
 →  De stemming blijft positief, maar minder enthousiast 
dan begin 2018

 → Graag meer overheidsuitgaven, maar niet meer belastingen
 → Sceptisch over politici, maar zeker niet steeds negatiever
 → De politiek is vooral te ingewikkeld voor andere mensen

Thema:

Naar een flexibele samenleving?
 → We gaan van een samenleving met een vast ritme naar een 

24 uurssamenleving
 → Ontwikkeling 24 uurssamenleving is positief, maar heeft 

ook valkuilen
 → Meer mensen zien ‘combinatiedruk’
 → Omgaan met flexibiliteit en drukte is vooral ieders eigen 

verantwoordelijkheid
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Belangrijkste bevindingen vierde kwartaal 2018

De stemming blijft positief
De stemming over Nederland 
blijft positief, maar minder dan 
aan het begin van het jaar. Toen 
waren er plotseling meer mensen 
die het de goede kant op vonden 
gaan met Nederland dan mensen 
die het de verkeerde kant op von
den gaan. Net als vorig kwartaal 
zijn er nu weer meer pessimisten 
dan optimisten, zoals voor 2018. 
De verwachtingen voor de eigen 
financiële positie en de Neder
landse economie zijn gedaald ten 
opzichte van het vorige kwartaal, 
respectievelijk van 89% naar 84% 
en van 86% naar 78%.

 → p. 7

Grote verschillen in maat
schappelijk optimisme
De tevredenheid met het eigen 
leven en vooral de opvattin
gen over hoe het gaat met 
Nederland verschillen tussen 
bevolkingsgroepen. Inkomen en 
opleidingsniveau maken verschil. 
De grootste verschillen in maat
schappelijk optimisme bestaan 
tussen electorale groepen.

 → p. 13
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optimisme over de samenleving

tevreden over het eigen leven

gaan. De pessimisten vinden 
onder andere dat er te weinig 
voor Nederlanders en te veel 
voor anderen wordt gedaan, 
dat de Nederlandse eigenheid 
wordt bedreigd, de tolerantie en 
verbondenheid verloren gaan, 
de overheid tekortschiet en de 
politiek niet deugt. De optimis

ten wijzen vooral op de goede 
economische prestaties en 
vooruitzichten, zien ons land het 
beter doen dan andere landen 
en stellen dat we meer aandacht 
krijgen voor wat ‘echt belangrijk’ 
is (milieu, immateriële zaken).

 → p. 9
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Meer overheidsuitgaven, 
maar niet meer belasting
heffing
De meeste mensen willen de 
overheid graag meer geld laten 
uitgeven aan verbetering van 
het onderwijs en de zorg en 
ook aan de bestrijding van 
armoede in Nederland. Er is 
echter heel weinig steun voor 
meer belasting heffing om de 
publieke dienstverlening op peil 
te houden.

 → p. 17

Niet heel anders dan in 
de jaren zeventig
In dit kwartaalbericht gaan we 
een paar keer terug in de tijd. Het 
idee bestaat dat Nederlanders nu 
veel negatiever zijn over de poli
tiek dan in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. Afgaande op de 
instemming met de volgende drie 
negatieve stellingen over natio
nale politici klopt dat idee niet.
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1975 2018

Ik denk niet dat Kamerleden en ministers veel geven om 
wat mensen zoals ik denken. 55 45

Mensen als ik hebben geen enkele invloed op wat de 
regering doet. 58 51

Kamerleden letten te veel op het belang van enkele 
machtige groepen i.p.v. op het algemeen belang. 62 62

 → p. 28

Voor andere mensen is de 
politiek te ingewikkeld om te 
begrijpen
De stelling dat politiek te inge
wikkeld is om te begrijpen, krijgt 
instemming van 29% als die 
henzelf betreft en van 61% als het 
een stelling is over ‘de meeste 
mensen’. Uit toelichtingen blijkt 
dat slechts enkelen denken dat 
dat gebrek aan begrip bij mede
burgers komt door een gebrek 
aan intelligentie of belang stelling 
van medeburgers. Het zou meer 
liggen aan de materie: het gaat 
om erg ingewikkelde kwesties 
en er zijn veel opvattingen en 
veel partijen, waardoor ‘gewone 

mensen’ het niet meer kunnen 
volgen. Het ligt echter vooral 
aan de politici die het onnodig 

en misschien zelfs opzettelijk te 
ingewikkeld maken.

 → p. 29
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Belangrijkste bevindingen vierde kwartaal 2018

Thema: Naar een flexibele 
samenleving?

We gaan van een samen
leving met een vast ritme 
naar een 24 uurssamenleving
Mensen zien de samenleving 
verschuiven van een samenleving 
met een tamelijk vast dag en 
weekritme naar een tamelijk 

openingstijden. Men verwacht 
dat het ritme in de toekomst 
nog flexibeler wordt, maar dat 
hoeft voor een grote groep niet. 
Een flexibele samenleving heeft 
namelijk ook nadelen, zoals het 
gevaar dat mensen langs elkaar 
heen leven en een gebrek aan 
ingebouwde rustmomenten.

 → p. 35
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flexibele samenleving. Dat is voor 
een grote meerderheid van de 
Nederlanders een ontwikkeling 
in de gewenste richting. Weini
gen zouden terug willen naar de 
situatie van vijftien jaar geleden. 
Mensen zijn gewend aan hun 
nieuwe verworvenheden, vooral 
als consument, en zien veel 
voordelen van flexibele werk en 

Gevoel van gejaagdheid niet 
sterk toegenomen, wel ziet 
men meer ‘combinatiedruk’
63% voelt zichzelf zo nu en dan 
gejaagd in het dagelijks leven, 
17% voelt zich vaak gejaagd. 
Gevoelens van gejaagdheid 
zijn de afgelopen tien jaar niet 
schrikbarend toegenomen. Wel 
zien Nederlanders in vergelijking 
met 2010 vaker ‘combinatie

druk’: 62% ziet dat meer mensen 
moeite hebben hun dagelijkse 
activiteiten (zoals zorg en werk) 
te combineren. In 2010 was 
dat 54%. Er lijkt ook meer begrip 
te zijn voor drukte. Het aan
deel dat vindt dat mensen die 
druk zijn niet kunnen kiezen, 
daalde tussen 2010 en 2018 van 
36% naar 23%.

 → p. 45

Omgaan met flexibiliteit en 
drukte vooral ieders eigen 
verantwoordelijkheid
Omgaan met de flexibele samen
leving en drukte is niet zozeer 
een maatschappelijk probleem, 
zo vindt men, maar vooral 
ieders eigen verantwoordelijk
heid. Mensen herkennen dat de 
flexibele samenleving hoge eisen 
stelt en zien de maatschappij als 
behoorlijk druk, maar vinden het 
uiteindelijk toch vooral ieders 
eigen verantwoordelijkheid om 
goed om te gaan met de uit
dagingen die onze tijd met zich 
meebrengt. Je moet zelf de juiste 
keuzes maken, rust nemen, je 
tijdig afsluiten van sociale media 
en je grenzen bewaken. Sommige 
mensen kunnen dat beter dan 
anderen.

 → p. 40



 

5burgerperspec tieven 2018 |  4

Inhoud

Belangrijkste bevindingen vierde kwartaal 2018  2
Ten geleide 6

1 Hoe gaat het met Nederland?  7
2 Naar een flexibele samenleving?  33

Verantwoording  53



 

burgerperspec tieven 2018 |  4 6

Ten geleide

In dit 44e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspec
tieven (cob) onderzoeken we de Nederlandse publieke opinie in het 
vierde kwartaal van 2018. In het eerste hoofdstuk gaan we in op ontwik
kelingen in de stemming en in de publieke opinie over maatschappelijke 
en politieke kwesties. Hoofdstuk 2 gaat over de flexibele samenleving 
annex 24 uurseconomie.

Zoals aangegeven in de Ten geleides van de vorige twee uitgaven 
kampt ook het cob met nonrespons en vooral een gebrek aan jongeren 
die geënquêteerd willen worden. Volgens plan zijn dit kwartaal extra 
jongeren (1834 jaar) buiten de reguliere werving om geworven. Zie ver
der de onderzoeksverantwoording achterin.

De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld tussen 1 oktober 
en 12 november, focusgroepen vonden plaats op 11 en 15 oktober. In de 
onderzoeksperiode was er in de media onder andere veel aandacht voor 
het ongeluk met de Stint in Oss waarbij vier kinderen omkwamen, het 
faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerzieken
huizen, het afzien van het afschaffen van de dividendbelasting, de 
krappe woningmarkt in Nederland, de rechtszaak tegen de ‘Blokkeer
friezen’ en internationaal de Brexitonderhandelingen, de Amerikaanse 
‘midterm’verkiezingen en de moord op de Saoedische journalist 
 Khashoggi.
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1 Hoe gaat het met Nederland?

Kernpunten

 → De stemming over Nederland blijft positief, maar minder dan aan het begin van het jaar: vorig kwartaal 
waren er al meer pessimisten dan optimisten en dit kwartaal zijn ook de verwachtingen voor de econo
mie en de eigen financiën minder hooggespannen.

 → Pessimisten geven meer argumenten voor hun oordeel over Nederland dan optimisten. Voor de laatste 
is de bloeiende economie het belangrijkste argument.

 → Na een dalende trend in de crisis vertoont het vertrouwen in maatschappelijke en politieke instituties 
sinds medio 2015 weer een licht stijgende trend.

 → Net als in eerdere kwartalen willen Nederlanders op allerlei terreinen meer overheidsuitgaven (vooral 
voor onderwijs, zorg en binnenlandse armoedebestrijding), maar weinig mensen zijn voor meer 
belasting heffing.

 → Zo’n twee derde vindt de inkomensverschillen in Nederland te groot. Dat aandeel is de laatste jaren 
stabiel en ligt op het niveau van de jaren zeventig en hoger dan in de decennia daarna.

 → Opvattingen over (landelijke) politici zijn tamelijk negatief, maar zijn sinds 2008 niet negatiever gewor
den en ze zijn nu ook zeker niet negatiever dan in de jaren zeventig.

 → De stelling dat politici onbehoorlijk met elkaar omgaan, krijgt dit kwartaal wel meer steun (48%) dan 
vorig kwartaal (38%).

