland is men veel ontevredener
over de samenleving en de politiek dan men dat hier is.
Maar hoe waar ook, dat besef is géén basis voor gelukzaligheid. Je wordt er niet
gelukkig van als je niet in de Congolese kopermijnen hoeft te werken, je wordt geluk
kig als het goed met je gaat. En dat vond men toen overduidelijk niet. Want wat er
gebeurde in die focusgroepen was dat men zich dissocieerde van de problemen: emo
tioneel werden ze ontkoppeld van de eigen beleving. Men zag de problemen. Maar
men zag geen oplossing. Daarom werden die problemen ontkoppeld; het waren hun
problemen niet meer. Elke focus ontbrak. Die massapsychologische reflex is begrij
pelijk maar op termijn natuurlijk onhoudbaar. Je houdt het niet vol om voortdurend
een andere kant op te kijken.
Kortom: als dissociatie de feitelijke maar (op den duur) onwenselijke gemoedstoe
stand is, dan kan je voorspellen waaraan behoefte gaat ontstaan, aan het tegenover
gestelde van dissociatie: associatie. ‘Samen’ dus. Het huidige kabinet bestond toen
nog niet, laat staan het motto ‘samen werken, samen leven’. Maar de opkomst van
die behoefte kon toen al wel worden voorspeld. ‘Samen’ is zelfs een frame gewor
den. De diagnose en therapie van dit frame is dat we de dingen niet alleen moeten
opknappen, maar dat we dat dus ‘samen’ moeten doen.
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Samen
We zijn inmiddels in 2008 aangekomen. Het geloof dat je de dingen beter samen
kunt doen, bestaat dan nog steeds, maar het frame begint wel aan kracht in te
boeten. De kwestie is dat ‘samen’ geen echte agenda heeft gekregen. ‘Wat gaan we
dan samen doen?’ is een vraag die de samenleving stelt en waarop geen antwoord
is gegeven. Dat is wel een beetje zorgelijk. Want als je geen gebruik maakt van de
veranderkracht in de samenleving (want dat zijn frames bij uitstek), roep je onheil
over jezelf af.
Zo zagen (en zien) we af en toe in focusgroepen de emotionele reactie op dit
vacuüm: een gevoel van ontheemding. De volstrekte absentie van een publiek onder
komen in de vorm van een leidende gedachte of (politieke) organisatie.
En konden we relatief kort geleden van ongeveer 80% van de mensen op basis van
slechts enkele basiskenmerken correct voorspellen wat ze zouden stemmen, nu weet
ongeveer 80% van de mensen zelf niet meer op welke politieke partij men moet stem
men. Dat proces is natuurlijk al langer gaande, maar krijgt steeds scherpere randen.
Als dat gevoel van ontheemding verder gaat groeien zijn we nog niet jarig. Het nestelt
zich niet slechts aan de randen van het electoraat, maar ook in het politieke midden.
Die situatie valt te vrezen. Een land met een instabiel politiek midden, heeft een
groot probleem.
Het jaar 2008 heeft gewacht op een agenda voor ‘samen’. Het is er niet van geko
men. Dat valt te betreuren. Want als die agenda er wel was gekomen en op de goede
manier was gepresenteerd, dan was die met groot enthousiasme ontvangen.

Verbinden
Eind 2006 hebben we focusgroepen met heel gewone doorsneeburgers uitgevoerd
in opdracht van Annemieke Nijhof – toen raadsadviseur bij het ministerie van
Algemene Zaken, nu directeur-generaal Water bij het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Dat onderzoek richtte zich op een kernboodschap over duurzaamheid
met als doel te achterhalen hoe je het best over duurzaamheid kunt communiceren.
Voor de duidelijkheid: kernboodschappen geven niet zozeer een samenvatting van
beleid, maar geven de hartenklop er van weer. Ze vermelden het hoe en waarom. De
kernboodschap die toen is voorgelegd had, zowel gelet op de inhoud als de toon, een
nogal visionaire strekking. Een citaat:
Duurzame ontwikkeling gaat over creativiteit, inventiviteit en niet over controle. Dat is
een belangrijke verandering in het denken. Het belangrijkste kenmerk van duurzame ontwikkeling is het gevoel voor het juiste evenwicht, het niet zwichten voor de verleiding van
overdrijving, het extremisme, de eenzijdige belangenbehartiging. De deugd in het midden
is geen uitdrukking die middelmatigheid propageert, maar pleit voor het altijd moeilijk te
2
verwerven maatgevoel. In de kern gaat duurzaamheid vooral om verbinden.
Toen we de hele boodschap integraal hadden voorgelezen, vroegen we aan de
respondenten ‘wie zou dit geschreven kunnen hebben?’. ‘Mandela,’ zei men in
koor. Vervolgens vroegen we ‘wie zou deze tekst uit moeten spreken?’. ‘De MinisterAndere perspectieven op 2008
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President,’ zei de groep, andermaal in koor. Mandela en de Minister-President waren
letterlijk bedoeld, maar zijn natuurlijk ook te interpreteren als metaforen. Het is dui
delijk wat Mandela dan betekent: beter bestaat niet. Het is ook evident waar Minis
ter-President voor staat en dat is veel breder dan de verwijzing naar één persoon. Het
gaat dan om de hunkering naar visie voor de toekomst van het land en de moed om
leiding te geven aan die zoektocht. Niet dus vanuit beheersing en controle – zie de
kernboodschap over duurzaamheid – maar creatief, zoekend en verbindend.
Want dat zit achter de frames en de dominante emoties in de publieke opinie in
de afgelopen jaren tot en met 2008 (én de dag van vandaag). Het geklaag, de sikke
neurigheid en de ogenschijnlijke apathie die in wezen dissociatie was, hebben zich
in de afgelopen jaren en ook in 2008 soms gepresenteerd als een gebalde vuist, dan
weer als een hand die wegwierp, of als een vlakke hand, zelfs soms als een gebro
ken hand. De moeilijkst zichtbare hand is de meest fundamentele: de uitgestoken
hand. De samenleving hunkert naar bevlogen publiek leiderschap om dan samen de
netwerksamenleving van de toekomst vorm te geven. Dat lijkt tegenstrijdig, verlan
gen naar leiderschap in combinatie met een zwaar accent op ‘samen’, maar dat is het
niet. Modern leiderschap wordt niet gekenmerkt door hiërarchische sturing, maar
door ‘verbinden’.
Onmiddellijk toegegeven: er zijn groepen in Nederland die niet willen, die ein
deloos zeuren en van klagen en eisen bijna een beroep hebben gemaakt. Maar hoe
groot die massa’s ook zijn: het is een minderheid. Heel gewoon doorsnee-Nederland,
verreweg de grootste groep – of ze nu vanouds liberaal, christendemocratisch of
sociaaldemocratisch zijn – wil één ding: samen nadenken over hoe we de netwerksa
menleving gaan inrichten en besturen.
Nog een voorbeeld over onderzoek waarin we de behoefte aan ‘verbinden’ terug
zien. In 2008 deden we een studie voor een grote gemeente in Nederland. De centrale
vraag was: hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren? We hebben vijf focus
groepen gehouden met mensen in heel verschillende situaties; van gehandicapten
met een jarenlange uitkering tot en met geslaagde zakenlieden. In die heel verschil
lend samengestelde groepen bleken er twee vrijwel unanieme rode draden te zijn op
de weg naar een werkelijk dienstverlenende overheid.
Eén: beter communiceren. Dat is natuurlijk ook beter uitleggen wat je bedoelt (en
dan niet in Jip-en-Janneketaal; voters are not fools, zei Key al een eeuwigheid geleden).
Dat is natuurlijk ook beter luisteren, maar hoe belangrijk dat ook is en hoezeer een
niet-luisterende overheid volstrekt abject is, genoeg is luisteren niet. Waar het vooral
om gaat is contact maken. Dat is dus uitleggen, luisteren én – vooral – vragen stellen.
Dan het tweede punt. Men had nog een ongedeelde wens vis á vis de overheid: ver
trouw ons a.u.b. In al die groepen werd gefulmineerd tegen het wantrouwen van de
overheid jegens de samenleving. Tegen de overheid die burgers en ondernemers ver
plicht tot het eindeloos weer invullen van formulieren terwijl er van jaar op jaar niets
verandert, die een woud van procedures optrekt die door de betreffende gemeentelijk
afdeling nog wel begrepen worden, maar niet door andere gemeente-afdelingen.
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Opgeteld – en niet alleen kijkend naar dit gemeentelijke onderzoek – ontstaat een
beeld van een overheid die zich afzijdig houdt en niet meedoet met de samenleving.
Dat is wel opmerkelijk omdat het omgekeerde beeld in ‘Den Haag’ lijkt te worden
gearticuleerd: de afzijdige burger. Daar ligt dus een enorme kans. Want het beeld
van de afzijdige burger is een misverstand. Die bestaat natuurlijk, zelfs in groten
getale, maar vormt wel een minderheid. Het gros van de samenleving wil meedoen.
Achter het gemok zit verlangen naar perspectief, naar visie, leiderschap en ‘samen’
en verbinding. Het gemok is ook een uitnodiging, een uitgestoken hand.

Noten
1 Tom van Dijk werkt bijna 20 jaar bij Intomart gfk, de laatste 8 jaar als directeur
beleidsonderzoek. Zijn aandacht gaat vooral uit naar onderzoek op het terrein van
de openbare orde en veiligheid, overheidscommunicatie en de verhouding tussen de
samenleving en de overheid.
2 De tekst is geïnspireerd door publicaties over deugdenethiek.
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Politiek is geen mensenwerk
Joop van Holsteyn1

Al te blijmoedige types zijn we niet, wij Nederlanders. Natuurlijk, in een land waar
500 jaar Calvijn met tal van serieuze, sobere herdenkingen en ingetogen festiviteiten
wordt herdacht, mag je niet veel vrolijkheid en overdreven optimisme verwachten.
Maar is het nou echt nodig om al in 2008, in de aanloop naar dat Calvijnjaar en in
een jaar dat de financieel-economische crisis nog lang niet volledig zichtbaar en voor
iedereen voelbaar is, met zo grote vreze te vrezen voor de toekomst van Nederland?
In elke kwartaalmeting van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) is
tegen de 15% van de Nederlanders van mening dat het duidelijk de verkeerde kant op
gaat met ons land. Ach, zwartkijkers zul je altijd en overal hebben. Tel daar echter
nog eens 50% bij op vanwege die mensen die menen dat het in Nederland meer de
verkeerde dan de goede kant op gaat, en we zitten aan een heel ruime meerderheid
van somberende landgenoten. Slechts een kwart lijkt aarzelend van mening dat het
toch iets meer de goede dan de verkeerde kant op gaat en Nederlanders die ronduit
menen dat het de goede kant op gaat, moeten met een lampje worden gezocht. Die
groep aartsoptimisten is trouwens zo gering dat het voor hetzelfde geld meetfouten
zijn…
Een andere maar mogelijk hiermee verbonden constante in het cob en in ander
onderzoek, is dat ‘de politiek’ niet of nauwelijks deugt. Kamerleden, de regering,
de politiek in Den Haag, de politiek in het algemeen – de publieke opinie geeft er
bepaald geen positieve indruk van. Afkeurende meningen domineren in de regel het
beeld. Dat is wel een beetje begrijpelijk, omdat velen van mening zullen zijn dat tal
van maatschappelijke problemen door die politiek dienen te worden opgelost. Liever
vandaag dan morgen. Die politiek slaagt daar lang niet altijd in. Dat kan ook moei
lijk anders. Bij politiek gaat het volgens aloude definities nu eenmaal om de gezag
hebbende toedeling van waarden, om de vraag wie wat, wanneer en hoeveel krijgt.
Lege handen en scheve gezichten zijn daarbij onvermijdelijk, zoals overal waar
verdeling in een situatie van schaarste plaatsvindt. Waarbij het er voor de beleving
en omvang van de teleurstelling niet zo erg veel toe doet of het gaat om de verdeling
van materiële dan wel immateriële zaken. De indruk dat het dus met heel Nederland
verkeerde kant op gaat is dan dichtbij.
Trouwens, mocht de oplossing van een probleem een keertje nabij of zelfs bereikt
zijn, dan doemt er altijd weer een nieuw probleem op. Vraag er de PvdA maar naar.
Die partij dacht in de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002 zwaar
in te kunnen zetten op het geslaagde economische beleid van het kabinet-Kok en
2
de bereikte economische successen. Dat zou een boel stemmen opleveren! Tja,
ware het niet dat de kiezers niet wensten te stemmen op basis van een vraagstuk dat
althans op dat moment minder problematisch werd geacht. Zij waren toen veel meer
geïnteresseerd in de aanpak van het probleem van immigratie en integratie, en kozen
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massaal voor iemand die zei te zeggen wat de mensen in het land onder meer over dit
vraagstuk dachten. It is not always the economy!
Onvrede met de politiek zal er dan ook waarschijnlijk altijd zijn en blijven. Zoals
gezegd, dat is tot op zekere hoogte begrijpelijk. Tot in lengte van jaren zal in opinie
onderzoek naar voren komen dat de politiek en politici niet deugen en tekortschie
ten. Het inherente gegeven dat ‘de politiek’ het onmogelijk iedereen op hetzelfde
moment naar de zin kan maken vertaalt zich in onvrede en een negatief oordeel.
Zeker als in dergelijk onderzoek nadrukkelijk gevraagd wordt naar tal van proble
men en zaken waar mensen zich zorgen om maken, dan zal het resultaat nooit zijn
3
dat mensen juist over alles en iedereen dik tevreden zijn.
Er is echter meer aan de hand, vermoed ik zo, juist in de eerste jaren van het
4
nieuwe millennium waarin de populistische Zeitgeist ook Nederland lijkt te hebben
aangedaan.
Politiek is mensenwerk. Dat is een tegeltjeswijsheid en zoals zo vaak bij zulk soort
wijsheden zit er een kern van waarheid in, omhuld door vele schillen van onzin en
onbegrip. De kern van waarheid is niet meer dan een dooddoener: inderdaad, politici
zijn mensen van vlees en bloed. En in het huidige tijdsgewricht toch vooral ontzet
tend gewone mensen. Zie hem daar toch staan, die gewone mens Wouter Bos, die
aangeeft als Kreeft enorm sentimenteel te zijn en bij een goede film snel vol te schie
ten, die een heel sterke band met zijn moeder heeft, die zegt veel bergruimte nodig
te hebben omdat hij moeilijk dingen weggooit en om die reden door zijn vriendin een
5
hamster wordt genoemd. Die populistische claim van gewoonheid maken tegen
woordig vooral politici, en daarmee verloochenen zij zichzelf, doen zij de politiek,
zichzelf en uiteindelijk ook andere burgers ernstig tekort.
Door zich vooral gewoontjes voor te doen miskennen politici de ware en voor
name aard van het politieke ambt van volksvertegenwoordiger of bewindspersoon.
6
Zij liegen over de ware aard van hun werk. Zij negeren of ontkennen regelrecht dat
zij, bijvoorbeeld in hun hoedanigheid als Kamerlid, heel bijzondere burgers zijn,
die voor een bepaalde periode een democratisch gelegitimeerd ambt vervullen met
bijzondere taken en bevoegdheden.
Politici poseren, op tv en elders, als gewone mensen die het goed bedoelen en altijd eerlijk
zijn. Daardoor misrepresenteren ze de aard van de politiek, die zoals we allen min of meer
beseffen, bij gelegenheid machiavellistisch gedrag vereist, dat wil zeggen waar nodig liegen
en geweld gebruiken. De politici lijken op chirurgen die volhouden dat ze nooit in lichamen snijden. Ze liegen over wat ze doen en ze misleiden dikwijls ook zichzelf door in hun
eigen leugens te geloven. Daardoor worden ze incompetente politici, niet in staat te doen wat
7
nodig is om politieke projecten tot een bevredigend einde te brengen.

Door niet ten volle de eigen taken en bevoegdheden te erkennen en daarnaar te
leven, hinderen politici zichzelf en wekken zij al snel en niet zonder reden de indruk
8
niet geschikt voor hun taak te zijn. Een prima voedingsbodem voor kritiek van alle
gewone burgers.
Andere perspectieven op 2008
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En het zal er allemaal niet beter op worden in de nabije toekomst, zo laat zich
eenvoudig voorspellen – ook ik ben onderdeel van een calvinistische samenleving.
Immers, de populistische wind die al enkele jaren stevig door Nederland blaast,
heeft, gecombineerd met het gegeven dat de electorale volatiliteit in de afgelopen
9
decennia sterk is toegenomen, ervoor gezorgd dat het persoonlijke, het menselijke
van de politici eerder meer dan minder op de voorgrond treedt. Nederland zou zich
ontwikkelen of al hebben ontwikkeld tot een personendemocratie, waarin meer nog
dan in het verleden de persoon van de politicus een prominente rol zou spelen. ‘Poli
10
tiek draait nu om personen,’ meende de toenmalige minister Thom de Graaf al en
zeker sinds Pim Fortuyn is de personalisering van de politiek ‘niet meer te stuiten’,
11
aldus columniste Elsbeth Etty. Sterker nog: ‘De personalisering van de politiek is
12
een feit’ en ‘wie realistisch is, gaat uit van het feit dat de personalisering van de
13
politiek niet is terug te draaien’. Nu is lang niet altijd duidelijk wat onder die brede,
14
vage term personalisering moet worden verstaan, maar vooral onder journalisten,
campagneleiders en politici zelf lijkt de overtuiging te leven dat verkiezingen worden
gewonnen of verloren door de persoon van de politicus.
Dat electorale persoonseffecten bij Tweede-Kamerverkiezingen naar alle waar
15
schijnlijkheid zwaar worden overschat, doet daarbij nauwelijks ter zake. Ten eerste
is de gerichtheid op de lijsttrekker in dat verband misleidend. ‘Leiders van politieke
partijen bepalen in hoge mate het electorale succes en in sommige gevallen zelfs het
16
voortbestaan van politieke partijen.’ Daar kan misschien wel wat op worden afge
dongen, al was het maar omdat tegenwoordig juist minder mensen op de nummer
één van de lijst stemmen en meer mensen op een kandidaat lager op de lijst. Dat,
ten tweede, de band tussen persoon en partij in de Nederlandse situatie nog altijd
enorm sterk is en het dus goed mogelijk is dat waardering voor de partij afstraalt op
de persoon in plaats van andersom, dat is eveneens een bevinding die slechts compli
caties oproept voor diegenen die het personaliseringsgeloof verkondigen. En dat het
bij verreweg de meeste kiezers die aangeven voor een persoon te hebben gekozen bij
Kamerverkiezingen feitelijk gaat om een secundaire en ondergeschikte keuze – de
partijvoorkeur is eerste keuze en staat reeds vast als vervolgens op de betreffende
partijlijst een specifieke persoon de stem gegund wordt – ook dat is eerst en vooral
verwarrende en vermoeiende informatie voor diegenen die menen dat Nederland
inderdaad een personendemocratie is.
Maar zoals ficties bruikbare onwaarheden met vergaande gevolgen zijn, zo hebben
ook misverstanden hun feitelijke effecten. Als journalisten, campagneleiders en
politici gezamenlijk van mening zijn dat de politieke en electorale personalisering
van Nederland een feit is, dan handelen zij naar deze overtuiging. Je kunt het ze niet
eens kwalijk nemen, al zou men misschien beter kunnen weten. De persoon van de
politicus zal in de toekomst dan ook nog sterker op de voorgrond worden geplaatst
dan in het recente verleden al het geval was. En die politicus zal zich vooral als mens
presenteren, als gewone mens met al zijn twijfels en tekortkomingen. Die belooft
zijn best te doen, maar verder geen garanties te kunnen geven. Die zich, kortom, ver
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laagt tot het niveau van de gewone burger, dat wil zeggen onvoldoende besef toont
en overbrengt van de bijzondere taken en bevoegdheden die democratisch verkozen
volksvertegenwoordigers als zodanig nu eenmaal hebben. In die zin is politiek
eigenlijk helemaal geen mensenwerk, althans niet van gewone mensen of van alle
mensen. Het is het werk van een selectie van burgers met een heel bijzonder ambt
in het representatieve democratische bestel. Gewone mensen verhogen geen belas
tingen, maken geen wetten en sturen geen soldaten naar een oorlogsgebied. Slechts
de democratisch uitverkorenen kunnen en mogen dat, en dat maakt hen wezenlijk
anders dan anderen.
Zolang en voor zover die politici zich van hun bijzondere rol niet bewust zijn of
die rol ontkennen en relativeren, maken zij zich extra kwetsbaar voor publieke kri
tiek. Dan hebben zij als gewone mensen gefaald als een probleem niet is opgelost,
terwijl zij als politici moeten erkennen dat het onmogelijk is om alle problemen van
iedereen bevredigend op te lossen. Dan zijn zij onbetrouwbaar en bedrijven zij ach
terkamertjespolitiek, terwijl zijn simpelweg bezig zijn met het bedrijven van politiek,
dat nu eenmaal vanuit de aard een spel is waar men vuile handen maakt en geeft en
neemt. Dan ook zal het nooit deugen in Den Haag, de Tweede Kamer, ‘de’ politiek,
zo lang politici pretenderen gewone mensen te zijn met een gewone baan. Pas als
politici zich werkelijk realiseren wat het politieke bedrijf inhoudt, welke voorname
rol zij daarin spelen en zich tevens bereid en in staat tonen dat alles bij herhaling te
vertellen en te tonen aan de gewone burgers, pas dan kunnen zij op hun werkelijke
waarde worden geschat. En pas dan zou wellicht, vanuit een gedeeld besef van wat
politiek is en hoe gecompliceerd en in zekere zin ‘smerig’ het politieke proces in
elkaar steekt, de kritiek op politici in peilingen verstommen.
Ach, het zal zover niet komen. Leg mij de vraag voor of het op dit specifieke punt
over het algemeen de verkeerde of de goede kant op gaat in Nederland, en ik zal niet
aarzelen: het gaat duidelijk de verkeerde kant op.

Noten
1 Joop van Holsteyn is universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Kiezers
onderzoek aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden.
2 Zie J. Monasch (2002). De strijd om de macht: Politieke campagnes, idealen en intriges.
Amsterdam: Prometheus.
3 Zie W.L. Tiemeijer (2006). Het geheim van de burger: Over staat en opinieonderzoek. Amster
dam: Aksant.
4 C. Mudde (2004). The populist Zeitgeist. In: Government & Opposition, 39/3, p. 541-563.
5 De Telegraaf, 12 juli 2004.
6 H. van Gunsteren (2002). Voor democratie maar tegen politiek. In: J. van Holsteyn en
C. Mudde (red.), Democratie in verval? (p. 17-32). Amsterdam: Boom.
7 Ibid., p. 28-29.
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8 Pijnlijk veelzeggend is dat in de parlementaire zelfreflectie juist dit aspect van de
eigen aard van Kamerleden niet of nauwelijks aan bod lijkt te komen. Van der Vlies
(sgp) komt nog het dichtst in de buurt met zijn vermoeden dat hedendaagse politici
hun werk te weinig als een roeping ervaren, maar met een roeping wordt mogelijk net
iets anders bedoeld dan met het idee dat in een seculiere democratische samenleving
sommige burgers voor enige tijd een extra pakket aan burgert aken en -bevoegdheden
krijgen, namelijk als zij worden verkozen tot volksvertegenwoordiger. Zie: Vertrou
wen en zelfvertrouwen: Analyses en aanbevelingen. Tweede Kamer der Staten-Gene
raal, maart 2009.
9 Zie P. Mair (2008). Electoral volatility and the Dutch party system: A comparative
perspective. In: Acta Politica, jg. 43, nr. 2-3, p. 235-253.
10 Deze positie nam hij in bij de ontwikkeling van zijn nieuwe kiesstelsel, dat er niet
kwam, maar ook bijvoorbeeld in nrc Handelsblad, 2 maart 2004.
11 nrc Handelsblad, 25 september 2007.
12 C. Joosten (2005). Wouter weet wat hij wil. In: Elsevier, 31 december, p. 28.
13 Aldus J.A.A. van Doorn in Trouw, 18 november 2006.
14 J. van Holsteyn en R.B. Andeweg (2009). From pillars to persons? Disentangling party
and person in Dutch voters’ minds. Paper voor de ecpr Joint Sessions of Workshops,
Lissabon, 14-20 april.
15 J. van Holsteyn en R. Andeweg (2006). Niemand is groter dan de partij: Over de perso
nalisering van de Nederlandse electorale politiek. In: G. Voerman (red.), Jaarboek dnpp
2006 (p. 105-134). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
16 A. Krouwel (2003). Op weg naar een populistische democratie. In: F. Becker et al.
(red.), Politieke partijen op drift. Het vierentwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme
(p. 72-96, citaat op p. 79). Amsterdam: De Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting.
Zie ook S. Fiers en A. Krouwel (2005). The Low Countries: From ‘Prime Minister’ to
President-Minister. In: T. Poguntke en P. Webb (red.), The Presidentialization of Politics.
A Comparative Study of Modern Democracies (p. 128-159). Oxford: Oxford University Press.
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‘Wij, het volk’
Maurice de Hond1

De electorale ontwikkelingen in 2008 rond Rita Verdonk en Geert Wilders lijken op
hetgeen in 2002 aan de hand was met Pim Fortuyn. Toch heb je het gevoel als je de
kwartaalberichten van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) uit 2008
leest dat evenmin als in 2002 beseft wordt wat nu eigenlijk de motor is van deze hef
tige electorale bewegingen. De forse stijging van het vertrouwen in regering en poli
tiek in het laatste kwartaal, na de ingrepen in de bankensector, geeft daarvan een
goede aanwijzing. Maar ook die lijkt niet begrepen te worden. Dat kan desastreuze
gevolgen hebben als de gure wind van de economische crisis echt door de bevolking
in Nederland en de rest van Europa gevoeld wordt in 2009 en de jaren erna.
Zowel in politiek Den Haag als in de publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau (scp) wordt sinds 2002 beweerd dat de opkomst van Pim Fortuyn niet te
voorzien was. Ook in zijn publicaties De sociale staat van Nederland (sinds 2001) en de
in 2008 gestarte cob-kwartaalberichten toont het scp aan niet goed te begrijpen
wat de Nederlandse burgers eigenlijk bezielt. Men vindt al heel lang geen antwoord
op de vraag hoe het toch kan dat Nederlanders zo tevreden zijn over het éigen leven,
maar toch zo weinig vertrouwen hebben in regering en politiek. In meerdere inter
views heeft directeur prof. Schnabel dit probleem verwoord. ‘Er gaat zoveel goed in
Nederland, maar niemand wil het horen’ was de kop van een interview in Trouw in
2
2007. Ook de rest van het artikel is doordrenkt met onbegrip van het scp over wat
zich in Nederland aan het afspelen is: ‘Niemand, ook het scp niet, zag de katalyse
rende werking aankomen die Fortuyn op de ontevredenheid had,’ zegt Schnabel. Een
constatering die niet alleen fout is, maar ook karakteristiek voor het onvermogen dat
in politiek Den Haag heerst om de werkelijkheid onder ogen te zien.
In 1998, direct na de Tweede-Kamerverkiezingen die ervoor zorgden dat Paars
kon blijven regeren, en ruim drie jaar voor de opkomst van Fortuyn, schreef ik in een
3
artikel in Het Parool met de titel ‘Het zwevend electoraat’ het volgende:
We gaan naar situaties toe, en sneller dan menigeen denkt, waar in een relatief korte periode
20 à 30 procent van het electoraat een overgang maakt: door thuis te blijven, een andere
bestaande partij te kiezen of een nieuwe club te steunen. [...] Een nieuwe club met een aansprekend issue en een aantrekkelijke leider kan best eens vanuit het niets zich voegen bij de
huidige grote drie, zoals al in een aantal gemeenten is gebeurd.
Vanaf september 2001, direct nadat Fortuyn had aangekondigd de politiek in te
gaan, en op ongeveer drie zetels in de peilingen stond, heb ik aangegeven dat hij een
4
grote electorale potentie had. In een artikel in de Volkskrant op 20 november 2001
beschreef ik de combinatie van factoren die daar volgens mij verantwoordelijke voor
waren, met als laatste factor:
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Elke keer als een partij, waar dan ook in de wereld, opkomt met een onderwerp dat niet
‘politiek correct’ is wordt zij verketterd door de bestaande politieke partijen en een groot deel
van de media. Maar elke keer weer blijkt dát juist die electorale positie van zo’n partij te
versterken. Die fase zal volgens mij in Nederland nog gaan komen.
In de zes maanden erna ontwikkelde de steun voor Fortuyn zich op de wijze die ik
had aangekondigd. Het grootste deel van de media en de politieke partijen reageerde
op de voorspelde wijze: met een mengeling van afwijzing en ongeloof. Het kwam zijn
populariteit alleen maar ten goede. Dit patroon heeft zich daarna, in een wat andere
verschijningsvorm, voortgezet.
Hoe kan het dan toch dat in Den Haag, politici, een groot deel van de media en
het scp sinds 2002 stellen dat ze erdoor werden verrast? En hoe komt het dat ze
tegelijkertijd nog steeds laten zien niet te begrijpen wat zich afgespeeld heeft en zich
afspeelt onder de burgers in Nederland?
Dit lijkt het antwoord te zijn: een groot deel van de Haagse politici en parlementaire
pers – in symbiose met elkaar levend – en adviesorganen als het scp kijken naar bur
gers vanuit de vierkante kilometer rond het Binnenhof. Een bolwerk met eigen regels
en mores. Waar mensen hard hun best doen om via wet- en regelgeving het land te
besturen. Maar waar men tegelijkertijd behoorlijk is losgezongen van de echte wer
kelijkheid waar burgers mee te maken hebben.
Wanneer je niet vanuit ‘Den Haag’ maar vanuit het land kijkt naar overheid en bur
gers, zie je iets heel anders. In het dagelijks leven is de burger zich namelijk amper
bewust van hetgeen de overheid presteert. Zeker in een periode van economisch
hoogtij was de politiek voor veel Nederlanders hooguit een boeiend randverschijnsel.
Een leuk debat over zaken die ons dagelijks leven meestal niet raken. Waar je naar
kijkt alsof je naar het Big-Brotherhuis kijkt, of naar een voorstelling van een toneel
gezelschap (de Haagsche Comedie). Waarom zou de burger als hij (heel) tevreden is
over zijn dagelijks leven, direct de overheid hiervoor dankzeggen?
Er zijn twee belangrijke redenen waarom er juist een grote discrepantie is tussen
de tevredenheid over het eigen leven en de tevredenheid over de overheid, en die de
basis zijn van de onbegrepen ontwikkelingen bij het electoraat in de afgelopen 15 à
20 jaar:
1. Daar waar je als burger in praktische zin met de overheid te maken hebt, zowel in
het dagelijks leven als vanuit de media, zie je vooral een bureaucratische, klanton
vriendelijke, ouderwetse, niet lerende, ontoegankelijke en inefficiënte organisatie.
Die burger is door een combinatie van redenen een heel andere burger geworden
dan 40 jaar geleden. Zo is er sprake van een steeds hogere opleidingsgraad, een
inmiddels massale verspreiding van pc en internet en een ruime beschikbaarheid
van informatiebronnen over van alles en nog wat. Die burger kent bij het bedrijfs
leven een veel grotere keuze en keuzevrijheid dan 40 jaar geleden. Maar overal
waar de overheid een belangrijke stem in het kapittel heeft ziet de burger mis
schien wel goedwillende ambtenaren, maar een systeem dat nog erg top-down
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opereert, en niet zoveel verschilt van hoe het 20 of 30 jaar geleden was. De paarse
krokodil is overal. Daarbij gaat het niet alleen om de formele gang van zaken
die slecht geregeld is en waar een en ander ook slecht op elkaar is afgestemd; de
klantvriendelijkheid is vaak ver te zoeken. De mogelijkheden voor burgers om
bij de overheid lokethandelingen af te handelen via internet zijn anno 2009 nog
steeds pover en meestal traag. Afhandelingen van klachten zijn ondoorzichtig en
lijken vooral bedoeld om het eigen falen te verhullen. Kortom: de wereld is snel
veranderd en de overheid heeft dat tempo niet kunnen volgen en loopt steeds meer
achter.
Daar waar de overheid grote klussen start ziet de burger vele bewijzen van
incompetentie. De Betuwelijn, de hogesnelheidslijn, de Noord/Zuidlijn, de
verbouwing van het Rijksmuseum, de ov-chipkaart, de automatisering van de
belastingdienst. Als de overheid bij grote projecten betrokken is, dan lijkt het met
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid veel langer te duren en veel meer
te kosten dan oorspronkelijk verwacht en de uitkomst is onzeker.
De buitenkant van het door de overheid opgetrokken gebouw lijkt er nog wel
goed uit te zien, maar als een burger naar binnen gaat blijkt het een façade te
zijn, waarachter het vaak een puinhoop is. Onderwijs, gezondheidszorg, inbur
gering, misdaadbestrijding; de patronen zijn hetzelfde. Als je er persoonlijk mee
te maken krijgt, ziet het er van de buitenkant goed uit. Maar als je eenmaal naar
binnen moet is de werkelijkheid veel minder positief. Ervaringen die vervolgens
door de verantwoordelijken in Den Haag worden ontkend, of gebagatelliseerd.
En als men zegt geleerd te hebben van fouten en er beloofd wordt om het in de
5
toekomst beter te doen, blijkt er vervolgens weinig tot niets verbeterd te zijn.
De burger heeft dus weinig aanleiding om de tevredenheid over zijn eigen
situatie gedeeltelijk toe te schrijven aan de overheid, noch is hij tevreden over zijn
contacten met dezelfde overheid.
2. To add insult to injury, zoals de Amerikanen zo treffend zeggen, kent Nederland een
samenleving (zoals trouwens de meeste Europese landen) met een groot demo
cratisch deficit. Wij mogen eens in de vier jaar voor de Tweede Kamer stemmen.
Die 150 gekozen leden bepalen vervolgens onderling welke regering er komt en
wie de premier wordt. Alle besluiten worden vervolgens genomen op basis van
het mandaat dat men op de verkiezingsdag heeft gekregen. Bij geen enkel besluit
is er terugkoppeling met de mandaatverstrekkers (de kiezers) met de vraag of de
interpretatie van dat mandaat (de vorming van het kabinet of de besluiten die er
genomen worden) een juiste is. Met regelmaat stel ik bij peilingen vast dat voor
een besluit dat in meerderheid door de Tweede Kamer wordt genomen onder de
burgers geen meerderheid te vinden is. Maar toch wordt die beslissing genomen
verwijzend naar het mandaat dat men – bij de vorige verkiezingen – van die bur
gers gekregen heeft.
In het boek The wisdom of crowds van James Surowiecki (2004) staat een heel
interessant experiment, dat is uitgevoerd bij een lopende band in een fabriek. De
tevredenheid van de werknemers was laag en men zocht naar een mogelijkheid de
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productie te verhogen zonder dat die tevredenheid nog lager werd. De oplossing
was om de snelheid van de lopende band te verhogen, maar elke werknemer kreeg
een knop om het tempo aan te passen. De productie nam toe en de tevredenheid
onder de werknemers verbeterde aanzienlijk. Die knop betekende namelijk twee
dingen: de werknemers kregen invloed op het tempo van de productie en het
bedrijf liet zien vertrouwen te hebben in zijn medewerkers. Vanuit die combinatie
namen productie en tevredenheid dus toe.
De kiezer wordt binnen ons politieke systeem op grote afstand gehouden.
Mede daardoor voelen burgers zich niet medeverantwoordelijk voor de beslui
ten die genomen worden. Tegelijkertijd wordt er ook geen prijs gesteld (wel met
woorden, maar niet met daden) op hun betrokkenheid of inhoudelijke input. De
burgers hebben niet zo’n knop als de werknemers aan de lopende band.
Maar dat de burger zo op afstand wordt gehouden maakt ons systeem nog niet
slagvaardig. Integendeel: tussen de val van een regering en het aantreden van een
volgende regering lagen de laatste keer negen maanden. Vervolgens komt er een
coalitie (nu van drie partijen), waarbij ingrijpende maatregelen alleen genomen
kunnen worden als die drie partijen het met elkaar eens zijn. Onze bestuursvorm
is niet gericht op de snel veranderende wereld anno 2009.
Urgentie over de verandering van het politieke systeem werd en wordt niet
gevoeld. Denk aan wat er met het referendum is gebeurd in de Eerste Kamer en
met de gekozen burgermeester. Als ik politici – of anderen – hoor die geen grotere
invloed van de kiezers willen, dan heb ik het gevoel dat zij de meeste burgers –
behalve de eigen groep – beschouwen als een soort Tokkies. Die mensen kan je
natuurlijk niet een vorm van zeggenschap of verantwoordelijkheid geven inzake
politieke besluitvorming, wordt dan gesteld. De les van die knop voor de arbeiders
aan de lopende band zijn politici niet in staat te leren. Natuurlijk zullen burgers
niet over elk besluit direct een referendum organiseren. Het gaat erom dat zij in de
gelegenheid worden gesteld voornemens te verbeteren of in een uiterst geval tegen
te houden. Daarmee krijgen burgers – ook als zij niets doen – een vorm van mede
verantwoordelijkheid voor de genomen besluiten. De kiezers ervaren dat de poli
tiek geen vertrouwen in hen heeft en geven daarom ook geen vertrouwen terug.
Bij alle onderzoeken die ik sinds 2002 minstens enkele keren per week uitvoer, valt
me op hoe sceptisch veel kiezers staan tegenover regering, politiek en alle, of vrijwel
alle, politici. Het jaar 2008 was daar geen uitzondering op. Tot aan eind september
2008 zag je eigenlijk alleen bij Verdonk (tot de zomer), Wilders en Pechtold bij de
eigen aanhang een echt groot enthousiasme. Bij de andere politieke leiders is zelfs
dat niet het geval. De gemeenschappelijke deler van die drie is dat men niet tot de
regering behoort en de eigen aanhang de verwachting heeft dat de betrokkene het
anders zal doen dan de bestaande politieke cultuur. Doorgaans hadden deze drie
samen gedurende 2008 rond de 30% van de kiezers achter zich.
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Vanaf september 2008 is er wereldwijd sprake van een ernstige vertrouwenscrisis,
met name in de financiële instanties. Dan is het haast ironisch te noemen dat juist
in die periode in Nederland het vertrouwen in de regering aanzienlijk steeg. Deze
stijging was te danken aan een unieke vorm van daadkracht in de Nederlandse poli
tiek. Natuurlijk hielp het dat het geen echt controversiële ingrepen waren, maar in
no time ingrijpende maatregelen nemen als er een probleem is, maatregelen die ook
door de volksvertegenwoordiging worden gesteund, past bij het leven van de burger
anno 2008.
Maar ook dit signaal van de burger werd niet begrepen. De ineens sterk groeiende
steun voor regering en Bos werd vooral toegeschreven aan het feit dat in tijden van
crisis burgers vooral hun heil bij de regering zouden zoeken of bij de partijen in het
midden. Maar de geschiedenis leert wat anders. In tijden van crisis zoeken burgers
hun heil bij degenen die leiderschap tonen door daadkracht te tonen of aan te geven
(of te pretenderen) een duidelijke oplossing te hebben voor de problemen.
Het eerste kwartaal van 2009 (met aan het eind het overleg over de regeringsmaat
regelen inzake de crisis) laat alweer de ‘normale’ situatie zien: de onvrede over rege
ring en regeringspartijen is duidelijk toegenomen en de steun voor Wilders/pvv is
in korte tijd verdubbeld. Naar het gevoel van de burger is daadkracht bij de regering
(weer) ver te zoeken.
Omdat het hoognodige onderhoud aan ons systeem niet is gepleegd toen de eco
nomie bloeide, omdat Den Haag noch door had wat er aan de hand was, noch de
urgentie voelde, zijn we nu de economische crisis ingegaan met een fors gebrek aan
vertrouwen in de overheid. De historie heeft uitgewezen dat een slechte relatie tussen
overheid en burger in combinatie met een periode van (economische) crisis ervoor
kan zorgen dat het hele systeem onderuit gaat. Wat denkt men dat er in de Europese
landen, nu we midden in een gure economische periode zitten, bij verkiezingen zal
gebeuren? Een uitslag die ervoor zorgt dat er een krachtige regering komt met grote
steun van de bevolking? Of een situatie waarin de slagkracht van de regering alleen
maar nog minder wordt, hetgeen tot nog meer ontevredenheid leidt met alle gevol
gen van dien?
Den Haag begrijpt nog steeds niet waarom de burger zo ontevreden is over de
6
overheid en bagatelliseert, ontkent of negeert die onvrede. Net zoals destijds met
Fortuyn: niet van te voren beseffen wat er gaat gebeuren en nadien niet willen of
kunnen begrijpen wat er aan de hand was. Dat men de afgelopen 20 jaar in Den Haag
niet heeft onderkend waar die onvrede van de burgers op gebaseerd is, laat staan dat
men ingrijpende maatregelen heeft genomen om die aanzienlijk te doen verminde
ren, heeft ervoor gezorgd dat we op het moment dat het erop aankomt een veel te
zwakke relatie hebben tussen burger en overheid. Die kan – niet alleen in Nederland
– grote gevolgen hebben voor ons hele politieke en maatschappelijk systeem in de
nabije toekomst.
Je kunt, zoals het scp sinds begin 2008 doet, ieder kwartaal een onderzoek
doen dat het woord ‘burgerperspectief’ in de titel heeft. Maar als je de verzamelde
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i nformatie niet vanuit het perspectief van die burger beoordeelt dan zal men bij het
scp en in Den Haag nog steeds niet goed begrijpen wat zich echt aan het afspelen
is. Laat staan dat men voorspelt wat er gaat gebeuren. Daar de gewenste en beno
digde veranderingen niet vanuit Den Haag zelf komen zal het volk wel een andere
weg vinden om ingrijpende veranderingen tot stand te brengen, met alle gevolgen
van dien.