 → Dat de landelijke politiek te ingewikkeld is om te begrijpen vindt 29% voor zichzelf van toepassing en 
61% denkt dat dat voor de meeste mensen zo is.

Het gaat nog steeds goed

In het eerste kwartaal van dit jaar meldden we een sterke verbetering 
van de stemming over Nederland: voor het eerst sinds de start van het 
Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) in 2008 waren er meer 
mensen die het de goede kant op vonden gaan met Nederland dan de 
verkeerde kant. Hoe is dat aan het einde van het jaar (meting oktober, 
begin november)? Figuur 1.1 toont de vaste indicatoren om de stemming 
te volgen. De stemming blijft positief, maar vertoont wel toenemende 
twijfels. De verwachtingen voor de eigen financiële positie en de Neder
landse economie zijn significant (p < 0,01) gedaald ten opzichte van het 
vorige kwartaal, respectievelijk van 89% naar 84% en van 86% naar 78%.1

Het aandeel mensen dat het eerder de goede dan de verkeerde kant 
met Nederland vindt opgaan, was vorig kwartaal significant gedaald en 
blijft nu op hetzelfde niveau. Dat niveau ligt nog altijd een stuk hoger 
dan in de periode 20082016, maar het enthousiasme van het begin van 
dit jaar is er een beetje af.

Meer verhaal bij pessimisme dan bij optimisme over Nederland
Dit kwartaal vindt 42% het iets of duidelijk meer de goede kant opgaan 
met Nederland en 48% vindt het iets of duidelijk meer de verkeerde kant 
opgaan (en 10% weet het niet). Zij die het de verkeerde kant op vinden 
gaan – hier verder aangeduid als (maatschappelijke) pessimisten – lichten 
hun standpunt desgevraagd vaker en uitgebreider toe dan zij die het 
de goede kant op vinden gaan – de (maatschappelijke) optimisten (zie 
tabel 1.1).

1 Wat de Nederlandse economie betreft, 
neemt vooral het aandeel af dat verbe
tering verwacht (van 27% naar 20%); 
ten aanzien van de eigen financiële 
situatie is er juist een daling van het 
aandeel dat geen verandering verwacht 
(van 68% naar 62%).
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Figuur 1.1 Positieve waarderingen en verwachtingen, bevolking van 18+, 2008-2018/4 (in procenten)a
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a De voldoendes zijn het percentage scores 610 op een schaal van 110 voor tevredenheid. De financiële en economische verwachtingen 
betreffen de komende twaalf maanden.

Bron: cob 2008/12018/4

Tabel 1.1 Toelichtingen bij hoe gaat het met Nederland, bevolking van 18+, 2018/4a

het gaat met Nederland al met al… % dat toelichting geeft gemiddeld aantal lettertekens

duidelijk de verkeerde kant op (13%) 79 274

iets meer de verkeerde dan de goede kant op (36%) 76 215

iets meer de goede dan de verkeerde kant op (35%) 55 91

duidelijk de goede kant op (6%) 61 98

ik weet het niet (10%) 36 37

allen 64 154

a Nadat mensen hebben aangekruist hoe ze het al met al vinden gaan, krijgen ze de vraag: ‘Zou u uw antwoord op de vorige vraag kunnen 
toelichten?’

Bron: cob 2018/4

In beide categorieën zijn er heel korte antwoorden. Bij de pessimisten 
gaan die vooral in de richting van de voor zich sprekende feiten (‘kijk 
naar buiten’) en bij de optimisten meer naar de eigen moraal of intuïtie 
(‘dat gevoel heb ik’).2

In aansluiting op eerdere presentaties van de kern van de argumen
ten van de pessimisten (cob 2017|1: 3640; cob 2017|4: 912) en van de 
optimisten (cob 2017|3: 40), onderscheiden we met enkele illustratieve 
citaten zeven pessimistische en drie optimistische basisargumenten.

2 Zoals we eerder ook al signaleerden 
(cob 2018|1: 10) gebruiken optimis
ten en pessimisten ook dit kwartaal 
weer verschillende woorden. Ook nu 
gebruiken pessimisten vaak het woord 
‘steeds’ (21% van de pessimisten doet 
dat, 5% van de optimisten) om het 
alsmaar doorgaan van verslechteringen 
te beschrijven. Optimisten bedienen 
zich vaker van relativerende woorden 
als ‘redelijk’ (dingen zijn redelijk goed) 
en ‘natuurlijk’ (het kan natuurlijk altijd 
beter).
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Zeven argumenten van pessimisten

1. Eigen armen en hulpbehoevenden eerst
Ook dit kwartaal zijn veel pessimisten van mening dat de politiek te 
weinig doet voor Nederlanders en te veel voor mensen (van) buiten 
Nederland. Dit kwartaal wordt vaker naar het tekort aan woningen 
 verwezen.

‘Er wordt te veel geld uitgegeven aan andere doelen die niet ten goede 
komen aan de samenleving in Nederland. Er moeten in Nederland 
mensen naar de voedselbank, terwijl er miljoenen/miljarden naar het 
buitenland gaan en de asielzoekers.’ (vrouw, 42 jaar, mavo)

‘Ik ben wellicht te kortzichtig en ik ben absoluut voor opvang van vluch
telingen, maar je kunt toch pas mensen opvangen als je genoeg huizen 
en werk hebt voor de ingezetenen van het land. Geen voorrang. Dat slaat 
werkelijk nergens op.’ (vrouw, 48 jaar, havo)

2. Bestaat Nederland straks nog wel?
De Nederlandse cultuur en eigenheid staan onder druk, omdat ‘we’ ons 
te veel (moeten) aanpassen. In dit vierde kwartaal wordt dat weer vaker 
toegelicht met Zwarte Piet, die soms direct gekoppeld wordt aan het 
sterker worden van de islam.

‘We passen ons te veel aan aan de culturen die ons land zijn binnengeko
men. Zoals het afschaffen van onze eigen tradities. Bijvoorbeeld het feit 
dat moslims tijdens de ramadan bepaalde voorrechten hebben. Neder
land verliest zijn eigen identiteit.’ (man, 56 jaar, havo)

‘Te veel migranten die hier de overhand krijgen, feestdagen zoals sinter
klaas worden door hen aangepast of verdwijnen, terwijl er wel rekening 
met hen gehouden dient te worden zoals het Suikerfeest en de ramadan 
en er ook moskeeën gebouwd worden.’ (man, 29 jaar, hbo)

3. Teloorgang van verdraagzaamheid en verbondenheid
De samenleving polariseert, fragmenteert en verhardt; mensen hebben 
geen respect meer voor elkaar en denken alleen nog maar aan zichzelf. 
Er is geen ‘wijgevoel’ meer én het ‘leven en laten leven’ wordt minder.3

‘Nederland wordt te vol. De meeste mensen houden geen rekening meer 
met elkaar. Te veel lawaai, de meesten een kort lontje. Ikzelf heb twee 
kleinkinderen die voetballen. Je wilt het niet weten hoe gemeen de 
tegenstanders van de club zijn.’ (vrouw, 72 jaar, vmbo)

‘Wat mij echt zorgen baart, is de verharding in onze samenleving. 
De  tolerantie naar je medelanders. Je buren, stadsgenoten, en iedereen 
die anders denkt dan jij. Ik weet niet precies wat de oorzaak is (ont
zuiling, social media) en heb nog minder een oplossing, maar het voelt 
niet goed.’ (vrouw, 42 jaar, hbo)

‘Er is sprake van meerdere vormen van polarisatie onder de bevolking. 
Arm tegenover rijk, en met name autochtoon tegenover allochtoon. 
Dit baart mij zorgen, zeker in relatie tot dezelfde tendens op wereldwijd 

3 Het is een combinatie van wat we in de 
vorige Burgerperspectieven onder
scheidden als twee grote zorgen over 
het samenleven: gebrekkige aandacht 
voor andere mensen en gebrekkige 
omgang met diversiteit (cob 2018|3: 
3840).
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niveau. Met name de verharding die plaatsvindt door angstvoedende 
media en een schommelende economie die met name de meest fortuin
lijke mens lijkt te bevoordelen.’ (man, 31 jaar, havo)

4. Het leven wordt onbetaalbaar en de rijken worden rijker
‘De armen worden armer, de rijken worden rijker’ is nog steeds een 
veelgebruikte formulering, maar dit kwartaal lijkt er meer dan voorheen 
aandacht voor armoede als probleem op zich.4 Daarbij wordt ook gewe
zen op de stijgende huizenprijzen.

‘Voor jonge mensen is het zo lastig om een woning te huren of te kopen. 
De zorg is voor mensen met een klein inkomen bijna niet op te brengen, 
zeker met het eigen risico. Je kunt wel zorgtoeslag krijgen, maar iemand 
die een ton per jaar verdient, betaalt hetzelfde en lacht om die bedra
gen.’ (man, 65 jaar, mavo)

‘Voor de minder bedeelden gaat het slecht. Ik ben daar één van. Heb nu 
al moeite met alles te betalen en dan komt er jaarlijks nog eigen bijdrage 
bij van de zorgverzekering. Alles gaat ieder jaar omhoog. Probeer dan 
maar alleen een kind groot te brengen.’ (vrouw, 39 jaar, vmbo)

5. De zorg gaat achteruit en de overheid schiet tekort
De (ouderen)zorg is ook dit kwartaal weer het meest genoemde terrein 
van overheidszorg als wordt uitgelegd waarom het de verkeerde kant 
opgaat met Nederland. Het personeelstekort, de werkdruk en de stij
gende kosten voor burgers zijn terugkerende onderwerpen. Niet zelden 
noemen mensen in het directe verlengde van de zorg het onderwijs.5

‘De gezondheidszorg is heel erg achteruitgegaan. Ik heb zelf een aan
tal jaar in de zorg gewerkt, maar ik ben gestopt, omdat ik er niet meer 
achter kon staan. De enorme werkdruk, wat leidt tot slechte zorg en 
onmenselijke situaties soms (ontstaan door onmacht). Dingen die je 
niet meekrijgt, tenzij je er werkt of als je de cliënt bent.’ (vrouw, 28 jaar, 
mavo)

‘Dure gezondheidszorg, slecht onderwijs, te weinig goede leerkrachten, 
geen toekomst voor woningzoekenden.’ (man, 20 jaar, vmbo)

6. De politiek deugt sowieso niet
Politici doen hun werk niet goed en vertolken het algemeen belang niet. 
Ze zijn vooral bezig met hun eigen belang en dat van (grote) bedrijven, 
houden elkaar de hand boven het hoofd en helpen elkaar aan baantjes.