Noten
1 Maurice de Hond is sinds begin jaren zeventig actief in het markt- en opinieonder
zoek. Sinds 1976 volgt hij op minimaal wekelijkse basis de ontwikkelingen van de
politieke voorkeur van de Nederlanders. Hij signaleert sinds de jaren negentig een
grote onderstroom bij het electoraat die afstand neemt van de traditionele partijen.
2 Trouw, 29 december 2007, www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1534980.ece.
3 Het Parool, 7 mei 1998, www.maurice.nl/pdf/1998/Evaluatie%20tk1998%20
(art.%20Het%20Parool,%20mei%201998).pdf.
4 ‘Fortuyn is goed voor 20 zetels’, de Volkskrant, 22 november 2001, www.maurice.nl/
pdf/2001/De%20opkomst%20van%20Leef baar%20Nederland%20%20
(art.%20nov%202001).pdf.
5 Karakteristiek voor deze instelling van de overheid is hoe in Nederland met klokken
luiders wordt omgegaan. In plaats van die mensen te omarmen en ervoor te zorgen
dat misstanden snel worden opgelost, wordt er in feite alles aan gedaan om het klok
kenluiden te ontmoedigen. Denk aan mensen als Fred Spijkers (zelfs als na vele jaren
de overheid haar fouten erkent slaagt men er nog niet in tot een goede afwikkeling te
komen) en Ad Bos (vervolgd door het openbaar ministerie en inmiddels wonend in
een camper).
6 Illustratief is wat het scp eind september 2008 met de uitslag van het tweede
kwartaalonderzoek van het cob heeft gedaan. Het belangrijkste nieuws volgens het
persbericht was: ‘In vergelijking met de andere eu-landen is het vertrouwen van de
Nederlanders in de politiek relatief hoog’. Uit het onderzoek van de eu blijkt inder
daad dat de cijfers die in de andere eu-landen zijn gegeven aan regering en overheid
lager zijn dan in Nederland. Dit werd de positieve hoofdboodschap die ook door de
media werd overgenomen. De financiële crisis heerste inmiddels in volle omvang.
Maar als je het rapport zelf las kon je zien dat Nederlanders aan de regering een
vertrouwenscijfer van gemiddeld 5,1 gaven (de maximumscore was 10) en in de andere
eu-landen is het vertrouwen nog lager dan bij ons. Dat zou in heel Europa alle alarm
bellen moeten laten rinkelen. Maar het scp vond de conclusie dat het in Nederland
beter is dan in de andere landen relevanter!
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Zorgen komen dichterbij: bakens van vertrouwen gevraagd
Martijn Lampert1

In de afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over de vertrouwenskloof tussen burger
en politiek. Het is een terugkerend thema in de media en in analyses van de politieke
ontwikkelingen en actualiteit. Het thema verbindt zich sinds najaar 2008 meer en
meer met de kredietcrisis, die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een economische
crisis.
Motivaction, bureau voor onderzoek en strategieontwikkeling, houdt met onder
zoek de vinger aan de pols van de samenleving. Onder meer peilen wij regelmatig in
samenwerking met de actualiteitenrubriek Netwerk via een vaste set vragen ‘de stand
van het land’. De Maatschappelijke Barometer meet onder meer de tevredenheid van
de bevolking over de eigen leefsituatie, de samenleving en diverse beleidsterreinen.
Daarnaast voeren wij sinds 1997 jaarlijks de MentalityMonitor uit, waarin sociale
segmenten en trends in de samenleving centraal staan. Deze bijdrage geeft een over
zicht van ontwikkelingen op basis van beide genoemde onderzoeken.

Ontevreden met de politiek
Uit de 25 metingen van de Maatschappelijke Barometer (nu Stand.tv) blijkt telkens
weer dat de tevredenheid van Nederlanders met de politiek zeer laag is in vergelijking
2
met andere maatschappelijke onderwerpen, zoals het onderwijs of de democratie.
Hoewel de tevredenheid met de politiek steevast laag is, zijn er wel ontwikkelin
gen zichtbaar. Zo is de tevredenheid met de politiek nu hoger dan bij de start van
onze metingen in maart 2005. De politieke tevredenheid groeide gestaag, bereikte
een bescheiden top tijdens de wittebroodsweken van de huidige regeringscoalitie
in 2007, daalde vervolgens weer en klom op na de overname van delen van Fortis/
abn amro door de Nederlandse staat en de verruiming van de garantieregeling
spaartegoeden, toen de financiële crisis ook in Nederland in een stroomversnelling
kwam. Het niveau van eind oktober blijkt in de meest recente peiling van maart 2009
3
gehandhaafd.

Omgangsvormen vragen urgent om verbetering
In het onderzoek worden ook vele andere terreinen meegenomen. In de meting van
oktober 2008 blijken Nederlanders het meest tevreden te zijn over wonen, onder
wijs, natuur en milieu, democratie en internationale samenwerking. Deze patronen
zijn vrij stabiel door de tijd heen. Het minst tevreden was men in oktober 2008 over
politiek, normen en waarden, integratie, de wijze waarop we met elkaar omgaan en
de economie. Een gemeten ontevredenheid met specifieke terreinen wil echter niet
per se zeggen dat deze volgens de bevolking ook het meest urgent om een oplos
sing vragen. Wanneer we inzoomen op urgentie blijkt dat (sinds de start in 2005) de
manier waarop we met elkaar omgaan en de zorg steevast bovenaan staan. Dit was
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ook het geval in de metingen van augustus en oktober 2008. Pas in de meting van
maart 2009 bleek dat de economie in de beleving van Nederlanders (voor het eerst)
was aanbeland op nummer één van de meest urgente probleemgebieden, gevolgd
door zorg en omgangsvormen. Ik kom later terug op het thema economie.

Nabije ander en kwaliteit van samenleven centraal
Het belang van zorg en omgangsvormen als meest urgente probleemgebieden voor
Nederlanders wijst op een sterke focus op de kwaliteit van samenleven en inter
menselijke verhoudingen. Hoe is dat te duiden? Waarom uit de ontevredenheid over
de politiek zich niet in een hoge positie van politiek als urgent maatschappelijk
probleem? De politiek blijkt voor veel Nederlanders toch vooral een ver-van-mijnbedshow waar men over klaagt maar die niet het meest dwars zit. Voor zorg en
omgangsvormen geldt dat wel. De verruwing van de samenleving is velen een doorn
in het oog, net als de onvoldoende kwaliteit en aandacht in de zorg. Uit eerder wrr/
Motivaction-onderzoek is gebleken dat de nabije ander de belangrijkste bron van
4
zingeving is voor Nederlanders. Deze nabije ander is van veel wezenlijker belang
dan de politiek. Analoog hieraan is de bevinding dat de zaken die volgens Nederlan
ders zelf het meest bijdragen aan eigen geluk relationeel van aard zijn (‘liefde geven’
en ‘liefde ontvangen’), naast de gezondheid van lijf en leden. Deze meer persoonlijke
noties (microniveau) zijn interessant genoeg in lijn met de meest urgente maatschap
pelijke probleemgebieden (macroniveau): zorg en de manier waarop we met elkaar
omgaan. Sluimert er in de diepte van de maatschappelijke onvrede een gedeeld
ideaalbeeld dat zowel persoonlijk als maatschappelijk van aard is?

Verschil tussen persoonlijke en maatschappelijke (on)tevredenheid wordt kleiner
In de Maatschappelijke Barometer wordt ook steevast gevraagd naar de tevreden
heid met de persoonlijke leefsituatie en de samenleving. Ook hierin zijn interessante
ontwikkelingen zichtbaar. Duidelijk is dat Nederlanders beduidend meer tevreden
zijn met de persoonlijke leefsituatie dan met de samenleving: tevreden over het eigen
leven, ontevreden over de samenleving. Dit is al vaak gezegd en in lijn met diverse
andere onderzoeken. Wanneer verschilscores op de beide aspecten door de tijd heen
worden geanalyseerd blijkt echter dat het verschil tussen de tevredenheid met de per
soonlijke leefsituatie en tevredenheid met de samenleving aan een duidelijke veran
dering onderhevig is. Het ‘gat’ is sinds de start van de metingen in 2005 bijna tot de
helft gereduceerd. Men blijkt de laatste twee jaren vooral minder tevreden te zijn met
de persoonlijke leefsituatie en in de beginperiode van de barometer meer tevreden te
5
zijn geworden over de maatschappij.
Waar er eerder vaak vanuit werd gegaan dat de bronnen van (politieke) onvrede
voor een aanzienlijk deel maatschappelijk van aard waren en Nederlanders tevreden
waren over het persoonlijke leven, blijkt dat er juist op persoonlijk niveau sprake is
van een toenemende ontevredenheid.
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Focus op eigen leven neemt toe, betrokkenheid neemt af
Als we inzoomen op de betrokkenheid bij wat er in Nederland gebeurt is ook een
verandering zichtbaar. Uit de MentalityMonitor, het jaarlijkse onderzoek aan huis
dat Motivaction sinds 1997 uitvoert, blijkt dat de toename van de politieke betrok
kenheid die zichtbaar was tussen 1997 en 2003 sinds 2006 is omgeslagen in een
6
afname. Trends roepen tegentrends op. Uit het onderzoek blijkt verder dat Neder
landers minder politiek en maatschappelijk betrokken zijn geraakt, en recentelijk
ook minder milieubewust ingesteld zijn dan voorheen. Ook de roep om law and
order is na een stijging in de eerste jaren van de monitor weer afgenomen. De focus
op eigen leven en werk wint de afgelopen jaren aan belang: de carrièregerichtheid
is gegroeid, ten koste van de gerichtheid op het publieke domein. Tegelijkertijd is
de hang naar luxe en decadentie in het afgelopen decennium gestaag geslonken.
Hiermee blijken Nederlanders anno 2008 weer wat calvinistischer (hardwerkend en
sober) ingesteld dan voorheen. In een tijd die wordt gekarakteriseerd door onzeker
heid, recentelijk ook in economische zin, blijken Nederlanders minder betrokken bij
de maatschappij in brede zin, en richt men zich weer op de kleine kring en wat men
zelf onder controle heeft.