‘Dit kabinet neemt geen harde besluiten die op de lange termijn goed zijn 
voor Nederland. Het is pappen en nathouden. Alsof ze al weten dat het 
kabinet gaat vallen, de vraag is alleen wanneer, en dan heeft ieder voor 
zich alvast een mooi baantje geregeld voor na de politiek. Dat is niet wat 
Nederland verder gaat helpen.’ (man, 43 jaar, hbo)

‘De politiek beslist over de hoofden van ons burgers. Als “wij” de fout 
ingaan, moeten wij boeten en zij gaan er met een goede handdruk, 
goede banen en zonder kleerscheuren vandoor! Zo oneerlijk vind ik het.’ 
(vrouw, 68 jaar, vmbo)

4 ‘Armoede’, ‘hoge kosten’ en ‘dure 
producten’ werden vorig kwartaal in 
de toelichtingen opgeschreven door 
10% van degenen die het de verkeerde 
kant vinden opgaan met Nederland. 
Dit kwartaal schreef 16% van hen dat 
op.

5 De zorg wordt dit kwartaal door 9% 
van de pessimisten als reden genoemd 
waarom het de verkeerde kant opgaat 
(vorig kwartaal 6%). Het onderwijs 
wordt door 5% genoemd (vorig kwar
taal 2%).



Hoe gaat het met Nederland?

11burgerperspec tieven 2018 |  4

Kader 1.1 Wat vindt de tussengroep?

In onze slotvraag naar hoe het al met al gaat met Nederland bieden we geen neutraal antwoord aan. Mensen 
die niet willen of niet kunnen kiezen tussen een beetje meer de verkeerde of een beetje meer de goede kant 
op, zullen voor ‘ik weet het niet’ kiezen. Dat deed 10%. Deze mensen geven vervolgens vaak aan dat ze het 
niet weten (en dat niemand het kan weten) of dat er afwisselend dingen goed of verkeerd gaan.

‘Ongeacht wat mijn persoonlijke mening is, ik weet niet of we de goede of de slechte kant opgaan. 
Dat kun je ook pas achteraf zeggen volgens mij, en ik kan helaas niet in de toekomst kijken.’ (man, 
36 jaar, wo)

‘Je kunt dit moeilijk zeggen, omdat het vandaag die kant opgaat en morgen de andere.’ (vrouw, 52 jaar, 
mbo)

In het tweede kwartaalbericht van dit jaar (cob 2018|2: 12) hebben we kort de resultaten van een ander recent 
scponderzoek besproken waarin respondenten, bij de vraag of het de goede of de verkeerde kant opgaat 
met Nederland, wel een neutrale antwoordcategorie is aangeboden: ‘evenveel de goede als de verkeerde 
kant’. Daarvoor koos 28%, mensen die in het cob waarschijnlijk voor ‘weet niet’ of optimisme zouden heb
ben gekozen. Zoals verwacht mag worden, schrijven veel respondenten bij deze tussencategorie expliciet een 
‘enerzijds anderzijds’verhaal op of signaleren ze verschillende bewegingen met gelijkheid als resultante.

‘We zijn een beschaafd land, maar ik maak mij af en toe zorgen over de islamhaat, onze tolerantie 
daarover is volgens mij verkleind en dat vind ik jammer.’ (vrouw, 57 jaar, wo)

‘Sommige zaken worden goed aangepakt maar sommige zaken ook niet, de straffen in Nederland 
zijn vaak te soepel, de economie gaat wel goed, zo zullen er altijd zaken goed en slecht gaan.’ (man, 
24 jaar, mbo)

‘De maatschappij ontwikkelt zich in golfbewegingen, de aandachtspunten verschuiven soms, maar de 
onderlinge verhoudingen blijven grosso modo gelijk.’ (vrouw, 53 jaar, wo)

Er zijn ook respondenten die aangeven in het algemeen wel tevreden te zijn, hoewel verbeteringen natuurlijk 
altijd mogelijk zijn:

‘Over het algemeen genomen ben ik tevreden met hoe de zaken in Nederland geregeld zijn, ik maak 
me wel zorgen over het milieu en de verharding van de samenleving.’ (vrouw, 46 jaar, hbo)

‘Nederland is een goed land, maar de criminelen worden te vroeg vrijgelaten, bijvoorbeeld Holleeder.’ 
(vrouw, 71 jaar, vmbo)

‘In Nederland zijn over het algemeen de meeste dingen goed geregeld, maar er zijn allerlei dingen die 
beter kunnen.’ (vrouw, 31 jaar, mbo)

‘Ik vind dat het goed gaat in Nederland, maar ik merk wel dat de normen en waarden verschuiven, 
mensen lijken wat meer alleen met zichzelf bezig te willen zijn.’ (vrouw, 31 jaar, hbo)



Hoe gaat het met Nederland?

burgerperspec tieven 2018 |  4 12

7. Te veel misdaad, te weinig straf
Te veel en voor het gevoel ook toenemende criminaliteit en onveilig
heid en ergerlijk lage straffen zijn geen frequente maar wel constante 
redenen waarom het meer de verkeerde dan de goede kant opgaat met 
Nederland.

‘Er is steeds meer onveiligheid en misdaad, hoewel de regering dat blijft 
ontkennen, maar dat komt door slechte statistieken ontstaan door slecht 
functionerende politie die aangiftes weigert op te nemen of moeilijk 
maakt en er toch niets mee doet.’ (man, 69 jaar, mbo)

‘De straffen in Nederland zijn veel te laag. Er komen daarom steeds meer 
criminelen naar ons land. Zij zeggen zelf dat ze lachen om de straffen 
hier.’ (vrouw, 59 jaar, mbo)

Drie argumenten van optimisten

1. Het gaat goed met de economie
Net als eerder (cob 2017|3: 40) zijn de economische voorspoed en voor
uitzichten (en de welvaart en werkgelegenheid) het allesoverheersende 
kernargument van de optimisten. Andere argumenten worden hier vaak 
aan gekoppeld.

‘De economie gaat beter, er is meer werkgelegenheid, de koopkracht 
stijgt, dus Nederland gaat de goede kant op.’ (vrouw, 39 jaar, mbo)

‘Het gaat economisch beter en dat is goed voor iedereen, ook is er werk in 
overvloed. Het enige waar we voor op moeten passen, is dat er ook weer 
een inzinking kan komen!’ (vrouw, 58 jaar, havo)

‘Door de stijgende economie gaan veel andere zaken ook de goede kant 
op.’ (vrouw, 57 jaar, mbo)

‘Doordat de economie toeneemt, komt er meer werk, daardoor meer 
geld ook voor onze medemensen die het niet zo breed hebben.’ (man, 
54 jaar, mbo)

2. In Nederland gaat het beter dan elders
Terwijl de pessimisten, veelal impliciet, vooral vergelijken met hoe het 
was (het wordt steeds minder), vergelijken de optimisten het huidige 
Nederland vaak met elders. In de formuleringen komt vaak naar voren 
dat zaken in ons land goed geregeld zijn.6

‘In Nederland zijn dingen zoals zorgverzekering, onderwijs, werk, enzo
voort erg goed geregeld.’ (vrouw, 20 jaar, hbo)

‘We hebben hier goed onderwijs, goede zorg en de infrastructuur is uit
stekend geregeld.’ (vrouw, 24 jaar, hbo)

‘Ik denk dat we het in Nederland helemaal zo slecht niet hebben en dat 
best mogen beseffen.’ (vrouw, 39 jaar, hbo)

‘Ik kom veel in Frankrijk en in andere Europese landen en dan gaat 
Nederland veel meer de goede kant op en vooral Frankrijk de verkeerde, 
conservatieve kant en dat geldt ook voor uk.’ (man, 78 jaar, hbo)

6 Terwijl pessimisten nogal eens klagen 
over het teveel aan regels en regel
geving, tonen de optimisten er begrip 
voor: ‘Regels zijn er niet voor niets 
en in een drukke samenleving als de 
Nederlandse is meer sturing nodig 
om iedereen in de pas te laten lopen’, 
‘Nederland is een mooi land, met soms 
lastige, maar wel nuttige regels’.
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‘De staat van ons land is goed, goed onderhouden wegen, overheids
diensten (waterschappen, gemeenten enz.) werken goed. De regel geving 
is redelijk, als burger kan je goed in vrijheid je mening uiten.’ (man, 
72 jaar, havo)

3. Er komt meer aandacht voor belangrijke zaken
Er komt (dankzij de economische voorspoed) meer aandacht voor wat 
belangrijk is en dat kunnen zowel grote politieke kwesties zijn (zoals 
duurzaamheid, milieu en klimaat)7 als de dingen waar het in het leven 
eigenlijk om zou moeten gaan.8

‘Langzaam maar zeker meer aandacht voor milieu en alternatieve 
energie bronnen.’ (man, 62 jaar, wo)

‘We zijn goed bezig: energietransitie, sluiten Slochteren, dijkversterking, 
technologische vernieuwingen, verbetering biodiversiteit, landbouw
transitie, alleen het zijn taaie processen, maar we gaan wel de goede 
kant op.’ (man, 50 jaar, havo)

‘Omdat de economie beter gaat en er daardoor ook meer geld is om te 
investeren in de publieke sector. Ook komt er langzaam meer aandacht 
voor natuur, milieu, biologische landbouw en voeding en voor duur
zaamheid. Al mag dit nog meer.’ (man, 40 jaar, hbo)

‘We worden steeds bewuster van dit gekke wereldje waar wij op wonen, 
we moeten meer liefde gaan delen en dingen doen waar we warm van 
binnen van worden.’ (man, 21 jaar, mavo)

‘Er is veel aandacht voor de sociale kanten van het leven. We zijn ons 
steeds meer bewust van wat het leven echt de moeite waard maakt.’ 
(man, 49 jaar, mbo)

Grote electorale verschillen in optimisme en tevredenheid
In heel 2018 vindt 46% van onze respondenten het meer de goede kant 
opgaan en 43% meer de verkeerde kant. Dat is een ‘optimismesaldo’ 
van 3 procentpunten op een schaal van 100 tot +100. In figuur 1.2 zetten 
we voor een groot aantal groepen de scores op deze schaal af tegen de 
scores op een schaal van 100 tot +100 voor tevredenheid met het eigen 
leven. Daarvoor is het gemiddelde van alle respondenten 36.9

We onderscheiden naast de beide seksen drie leeftijdsgroepen, zes 
opleidingsniveaus en drie niveaus van gezinsinkomens, stemintenties 
(‘als er nu Kamerverkiezingen zouden zijn’), (betaalde) dagbladen die 
men regelmatig leest en nieuws en actualiteitenprogramma’s die men 
regelmatig ziet. Wat de laatste betreft, zijn alleen de vier programma’s 
opgenomen met de meest extreme scores op de twee indicatoren. 
Omdat er veel overlap is tussen de groepen regelmatige kijkers van de 
programma’s (veel meer dan tussen regelmatige lezers van kranten) lig
gen de programma’s vrij dicht bij elkaar. Alle niet vermelde programma’s 
liggen binnen het vlak van de (denkbeeldige) lijnen die de vier program
ma’s verbinden.

Alle groepen scoren positief voor het eigen leven, dat wil zeggen 
gemiddeld voldoendes voor drie aspecten daarvan (gezondheid, hoofd
activiteit en financiële situatie). Het minst tevreden zijn mensen met 

7 Er zijn echter ook optimisten die deze 
onderwerpen juist opvoeren als zaken 
die (nog) niet goed gaan: ‘Economisch 
gaat het goed; toch verontrusten de 
ontwikkelingen op de huizenmarkt me. 
Net als negen jaar geleden lijken we in 
een geldbubbel te leven, het kan niet 
op. Verder moeten we als land meer 
aan het klimaat doen en minder dingen 
naar de toekomst schuiven.’

8 De woorden van de maatschappelijke 
optimisten zijn soms ook wat abstract 
en procesmatig vergeleken met de door 
maatschappelijke pessimisten opge
voerde ‘feiten’ (vgl. cob 2017|3: 42).

9 Vergelijk cob 2016|4: 25, toen we 
maatschappelijk optimisme met geluk 
kruisten. Dat leverde ruwweg hetzelfde 
plaatje op. De sgpkiezers/lezers van 
het Reformatorisch Dagblad weken toen 
wel sterker af door meer pessimisme en 
meer geluk.
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een benedenmodaal gezinsinkomen en stemmers op de sp en pvv, het 
meest tevreden de lezers van het Het Financieele Dagblad en het Nederlands 
Dagblad en de stemmers op de vvd en sgp. Groter zijn de verschillen in 
hoe er tegen de ontwikkelingen in het land wordt aangekeken. Tegen
over pessimistische pvv en FvDstemmers staan optimistische D66 en 
vvdstemmers.10

Er is een duidelijke relatie tussen de tevredenheid van mensen met 
hun eigen leven en hun optimisme over Nederland (correlatie van 
0,24 tussen de indicatoren in figuur 1.2). Die relatie zien we ook terug 

Figuur 1.2 Tevredenheid over het eigen leven en optimisme over het land in diverse groepen, bevolking van 18+, 
2018 (in scores)a
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a Tevredenheid met het eigen leven is een schaal van 100 tot 100 op basis van rapportcijfers voor de eigen gezondheid, de belangrijkste 
dagelijkse activiteit en de financiële situatie (Cronbachs alfa 0,74) en het optimisme over Nederland is het groepssaldo van het % opvat
tingen dat het meer de goede kant opgaat minus het % opvattingen dat het de verkeerde kant opgaat (100 tot 100 in procentpunten). 
De lijn in de figuur geeft de gemiddelde samenhang tussen persoonlijke tevredenheid en maatschappelijk optimisme op individueel 
niveau.

Bron: cob 2018/12018/4

10 Van de pvv’ers ziet 73% het (een beetje 
of duidelijk) meer de verkeerde kant 
opgaan en 19% ziet het meer de goede 
kant opgaan, bij de FvD’ers is dat 69% 
en 26%. Van de vvd’ers en D66’ers ziet 
75% en 73% het meer de goede kant 
opgaan en ziet resp. 20% en 19% het 
meer de verkeerde kant opgaan.
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in de posities van de groepen, maar de verhoudingen verschillen wel. 
In de figuur is een lijn getrokken die de gemiddelde samenhang tussen 
persoonlijke tevredenheid en maatschappelijk optimisme weergeeft 
op individueel niveau. Groepen linksboven de lijn zijn maatschappelijk 
relatief optimistisch, gezien hun persoonlijke tevredenheid, en groepen 
rechtsonder de lijn zijn persoonlijk relatief tevreden, gezien hun maat
schappelijke optimisme. Het eerste geldt voor D66 en vvdkiezers, het 
tweede voor pvv, FvD en sgpkiezers. Op de sgpkiezers is de leuze ‘met 
mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’11 het meest van toepassing.

Vertrouwen in instituties

Geen verandering op korte termijn
Figuur 1.3 biedt een overzicht van de ontwikkelingen in institutioneel 
vertrouwen. Ook hier zijn er op korte termijn geen veranderingen te 
signaleren. Alle afwijkingen van het vorige kwartaal liggen statistisch 
in de marges van het toeval.

… maar stijgende trends na de crisis
Op de langere termijn zien we bij de politieke instituties (Kamer en 
regering) grotere fluctuaties dan bij de maatschappelijke instituties. 
Eerder signaleerden we over de periode 20082017 dalende trends in 
vertrouwen voor alle instituties met uitzondering van de rechtspraak 
(cob 2017|4: 4042). Die trends zijn nog steeds te signaleren als we de 
gegevens van 2018 toevoegen. Als we (denkbeeldige) rechte lijnen trek
ken door de cijfers voor de 44 kwartalen (voor de rechtspraak 40), dan 
zien we een zwak positieve trend voor de rechtspraak en nog zwakkere 
negatieve trends voor de overige zes instituties.12 Het is echter de vraag 

Figuur 1.3 ‘Voldoende’ vertrouwen in zeven instituties, bevolking van 18+, 2008-2018/4 (in procenten)a
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a Vermeld zijn percentages scores 610 op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) tot 10 (alle vertrouwen) in antwoord op de vraag 
‘ Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’.

Bron: cob 2008/12018/4

11 De bekende scpdiagnose, nu ook als 
paperback: Paul Schnabel, Met mij gaat 
het goed, met ons gaat het slecht. Het gevoel 
van Nederland. Amsterdam: Prometheus, 
2018.

12 Dat geldt zowel voor de percentages 
voldoendes (in figuur 1.3) c.q. kansen 
op voldoendes, als voor de gemiddelde 
rapportcijfers. Trendmatig stijgen die 
laatste 0,006 per kwartaal voor de 
rechtspraak en dalen ze 0,002 tot 0,004 
voor de andere instituties.
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of het verstandig is om rechte lijnen te trekken. Het zou ook kunnen 
zijn dat we dan ten onrechte een trend van de crisisjaren doortrekken. 
Kijken we naar de trends vanaf medio 2015, dus naar de afgelopen vijf
tien kwar talen, dan zien we bij de percentages voldoendes in figuur 1.3 
geen trends bij vakbonden en televisie en een licht stijgende trend bij de 
rest.13 Er lijkt sprake van herstel van vertrouwen na de crisis.

Ook op langere termijn bepaald niet alleen maar neergang
Voor een blik op een wat langere termijn gebruiken we nu het scp 
onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland (cv) 19912017/’18. 
Vanwege de in dit onderzoek gebruikte antwoordcategorieën meten we 
vertrouwen ruim: het percentage met minstens enig vertrouwen (‘niet 
veel, maar ook niet weinig vertrouwen’; zie onderin figuur 1.4).

Evenals in figuur 1.3 zien we voor de politiek, hier de regering, weer 
de grootste fluctuaties: hoog in het Paarse topjaar 1998, laag in het 
postFortuynjaar 2004 en hoog bij de aanpak van de bankencrisis eind 
2008, begin 2009.14 Vanaf 1991 tot 2018 is er voor de religieuze organisa
ties en de regering een negatieve trend, voor de politie (vanaf 2004) een 
positieve trend en voor het bedrijfsleven en de rechtspraak geen trend. 
De uitkomsten zijn identiek als we ons beperken tot de cob periode 
vanaf 2008. We vinden in deze periode dus zowel in het cob als in het 
onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland een negatieve trend 
voor de regering. Wat de rechtspraak betreft, vinden we de licht stijgende 
trend in rapportcijfers in het cob niet terug in een trendmatige toename 

Figuur 1.4 Minstens enig vertrouwen in vijf instituties, bevolking van 18+, 1991-2018 (in procenten)a
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a ‘Hoeveel vertrouwen heeft u in…?’ In de periode 19912010/’11 waren de antwoordmogelijkheden 1 onbeperkt vertrouwen, 2 veel 
vertrouwen, 3 enig vertrouwen, 4 zeer weinig vertrouwen, 5 helemaal geen vertrouwen en 6 weet niet, vanaf 2010/’11 1 zeer veel ver
trouwen, 2 veel vertrouwen, 3 niet veel, maar ook niet weinig vertrouwen, 4 weinig vertrouwen, 5 zeer weinig vertrouwen en 6 weet 
niet. In 2010/’11 zijn de beide varianten aan een willekeurige helft van de respondenten voorgelegd. Opdeling 1 t/m 3 en 45 (evenals 
in figuur 1.3 laten we ‘weet niet’ buiten beschouwing) levert goed overeenkomende gegevens. De cijfers van de oude antwoorden zijn 
gecorrigeerd met de in 2010/’11 gevonden verhouding met de gegevens van de nieuwe antwoorden.

Bron: cv 19912017/’18

13 Bij de gemiddelde rapportcijfers is er 
geen trend voor de televisie en zijn de 
trends bij de andere zes positief, van 
0,01 voor vakbonden en kranten tot 
0,04 per kwartaal voor de politieke 
instituties.