Gebrek aan vertrouwen speelt economie en samenleving parten
Nederland verkeert in een forse recessie. In een tijd waarin op het persoonlijke
niveau sprake is van een dalende tevredenheid en een gerede politieke onvrede is het
interessant om na te gaan waar mensen nog wel vertrouwen in tonen. Volgens Van
Dale is vertrouwen: 1. Met zekerheid hopen 2. Het geloof in iemands goede trouw en
eerlijkheid. In de politiek is het vertrouwen al geruime tijd in het geding. Recentelijk
is als gevolg van de kredietcrisis ook in economische zin sprake van een grondige
heroriëntatie van burgers, die tot uiting komt in vraaguitval in de markt voor duur
zame consumptiegoederen en vele economische sectoren. Consumentenvertrouwen
(gemeten als verwachting voor de eigen financiële toekomst) blijkt duidelijk verbon
den te zijn met andere vormen van (on)tevredenheid. Op basis van de Maatschap
pelijke Barometer blijkt consumentenvertrouwen onder meer samen te hangen
met tevredenheid over samenleving, politiek en normen en waarden, zaken waar
Nederlanders door de bank genomen toch al niet zo tevreden over waren. Daarenbo
ven scoren groepen met laag consumentenvertrouwen (in tegenstelling tot groepen
met een hoog consumentenvertrouwen) laag op de psychometrische schaal voor self
efficacy en hoog op die voor percieved stress. Mensen met een laag consumentenver
trouwen ervaren beduidend vaker stress en hebben minder gevoel van controle over
het eigen leven. Met name deze groep heeft een sterke behoefte aan duidelijkheid,
transparantie, betrouwbaarheid, controle en geborgenheid.
Een gebrek aan vertrouwen is een fundamenteel element in de huidige crisis en
speelt de samenleving momenteel in mentale, sociale en economische zin parten.
Een gebrek aan vertrouwen werkt negatieve gevolgen in de hand: If men define situations as real, they are real in their consequences (het Thomas-theorema). Nederlanders
houden de hand massaal op de knip. Voor toekomstig herstel van de economie is
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herstel van vertrouwen van wezenlijk belang. Aangezien consumentenvertrouwen
samenhangt met andere vormen van vertrouwen is het raadzaam om niet alleen oog
te hebben voor de urgente economische situatie, maar ook een scherp oog te hebben
voor andere dimensies van vertrouwen.

Bakens van vertrouwen
Groepen met laag vertrouwen ervaren weinig controle over hun eigen leven en staan
danig onder druk. Uit onderzoek blijkt dat de economische situatie bij hen vaker
gevoelens van bezorgdheid, machteloosheid, somberheid, prikkelbaarheid en angst
7
oproept. De persoonlijke zorgen groeien en zullen in een tijd van economische
crisis naar verwachting nog verder toenemen. Hiermee dreigt de economische crisis
ook een sociale crisis te worden. Veel Nederlanders verwachten van de politiek
oplossingen voor de economische crisis, die in wezen ook een vertrouwenscrisis is.
Het is maar de vraag of de politiek de zorgen kan wegnemen, en bovendien is men
het er niet over eens of dat de taak is van de politiek. Daarom is het van belang om
naast de politiek ook oog te hebben voor andere richtingen van vertrouwensherstel.
Wie vormen bakens van vertrouwen voor Nederlanders, naast de eigen kleine kring
van nabije anderen (vrienden, familie, geliefden)? Motivaction heeft eind 2008 een
onderzoek uitgevoerd naar het vertrouwen in diverse beroepsgroepen. Dit leverde
aardige inzichten op en er zijn op dit punt grote verschillen zichtbaar. Er is gevraagd
in hoeverre men er – in het algemeen – op vertrouwt dat mensen uit verschillende
beroepsgroepen de waarheid spreken. Een overgrote meerderheid blijkt een zeer
groot vertrouwen te hebben in beroepen als arts, onderwijzer, rechter en weten
schapper. Ook heeft een meerderheid vertrouwen in tv-nieuwslezers, politiemen
sen en de ‘gewone man’. Hierna volgen de beroepsgroepen priesters, dominees
en marktonderzoekers. Een grote minderheid heeft vertrouwen in journalisten en
ambtenaren. Daarna volgen respectievelijk ministers, bankdirecteuren, directeuren
van grote bedrijven en politici. Het minste vertrouwen heeft men in autoverkopers en
reclamemakers.

Richtingen voor duurzaam vertrouwensherstel
Uit de verschillen in het vertrouwen tussen beroepsgroepen blijkt niet alleen een
kloof tussen burgers, politiek en overheid, maar ook een kloof tussen burgers en de
top van het bedrijfsleven. Prominente delen van de elite kennen onder de bevolking
slechts weinig vertrouwen. Daarentegen zijn er diverse andere beroepsgroepen die
wel veel vertrouwen genieten. Wat zijn mogelijke leringen voor vertrouwensherstel?
Aan een arts vertrouw je je lichaam toe en aan een onderwijzer de ontwikkeling van
je kind(eren). Deze beroepsgroepen, met wie het contact vaak persoonlijk is, verdie
pen zich net als rechters en wetenschappers in de individuele casus, en nemen niets
zomaar voor waar aan. Artsen, rechters en onderwijzers stellen bovendien grenzen
wanneer het nodig is, vanuit hun professionaliteit. Zo worden er grenzen gesteld
als een leerling vanwege onvoldoende schoolprestaties niet kan overgaan naar de vol
gende groep, of wanneer een patiënt zijn of haar ongezonde leefstijl moet aanpassen.
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Er zijn uiteraard uitzonderingen, maar door de bank genomen hebben Nederlanders
veel vertrouwen in deze beroepsgroepen.
In de beleving van burgers verdienen politici, bankdirecteuren en directeuren van
grote bedrijven, vanouds elitegroepen, beduidend minder vertrouwen. De integriteit
en autoriteit van deze elitegroepen worden danig ter discussie gesteld. Een interes
sant kenmerk van deze beroepsgroepen is dat ze zich doorgaans op een grote erva
ringsafstand van burgers bewegen, diverse belangen vaak op een pragmatische wijze
proberen te verenigen en veelal via de media tot Nederlanders komen. De media, voor
Nederlanders de belangrijkste bron van informatievoorziening en beeldvorming
over onder meer politiek, de financieel-economische situatie en het bedrijfsleven,
genieten ook relatief weinig vertrouwen. Dit lijkt een vicieuze cirkel van afstand en
wantrouwen, die niet gemakkelijk te doorbreken is. Daarbij komt dat mensen met
weinig maatschappelijke betrokkenheid ook een laag vertrouwen hebben in institu
ties zoals overheid en politiek. Voor herstel van vertrouwen kunnen daarom – naast
nabije anderen – professionals zoals artsen en onderwijzers, die dagelijks te maken
hebben met de directe zorgen en toekomst van Nederlanders, misschien wel het
meest betekenen. En ook voor wie op grotere en soms eenzame afstand staat, zoals
bankdirecteuren en politici, lijken vakmanschap, persoonlijke integriteit, aandacht
voor het persoonlijke, verantwoordelijkheid nemen en duidelijkheid bieden de enige
duurzame weg tot vertrouwensherstel.

Noten
1 Martijn Lampert is principal researcher bij Motivaction en is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en toepassing van het Mentality-onderzoekprogramma. Hij doet onder
zoek voor diverse overheden en publiceert regelmatig over maatschappelijke trends.
2 De tevredenheid met onder meer de persoonlijke situatie, de samenleving en onder
werpen zoals de politiek, de economie en de manier waarop mensen met elkaar
omgaan wordt in de Maatschappelijke Barometer gemeten met een schaal van 1 tot
100, waarbij 1 zeer ontevreden is, 50 neutraal en 100 zeer tevreden.
3 Voor factsheets met resultaten en achtergronden van diverse edities van de Maat
schappelijke Barometer, zie www.motivaction.nl, zoekterm ‘Maatschappelijke Baro
meter’.
4 G. Kronjee en M.A. Lampert (2006). Leefstijlen en zingeving. In: wrr, Geloven in het
publieke domein (p. 171-208). Amsterdam: Amsterdam University Press.
5 De verschilscore tussen de persoonlijke en maatschappelijke tevredenheid is
afgenomen van 28 verschilpunten als gemiddelde van de eerste drie metingen van
de Maatschappelijke Barometer tot 15 verschilpunten als gemiddelde in de laatste
drie metingen (op basis van de tevredenheidschaal van 1 tot 100). De daling van de
verschilscore verloopt grotendeels lineair sinds de start van de metingen in 2005.
6 Zie www.motivaction.nl/153/d:679/Nieuws/Artikelen/MentalityMonitor-2008/.
7 Zie www.motivaction.nl/vertrouwenincrisistijd/.
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11

Conclusies en vervolgvragen

Paul Dekker

Een hoofdstuksgewijze samenvatting van de studie is voorin deze publicatie opge
nomen. In dit slothoofdstuk vatten we de belangrijkste bevindingen samen in drie
thema’s en reflecteren daarop (§ 11.1). Vervolgens gaan we in op de rol van onder
zoek van de publieke opinie bij de aanpak ervan (§ 11.2) en op onderwerpen voor het
verdere onderzoek (§11.3).

11.1

Drie thema’s

1

Positief over het eigen leven, bezorgd over de samenleving en negatief over de
politiek

Dat is het beeld van de Nederlandse bevolking dat oprijst uit de enquêtes en focus
groepen van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) in 2008. Deze
drieslag van houdingen nuanceert het beeld van ‘met mij gaat het goed maar met ons
gaat het slecht’ waarmee het scp de Nederlandse publieke opinie de afgelopen jaren
al vaker heeft gekarakteriseerd. Specifiek voor de Nederlandse bevolking was die
karakterisering overigens niet. Ook elders is een dergelijke tegenstelling gesigna
leerd. Voor de Verenigde Staten gebeurt dat bij voorbeeld in het boek The optimism gap
van Whitman (1998) met de ondertitel The I’m ok – they’re not syndrome and the myth of
1
American decline. Nederland viel volgens enquêtemateriaal van eind 2007 in de Euro
pese Unie (eu) wel op als land met een sterk contrast tussen een gemiddeld grote
tevredenheid over het eigen leven en een matig optimisme over de ontwikkelingen in
de maatschappij (cob 2008|1: 11), maar eind 2008 was volgens vergelijkbare data van
die uitzonderingspositie geen sprake meer. Ons land scoorde toen relatief hoog bij
zowel persoonlijke tevredenheid als optimisme over de maatschappij (cpb/scp 2009:
28). Wat dat betreft is Nederland dus niet meer bijzonder, en dat is het ook niet als er
over de regering negatiever wordt geoordeeld dan over de eigen leefomstandigheden.
2
Dat doet men volgens figuur 4.3 overal in Europa.
Bijna twee derde van de ondervraagden van het cob (een zeer constante 62-65%
van het eerste kwartaal van 2008 tot en met het tweede kwartaal van 2009) vindt dat
3
het met Nederland eerder de verkeerde dan de goede kant op gaat. De economische
crisis en andere ontwikkelingen hebben het niveau van pessimisme niet beïnvloed.
Bij de beantwoording van de open enquêtevraag om een toelichting bij deze inschat
ting en in de focusgroepgesprekken wordt wel veelvuldig verwezen naar wisselende
actuele problemen en incidenten, maar de grondtoon verandert niet. Men lijkt
recente kwesties vooral te gebruiken om een stabiel basisgevoel als mening te onder
bouwen. Niettemin veranderen verwachtingen en waarderingen wel. Zo zijn Neder
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landers zich in de tweede helft van 2008 meer zorgen gaan maken over de toekomst
van de Nederlandse economie (maar nauwelijks meer over de eigen financiële posi
tie) en kregen ze vanwege de aanpak van de crisis in het laatste kwartaal van 2008
meer vertrouwen in de politiek. In de als belangrijkste vermelde maatschappelijke
4
problemen treedt een verschuiving op van politieke naar economische kwesties.
Naast deze veranderingen in de publieke opinie zijn er ook veel constanten, zoals
meningen over politici, de multiculturele samenleving en het sociale vertrouwen.
Op individueel niveau waren veranderingen veelal ook klein, zo bleek in hoofdstuk 3
bij de analyse van gegevens van respondenten uit het eerste en vierde kwartaal. Wat
het pessimisme betreft was daar nog de interessante bevinding dat een betrekkelijk
constante tevredenheid geenszins uitsluit dat men het toch slechter vindt gaan. De
eind 2008 opnieuw benaderde respondenten is gevraagd terugkijkend op het afge
lopen jaar de ontwikkelingen in samenleving, politiek en economie te beoordelen.
Een relatief grote groep gaf aan verslechteringen te zien, terwijl hun tevredenheid
cijfers nauwelijks of niet lager waren dan in het begin van het jaar. Terugkijkend zijn
mensen dus vaker negatief over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen dan
wanneer de onderzoeker hun antwoorden op meerdere tijdpunten vergelijkt. Deze
trend is echter niet aanwezig wanneer we vragen naar de persoonlijke situatie.
Ook in groepsdiscussies blijken problemen, klachten, pessimisme en cynisme
dominant. Burgers benoemen graag en gemakkelijk problemen, en geven over het
algemeen weinig tegengas: punten die goed gaan, worden minder snel op tafel
gelegd, en als dat gebeurt, wordt er niet over doorgepraat. Problemen en cynisme
vormen dus een goede aanleiding voor een gesprek. Maar dit hoeft niet te betekenen
dat men ook daadwerkelijk negatief is. Wanneer we expliciet vragen naar hun oor
deel over omgangsvormen in het algemeen en hun beroep in het algemeen, blijken de
beroepsgroepen in hoofdstuk 9 niet zo negatief als we uit de voorgaande discussie
zouden opmaken. Maar pas desgevraagd worden ook positieve aspecten genoemd.
Blijkbaar komt cynisme makkelijker door in gesprekken dan tevredenheid. Mensen
willen of durven die tevredenheid niet te laten blijken, of schuiven haar zelfs opzij.
Naast geluk en tevredenheid in het eigen leven onderscheiden we bezorgdheid
over de samenleving en negativiteit over de politiek. Waarderingen van de samenle
ving en de politiek hangen wel samen (tabel 2.2), maar kunnen toch niet op één hoop
worden gegooid. Tevredenheids- en vertrouwenscijfers over de politiek vallen niet
alleen lager uit dan die over economie en samenleving, in het laatste geval getuigen
opvattingen ook van meer ambivalentie. Zo blijkt er in bijlagetabel B2.6 niet alleen
massale steun voor de stelling dat we in ons land met steeds minder respect met
elkaar omgaan (72%), maar ook voor de stelling dat er nog altijd veel mensen zijn die
een ander willen helpen (81%). Bij de stellingen over de politiek (bijlagetabel B2.8) is
de stemming over de hele linie negatief en in de gesprekken over politiek en politici
in de focusgroepen was weinig mededogen te signaleren. Het zal een rol spelen dat
mensen voor hun gevoel wel deel uitmaken van de maatschappij, maar de politiek
niet ervaren als iets waar ze deel aan hebben. Er is dan minder remming op algehele
afwijzing. In de antwoorden op open enquêtevragen zijn de negatieve kwalificaties
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van politiek en (alle) politici vaak scherp. In de focusgroepen worden negatieve
kwalificaties nauwelijks of niet tegengesproken en soms lijkt het haast een vanzelf
sprekendheid dat van de politiek in principe niets goeds te verwachten is. Dat kan
men positief duiden als een gezonde scepsis van kritische burgers, maar daarvoor
zijn de cynische en fatalistische accenten in de kritiek vaak toch te dominant. Er
dreigt een afstand en ongeloof van waaruit geen positieve ontwikkelingen meer
worden onderkend en het streven naar verandering zinloos is. Dat lijkt ook een zorg
van de gastschrijvers in hoofdstuk 10. In verschillende toonaarden wijzen ze op een
bestaande of dreigende loskoppeling van politiek en bevolking. Er is sprake van dis
sociatie, een fors gebrek aan vertrouwen, burgers die zich amper bewust zijn van wat
de overheid doet, politici die doen alsof ze dat niet zijn om maar aanvaard te worden.
Daar kan men toch niet schouderophalend aan voorbijgaan met de constatering dat
mensen over politiek nu eenmaal wat zurig zijn.

2

Samenleven en omgangsvormen als grootste zorg

De manier waarop we met elkaar omgaan vinden Nederlanders het belangrijkste
probleem. Deze zorg wordt soms expliciet verwoord als een gebrek aan solidariteit,
saamhorigheid, tolerantie en verdraagzaamheid. De uitspraak ‘we leven allemaal op
eilandjes’ is hiervan een mooie illustratie. Typerend is ook dat als er gevraagd wordt
naar mogelijke positieve effecten van de economische crisis, men antwoordt dat ‘we
elkaar weer gaan helpen’. Meer dan een reële verwachting is dit antwoord veelzeg
gend in wat men hoopt en nu dus mist. De individualisering, met alle zegeningen die
mensen ervan erkennen, acht men te ver doodgeschoten in egoïsme en langs elkaar
heen leven. Vaak wordt er, in ieder geval in eerste instantie, niet expliciet naar basis
waarden verwezen en hebben de gevleugelde woorden ‘normen en waarden’ specifiek
betrekking op gebrek aan fatsoen en beschaving in het sociale verkeer, oftewel de
omgangsvormen. Nederlanders observeren dat ‘men’ met steeds minder respect met
elkaar omgaat in de samenleving, deels voortkomend uit een verregaande individu
alisering en vervolgens resulterend in een verharding van de omgangsvormen. De
korte lontjes, lange tenen en grote monden zijn niet van de lucht. Er is grote overeen
stemming dat er op dit terrein het nodige veranderen moet, wil de samenleving goed
kunnen reilen en zeilen. De zorgen over normen en waarden betreffen de anonieme
burger, die men niet (meer) als een a priori gelijkgestemde medeburger benadert,
maar als een geanonimiseerde ‘ander’ die het niet goed doet. De hand wordt zelden
5
in eigen boezem gestoken.
In hoofdstuk 9 kwamen uitgebreid mensen aan het woord die vanuit hun profes
sie dagelijks te maken hebben met de omgangsvormen in de publieke ruimte – zorgen onderwijspersoneel; geüniformeerd personeel van ambulance en politie, tram- en
treinconducteurs; commercieel personeel zoals taxichauffeurs, winkelbedienden en
horecapersoneel; en ook ‘notabelen’ zoals notarissen, artsen, pastors en dominees.
Zij zien dat de mondigheid in de vorm van assertiviteit is toegenomen, en dat burgers
meer op zichzelf gericht zijn. Dienstverleners maken veel storend gedrag mee van
burgers die zich zeer bewust zijn van hun rechten, maar die hun sociale plichten
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negeren. Dit uit zich bij ouders die op school verhaal komen halen, bij patiënten
die een chirurg aan het bed eisen in plaats van een assistent of verpleegkundige, bij
welgestelden die hooghartig voorrechten opeisen en bij oude dames die voordringen
bij de bakker.
Anders dan het eerder besproken verschil tussen persoonlijke tevredenheid en
publieke zorgelijkheid en ontevredenheid, dat waarschijnlijk niet zo typisch Neder
lands is als wordt gedacht, is de onbeschoftheid van Nederlanders wel iets wat
buitenlanders en in vergelijking met het buitenland opvalt (cob 2008|2: 9; Kennedy
2009). De zorg erover in de Nederlandse publieke opinie wordt echter niet ingegeven
door een soort nationale schaamte, maar door de relatie die mensen leggen tussen
alledaags onfatsoen en ernstige vormen van agressie en onverschilligheid. Het gaat
in alle gevallen om gebrek aan wederzijds respect en van het een komt het ander.
Wat als bijzonder bedreigend wordt ervaren is dat men niet het idee heeft dat er
veel aan te doen is. Men kan of durft zelf niets te doen en betwijfelt of de overheid
effectief wat kan doen. In focusgroepen van het cob eind 2008 werden de ‘normen
en waarden’ als een ernstiger maatschappelijk probleem aangemerkt dan de financi
ële en economische crisis. In de enquête van het latere 21minutenonderzoek wint de
‘normen- en waardencrisis’ het als grootste zorg eveneens van de financieel-econo
6
mische crisis, de klimaatcrisis en andere wereldproblemen (21minuten 2009: 9).
Afgaande op de antwoorden op de open enquêtevragen en de discussies in de
focusgroepen van het cob is er in Nederland een groot probleembewustzijn, maar
ook een risico van verlamming omdat mensen zich machteloos voelen. Daar is wel
licht iets aan te doen door een overtuigender handhavingsbeleid van de overheid.
Een betere handhaving van bestaande regels is iets wat wordt genoemd als een van
de weinige dingen die de overheid zou kunnen doen. Daarnaast is het van belang om
aandacht te besteden aan zaken die wel goed gaan en aan initiatieven die worden
ondernomen.

3

Grote verschillen tussen opleidingsniveaus

Waar mannen en vrouwen en ouderen en jongeren vaak weinig van elkaar verschillen
in hun opvattingen, onderscheiden opleidingsgroepen zich over de hele linie sterk
van elkaar. Lageropgeleiden zijn veel negatiever over de samenleving en de poli
tiek dan hogeropgeleiden, bij alle in het afgelopen jaar voorgelegde thema’s. In de
focusgroepen komt tot uiting dat de negatievere houding zich op allerlei terreinen
manifesteert. In de enquête uiten lageropgeleiden ook vaker een extremer negatieve
waardering. Zo vindt 18% van de laagopgeleiden het in bijlagetabel B2.5 met de
Nederlandse samenleving ‘duidelijk’ de verkeerde kant op gaan (en 47% ‘iets meer’
de verkeerde dan goede kant op) tegenover 9% ‘duidelijk’ (en 50% ‘iets meer’) bij de
hoogopgeleiden. In bijlagetabel B2.4 vindt 40% van de laagopgeleiden het ‘duidelijk’
(en 38% ‘iets meer’) de verkeerde kant op gaan met de normen en waarden; hier vindt
van de hoogopgeleiden 23% het ‘duidelijk’ (en 46% ‘iets meer’) de verkeerde kant op
7
gaan. In de focusgroepen blijken achter dergelijke enquêtecijfers ook verschillende
zelfbeelden van lager- en hogeropgeleiden schuil te gaan. Hogeropgeleiden dichten
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zichzelf meer mogelijkheden toe om iets te doen aan zaken die ze ongewenst of ver
velend achten; lageropgeleiden constateren vaker en machtelozer dat zaken verkeerd
gaan in de maatschappij. Zij zien de negatieve ontwikkelingen veel meer als een
gegeven waar ze niet omheen kunnen. Het ontbreekt hen vaker aan een gevoel van
mastery (cob 2008|3: 2). Hoewel voorzichtigheid geboden is gezien de kleine aan
tallen deelnemers, valt toch op dat er in de focusgroepen onder de lageropgeleiden
meer mensen zijn met cumulaties van pech en tegenslag in de sfeer van gezondheid,
werk en sociale relaties.
De literatuur en analyses in hoofdstuk 7 laten zien dat opleidingsniveau op
verschillende manieren werkt. Via vergroting van welvaart en materiële zekerheid
draagt opleiding bij aan tevredenheid met het eigen leven. Voor hoe men tegenover
de samenleving en politiek staat is eerder van belang dat opleiding bijdraagt aan
vaardigheden en zelfvertrouwen om met verscheidenheid en onzekerheid om te
gaan. Met weinig opleiding ervaart men meer materiële en mentale onzekerheid en
daar komen dan ook nog gevoelens van gebrek aan maatschappelijke erkenning en
8
respect bij.
Er is de laatste tijd meer publieke en politieke interesse voor het belang dat onze
maatschappij hecht aan opleiding en de consequenties ervan (Swierstra en Tonkens
2008, Van Reybrouck 2008, Bovens en Wille 2009). Er wordt gewezen op de psychi
sche en sociale kosten van een te ver doorgeschoten meritocratie, die te eenzijdig is
gebaseerd op onderwijsprestaties, met onvoldoende oog voor andere verdiensten van
mensen, en daar te veel statusvoordelen op te veel terreinen aan verbindt. Met een
grote nadruk op eigen verantwoordelijkheid en een afkeer van afhankelijkheid wordt
wederzijds respect kwetsbaar en wordt het voor mensen onderin de meritocratische
orde moeilijk om zelfrespect te ontwikkelen (Sennett 2003). Er wordt gepleit voor
meer maatschappelijke waardering voor andere capaciteiten dan opleiding en voor
waarden van zorg en onderhoud die zich niet als prestaties laten meten (Swierstra en
Tonkens 2008). Over de politiek wordt gesteld dat enig anti-establishmentpopulisme
heilzaam kan zijn om de regerende hogeropgeleiden te corrigeren (Van Reybrouck
2008) en er zijn pleidooien voor kleinschalige vormen van deliberatie waarin lager
opgeleiden meer kans krijgen, in combinatie met de stok achter de deur van correc
tieve referenda (Bovens en Wille 2009). Over dergelijke ideeën kan men verschillend
denken, ze geven in ieder geval aan dat het tekort aan presentie van laagopgeleiden
en hun opvattingen in de politiek als nijpend wordt ervaren. De groei van als popu
listisch betitelde nieuwe partijen kan ook niet los worden gezien van de onvrede die
zich concentreert bij lageropgeleiden.

11.2

De publieke opinie

De gastauteurs in hoofdstuk 10 verwachten veel van de politiek om oplossingen te
vinden voor de onvrede in het land: een aansprekend en bindend verhaal bieden, als
politici zelfbewuster de taken op zich nemen als uitverkoren groep, nu eens echt
democratiseren en beter dienst verlenen, alsook overtuigender richting geven en
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integer en betrouwbaar zijn. Dit kunnen goede aanbevelingen zijn, die inspelen op
wat er in de publieke opinie leeft, maar aan het einde van deze publicatie willen we
laten zien wat onderzoek van de publieke opinie zelf misschien ook nog kan bijdra
gen aan vermindering van de onvrede.
In de eerste plaats betreft dat het thema van persoonlijke tevredenheid en zorge
lijke en negatieve opvattingen over samenleving en politiek. Er is een discrepantie
tussen het zelfbeeld als negatief land en de landenvergelijkend positieve positie.
Die is er op twee manieren: we oordelen vrij positief vergeleken met anderen, en die
positieve waardering is verklaarbaar uit positieve omstandigheden.
De vergelijkingen van hoofdstuk 4 geven over de hele linie een positief beeld van
Nederlanders, afwijkend van het zelfbeeld dat ze altijd ontevreden zijn. Nederlan
ders zijn tevredener over de samenleving, hebben meer vertrouwen in elkaar en in
politieke instituties, en maken zich veelal minder zorgen dan de meeste andere
Europeanen. Ook over beleid en voorzieningen zijn ze betrekkelijk positief. Zo geven
Nederlanders gemiddeld een 6- voor de gezondheidszorg. Dat houdt niet over, ook
niet wanneer men daarmee nog altijd bovengemiddeld scoort in Europa (figuur
4.8). Hoge cijfers zijn blijkbaar niet eenvoudig te behalen. Dat inzicht tempert hoge
verwachtingen.
Landenvergelijkend zijn we in hoofdstuk 5 aan de hand van meer objectieve
gegevens nagegaan in hoeverre specifiek het in Europees perspectief bijzonder hoge
niveau van vertrouwen in het parlement in Nederland verklaarbaar is. Verschillen in
economische prestaties tussen landen bieden nadrukkelijk geen verklaring voor ver
schillen in vertrouwen tussen landen. Politieke en institutionele kenmerken doen dat
wel. Het vertrouwen in het parlement blijkt in Nederland groter dan elders dankzij
de afwezigheid van corruptie en de aanwezigheid van een kiesstelsel van proportio
nele vertegenwoordiging. Door dat laatste worden burgers niet langdurig buiten de
volksvertegenwoordiging gesloten en kan publieke onvrede een uitlaatklep krijgen
in het politieke stelsel.
In de vier cob-kwartaalberichten van 2008 zagen we in de argumentaties waarom
het met Nederland de goede of verkeerde kant op zou gaan bij de optimisten of
tevredenen regelmatig verwijzingen naar het buitenland om aan te geven dat het in
Nederland sociaal en economisch zo slecht nog niet gaat. Wie het de verkeerde kant
op zag gaan keek ter vergelijk eerder terug in de tijd en verklaarde in discussies de
vergelijking met het buitenland als niet relevant: we wonen in Nederland en het gaat
met ons niet beter omdat men het elders nog slechter heeft, waarbij men bij voorkeur
verwijst naar landen waar men het veel slechter heeft (vgl. Tom van Dijk in hoofd
stuk 10). Dat zij zo, maar het feit dat in Nederland de publieke opinie vaak gunstig is
gestemd in vergelijking met ongeveer even welvarende landen en daar waarschijnlijk
ook reden toe heeft, kan toch helpen om de tekorten van het eigen land in reële pro
porties te zien en daarmee als gemakkelijker te verhelpen.
Wat geldt voor het relativerend gebruik van gegevens over de publieke opinie
elders (zo ontevreden zijn we niet in Nederland) geldt ook vaak bij vergelijking in de
tijd (zo tevreden was men vroeger ook niet en zo goed als nu ging het toen in menig
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opzicht zeker niet). Daar besteden we in een volgende studie waarschijnlijk meer
aandacht aan.
Het tweede thema in paragraaf 11.1, de zorgen om het samenleven en de
omgangsvormen, krijgt in veel onderzoek naar de publieke opinie aandacht. Dat
onderzoek laat zien dat mensen zich grote zorgen maken, het onderwerp een top
prioriteit voor de politiek vinden, maar ook niet geloven dat die er veel aan kan doen,
enzovoort. Onderzoek kan met deze bevindingen bijdragen aan de publieke overtui
ging dat het om een hopeloos groot en onhandelbaar probleem gaat. Als onderzoek
niet blijft bij de registratie van steun voor verontrustende algemene stellingen, maar
doorvraagt, kan ook hier de problematiek worden gerelativeerd, kunnen positieve
ontwikkelingen naar voren komen en zorgen eigenlijk wel meevallen. Een voor
beeld hiervan uit het cob is het doorpraten over maatschappelijke participatie,
waarbij mensen die een snel oordeel hebben over toenemende onverschilligheid
en toenemend egoïsme toch ook signaleren dat er eigenlijk veel behulpzaamheid
is en dat informele hulp niet wordt geboden om de simpele reden dat er niet om
wordt gevraagd of omdat men in een omgeving woont waar de vraag beperkt is (cob
2008|2). Een voorbeeld van een jaar later is dat het met de frequent geuite klacht
over slecht opgevoede kinderen wel meevalt zodra mensen in discussie gaan over
situaties die ze kennen (cob 2009|2). Dan krijgt de vaste klacht iets van een cliché.
Kennisname daarvan zou moeten kunnen helpen om ook dit probleem wat kleiner
en hanteerbaarder te maken. Een iets verder van het thema gelegen voorbeeld zijn de
negatieve vertrouwensoordelen over politieke instituties (cob 2008|1). Als bear
gumenteerd wordt waarom men negatief oordeelt, spelen er allerlei argumenten
mee, maar veel daarvan hebben weinig te maken met de substantiële twijfels over
betrouwbaarheid en integriteit die men in het normale taalgebruik associeert met
weinig vertrouwen. Er zijn veel klachten en die moeten serieus worden genomen,
maar spreken over vertrouwensbreuken en dergelijke is nodeloos dramatiserend.
Openbaarmaking van resultaten van onderzoek van de publieke opinie kan trends
in de publieke opinie versterken (en de politiek onder druk zetten met ‘harde’ maar
moeilijk te duiden bevolkingsoordelen; zie Tiemeijer 2006). Maar dat onderzoek kan
ook bijdragen aan publieke reflectie door vergelijkbare informatie te bieden over
andere samenlevingen en andere tijden, door tegenstrijdigheden in voorkeuren naar
voren te halen, achtergronden van opvattingen of het ontbreken daarvan te belich
ten, meningen die niet vanzelf in de openbaarheid komen naar voren te brengen
en te laten zien wat in discussies tussen burgers naar boven komt. Bijdragen aan
publieke reflectie is niet voorbehouden aan een bepaald soort onderzoek, maar meer
kwalitatieve varianten zijn hiervoor wel belangrijk (zie Tiemeijer 2009).

11.3

Vervolgvragen

Het cob is verkennend en volgt wat er leeft. Er valt dus weinig te plannen. In 2009
vormt de economische crisis vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp in de kwar
taalonderzoeken.
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Daarnaast zijn er twee onderwerpen waaraan we in ieder geval ook aandacht willen
besteden. Ten eerste zijn dat houdingen tegenover politiek en politici. Dat is een
nogal voor de hand liggend onderwerp gezien de politieke onvrede die toch een
belangrijke aanleiding is voor dit onderzoek. Daarnaast komt politiek ongevraagd
veel aan de orde wanneer mensen maatschappelijke problemen noemen en redenen
opsommen waarom het in Nederland gaat zoals het gaat (zie hoofdstuk 2).
Het tweede onderwerp is de invloed van de media op opvattingen, een groots
onderwerp waaraan men zich makkelijk vertilt en waarvan in het cob slechts ele
menten kunnen worden behandeld. Massamedia zijn zo massaal aanwezig in het
dagelijkse leven dat individuen, gevraagd naar hun zorgen en motieven, weliswaar
vrijwel uitsluitend komen met issues en argumenten die in de media spelen, maar
slechts hoog zelden naar de media als bron van hun opvattingen verwijzen. Persoon
lijke ervaringen worden wel expliciet als bron vermeld, als iets bijzonders. In de cobkwartaalenquêtes vragen we vrij uitgebreid naar mediagebruik, maar we hebben er
behalve voor een groepsindeling van mediagebruikers in een kwartaalbericht (cob
2008|2) nog weinig mee gedaan. In combinatie met extra informatie over wat er in de
media aan de orde komt over maatschappelijke kwesties en de politiek hopen we er
in de toekomst meer mee te doen.
Daarnaast hopen we verder te gaan op ingeslagen wegen en meer verdieping te
vinden in internationale vergelijkingen (op basis van internationale enquêtes en
wellicht ook van literatuur over kwalitatief opinieonderzoek elders) en het opsporen
en duiden van verschillen tussen bevolkingsgroepen in Nederland. Daarbij zulle we
zeker aandacht blijven besteden aan verschillen in opleidingsniveaus.