14 De data van Culturele Veranderingen 
in Nederland zijn eind 2008, begin 
2009 verzameld. Ook in de jaren erna is 
steeds in het laatste kwartaal van het 
even en eerste kwartaal van het oneven 
jaar geënquêteerd (maar in 2017 in het 
eerste en laatste kwartaal en in 2018 in 
het eerste kwartaal).
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van de kans in Culturele Veranderingen in Nederland dat mensen enig 
vertrouwen in de rechtspraak uitspreken.15

De acht tweejaarlijkse metingen van het European Social Survey van 
2002/’3 tot 2016/’17 laten positieve trends in vertrouwen zien voor het 
Nederlandse parlement, het rechtsstelsel, de politie en politici en geen 
trend voor politieke partijen. Beperken we ons tot de cobjaren met de 
afgelopen vijf metingen van 2008/’9 tot 2016/’17, dan is er geen trend 
voor het parlement en zijn er negatieve trends voor politici en politieke 
partijen en positieve trends voor het rechtsstelsel en de politie.16

Al met al geven de verschillende onderzoeken een wisselend beeld 
voor instituties (positief voor politie en justitie, negatief voor kerken, 
fluctuerend voor de politiek) en waarschuwen ze tegen het doortrek
ken van veranderingen op korte termijn naar ‘steeds’ maar doorgaande 
ontwikkelingen. Vooral voor politiek vertrouwen en andere houdingen 
tegenover de politiek is er een sterke neiging om altijd maar neergang te 
veronderstellen (hier we komen nog op terug). Die veronderstelling lijkt 
tamelijk resistent voor de bevindingen van empirisch onderzoek.17

Prioriteiten: begrotingsposten, problemen en 
sterke punten

De prioriteiten en zorgen van Nederlanders brengen we dit kwartaal 
eerst in kaart door na te gaan aan welke politieke doelen mensen meer 
of minder geld willen besteden. Daarna bezien we welke onderwerpen 
mensen spontaan noemen als we hun vragen naar de belangrijkste 
maatschappelijke problemen en naar wat er juist goed gaat in Nederland.

Begrotingsvoorkeuren: meer uitgeven, vooral aan onderwijs, zorg 
en binnenlandse armoedebestrijding
Om het kwartaal brengen we beleidsprioriteiten van het publiek in kaart 
met een vraag naar waar de landelijke politiek meer of minder geld aan 
zou moeten uitgeven. Dat doen we door het voorleggen van zeventien 
doeleinden, inclusief de vermindering van de staatsschuld: zie figuur 1.5.

Er zijn zestien beleidsdoelen vermeld naar afnemend verlangen om er 
meer aan uit te geven en ‘vermindering van de staatsschuld’ is onderin 
apart geplaatst (met 15% minder en 21% meer aan uitgeven, 55% zo laten 
en 3% weet het niet).

Gemiddeld over de zestien posten wil 13% minder uitgeven, wil 
37% geen verandering en wil 46% meer uitgeven (en 4% weet het niet). 
Op zich zegt dat weinig en zou men de begroting in evenwicht kunnen 
houden als men weinig meer wil uitgeven en veel wil bezuinigen of als 
men procentueel hetzelfde zou toevoegen aan kleine posten wat men 
kort op grote posten. Maar dat is niet zo, integendeel. Met wil juist meer 
geld uitgeven aan grote posten (onderwijs, zorg) en minder uitgeven aan 
kleine posten (cultuur, ontwikkelingssamenwerking). Dat vraagt dus om 
extra geld c.q. meer belastingen.18 Daar kijken we verderop naar. Dan 
kijken we ook naar verschillen in wensen tussen bevolkingsgroepen in 
dit kwartaal.

15 De gemiddeld licht dalende rapport
cijfers voor ‘grote ondernemingen’ 
correspondeert ook niet met de 
stabiliteit van ‘het bedrijfsleven’, maar 
dat zijn ook verschillende zaken. De 
andere instituties komen helemaal niet 
overeen. Wat de rechtspraak betreft, 
hoeft er ook geen sprake te zijn van 
strijdige bevindingen, want rapport
cijfers kunnen best stijgen binnen een 
onveranderlijke grote groep met enig 
vertrouwen (ongeveer driekwart van de 
bevolking in figuur 1.4).

16 Niet weergegeven in een tabel of figuur; 
zie voor vier van de vijf instituties cob 
2017|4: 4041. We laten dit keer de 
Eurobarometer als bron ongebruikt, 
maar ook die laat in de periode 1997
2017 de grootste fluctuaties voor de 
politiek zien (met als hoogtepunten 
van vertrouwen in de Tweede Kamer 
de meting na de aanslagen van 
11 september 2001 en het aantreden 
van  Balkenende iv begin 2007). In de 
hele periode vertonen vertrouwen in 
de politie en in het rechtssysteem een 
stijgende trend. Zie pagina 72 in Paul 
Dekker en Josje den Ridder, Publieke 
opinie. In: Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer 
en Annemarie Wennekers (red.), Sociale 
staat van Nederland 2017 (p. 6395). Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2017.

17 Zie onder andere Jacques Thomassen, 
De permanente crisis van de democratie 
(afscheidsrede). Enschede: Universiteit 
Twente, 2010; Tom W.G. van der Meer, 
Voorbij de politieke crisis (inaugurale rede). 
Amsterdam: Universiteit van Amster
dam, 2017; R.B. Andeweg, Kiezers, 
Kamerleden en ‘de kloof’ (afscheidsrede). 
Leiden: Universiteit Leiden, 2018.

18 Tenzij er elders nog bezuinigingsmoge
lijkheden zijn, zoals op een post ‘alge
meen bestuur’ (zie cob 2018|2: 1920 en 
Martin Olsthoorn en Ab van der Torre, 
Publieke voorkeuren. Een methodologische 
en inhoudelijke verkenning van voorkeuren 
voor publieke voorzieningen. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018).
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Groeiende steun voor bescherming tegen water en terrorisme
Om de ontwikkelingen door de tijd te bekijken, rekenen we de gemid
delde voorkeuren voor de zestien beleidsdoelen uit. Het aandeel dat 
minder wil uitgeven, krijgt score 100, uitgeven zoals nu krijgt score 0, 
meer uitgeven krijgt score +100. Zo ontstaat het saldo van voorkeuren. 
Een positief saldo in tabel 1.2 betekent dat de grootste groep extra wil 
uitgeven aan het doel, een negatief saldo dat er meer mensen zijn die 
willen bezuinigen. Dat laatste is voortdurend het geval voor ontwikke
lingshulp, cultuur en militaire missies. Met name voor de laatste post is 
de bezuinigingsdrang de afgelopen jaren echter wel een stuk geringer 
dan eerder.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar is er significant 
(p < 0,01) minder behoefte aan grotere uitgaven voor de creatie van werk 
en een gestegen behoefte aan meer uitgeven voor de bescherming tegen 
water en de bestrijding van terrorisme.

In vergelijking met 20082009 zijn er nu meer begrotingsposten waar 
men extra geld aan wil uitgeven of minder op wil bezuinigen. Dat is het 
sterkst het geval voor respectievelijk terrorismebestrijding en militaire 
missies. De enige in vergelijking met 2008/’9 minder populaire posten 
zijn het verbeteren van de veiligheid op straat, onderzoek en technolo
gie, en mobiliteit. Constant zeer gewilde posten voor meer uitgaven zijn 

Figuur 1.5 Gewenste veranderingen in overheidsuitgaven, bevolking van 18+, 2018/4 (in procenten)a
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veel minder minder zoals nu meer veel meer

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?’ 
Hier zijn de uitgavenposten in volgorde van afnemende nettobestedingswensen geplaatst (van meer naar minder) en onder het gemid
delde daarvan de vermindering van de staatsschuld.

Bron: cob 2018/4
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onderwijs en zorg.19 Op ontwikkelingshulp c.q. samenwerking wil men 
nu even vaak bezuinigen als in 2008/’9, maar in de crisisjaren 20102015 
wilde men daar nog meer op bezuinigen. Aan alle andere posten wil 
men nu vaker meer uitgeven dan in de beginjaren.

Belastingen
Er is dus behoefte aan uitbreiding van uitgaven voor publieke voor
zieningen. Is er ook bereidheid om daar meer belasting voor te betalen? 
Daar is blijkens de antwoorden op een heel algemene vraag in figuur 1.6 
zo’n 13% voor, eenzelfde aandeel als twee en zeven jaar geleden.

Dit kwartaal gaven 207 respondenten (we vroegen er willekeurig 275) 
een toelichting op hun antwoorden. De mensen die tegen extra belas
tingheffing zijn, komen vooral met de motivering dat het nu al genoeg is 
of te veel (en dubbel: eerst belasting op je inkomen betalen en dan ook 
nog op je uitgaven). Er zijn nu al mensen die hun hoofd niet boven water 
kunnen houden. Daarnaast wordt gesteld dat er minder verspild zou 

19 Ze ontlopen elkaar weinig, maar 
toch meestal in die volgorde. Zorg 
staat hoger op de lijst van grote 
maatschappelijke problemen (zie 
 verder op kader 1.2 en figuur 1.7, en cob 
2018|3: 18) en wordt vaker aan de orde 
gesteld door mensen die toelichten 
waarom het de verkeerde kant opgaat 
met Nederland, maar voor de hele 
bevolking moet er net iets vaker extra 
overheidsgeld naar het onderwijs.

Tabel 1.2 Ontwikkeling van de uitgavenwensen voor divers overheidsbeleid, bevolking van 18+, 2008-2018/4 
( gemiddelde waarden)a

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018/ 
2

2018/ 
4

verbeteren van het onderwijs 80 77 77 73 76 80 79

verbeteren van de (gezondheids)zorg 79 73 64 76 80 75 76

bestrijden van armoede in Nederland 64 61 62 69 72 72 74

verbeteren van de veiligheid op straat (geweld en overlast tegengaan) 70 67 56 59 65 63 60

vergroten van de werkgelegenheid 71 78 85 83 73 64 56

stimuleren onderzoek en technologie 42 43 44 46 47 52 53

voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland 22 22 20 36 54 41 49

verbeteren bescherming tegen het water (zee en rivieren) 44 27 29 33 35 35 47

verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en wegen) 56 38 30 30 34 43 41

verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing 21 14 7 12 21 31 30

bijdragen aan de aanpak van internationale milieuproblemen en 
 klimaatverandering 12 8 11 1 20 27 29

verbeteren van het dierenwelzijn 2 7 12 2 5 9 8

verbeteren van de integratie van minderheden 11 26 26 15 2 2 0

bijdragen aan internationale militaire missies en conflictbeheersing 59 66 59 30 16 16 19

stimuleren van kunst en cultuur 36 31 31 26 22 20 22

bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen 26 40 44 34 27 24 26

gemiddeld over de bovenstaande 16 posten 27 21 19 27 32 33 33

verminderen van de staatsschuld 4 10 3 1 4 4 7

a Zie voor vraag en antwoorden figuur 1.5; de antwoorden zijn als volgt gewaardeerd: (veel) minder = 100, zoals nu = 0 en (veel) meer = 
100. De uitgavencategorieën zijn gerangschikt in afnemende bestedingswensen in het laatste kwartaal.

Bron: cob 20082013 (4e kwartaalmetingen) en 20142018 (2e en 4e kwartaalmetingen)
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moeten worden en dat het beschikbare belastinggeld anders kan worden 
verdeeld. De grote groep die neutraal op de stelling reageert, komt ook 
vooral met argumenten tegen meer belastingheffing en oproepen om 
geld efficiënter of anders te besteden. Daarnaast zijn er vragen waarom er 
eigenlijk geld bij zou moeten (‘ik wil eerst meer feiten weten’) en sugges
ties om naar ‘andere potjes’ te kijken. In de veel kleinere categorie die het 
(zeer) eens is met de stelling dat er meer belasting moet worden geheven, 
zijn er maar weinig die het idee zonder mitsen en maren ondersteunen:

‘Eens, dit is van belang.’ (man, 26 jaar, wo, vvd)

‘Publieke dienstverlening is voor iedereen en van groot belang voor de 
levenskwaliteit in het land.’ (man, 58 jaar, mbo, sp)

‘Omdat de dienstverlening toch moet blijven en steeds meer mensen 
hulp nodig hebben. Veel ouderen die geholpen moeten worden.’ (vrouw, 
29 jaar, vmbo, sgp)

Maar ook hier overheersen de reserves en kanttekeningen: er moet wel 
goed worden gekeken wat nodig is en de sterkste schouders moeten 
wel de zwaarste lasten dragen. Die kanttekening maken veel mensen 
en behalve naar welvarende mensen wordt daarbij ook verwezen naar 
rijke en grote ondernemingen. Er wordt overigens door niemand naar de 
mogelijke afschaffing van de dividendbelasting verwezen, terwijl die in 
de enquêteperiode en daarvoor volop onderwerp van discussie was.

De stelling over belastingverhoging is niet voorgelegd als vraag naar 
persoonlijke betalingsbereidheid en wordt blijkens de toelichtingen 
ook niet vaak zo opgevat. Steun wordt afhankelijk gemaakt van echte 
noodzaak en eerlijke verdeling van de lasten, en afwijzing zal vaak zijn 

Figuur 1.6 Steun voor extra belastingheffing, bevolking van 18+, 2011/3, 2016/1-2 en 2018/4 (in procenten)a
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a Opvattingen over de stelling ‘Er moet meer belasting worden geheven om de publieke dienstverlening op peil te houden’.

Bron: cob 2011/3, 2016/12 en 2018/4
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ingegeven door twijfels over de noodzaak en eerlijkheid. Het is echter 
wel interessant of er een relatie is met de begrotingsvoorkeuren, want 
los van de mogelijkheden van minder verspilling en meer efficiëntie wil 
men per saldo toch meer geld uitgeven.

Maken we qua gemiddelde begrotingsvoorkeuren een driedeling 
van zo gelijk mogelijke groepen (een derde met gemiddeld een voorkeur 
voor bezuinigingen of maar weinig extra uitgaven, een derde met gemid
deld meer voorkeuren voor extra uitgaven en een derde met gemiddeld 
de meeste voorkeuren voor extra uitgaven), dan loopt de steun voor 
extra belastingheffing in de tijd wel op: van 8% voor (en 49% tegen) via 
13% voor (en 49% tegen) naar 19% voor (en 37% tegen). Er is een samen
hang, maar ook in de laatste groep zijn er nog steeds meer tegenstanders 
dan voorstanders van belastingverhoging.

Maakt het uit hoe welgesteld men is? In tabel 1.3 vergelijken we de 
voorkeuren van drie inkomensgroepen. Naast de steun voor belasting
verhoging en de gemiddelde begrotingsvoorkeur zetten we ook de 
begrotingsvoorkeur voor zorg en onderwijs. Dat zijn grote begrotings
posten en waarschijnlijk ook de belangrijkste associaties als in de stel
ling over extra belastingen sprake is van ‘publieke dienstverlening’.

De respondenten uit de verschillende inkomensgroepen onderscheiden 
zich weinig van elkaar en alleen in het geval van de zorg is er sprake van 
een statistisch significant verschil: mensen uit rijkere huishoudens zijn 
minder voor verhoging van de overheidsuitgaven voor de zorg. Maar ook 
zij zijn per saldo voor meer uitgaven door de overheid en niet voor meer 
belastinginkomsten.

Samenleven, zorg en economie belangrijk als maatschappelijke 
problemen én sterke punten
We vragen mensen elk kwartaal om met trefwoorden op te schrijven wat 
zij de grootste problemen van Nederland vinden. Vervolgens vragen we 
wat ze de sterke punten vinden. Men kan in beide gevallen maximaal 
vijf onderwerpen noemen. Evenals in vorige kwartalen valt het mensen 
makkelijker problemen te formuleren dan sterke punten. Dit kwartaal 
noemt 88% één of meer problemen (gemiddeld 3,5) en 67% één of meer 
sterke punten (gemiddeld 2,5). In tabel 1.4 staan de meest gebruikte 
woorden van dit en de twee voorafgaande kwartalen (zie cob 2018|1: 19 
voor de meest gebruikte woorden in dat kwartaal en eerdere kwartalen).

Tabel 1.3 Nettobegrotings- en belastingvoorkeuren in inkomensgroepen, bevolking van 18+, 2018/4 (in procentpunten)a,b

allen benedenmodaal modaal bovenmodaal

gemiddelde nettobegrotingsvoorkeur 34 36 34 32

nettobegrotingsvoorkeur zorg 76 81 81 67

nettobegrotingsvoorkeur onderwijs 79 77 78 77

nettovoorkeur belastingverhoging 32 31 32 27

a Netto: % meer uitgeven – % minder uitgeven (zie tabel 1.2) en % eens – % oneens met de belastingstelling (zie figuur 1.6).
b Gezinsinkomen met weglating van de 24% die de vraag naar het inkomen niet wilde of kon beantwoorden.

Bron: cob 2018/4
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Kader 1.2 Woorden van zorg en trots

Tabel 1.4 geeft in de eerste drie kolommen een overzicht van de meest gebruikte zelfstandige naamwoorden 
(waarbij we niets hebben gecorrigeerd of samengevoegd). Nieuwkomer dit kwartaal is ‘gedrag’, het meest 
gecombineerd met ‘asociaal’, maar ook wel andere woorden zoals ‘intolerant’, ‘eisend’ en ‘onaangepast’. 
Kijken we niet naar woorden, maar naar woordcombinaties, dan is ‘asociaal gedrag’ dit kwartaal de winnaar 
met 4%, gevolgd door ‘Zwarte Piet’ (2%). Bij de trots is het ‘vrijheid van meningsuiting’ (4%), gevolgd door 
‘sociale voorzieningen’ (2%).

Tabel 1.4 Meest gebruikte woorden in de afgelopen drie kwartalen en 2018 vergeleken met 2017, bevolking 
van 18+ (in procenten)

frequent in 2018/2a frequent in 2018/3a frequent in 2018/4a verschillen tussen 2018 en 2017b

pr
ob

le
m

en

zorg (14%) zorg (14%) zorg (13%) Groningen (1% was 0%)

criminaliteit (7%) vluchtelingen (8%) gedrag (9%) vluchtelingen (7% was 10%)

onderwijs (7%) milieu (7%) politiek (7%) gas (1% was 0%)

discriminatie (6%) criminaliteit (6%) onderwijs (7%) milieu (5% was 3%)

ouderenzorg (6%) politiek (6%) vluchtelingen (6%) woningen (1% was 0%)

ouderen (6%) ouderen (6%) criminaliteit (5%)

politiek (5%) onderwijs (6%)

vluchtelingen (5%)

tr
ot

s

vrijheid (17%) vrijheid (16%) vrijheid (15%) werkgelegenheid (2% was 1%)

economie (8%) economie (7%) economie (7%) meningsuiting (5% was 4%)

meningsuiting (7%) zorg (6%) gezondheidszorg (5%) economie (7% was 6%)

zorg (6%) gezondheidszorg (5%) zorg (5%) vrijheid (16% was 14%)

a Meest gebruikte zelfstandige naamwoorden in afnemende frequentie (minstens 5% van de respondenten).
b Top vijf van grootste verschillen naar afnemende chi2 (p < 0,01).

Bron: cob 2017/12018/4

‘Gedrag’ is een opvallend woord dit kwartaal en het is ook het eerste woord dat naar boven komt als we bij 
alle probleemwoorden op zoek gaan naar de grootste verschillen tussen dit en het vorige kwartaal, gevolgd 
door woorden die naar de zwartepietendiscussie verwijzen. Bij de trotswoorden zijn de verschillen statis
tisch toeval. Meest onderscheidend met p = 0,03 is het minder noemen van het koningshuis (nu 2% was 3%). 
In de vierde kolom van tabel 1.4 vergelijken we niet het laatste kwartaal met het voorafgaande, maar heel 
2018 met 2017. De belangrijkste onderscheidende probleemwoorden van 2018 zijn dan ‘Groningen’, ‘gas’, 
‘milieu’ en ‘woningen’; in 2017 werd ‘vluchtelingen’ vaker gebruikt. Bij de trotswoorden zijn maar vier woor
den statistisch onderscheidend voor 2017 en 2018. Grote veranderingen zijn er dus niet bij een kwantitatieve 
vergelijking van de spontane antwoorden, maar dit is een beperkte analyse met kleine aantallen identiek 
geschreven woorden. We hebben hier niets gecorrigeerd of gecombineerd.
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We delen de onderwerpen in zestien brede categorieën in en daarmee 
volgen we de ontwikkelingen in het nationale probleembesef en de 
nationale trots. Om het kwartaal vragen we op deze manier ook naar 
de belangrijkste punten voor de Haagse politiek. Dat hebben we vorig 
kwartaal gedaan en in de vorige Burgerperspectieven (cob 2018|3: 1819) is 
een totaaloverzicht te vinden van de zestien categorieën voor deze drie 
vragen.