Conclusies en vervolgvragen

Book Crisis in aantocht.indb 227

227

30-9-2009 10:45:44

Noten
1 Ter verklaring van de optimism gap komt Whitman enerzijds met psychologische facto
ren als zelfoverschatting en zelfmisleiding, die de eigen positie te optimistisch doen
inschatten (ik kan het beter en loop minder risico’s dan anderen) en anderzijds met
de te negatieve berichtgeving in de media en het alarmism van belangenbehartigers en
politici die aandacht willen en willen mobiliseren.
2 Zie ook de Polis/Sinus-studie in opdracht van de Friedrich Ebert Stiftung in 2007 en
2008 naar Politikverdrossenheit und Demokratiedistanz (Embacher 2009) in de Duitse
bevolking. Daaruit komen grote zorgen naar voren over gebrek aan sociale rechtvaar
digheid en afnemende solidariteit in de maatschappij. De meerderheid voelt zich zelf
meestal wel rechtvaardig behandeld maar ziet dat meer als een kwestie van geluk dan
als resultaat van een rechtvaardige maatschappelijke orde (Embacher 2009: 19). De
politiek wordt eerder als een bedreiging dan als een garant van de persoonlijke sociale
zekerheid en fysieke veiligheid gezien (Embacher 2009: 17).
3 In het tweede kwartaalbericht van 2009 hebben we met een klein experiment laten
zien dat dit pessimisme niet wordt veroorzaakt door de cob-vraagstelling, waarin een
neutrale antwoordmogelijkheid ontbreekt. Voegt men die toe, dan slinkt het aandeel
mensen dat het meer de goede kant op ziet gaan sterker dan het aandeel dat het meer
de verkeerde kant op ziet gaan en staan er tegenover elke optimist minstens vijf pes
simisten (cob 2009|2: 5-6).
4 Dat eind 2008 inkomen en economie meer en politiek en bestuur minder aan bod
komen als maatschappelijke problemen dan in het begin zal deels met de economi
sche crisis te maken hebben en deels met een specifieke kwestie in het eerste kwar
taal, namelijk de onrust over het uitbrengen van de film Fitna van Geert Wilders.
5 Zie ook de column van Schnabel (2009) hierover in nrc Handelsblad en de reacties
daarop in de ‘expertdicussie’ op http://weblogs3.nrc.nl/expertdiscussies/nederlan
ders-voelen-zich-vooral-tekortgedaan/.
6 ‘De wijze waarop mensen met elkaar omgaan’ staat ook al jaren bovenaan op de
‘agenda van het volk’ die het onderzoeksbureau Motivaction bijhoudt voor het tvprogramma Netwerk. In april 2009 was de economische situatie hier de topprioriteit,
maar in mei staan de omgangsvormen weer op de eerste plaats (Motivaction 2009: 7).
7 Wat de normen en waarden aangaat werden in de analyse van de open antwoorden in
hoofdstuk 8 overigens geen grote verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden aange
troffen.
8 We hebben er in deze studie nog geen aandacht aan kunnen besteden, maar te ver
wachten is dat de negatieve ervaringen en gevoelens sterker zullen zijn onder jongere
lageropgeleiden. Bij een algemeen stijgend opleidingsniveau (en meer nadruk op
opleidingseisen en minder mogelijkheden om die door werkervaring te compenseren)
verkeren ze sterker in een minderheidspositie.
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Bijlagen
B1

Het onderzoek in 2008

Elk kwartaal was er een enquête en waren er vier focusgroepen. In het vierde kwar
taal werden geënquêteerden uit het eerste kwartaal opnieuw benaderd en vonden
extra focusgroepen plaats.
Het enquêteonderzoek is uitgevoerd door MarketResponse Nederland op een
steekproef van Nederlandstalige personen van 18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De
Onderzoek Groep’. Dit onderzoekspanel is samengesteld op basis van telefonische
werving en maakt geen gebruik van zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen
in principe geen vergoeding. Ook voor deelname aan de cob-enquête is niet betaald.
Om de resultaten representatiever te maken zijn de gegevens gewogen op sekse,
leeftijd, opleiding en internetgebruik. Personen van buitenlandse afkomst zijn en
blijven echter ondervertegenwoordigd. Van alle inwoners van Nederland was volgens
het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) begin 2008 80% autochtoon, 9% westers
allochtoon en 11% niet-westers allochtoon. In het gecombineerde onderzoeksbe
stand van 2008 is volgens opgave van MarketResponse 90% autochtoon, 9% westers
allochtoon en 1% niet-westers allochtoon. Vanwege mogelijke definitie- en meetver
schillen en de beperking in de enquêtes tot de Nederlandstaligen van 18 jaar en ouder
mag het aandeel niet-westerse allochtonen kleiner zijn dan 11%, maar 1% is evident
een zware ondervertegenwoordiging. Dit is een ernstige tekortkoming, die deze
enquête overigens deelt met vrijwel alle algemene bevolkingsenquêtes, ook als daar
voor steekproeven anders worden getrokken en mondeling in plaats van schriftelijk
en via het internet ondervraagd. Gezien het beperkte aandeel van allochtonen in de
bevolking zal de ondervertegenwoordiging voor de meeste opvattingen en houdin
gen geen substantiële afwijkingen van bevolkingspercentages en -gemiddelden ten
gevolge hebben. Gezien het constante gegeven van de ondervertegenwoordiging is
het risico van foute schattingen van ontwikkelingen in de bevolking zeer gering.
In tabel B1.1 zijn basisgegevens van de vier kwartaalenquêtes vermeld. Tenzij
anders vermeld, worden in deze publicatie de gewogen gegevens van de 4.386
respondenten van de gecombineerde kwartalen geanalyseerd. Naast de reguliere
enquête is in het vierde kwartaal een extra enquête gehouden onder de respondenten
van het eerste kwartaal. Hiervan doen we verslag in hoofdstuk 3.
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Tabel B1.1
Gegevens over de kwartaalenquêtes

onderzoeksperiode

2008/1

2008/2

25.2-17.3

11.4-16.5

2008/3

2008/4

totaal

7.7-11.8 6.10-31.10 25.2-31.10

geselecteerde panelleden

1.518

1.478

1.460

1.464

5.920

volledig ingevulde vragenlijsten

1.174

1.067

1.059

1.086

4.386

waarvan de schriftelijke variant

269

227

246

222

964

22

26

24

26

24

0,61-2,71

0,62-2,10

0,62-2,06

0,62-2,50

0,61-2,71

gemiddelde invultijd van de internetvariant
range weegfactor
weegefficiëntie (%)

93

95

96

94

94

beoordeling onderzoek (1-10): gemiddeld

7,2

7,2

7,3

7,1

7,2

% voldoende

94

95

95

94

94

Bron: COB 2008/1-4

De focusgroepen duurden anderhalf tot twee uur en hadden meestal acht deelne
mers; soms waren het er een of twee minder. Er waren drie onderdelen: een alge
mene ronde over de Nederlandse samenleving, het invullen van enkele vragen uit
de kwartaalenquête en discussie daarover en de behandeling van een wisselend
thema. Het focusgroeponderzoek werd in de eerste twee kwartalen uitgevoerd door
Intomart GfK en Veldkamp. In het eerste kwartaal deed elk bureau een gesprek
met een groep lageropgeleiden (tot en met mbo) en met een groep hogeropgeleiden
(havo+), Intomart in Hilversum op 18 maart en Veldkamp in Zwolle op 19 maart. In
het tweede kwartaal deed elk bureau een gesprek met een groep 18-34-jarigen en met
een groep 55-plussers, Veldkamp in Amsterdam op 27 mei en Intomart in Breda op
28 mei. In het derde en vierde kwartaal werden de focusgroepen gedaan door Ferro
en Veldkamp. Elk bureau deed in het derde kwartaal een gesprek met een groep
lageropgeleiden en met een groep hogeropgeleiden, Veldkamp in ’s Hertogenbosch
op 26 augustus en Ferro in Amsterdam op 27 augustus. In het vierde kwartaal voerde
elk bureau een gesprek met een groep mannen en met een groep vrouwen, Ferro
in Deventer op 13 november en Veldkamp in Amsterdam op 18 november. Naast
de reguliere focusgroepen werden in het vierde kwartaal aanvullende focusgroe
pen over omgangsvormen georganiseerd met enkele groepen met beroepen met
veel publiekscontacten. Ferro deed twee groepen in Breda op 11 november en twee
groepen in Amsterdam op 12 november. In beide plaatsen bestond een groep uit
personeel in de zorg en het onderwijs en de ander uit ‘notabelen’ (pastoor/dominee,
notaris, directeur e.d.). Veldkamp deed twee focusgroepen in Amersfoort op 24
november en twee groepen in Rotterdam op 25 november. In beide plaatsen was een
groep samengesteld uit geüniformeerd personeel (politie, openbaar vervoer) en de
ander uit mensen werkzaam in de commerciële sector (winkels, horeca). De infor
matie uit de aanvullende focusgroepen is gebruikt in hoofdstuk 9.
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B2

Overzicht kernmetingen cob 2008

Deze bijlage biedt informatie over de 4.386 respondenten van heel 2008 (gewogen
resultaten; zie bijlage B1). Behalve voor de hele bevolking worden percentages ver
meld voor beide seksen (49% mannen en 51% vrouwen), drie leeftijdsgroepen (27%
18-34, 39% 35-54 en 33% 55+) en drie opleidingsniveaus (31% laag: tot en met vmbotheoretisch; 39% midden: mbo, havo en vwo; en 30% hoog: hbo en wo).
Tabel B2.1
Mate van persoonlijk geluk a, bevolking van 18+, 2008 (in procenten)

allen
erg ongelukkig, ongelukkig

sekse

leeftijd

opleiding

man vrouw

18-34 35-54 55+

laag midden hoog

2

2

2

2

2

2

2

2

2

niet ongelukkig, niet gelukkig

16

17

15

11

17

18

18

16

13

gelukkig

64

64

64

64

63

65

64

64

63

erg gelukkig

18

16

19

23

17

13

15

17

21

a

‘In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?’ Naast de vermelde antwoorden 1% ‘ik weet het niet’.

Bron: COB 2008/1-4

Tabel B2.2
Waardering van diverse aspecten van het eigen leven, de maatschappij en de politiek a, bevolking
van 18+, 2008 (in gemiddelden)

sekse

leeftijd

opleiding

allen man vrouw 18-34 35-54 55+

laag midden hoog

vrienden- en kennissenkring

7,6

7,6

7,7

7,9

7,6

7,5

7,6

7,7

7,7

de buurt

7,4

7,3

7,4

7,4

7,4

7,4

7,3

7,4

7,5
7,5

de belangrijkste dagelijkse activiteit
(werk, studie e.d.)

7,4

7,3

7,4

7,4

7,3

7,4

7,3

7,3

gezondheid

7,3

7,3

7,3

7,6

7,3

7,2

7,2

7,3

7,4

de eigen financiële situatie

7,0

7,0

7,0

6,9

6,9

7,2

7,0

6,8

7,2

de Nederlandse samenleving

6,2

6,2

6,2

6,3

6,2

6,2

6,0

6,2

6,5

de Nederlandse economie

6,2

6,3

6,1

6,2

6,1

6,3

5,9

6,1

6,6

het bestuur van de gemeente

6,0

5,9

6,1

6,2

5,9

6,0

5,8

6,0

6,2

de politiek in Den Haag

5,2

5,0

5,3

5,4

5,0

5,1

4,9

5,1

5,5

de Europese politiek

4,9

4,7

5,2

5,4

4,7

4,9

4,6

4,9

5,3

a

‘Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met …?’ Vermeld zijn gemiddelden van scores van 1 (zeer ontevreden) tot 10
(zeer tevreden)

Bron: COB 2008/1-4
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Tabel B2.3
Verwachtingen voor de komende 12 maanden a, bevolking van 18+, 2008 (in procenten)

sekse
allen man vrouw
de eigen financiële situatie
de Nederlandse samenleving
de Nederlandse economie
de politiek in Den Haag
a

leeftijd

opleiding

18-34 35-54 55+

laag midden hoog

slechter

16

17

14

11

14

21

18

16

14

beter

19

20

18

35

18

7

9

21

26

slechter

30

30

30

28

30

33

36

31

24

4

5

4

6

4

3

2

4

7

43

41

44

37

45

46

45

44

41

beter
slechter
beter
slechter
beter

9

10

7

12

8

7

5

9

12

35

36

33

28

37

37

41

36

27

3

3

4

5

2

3

2

3

4

‘Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden als het gaat om …?’ Antwoordmogelijkheden van ‘veel slechter’
via ‘slechter’, ‘hetzelfde’ en ‘beter’ tot ‘veel beter’ en ‘ik weet het niet’. Vermeld zijn (veel) slechter en (veel) beter als
percentages van alle antwoorden.

Bron: COB 2008/1-4

Tabel B2.4
Perceptie van de ontwikkeling van normen en waarden a, bevolking van 18+, 2008 (in procenten)

sekse
allen

leeftijd

man vrouw

18-34 35-54

opleiding
55+

laag midden hoog

duidelijk de verkeerde kant op

32

33

32

23

35

37

40

33

23

iets meer de verkeerde kant op

41

39

44

47

41

37

38

41

46

blijven ongeveer gelijk

18

19

17

20

17

17

15

18

22

iets meer de goede kant op

5

6

4

5

5

6

4

5

7

duidelijk de goede kant op

0

1

0

0

0

0

0

0

1

a

‘Sommige mensen zijn van mening dat de normen en waarden steeds meer achteruit gaan, anderen vinden juist dat het
er beter op wordt. Vindt u dat over het algemeen de normen en waarden in Nederland de verkeerde of de goede kant op
gaan?’ Naast de vermelde antwoorden 3% ‘ik weet het niet’.

Bron: COB 2008/1-4
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Tabel B2.5
Opvattingen over hoe het gaat met Nederland a, bevolking van 18+, 2008 (in procenten)

allen
duidelijk de verkeerde kant op

sekse

leeftijd

opleiding

man vrouw

18-34 35-54 55+

laag midden hoog

14

14

13

10

15

15

18

14

9

iets meer de verkeerde dan goede kant op 50

50

51

52

53

45

47

54

50

ik weet het niet

10

8

13

13

8

10

14

10

6

iets meer de goede dan verkeerde kant op 24

26

22

24

22

28

20

21

33

1

1

1

1

2

1

1

2

duidelijk de goede kant op
a

1

‘Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde of de goede kant op gaat met Nederland?’

Bron: COB 2008/1-4

Tabel B2.6
Instemming met stellingen over de maatschappij a, bevolking van 18+, 2008 (in procenten)

sekse
over het algemeen zijn de meeste
mensen wel te vertrouwen

allen man vrouw
oneens 11
10
12
eens

leeftijd

opleiding

18-34 35-54 55+
14
11
8

laag midden hoog
13
13
6

59

62

57

56

60

61

50

56

74

je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de oneens 25
omgang met mensen
eens
39

26

24

23

26

24

15

21

39
25

36

41

42

35

40

49

41

6

5

6

7

6

3

6

6

4

81

81

82

78

80

85

78

79

87

in ons land gaan de mensen met steeds oneens 7
minder respect met elkaar om
eens
72

7

7

8

6

7

5

6

11

70

73

72

73

70

74

73

67

in ons land is er te weinig aandacht voor oneens 18
mensen die het minder hebben
eens
57

19

17

21

18

16

12

16

28

56

58

51

55

63

67

57

45

23
49

25
44

26
44

28
42

18
55

23
45

26
44

22
52

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

oneens
eens

de mensen in ons land moeten meer zelf oneens 24
verantwoordelijk zijn en minder rekenen eens
47
op overheidsvoorzieningen
Nederland zou een prettiger land zijn als oneens 31
er minder immigranten zouden wonen
eens
40
de aanwezigheid van verschillende
culturen is winst voor onze samenleving

31

32

34

33

27

17

28

51

42

39

40

37

44

52

43

25

oneens 28

30

27

26

27

33

41

29

15

eens

39

39

39

43

41

33

23

36

59

het Nederlands lidmaatschap van de EU oneens 18
is een goede zaak
eens
44

20

15

14

19

19

22

18

12

46

43

50

40

45

32

41

63

45
20

35
17

40
17

40
19

41
19

25
26

34
19

64
9

mensen zoals ik ondervinden vooral
nadelen van het verdwijnen van de
grenzen en het meer open worden van
onze economie
a

oneens 40
eens
18

De stellingen worden voorgelegd met vijf antwoordmogelijkheden van ‘zeer mee oneens’ via ‘oneens’, ‘neutraal’ en ‘eens’ tot ‘zeer
mee eens’ en ‘ik weet het niet’. Vermeld zijn (zeer) eens en (zeer) oneens als percentages van alle antwoorden.

Bron: COB 2008/1-4
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Tabel B2.7
Institutioneel vertrouwen a, bevolking van 18+, 2008 (in gemiddelden)

sekse

leeftijd
18-34 35-54

opleiding

allen

man

vrouw

55+

laag midden hoog

de grote ondernemingen

5,9

5,9

5,9

6,2

5,9

5,6

5,7

5,9

6,0

de vakbonden

6,0

5,9

6,1

6,3

5,9

5,9

5,9

6,1

6,0

de kranten

6,1

6,0

6,2

6,3

6,0

6,0

6,0

6,1

6,2

de televisie

6,0

5,9

6,1

6,2

6,0

5,9

6,0

6,1

5,9

de Tweede Kamer

5,3

5,2

5,4

5,5

5,2

5,3

4,9

5,3

5,8

de regering

5,1

5,0

5,3

5,4

5,0

5,1

4,8

5,1

5,6

a

‘Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’ Scores tussen 1 (geen enkel
vertrouwen) en 10 (alle vertrouwen)

Bron: COB 2008/1-4

Tabel B2.8
Instemming met stellingen over de politiek a, bevolking van 18+, 2008 (in procenten)

sekse
allen man vrouw
oneens 14
de landelijke politiek is voor de
61
meeste mensen te ingewikkeld om te eens
kunnen begrijpen

16
59

11
64

leeftijd

opleiding

18-34 35-54 55+

laag midden hoog

16
58

12
62

13
63

7
69

13
61

21
53
36

de overheid doet onvoldoende voor
mensen zoals ik

oneens 21

21

21

24

18

21

12

17

eens

36

40

33

30

39

38

45

38

25

de meeste politici zijn bekwame
mensen die weten wat ze doen

oneens 32

36

29

24

18

21

36

32

29

26

27

25

31

26

23

20

24

36

mensen zoals ik hebben geen enkele oneens 18
eens
59
invloed op wat de regering doet

19
58

16
59

19
55

18
59

16
62

10
69

14
61

30
45

politici gaan vaak onbehoorlijk met
elkaar om

oneens 19

22

16

25

20

13

10

18

30

eens

36

37

36

28

32

47

45

34

30

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

oneens 41
eens
28

43
31

40
25

50
18

40
26

36
39

26
38

40
26

59
20

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

oneens 20
eens
49

19
53

20
45

24
38

19
51

17
55

10
62

16
50

34
34

het zou goed zijn als burgers meer
konden meebeslissen over belangrijke politieke kwesties

oneens 14
eens
64

15
64

11
63

15
60

12
66

13
63

7
71

10
67

24
52

a

eens

De stellingen worden voorgelegd met vijf antwoordmogelijkheden van ‘zeer mee oneens’ via ‘oneens’, ‘neutraal’ en ‘eens’ tot
‘zeer mee eens’ en ‘ik weet het niet’. Vermeld zijn (zeer) eens en (zeer) oneens als percentages van alle antwoorden.