In figuur 1.7 laten we de ontwikkeling zien van de huidige top vijf 
grootste probleemcategorieën en in figuur 1.8 van de huidige top vijf 
grootste categorieën van sterke punten.

Er zijn weinig (significante) veranderingen. Bij het probleembesef is 
er sinds het vorige kwartaal een toename van economie en inkomen en 
een afname van immigratie en integratie (en buiten beeld: afname van 
criminaliteit en toename van ‘overig’). Bij de sterke punten zijn er geen 
veranderingen sinds het vorige kwartaal, maar sinds het tweede kwartaal 
wel een afname van trots op vrijheden en sinds het eerste kwartaal een 
toename van trots op het sociale stelsel.

Eerder zijn we ingegaan op verschillen tussen bevolkingsgroepen in 
prioriteiten (cob 2018|1: 2123) en besteedden we aandacht aan de hoofd
punten in het probleembesef: het samenleven (cob 2017|4: 2024 en cob 
2018|3: 29 e.v.), immigratie en integratie (cob 2017|4: 2933, cob 2018|3: 
2022), de zorg (cob 2017|4: 2426), de economie (cob 2017|4: 2530) en poli
tiek en bestuur, in het bijzonder de decentralisaties (cob 2018|1: 23 e.v.). 
Dit keer gaan we kort verder in op inkomensongelijkheid en politiek.20

20 Daarnaast behandelden we onder
werpen die niet centraal staan in het 
nationaal probleembesef, met name 
globalisering (cob 2018|: 29 e.v.) en de 
Europese Unie (cob 2018|3: 2228).

Figuur 1.7 Ontwikkelingen in het nationale probleembesef, de vijf grootste categorieën onderwerpen van dit 
kwartaal, bevolking van 18+, 2008-2018/4 (in procenten)a
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a ‘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?’ Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen, die vervolgens zijn 
ingedeeld in zestien categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is per respondent omgekeerd 
evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen).

Bron: cob 2008/12018/4
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Inkomensongelijkheid

Zorgen over ongelijkheid
We gebruiken in ons onderzoek twee stellingen over inkomensongelijk
heid, waarvan er een op de extremen concentreert (‘arm en rijk’) en de 
ander op ongelijkheid in het algemeen. Die leggen we in de regel voor 
aan twee helften van de respondenten, zodat iedereen één van beide 
stellingen krijgt. De uitslagen zijn ongeveer gelijk en veranderen ook 
weinig: in beide gevallen vindt ongeveer twee derde de verschillen te 
groot (tabel 1.5).

Om na te gaan hoe er over ongelijkheid wordt gedacht, hebben we dit 
kwartaal beide stellingen kort in de focusgroepen besproken. In Amster
dam wordt in beide groepen met overtuiging ingestemd met beide 
stellingen, in de beide Bredase groepen wordt lauw gereageerd en zijn 
de meningen verdeeld (zie de achterin vermelde verslagen van Kantar en 
Ruigrok NetPanel). In Amsterdam vinden deelnemers in beide groepen 
de twee stellingen sterk overeenkomen. Men focust in beide gevallen op 
een tegenstelling tussen de mensen met de hoogste en met de laagste 
inkomens, vooral uitkeringen. In de Bredase groepen vindt men het 
moeilijk te bepalen of het verschil tussen arm en rijk en de inkomens
verschillen té groot zijn of niet. Met denkt wel dat de verschillen groter 
worden. Voor de meeste mensen is ‘arm en rijk’ concreter en zichtbaar
der dan ‘inkomensverschillen’. Bij de laatste wijst men wel op factoren 
die verschillende beloning uit arbeid rechtvaardigen, maar discussie 
roept dat niet op. In beide plaatsen gaan de zorg en interesse meer uit 
naar uitkeringsafhankelijkheid aan de onderkant, dat men daar door 

Figuur 1.8 Ontwikkelingen in de nationale trots, de vijf grootste categorieën van dit kwartaal, bevolking van 18+, 
2008-2018/4 (in procenten)a
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a ‘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?’ 
 Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen, die vervolgens zijn ingedeeld in zestien categorieën. Elke respon
dent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is per respondent omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde onder
werpen).

Bron: cob 2008/12018/4
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pech in verzeild kan raken en er moeilijk uit kan komen. Afgaande op de 
groepsgesprekken worden de stellingen niet heel verschillend opgevat, 
maar dat sluit niet uit dat als mensen alleen de stelling over inkomens
verschillen krijgen, ze toch meer denken aan verschillen in beloning van 
werk.

Tabel 1.5 suggereert voor de periode 20112018 weinig verandering in 
de opvattingen over het verschil tussen arm en rijk en over inkomens
verschillen. Figuur 1.9 bevestigt dat beeld voor de afgelopen jaren en laat 
zelfs de ontwikkeling vanaf 1970 zien. De opvattingen dat de verschil
len te groot zijn en kleiner moeten worden, liggen nu op het niveau 
van de jaren zeventig van de vorige eeuw, maar die werden opgevolgd 
door decennia met minder steun hiervoor. Terwijl nu 60% en meer de 
verschillen te groot vindt (volgens zowel het cob als het langlopende 

Tabel 1.5 Opvattingen over inkomensongelijkheid, bevolking van 18+, 2011/3-2018/4 (in procenten)a

2011
2012

2013
2014

2015
2016 2017

2018/
12

2018/
3

2018/
4

Het verschil tussen arm en rijk in Nederland is te groot geworden.
oneens 14 13 11 9 13 14 13

eens 63 62 66 66 65 61 67

De inkomensverschillen in Nederland zijn te groot.
oneens . . 10 13 9 15 13

eens . . 68 63 64 63 66

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

Bron: cob 2011/32018/4

Figuur 1.9 Opvattingen over inkomensongelijkheid, bevolking van 18+, 1970-2018 (in procenten)a,b
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verschillen moeten kleiner verschillen zijn te groot

a ‘Vindt u dat in ons land de verschillen tussen de inkomens te groot zijn, ongeveer juist zijn, of dat de verschillen tussen de inkomens te 
klein zijn’ en ‘Wenst u dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens veel groter worden, een beetje groter worden, hetzelfde blijven, 
een beetje kleiner worden of veel kleiner worden?’

b Met een bovengrens van 70 in 1970 en van 74 in 19751985.

Bron: Progressiviteit en conservatisme 1970, cv 1975 2017/’18
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 onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland), vond in de jaren 
 tachtig en negentig slechts een minderheid de verschillen te groot.

De beide opvattingen in figuur 1.9 kunnen worden samengevat in een 
schaal voor steun voor nivellering.21 Die toont over de hele periode van 
bijna een halve eeuw een zwak stijgende trend. Vrouwen en mannen en 
hogeropgeleiden en lageropgeleiden vertonen dezelfde ontwikkelingen, 
maar leeftijdsgroepen niet. In de jaren zeventig en tachtig verschilden 
de mening niet tussen 1844jarigen en 45plussers, maar daarna is de 
oudste groep vaker voorstander van nivellering dan de jongste groep. 
Deze divergentie troffen we eerder ook aan in ander onderzoek.22

Keren we tot slot terug naar de twee opvattingen in het cob van 
dit jaar. Ook hier hebben jongeren minder problemen met inkomens
verschillen. In tabel 1.6 laten we de verschillen zien voor een paar 
bevolkingscategorieën, waarbij we ook rekening houden met de overlap 
tussen die categorieën. Hogeropgeleiden, mensen uit welgesteldere 
huishoudens en 1834jarigen vinden verschillen minder vaak te groot 
dan respectievelijk lageropgeleiden, mensen uit minder welgestelde 
huishoudens en ouderen. Het effect van een hoger opleidingsniveau 
wordt minder of verdwijnt als rekening wordt gehouden met leeftijds en 
inkomensverschillen, maar een lage leeftijd en grotere welstand blijven 
in combinatie met de andere kenmerken van belang.

21 Schaalbaarheid wisselt wel nogal 
tussen de jaren met een Cronbachs alfa 
variërend van 0,65 tot o,83.

22 Zie pagina 110 e.v. in Paul Dekker en 
Josje den Ridder, Polariseert Neder
land? Ontwikkelingen in politiek 
culturele tegenstellingen. In: Mark 
Bovens, Paul Dekker en Will Tiemeijer 
(red.), Gescheiden werelden? Een verkenning 
van sociaal-culturele tegenstellingen in 
Nederland (p. 103129). Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau en 
Wetenschappelijke Raad voor het 
 Regeringsbeleid, 2014.

Tabel 1.6 Verschillen in opvattingen over ongelijkheid, bevolking van 18+, 2018 (in procenten)

verschil tussen arm en rijk is te groot inkomensverschillen zijn te groot

% (zeer) eens effecta % (zeer) eens effecta

allen 64 64

man 65 r 61 r

vrouw 64 0 / 0 66 + / 0

1834 jaar 54  /  58  / 

3554 jaar 68 r 66 r

≥ 55 jaar 69 0 / 0 66 0 / 0

lager opgeleid 72 + / 0 72 0 / 0

middelbaar opgeleid 66 r 66 r

hoger opgeleid 57  / 0 54  / 

benedenmodaal gezinsinkomen 75 0 / 0 70 0 / 0

ongeveer modaal 72 r 70 r

bovenmodaal 52  /  53  / 

a Aangegeven is of de bevolkingscategorie significant (p < 0,01) afwijkt van de referentiecategorie (r): niet (= 0), negatief (=  bij odds ratio 
kleiner dan 1 en groter dan 0,67 en  bij odds ratio kleiner dan 0,67) of positief (= + bij odds ratio groter dan 1 en kleiner dan 1,50 en ++ bij 
odds ratio groter dan 1,50). Voor de ‘/’ staan de statistische effecten per onderscheiding, als geen rekening wordt gehouden met andere 
onderscheidingen; na de ‘/’ staan statistische effecten als de onderscheidingen gecombineerd worden bekeken.