Bron: COB 2008/1-4
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Tabel B2.9
Tevredenheid met de overheid, a bevolking van 18+, 2008 (in procenten)

sekse

leeftijd

allen

man

vrouw

6

6

5

5

ontevreden

30

30

28

neutraal

39

39

tevreden

22

22

0

0

zeer ontevreden

zeer tevreden
a

18-34 35-54

opleiding
55+

laag

midden

6

6

8

5

hoog
4

25

33

32

34

32

25

43

39

39

39

40

41

35

21

27

20

21

14

19

34

0

1

0

0

0

0

0

‘In hoeverre bent u tevreden of ontevreden met de wijze waarop de overheid in Nederland functioneert?’; 2% ‘weet niet’ blijft
buiten beschouwing.

Bron: COB 2008/1-4

Tabel B2.10
Gewenste uitgavenverandering voor divers overheidsbeleid in drie opleidingsgroepen a, bevolking
van 18+, 2008 (in gemiddelden)

sekse
allen man vrouw

leeftijd

opleiding

18-34 35-54 55+

laag midden hoog

verminderen van de staatsschuld

-4

2

-11

-4

-6

-2

-8

-4

1

bijdragen aan de aanpak van internationale
milieuproblemen en klimaatverandering

6

2

9

13

5

1

-4

6

15

bijdragen aan internationale militaire missies
en conflictbeheersing
-39

-40

-38

-37

-40

-39

-40

-38

-38

bijdragen aan de ontwikkeling van arme
landen

-13

-16

-10

-11

-17

-9

-23

-15

-1

bestrijden van armoede in Nederland

43

39

46

40

44

44

50

45

32

vergroten van de werkgelegenheid

39

37

41

34

40

42

47

40

29

stimuleren onderzoek en technologie

27

34

20

18

27

35

24

23

35

verbeteren van het onderwijs

58

58

58

56

58

58

53

58

62

verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en
wegen)

45

50

41

37

45

53

49

45

41

verbeteren van woonwijken en stads
vernieuwing

15

16

15

10

15

20

20

16

11

verbeteren van de integratie van
minderheden

-4

-8

1

0

-6

-4

-11

-5

5

verbeteren van de (gezondheids)zorg

56

52

61

56

58

55

62

59

48

verbeteren bescherming tegen het water
(zee en rivieren)

28

28

27

21

27

33

33

27

23

verbeteren van de veiligheid op straat
(geweld en overlast tegengaan)

46

44

47

39

47

49

56

46

34
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Tabel B2.10 (vervolg)

sekse
allen man vrouw

leeftijd

opleiding

18-34 35-54 55+

laag midden hoog

voorkomen en bestrijden van terrorisme in
Nederland

18

12

25

11

15

29

35

18

2

stimuleren van kunst en cultuur

-20

-21

-19

-23

-24

-11

-26

-23

-10

0

-7

6

6

0

-6

3

2

-6

verbeteren van het dierenwelzijn
a

‘In de politiek moet worden gekozen. Meer geld uitgeven aan bepaalde doeleinden betekent dat er minder geld is voor andere.
Wilt u dat de landelijke politiek aan de volgende doeleinden meer of minder geld gaat besteden? Wilt u uw antwoorden in
de hokjes aankruisen?’ De antwoordmogelijkheid ‘ik weet het niet’ (‘variërend van 2% bij ‘zorg’ tot 12% bij ‘vermindering
staatsschuld’) blijft hier buiten beschouwing. Van de overige vijf antwoordmogelijkheden wordt het gemiddelde getoond waarbij
de antwoorden als volgt zijn gewaardeerd: ‘veel minder’ = -100, ‘minder’ = -50, ‘zoals nu’ = 0, ‘meer’ = 50 en ‘veel meer’ = 100.

Bron: COB 2008/1-4
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B3

Uitgebrachte rapporten

Eerste kwartaal:
• Paul Dekker en Eefje Steenvoorden. cob Kwartaalbericht 2008|1. Den Haag: scp,
2008 (speciaal over groepen mediagebruikers, institutioneel vertrouwen, Europa
en gevoelens van machteloosheid).
• Lia Mulderij en Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspectieven
2008, 1e kwartaal. Leusden: MarketResponse, maart 2008 (projectnummer 14014).
• Tom van Dijk. Kwalitatief onderzoek Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Hilversum:
Intomart GfK, maart 2008 (projectnummer 17745).
• Yolanda Schothorst en Judith ter Berg. Wat houdt de burger bezig? Resultaten van kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Veldkamp, april 2008 (projectnummer P4735).
Tweede kwartaal:
• Paul Dekker en Eefje Steenvoorden. cob Kwartaalbericht 2008|2. Den Haag: scp,
2008 (speciaal over groepen met een verschillende levensinstelling, informatie
bronnen voor de regering en maatschappelijke participatie).
• Lia Mulderij en Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspectieven
2008, 2e kwartaal. Leusden: MarketResponse, mei 2008 (projectnummer 14014).
• Tom van Dijk. Kwalitatief onderzoek Continu Onderzoek Burgerperspectieven, Breda, mei
2008. Hilversum: Intomart GfK, juni 2008 (projectnummer 17745).
• Yolanda Schothorst en Judith ter Berg. Wat houdt de burger bezig? Resultaten van kwalitatief onderzoek, deel 3. Amsterdam: Veldkamp, juli 2008 (projectnummer P4735).
Derde kwartaal:
• Paul Dekker, Tom van der Meer en Eefje Steenvoorden. cob Kwartaalbericht 2008|3.
Den Haag: scp, 2008 (speciaal over groepen werkenden, economische verwachtin
gen en persoonlijke toekomstverwachtingen).
• Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspectieven 2008, 3e kwartaal. Leusden: MarketResponse, augustus 2008 (projectnummer 14014).
• Judith van Male. cob focusgroepen derde kwartaal 2008: Amsterdam. Amsterdam:
Ferro, september 2008 (projectnummer 3063).
• Yolanda Schothorst en Judith ter Berg. cob focusgroepen derde kwartaal 2008:’’s Hertogenbosch. Amsterdam: Veldkamp, september 2008 (projectnummer P4948).
Vierde kwartaal:
• Paul Dekker, Tom van der Meer en Eefje Steenvoorden. cob Kwartaalbericht 2008|4.
Den Haag: scp, 2009 (speciaal over groepen met een verschillende basismotivatie,
voorkeuren voor overheidsuitgaven, de financiële crisis en omgangsvormen).
• Imre van Rooijen en Petra van Laar. Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspectieven 2008, 4e kwartaal. Leusden: MarketResponse, november 2008 (project
nummer 14014).
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• Frank De Clercq en Gerben Bruins. cob focusgroepen vierde kwartaal 2008: Deventer.
Amsterdam: Ferro, december 2008 (projectnummer 3124).
• Yolanda Schothorst en Judith ter Berg. cob focusgroepen vierde kwartaal 2008: Amsterdam. Amsterdam: Veldkamp, december 2008 (projectnummer P4978).
Overig:
• Judith van Male. cob 2008 aanvullende groepen. Amsterdam: Ferro, november 2008
(projectnummer 3118).
• Judith ter Berg en Yolanda Schothorst. cob aanvullende focusgroepen: Amersfoort en
Rotterdam. Amsterdam: Veldkamp, december 2008 (projectnummer P5042).
• Paul Dekker (red.), met bijdragen van Marc Arnold, Eefje Steenvoorden, Peter
Tammes en Will Tiemeijer. Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek
Burgerperspectieven. Den Haag: scp, 2009.
Alle genoemde publicaties zijn te vinden op www.scp.nl.

B4

Opleidingsniveaus en werkterreinen in 21minuten 2007

In onderstaande tabel zijn drie metingen uit het onderzoek van 21minuten.nl van
2007 opgenomen voor combinaties van opleidingsniveaus met sectoren waarin
betaald werk wordt verricht of met posities buiten de arbeidsmarkt. Door zijn
grote omvang (87.965 tot 90.544 respondenten met geldige scores voor de drie hier
gebruikte indicatoren) biedt het 21minuten-onderzoek de mogelijkheid om gege
vens te presenteren voor de meeste van combinaties. Het onderzoek is echter niet
gebaseerd op steekproeftrekking, maar maakt gebruik van zelfaanmelding van
respondenten. Door weging op sociaaldemografische en houdingskenmerken is het
bestand zo representatief mogelijk gemaakt. Dat sluit afwijkingen van bevindingen
in een representatieve steekproef niet uit, maar die zullen van weinig invloed zijn op
de verschillen tussen groepen.
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Tabel B4.1
Maatschappelijke tevredenheid, politiek vertrouwen en politieke betrokkenheid naar opleiding a
en werkterrein b, bevolking van 15-69 jaar, 2007 (in procenten)
tevreden met NL c
allen
gezondheidszorg
detailhandel
politie
leger
andere overheidsfunctie
zakelijke dienstverlening
horeca
onderwijs
transport/opslag
juridische dienstverlening
journalistiek
Industrie
it/automatisering
groothandel/tussenhandel
bouwnijverheid
financiële instellingen
landbouw/visserij
nutsbedrijven
overige dienstverlening
elders werkzaam
studeert
werkloos
arbeidsongeschikt
huishouden
gepensioneerd
a
b
c
d
e

vertrouwen TK d

volgt politiek intensiefe

laag

midden

hoog

laag

midden

hoog

laag

midden

hoog

31
32
36
58
36

39
40
43
39
41

52
53
46
-

39
30
42
36
44

44
41
48
40
48

57
59
52
-

22
15
19
21
29

23
13
17
32
32

43
33
31
-

35

37

58

46

45

58

31

28

54

37
39
36
34

37
44
52
29

54
55
56
46

46
39
48
37

45
43
57
33

54
61
65
45

21
13
21
18

27
21
23
20

48
25
41
34

30
35

36
36
36

54
45
50
48

34
42

32
41
48

61
62
55
50

21
32

33
22
26

52
57
37
35

34
39

37
43

43
48

46
40

46
47

54
55

16
22

24
23

40
32

36
37
-

39
43
44

51
52
57

60
52
-

45
56
52

52
63
53

30
24
-

23
27
21

35
51
36

29
25
43
24
22
26
35

36
34
46
34
30
37
40

51
48
50
38
36
44
54

33
34
53
26
31
33
49

43
39
53
34
41
45
47

56
54
62
47
47
58
56

27
19
23
22
23
10
41

23
19
22
20
28
17
44

43
36
32
47
46
33
66

‘Wat is de hoogste opleiding waarvoor u een diploma heeft gehaald?’ Laag = t/m mavo (34%), midden = mbo –
havo/vwo (41%) en hoog = hbo/wo (25%).
Werkterrein voor personen die aangeven betaald werk te verrichten en andere posities voor wie dat niet doet.
‘In hoeverre bent u tevreden met de Nederlandse samenleving in het algemeen?’ Opgenomen is het percentage
‘(zeer) tevreden’.
‘Hoeveel vertrouwen heeft u in de Tweede Kamer?’ Opgenomen is het percentage ‘een beetje’ en ‘veel’ vertrouwen.
‘Volgt u de landelijke politiek?’ Opgenomen is het percentage ‘ja, bijna dagelijks’.

Bron: 21minuten.nl 2007 (gewogen resultaten); - = n<100
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Crisis on the horizon?
Summary
The first in-depth study of the Citizens’ Outlooks Barometer (cob) subjects data from the
cob quarterly surveys and related focus groups from 2008 to further analysis. This
information has been published earlier, in the cob quarterly bulletins (see Appen
dix 3). In addition to this in-house study from 2008, we also draw on cross-national
comparative research and time series data in order to place Dutch public opinion in
the year 2008 in a broader perspective. A brief introductory chapter 1 is followed by
four sections each comprising two chapters: a first generally descriptive chapter and
a second which enlarges on a specific theme or explores the plausibility of theoreti
cal explanations for particular phenomena. These four two-chapter sections are
followed in chapter 10 by four short articles by guest authors who, based on their
own public opinion research, present their views on what is happening in the Neth
erlands and on which factors need to be taken into account by politicians. Chapter 11
presents a thematic summary and discussion of the main findings.
In part 1, which focuses on 2008, chapter 2 presents a description of the main atti
tudes, concerns and political views of the Dutch population as measured in the
2008 cob surveys and focus groups. It was found that people combine a generally
very positive perception of their own lives with concerns about society and a nega
tive attitude towards politics. In particular, people’s behaviour towards each other
is a source of concern for the Dutch. Additionally, people see many problems in
relation to income and the economy, immigration and integration, and crime and
safety. Trust in politics is substantially lower than trust in other institutions such as
the media, trade unions and businesses. Much of what is going wrong in society is
blamed on politicians, but things such as decision-making processes and party poli
tics also come in for criticism. The recurrent pattern in all the findings is a wide gap
between different educational groups: those with a lower education level have more
negative attitudes towards society and politics. They also feel more powerless in the
face of the negative developments than the better-educated and see themselves as
having fewer opportunities to turn the tide, either personally or societally.
Tables S1 and S2 give an impression of people’s satisfaction with various aspects
of life and other elements of public opinion about society and politics. In addi
tion to the figures on the population as a whole, the tables also present figures for
three education levels: low (up to and including theoretical pre-vocational educa
tion (vmbo-theoretisch); 31% of respondents); middle (senior secondary vocational
(mbo), senior general secondary (havo) and pre-university (vwo); 39%); and high
(higher professional (hbo) and university (wo); 30% of respondents). Education level
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is found to be an important distinguishing characteristic in Dutch public opinion in
the cob survey figures and focus groups.
Table S1
Satisfactiona and institutional trust b of the Dutch population aged 18+, 2008 (in averages)

education
all

low

middle

high

satisfaction: a
friends and acquaintances

7.6

7.6

7.7

7.7

neighbourhood

7.4

7.3

7.4

7.5

own financial situation

7.0

7.0

6.8

7.2

the Dutch economy

6.2

5.9

6.1

6.6

national politics

5.2

4.9

5.1

5.5

European politics

4.9

4.6

4.9

5.3
6.0

trust: b
big companies

5.9

5.7

5.9

trade unions

6.0

5.9

6.1

6.0

newspapers

6.1

6.0

6.1

6.2

television

6.0

6.0

6.1

5.9

the Dutch parliament

5.3

4.9

5.3

5.8

the Dutch government

5.1

4.8

5.1

5.6

a ‘Could you indicate how satisfied you are with ….?’ Scores from 1 (very dissatisfied) to 10 (very satisfied).
b ‘How much trust do you currently have in the following institutions in the Netherlands?’ Scores from 1 (no trust at all)
to 10 (complete trust).
Source: COB 2008 (socio-demographically weighted results for the 4,386 respondents in the four quarterly surveys)

Chapter 3 explores changes over the course of 2008. Public opinion is found to be
surprisingly stable throughout the year. People’s views about various aspects of their
own lives and about society do not change, and the top five most frequently cited
problems also remains the same throughout the year. There is however a differ
ence in the appreciation of politics, which rose in the last quarter of 2008 when the
economic crisis had just begun. In addition, the degree to which politics is cited as
one of the biggest problems in the Netherlands declines as 2008 progresses. This is
because fewer people cite controversial Freedom Party (pvv) leader Geert Wilders
as a problem, in contrast to the situation in early 2008 before the release of his antiIslam film Fitna. As regards expectations for the Dutch economy, people had become
much more pessimistic by the end of 2008. On the other hand, Dutch people’s con
cerns about their own individual financial situation barely deteriorated throughout
the year. The answers given by respondents who took part in the survey twice in 2008
do however differ from each other more than the macro-trends might suggest. For
example, although changes can be observed in people’s satisfaction with society and
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with the cited problems, if we take the average those changes cancel each other out.
Looking back, people are moreover more negative in their views about trends than if
we compare the figures given at two moments in time.
Table S2
Agreement with various statements in the Dutch population aged 18+, 2008 (in percentages)

education
all

low

middle

high

Things in the Netherlands are heading more in the wrong than
the right direction

64

65

68

59

Norms and values are moving more in the wrong than the right
direction

73

78

74

69

Most people can generally be trusted

59

50

56

74

There are still lots of people who are willing to help others

81

78

79

87

People in our country treat each other with less and less respect

72

74

73

67

There is too little attention in our country for people who are
less well off

57

67

57

45

The Netherlands would be a nicer country if there were fewer
immigrants

40

52

43

25

Dutch membership of the EU is a good thing

44

32

41

63

The government does too little for people like me

36

45

38

25

MPs and ministers don’t care much about what people like me
think

49

62

50

34

Most politicians are skilful people who know what they are doing

26

20

24

36

It would be a good thing if running the country was left to a few
powerful leaders

28

38

26

20

It would be a good thing if ordinary people had more say on
important political issues

64

71

67

52

Source: COB 2008 (socio-demographically weighted results for the 4,386 respondents in the four quarterly surveys)

Part 2 of the report is a cross-national comparative study based on international
surveys. Chapter 4 places the Netherlands in a European context, with views and
opinions that are comparable with the cob surveys. Internationally, the Dutch prove
to be relatively satisfied with their lives and to have a relatively high degree of trust
in politics. The Dutch are also strikingly positive in their views on membership of
the European Union (eu), especially when compared to other countries that are net
contributors to the eu. The Dutch see the care system and education as a problem
more often than people in other countries, but cite inflation and unemployment less
often. The pattern that people are more positive about their own financial situation
than about the national economy is found throughout Europe, though the Dutch are
more sombre regarding the national economy than people in the majority of other
countries.
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Chapter 5 analyses institutional and economic factors that influence political trust
by the public, especially trust in mps. A comparison with other European countries
at several points in time reveals three factors that can offer a good explanation as to
why trust in the Netherlands is relatively high: the Netherlands is (1) an established
democracy with (2) low corruption and (3) an electoral system based on proportional
representation. Each of these factors contributes to a high level of trust in politics.
However, the factors cited in chapter 5 cannot explain why trust in politics fell in the
Netherlands after 2002; this decline appears to have little to do with the actual eco
nomic performance of the Netherlands in this period.
In part 3 we return to the cob surveys from 2008 and explore the social and cultural
diversity in the Netherlands. This is done chiefly for three types of satisfaction (with
own life, with society and with politics), as well as for three attitudes: social trust,
support for the multicultural society and support for membership of the eu. In chap
ter 6, differences in satisfaction are related to socio-demographic characteristics,
media use and (party) political preferences. Socio-demographic characteristics are
found to be the biggest differentiators with regard to people’s satisfaction with their
own lives (e.g. 2% dissatisfied students versus 21% dissatisfied benefit claimants),
while party political preferences say most about satisfaction with politics (e.g. 18%
dissatisfied Christian Democrat voters versus 79% dissatisfied Freedom Party voters).
A socio-cultural segmentation in the 2008 cob produces little differentiation in
the six attitudes studied, and partly for this reason was left out of the 2009 survey.
Finally, the importance of personal values is explored. The results are mixed, and the
main conclusion again relates to further research, namely that a simpler measure
ment of basic aspirations needs to be included in the cob than in the detailed sur
veys studied here.
Chapter 7 looks in more depth at what emerged in chapter 6 and elsewhere on the
basis of qualitative data as the main social and cultural differentiator: education,
and particularly level of education. Based on a brief literature review, we identify
three types of mechanisms which can operationalise the effects of education level
on perceptions and views: socioeconomic factors (more education leads to more
prosperity or job security and in turn to different opinions), cognitive factors and
attitudes (e.g. interest and self-confidence), and environmental factors (social
milieu, resources in terms of friends and acquaintances). We find indications that a
higher education level, operating via (socio-)economic factors, has a major influence
on people’s satisfaction with their own lives, and via cognitive factors on their other
views and attitudes. In addition, people with an education background in engineer
ing or technology are less enamoured of the multicultural society than others, and
the degree of satisfaction with society is more strongly related among the bettereducated than the lower-educated to the presumed satisfaction of friends and
acquaintances on this point.
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The fourth and final part is devoted to norms and values. In the answers to the open
questions and in the focus groups, these are frequently cited by the Dutch as their
greatest concern. We look at this in more depth in chapter 8, by exploring norms and
values in a broad sense, designated using the term ‘public morality’. People are very
concerned about the trend in norms and values, within which the following main
themes can be distinguished in addition to people’s behaviour towards each other:
solidarity and individualisation, safety and crime, Dutch identity, upbringing and,
finally, the morality of those in authority and senior administrators. Concerns about
antisocial behaviour are however the most frequently aired, by which people mainly
mean lack of respect, indifference and aggression. These undesirable behaviours or
attitudes in the public space are more often ascribed to Dutch people in general than
to specific groups, though references to young people and immigrants or a combina
tion of the two do occur.
Chapter 9 explores the perspective of people who are confronted professionally with
behaviour in the public domain. Although the four selected occupational groups
(elites, people in uniform, commercial employees and care and educational profes
sionals) almost all have unfortunate experiences in this area, no one is completely
negative. People also derive a good deal of satisfaction from working with people.
There is a balance between the negative and positive aspects of their work, with
people mentioning not just the negative events, but also the interesting and enjoy
able aspects of their jobs. The behaviour of young people and highly educated indig
enous Dutch people causes the most irritation, while opinions on immigrants are
divided. People’s behaviour in the densely populated conurbations of the west of the
Netherlands (the Randstad) is worse than elsewhere, and a majority feel that people’s
behaviour has deteriorated over time. Developments which are associated with bad
behaviour are modern upbringing, individualisation and changing power relations.
All occupational groups are aware that people’s behaviour primarily lies in their own
hands, but they also see a role for government.
In chapter 10, four external researchers shine their spotlight on Dutch public opin
ion. Tom van Dijk (Intomart GfK) observes ‘dissociation’ among citizens: because
they see no solutions to societal problems, they place them outside their own sphere
and no longer feel responsible for finding solutions. Joop van Holsteyn (Leiden
University) posits that the negative attitude towards politics is fuelled by a person
alisation of politics that is sustained by politicians themselves. Maurice de Hond
(Peil.nl) argues that national politicians, the press and advisory bodies such as the
Netherlands Institute for Social Research/scp do not understand what matters to
ordinary people and pay too little attention to people’s negative experiences with the
government. Martijn Lampert (Motivaction) observes various trends in surveys held
in recent years, including a shrinking difference between people’s satisfaction with
their own lives (reducing) and with society (rising). He sees the biggest challenge for
the elites and professionals as being to restore trust among citizens.
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In the concluding discussion in Chapter 11 we explore three themes: first, the rela
tionship between personal happiness, pessimism about society and rejection of
politics; second, people’s behaviour towards each other as the biggest concern of
the Dutch; and thirdly, the great significance of differences in education level for
the views of the public on society and politics. We recap the findings of the empiri
cal analyses and speculate on their seriousness and the ability of politicians to do
something about them. In conclusion, we reflect on the influence that public opinion
research can have on that public opinion and look ahead to topics for future editions
of the cob.
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau
Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast.
De tekst van het lopende programma is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het scp.
Een complete lijst is te vinden op deze website: www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. isbn 90-377-0285-6
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008.
isbn 978-90-377-0368-9

scp-publicaties 2008
2008/1
2008/2
2008/3
2008/4
2008/5
2008/6
2008/7
2008/8
2008/9
2008/10
2008/11
2008/12
2008/13
2008/14
2008/15

Vrijwillig verzorgd. Over vrijwilligerswerk voor zorgbehoevenden en mantelzorgers buiten de
instellingen (2008). Jeroen Devilee. isbn 978-90-377-0353-5
Vroeger was het beter. Nieuwjaarsuitgave 2008 (2008). isbn 978-90-377-0344-3
Facts and Figures of the Netherlands. Social and Cultural Trends 1995-2006 (2008). Theo
Roes (ed.). isbn 90-377-0211-8
Nederland deeltijdland. Vrouwen en deeltijdwerk (2008). Wil Portegijs en Saskia
Keuzenkamp (red.). isbn 978-90-377-0346-7
Het dagelijks leven van allochtone stedelingen (2008). Andries van den Broek en Saskia
Keuzenkamp (red.). isbn 978-90-377-0336-8
De openbare bibliotheek tien jaar van nu (2008). Frank Huysmans en Carlien Hille
brink. isbn 978-90-377-0351-1
De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De hoofdlijnen (2008). Frank Huysmans en
Carlien Hillebrink. isbn 978-90-377-0373-3
The future of the Dutch public library: ten years on (2008). Frank Huysmans en Carlien
Hillebrink. isbn 978-90-377-0380-1
De virtuele cultuurbezoeker. Publieke belangstelling voor cultuurwebsites (2008). Jos de
Haan en Anna Adolfsen. isbn 978-90-377-0357-3
Gestruikeld voor de start. De school verlaten zonder startkwalificatie (2008). Lex Herweijer.
isbn 978-90-377-0339-9
Sociale veiligheid ontsleuteld. Veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid
(2008). Lonneke van Noije en Karin Wittebrood. isbn 978-90-377-0349-8
Grijswaarden. Monitor ouderenbeleid 2008 (2008). Cretien van Campen (red.).
isbn 978-90-377-0376-4
Overwegend onderweg. De leefsituatie en de mobiliteit van Nederlanders (2008). Lucas
Harms. isbn 978-90-377-0377-1
De sociale pijler. Ambities en praktijken van het grotestedenbeleid (2008). Jeroen
Hoenderkamp. isbn 978-90-377-0378-8
De school bestuurd. Schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de
school (2008). Monique Turkenburg. isbn 978-90-377-0338-2
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2008/16 Weinig over de schreef. Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport (2008).
Annet Tiessen-Raaphorst, Jo Lucassen, Remko van den Dool, Janine van
Kalmthout. isbn 978-90-377-0360-3
2008/17 Meedoen en gelukkig zijn. Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een
verstandelijke beperking of chronisch psychiatrische problemen (2008). M.H. Kwekkeboom
en C.M.C. van Weert. isbn 978-90-377-0369-6
2008/18 Values on a grey scale. Elderly Policy Monitor 2008 (2008). Crétien van Campen (red.).
isbn 978-90-377-392-4
2008/19 Overgebleven dorpsleven. Sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland (2008). Lotte
Vermeij (scp) en Gerald Mollenhorst (uu). isbn 978-90-377-0367-2
2008/20 Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken
(2008). Anja Steenbekkers, Carola Simon, Lotte Vermeij, Willem-Jan Spreeuwers.
isbn 978-90-377-0366-5
2008/21 Portretten van Mantelzorgers (2008). Sjoerd Kooiker en Alice de Boer.
isbn 978-90-377-0347-4
2008/22 De staat van de publieke dienst. Het oordeel van de burger over de kwaliteit van overheidsdiensten (2008). Evert Pommer, Hetty van Kempen en Evelien Eggink.
isbn 978-90-3770370-2
2008/23 Maten voor gemeenten 2008 (2008). Bob Kuhry, Jedid-Jah Jonker, Frans Knol, Ab van
der Torre, m.m.v. Bureau Zenc. isbn 978-90-377-0396-2
2008/24 Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken (2008). Wil Portegijs, Mariëlle Cloïn,
Saskia Keuzenkamp, Ans Merens, Eefje Steenvoorden. isbn 978-90-377-0397-9
2008/25 Rapportage Sport 2008 (2008). Koen Breedveld, Carlijn Kamphuis, Annet TiessenRaaphorst. isbn 978-90-377-0361-0
2008/26 Betrekkelijke betrokkenheid; Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008.
Paul Schnabel, Rob Bijl, Joep de Hart. isbn 978-90-377-0368-9

scp-publicaties 2009
Nooit meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers (2009). Willemijn Lamet en
Karin Wittebrood. isbn 978-90-377-0402-0
2009/2 Emancipatiemonitor 2008 (2009). Ans Merens en Brigitte Hermans (red.).
isbn 978-90-377-0406-8
2009/3 Goede buren kun je niet kopen. Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse
allochtonen in Nederland (2009). Jeanet Kullberg, Miranda Vervoort en Jaco Dagevos.
isbn 978-90-377-0401-3
2009/4 De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2009 (2009). John Stevens, Evert
Pommer, Hetty van Kempen, Elke Zeijl, Isolde Woittiez, Klarita Sadiraj, Rob Gils
ing, Saskia Keuzenkamp. isbn 978-90-377-0355-9
2009/5 Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007 (2009).
Alice de Boer, Marjolein Broese van Groenou en Joost Timmermans (red.).
isbn 978-90-377-0408-2
2009/6 At a glance. Summaries of 16 scp research projects in 2008. isbn 978-90-377-0413-6
2009/7 Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 (2009). Paul Dekker en
Joep de Hart. isbn 978-90-377-0348-1
2009/8 Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars. Trends in cultuurparticipatie en mediagebruik (2009). Andries van den Broek, Jos de Haan en Frank Huysmans.
isbn 978-90-377-0400-6
2009/9 Migrant Education in the Netherlands (2009). Lex Herweijer. isbn 978-90-377-0433-4
2009/10 Gelukkig voor de klas?. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels.
isbn 978-90-377-0340-5
2009/1
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2009/11 Rules of Relief. Institutions of social security, and their impact (2009). J.C. Vrooman.
isbn 978 90 377 0218 7
2009/12 Overlast en verloedering ontsleuteld (2009). Lonneke van Noije en Karin Wittebrood.
isbn 978 90 377 0436 5
2009/13 Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (2009).
Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eefje Steenvoorden. isbn 978 90
377 0404 4
2009/16 De toekomst van de mantelzorg (2009). Klarita Sadiraj, Joost Timmermans, Michiel
Ras, Alice de Boer. isbn 978 90 377 0435 8

scp-essays
1		
2		
3		
4		
5		

Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers
en Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens.
isbn 978-90-5260-260-8

Overige publicaties
		
		
		
		
		
		

		
		

		
		
		
		
		
		

		
		

Ondersteunende voorzieningen (2008). Roelof Schellingerhout. isbn 978-90-3770354-2
Wel of niet aan het werk (2008). Patricia van Echtelt en Stella Hoff . isbn 90-377-0364-1
Ontwikkeling van awbz-uitgaven 1985-2030 (2008). Evelien Eggink, Evert Pommer en
Isolde Woittiez. isbn 90-377-0365-8
Veranderlijkheid van opvattingen over de eu (2008). Charlotte Wennekers.
isbn 978-90-377-0382-5
Advies over het macrobudget huishoudelijke WMO-hulp voor 2009 (2008). Evert Pommer,
Ab van der Torre. isbn 90-377-0383-2
Informatievoorziening integratie niet-westerse allochtonen. Inventarisatie van de beschikbare bronnen en voorstellen voor verbetering (2008). Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts.
isbn 978-90-377-0388-7
De ongrijpbare nonrespondent (2008). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0359 7.
Europa’s buren. Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie (2008).
Paul Dekker, Albert van der Horst, Suzanne Kok, Lonneke van Noije en Charlotte
Wennekers. isbn 978-90-377-0381-8
Minderheden meer gewicht. Over overgewicht bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en het belang van integratiefactoren (2008). Jaco Dagevos en Hans Dagevos.
isbn 978-90-377-0394-8
Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op
het maatschappelijk middenveld (2008). Esther van den Berg en Joep de Hart.
isbn 978-90-377-0391-7
Dubbele nationaliteit en integratie (2008). Jaco Dagevos. isbn 978-90-377-0398-6
Werk en tevredenheid onder chronisch zieken met een langdurig lichamelijke beperking (2008).
Mieke Cardol, Mieke Emmen en Mieke Rijken (Nivel), met medewerking van Cretien
van Campen (scp). isbn 978-90-377-0409-9
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 1 (2008). Paul Dekker en
Eefje Steenvoorden. isbn 978-90-377-0384-9
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 2 (2008). Paul Dekker en
Eefje Steenvoorden. isbn 978-90-377-0393-1
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Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 3 (2008). Paul Dekker,
Tom van der Meer en Eefje Steenvoorden. isbn 978-90-377-0410-5
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 1 (2009). Eefje Steen
voorden, Peggy Schyns en Tom van der Meer. isbn 978-90-377-0417-4
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 2 (2009). Tom van der
Meer, Paul Dekker en Eefje Steenvoorden. isbn 978-90-377-0418-1
Wmo Evaluatie. Eerste tussenrapportage. De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007 (2008). Gijs van Houten, Mathijs Tuynman en Rob Gilsing.
isbn 978-90-377-0390-0
Wmo Evaluatie. Tweede tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een
lichamelijke beperking (2009). Anna Maria Marangos, Mieke Cardol en Mirjam de Klerk.
isbn 978-90-377-0399-3
m/v. scp-nieuwjaarsuitgave 2009 (2009). isbn 978-90-377-0411-2
Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009 (2009). Evert Pommer,
Ab van der Torre, Evelien Eggink. isbn 978-90-377-0415-0
tbo/eu en tbo/nl. Een vergelijking van twee methoden van tijdbestedingsonderzoek (2009).
Carlijn Kamphuis, Remko van den Dool, Andries van den Broek, Ineke Stoop, Patty
Adelaar, Jos de Haan. isbn 978-90-377-0423-5
Kunnen alle kinderen meedoen? Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van arme kinderen (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers. isbn 978-90-377-0416-7
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 1 (2009). Eefje Steen
voorden, Peggy Schijns en Tom van der Meer. isbn 978-90-377-0417-4
Werken en weldoen. Kiezen voor betaalde en onbetaalde arbeid (2009). Ingrid Ooms, Jedid-Jah
Jonker, Ab van der Torre. isbn 978-90-377-0403-7
Genoeg om van te leven. Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud
(2009). Stella Hoff, Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten,
Sanne Lamers. isbn 978-90-377-407-5
Sociale uitsluiting: een meetinstrument (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers, Wendy Smits,
Jeroen Boelhouwer, Harry Bierings. isbn 978-90-377-0427-3
Profielen van vragers naar awbz-ggz (2009). Cretien van Campen.
isbn 978-90-377-0444-0
Sociale uitsluiting: een meetinstrument (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers (scp), Wendy Smits
(cbs), Jeroen Boelhouwer (scp) en Harry Bierings (cbs). isbn 978 90 377 0427 3
Sociale samenhang in de wijk. NSV actualiteitencollege 2008 (2009). Maurice Gesthuizen en
Vic Veldheer (red.). isbn 978 90 377 0445 7
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