Bron: cob 2018/14
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Politiek

Onveranderlijk sceptisch over de landelijke politiek
Behalve met algemene vragen over vertrouwen in politieke instituties 
(figuur 1.3) en tevredenheid met politiek en bestuur (zie cob 2018|1: 
23 e.v.) leggen we respondenten ook altijd een rij stellingen voor over 
politiek en politici. Ze staan in tabel 1.7 met de reacties erop in gecom
bineerde jaren. Die geven een heel stabiel beeld. Uitslagen per kwartaal 
zouden wel wat meer veranderingen hebben laten zien, maar ook dan 
blijven de meerderheden en minderheden heel constant. Er is steeds 
een meerderheid voor de stelling dat ons soort mensen geen enkele 
invloed op de regering heeft en voor de stelling dat het goed zou zijn 
als de bevolking meer kon meebeslissen over belangrijke beslissingen. 
Daarnaast is in de hele periode een relatieve meerderheid van ongeveer 
de helft het ermee eens dat nationale politici niet veel geven om de 
mening van ons soort mensen en een wisselende relatieve meerderheid 
die het idee afwijst om het bestuur van het land over te laten aan enkele 
krachtige leiders.

De enige recente verandering zien we bij de stelling dat politici onbe
hoorlijk met elkaar omgaan. Die krijgt dit kwartaal met 48% instemming 
aanzienlijk meer instemming dan eerder dit jaar. Mogelijk speelt hier (de 
slechte pers over) de onbeschaafde toon van politici tijdens de algemene 
beschouwingen van dit jaar een rol.

Tabel 1.7 Enkele opvattingen over de Haagse politiek, bevolking van 18+, 2008-2018/4 (in procenten)a

2008
2010

2011
2013

2014
2016 2017

2018/
12

2018/
3

2018/
4

De overheid doet onvoldoende voor mensen zoals ik.
oneens 22 24 20 23 22 24 26

eens 35 36 42 41 44 37 42

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

oneens 19 19 17 20 19 21 23

eens 57 58 61 58 57 54 56

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

oneens 21 20 18 20 21 23 21

eens 48 50 53 50 48 48 50

Politici gaan vaak onbehoorlijk met elkaar om.
oneens 20 20 18 18 17 15 17

eens 37 41 41 40 38 38 48

De meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen.
oneens 31 31 34 32 29 29 30

eens 29 28 27 29 30 30 31

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

oneens 40 36 37 39 42 42 47

eens 30 34 32 30 28 26 25

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

oneens 14 15 14 17 16 16 18

eens 63 61 62 61 58 60 60

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

Bron: cob 2008/12018/4
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Ook hier kunnen we met het eerder gebruikte onderzoek Culturele 
Veranderingen in Nederland terug in de tijd. Daarin zitten sinds 1975 
twee stellingen uit tabel 1.7 die getuigen van gebrek aan politiek zelf
vertrouwen (mensen zoals ik hebben geen enkele invloed en Kamer
leden en ministers geven niet veel om wat mensen zoals ik denken) en 
een stelling die getuigt van politiek wantrouwen (Kamerleden letten te 
veel op de belangen van enkele machtige groepen). Men kan het in dit 
onderzoek alleen wel of niet eens zijn met de stellingen en in figuur 1.10 
presenteren we nettoscores, oftewel de saldi van instemming en afwij
zing.

Met de stelling dat Kamerleden te veel op belangen van machtige 
groepen en te weinig op het algemene belang letten, zijn voortdurend 
meer mensen het eens dan oneens. De instemming fluctueert nogal, 
maar er is geen trendmatige verandering. De andere twee stellingen 
laten wel een daling in de steun zien. Waren in de jaren zeventig en 
tachtig nog meer mensen het ermee eens dat ‘ons soort mensen’ geen 
invloed heeft op de regering en niet hoeft te rekenen op interesse van 
politici, nu houden instemming en afwijzing elkaar in evenwicht of 
neigt de balans naar afwijzing.

Figuur 1.10 Nettosteun voor negatieve opvattingen over de politiek, bevolking van 18+, 1975-2018a,b
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Kamerleden le�en te veel op het belang van enkele machtige groepen i.p.v. op het algemeen belang.

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

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

a Vermeld is het saldo van het % ‘mee eens’  % ‘mee oneens’.
b Met een bovengrens van 74 in 19751985.

Bron: cv 19752017/’18
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We kunnen de opvattingen over de drie stellingen samenvatten in 
een schaal om een negatieve houding tegenover landelijke politici te 
meten.23 Die toont over de afgelopen decennia trendmatig een lichte 
daling. Daarbij tonen mannen en vrouwen en de eerder onderschei
den leeftijdsgroepen 1844 jaar en 45 jaar en ouder geen verschillende 
ontwikkelingen, maar er is wel een verschil in ontwikkeling naar 
opleidings niveau. Als we elk meetjaar de respondenten in twee gelijke 
helften opdelen naar opleidingsniveau, dan zien we in de hoogst opge
leide helft een dalende trend en in de laagst opgeleide helft stabiliteit.

Samenvattend zien we in het afgelopen decennium geen trends in de 
opvattingen van Nederlanders over politici en in de afgelopen ruim vier 
decennia eerder een trend naar minder in plaats van meer afwijzende 
opvattingen.

Politiek is vooral voor anderen te ingewikkeld
Begrijpen mensen wat er in de landelijke politiek gebeurt? Sinds 2011 
leggen we hierover twee stellingen voor: één over de mate waarin men 
de politiek zelf te ingewikkeld vindt en één dat de politiek voor de 
meeste mensen te ingewikkeld is. In figuur 1.11 staan de reacties in 2011 
en in dit kwartaal.

In vrijwel dezelfde verhoudingen vindt in beide jaren een minderheid 
politiek zelf te moeilijk (nu 29% eens) en een meerderheid (61% eens) dat 
de politiek voor de meeste mensen te moeilijk is.

23 Schaalbaarheidscoëfficiënt Kuder 
Richardson 20 varieert tussen 1975 en 
2018 tussen 0,70 tot 0,78.

Figuur 1.11 Politiek is te ingewikkeld om te begrijpen, bevolking van 18+, 2011 en 2018/4 (in procenten)a

sc
p.

nl

8

10

1

1

37

35

15

16

26

25

22

21

2

1

2

2

20

19

50

48

7

10

10

13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2011

2018

voor zichzelfa

voor de meeste mensenb

2011

2018

zeer eenseensweet nietneutraaloneenszeer oneens

a Opvattingen over ‘De landelijke politiek is voor mij vaak te ingewikkeld om te kunnen begrijpen’.
b Opvattingen over ‘De landelijke politiek is voor de meeste mensen te ingewikkeld om te kunnen begrijpen’.

Bron: cob 2011/24 en 2018/4
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We vroegen de mensen naar een toelichting bij hun opvatting over de 
stelling over de ‘meeste mensen’. Dan blijkt dat maar enkele mensen 
denken dat dat gebrek aan begrip komt door een gebrek aan intelligentie 
of belangstelling van medeburgers. Het zou meer liggen aan de materie: 
het gaat om erg ingewikkelde kwesties en er zijn veel opvattingen en 
veel partijen, waardoor ‘gewone burgers’ het niet meer kunnen volgen. 
Het ligt echter vooral aan de politici die het onnodig en misschien zelfs 
opzettelijk te ingewikkeld maken:24

‘Alles wordt heel vaag gehouden en niks concreet gemaakt. Mensen 
kunnen het daardoor niet meer volgen denk ik. Naar mijn idee begrijpen 
ze de helft van de tijd zelf niet eens waar ze het over hebben.’ (vrouw, 
24 jaar, hbo)

‘Door alle “dure” woorden en taal komt politiek al gauw ver(der) van de 
mensen af te staan. Waardoor ze het idee krijgen geen inspraak te heb
ben. Ik heb het idee dat dit bewust wordt gedaan om de mensen buiten 
te sluiten van belangrijke beslissingen.’ (vrouw, 39 jaar, mavo)

Hebben de opvattingen over het eigen onbegrip en het onbegrip van 
anderen effecten op hoe men tegen de politiek aankijkt? Dat gaat we 
na in tabel 1.8 voor de instemming met twee stellingen uit tabel 1.7: 
de voorkeur voor krachtige leiders en de voorkeur voor meer politieke 
zeggenschap voor burgers. Als de onbegrijpelijkheid van de politiek 
vooral aan de huidige manier van politiek bedrijven en de politici te 
wijten is, dan mag men verwachten dat mensen die zelf en voor ande
ren de politiek te ingewikkeld vinden vaker voor krachtige leiders zijn 
(die maken het niet zo ingewikkeld) en voor meer beslissende burgers 
(idem).25 Dat blijkt inderdaad het geval (zie tabel 1.8). De verschillen in 

24 De motiveringen komen overeen 
met die in een eerder onderzoek (cob 
2012|4: 34 e.v.). Toen lieten we de 
mensen ook de stelling dat de politiek 
voor henzelf onbegrijpelijk is toelich
ten. De kleinere groep die het daarmee 
eens was, weet dat nog sterker aan de 
politiek.

25 Zonder de toelichtingen zou men 
eerder het omgekeerde verwachten: als 
men van mening is dat het de meeste 
burgers ontbreekt aan voldoende 
belangstelling en bevattingsvermogen, 
zal men er minder vóór zijn dat die 
burgers vaker gaan meebeslissen. 

Tabel 1.8 Verschillen in opvattingen over politiek, bevolking van 18+, 2018/4

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

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

% (zeer) eens effecta % (zeer) eens effecta

allen 26 60

vindt politiek zelf vaak te ingewikkeld 34 ++ / + 70 ++ / +

vindt dat niet 22 r 56 r

vindt politiek voor de meeste mensen te ingewikkeld 29 ++ / ++ 65 ++ / ++

vindt dat niet 20 r 53 r

lager opgeleid 34 + / 0 72 + / 0

middelbaar opgeleid 27 r 64 r

hoger opgeleid 17  /  46  / 

a Aangegeven is of de bevolkingscategorie significant (p < 0,01) afwijkt van de referentiecategorie (r): niet (= 0), negatief (=  bij odds ratio 
kleiner dan 1 en groter dan 0,67 en  bij odds ratio kleiner dan 0,67) of positief (= + bij odds ratio grotere dan 1 en kleiner dan 1,50 en 
++ bij odds ratio groter dan 1,50). Voor de ‘/’ staan de statistische effecten per onderscheiding, als geen rekening wordt gehouden met 
andere onderscheidingen; na de ‘/’ staan statistische effecten als een van beide opvattingen over onbegrijpelijkheid wordt gecombineerd 
met opleidingsniveaus.

Bron: cob 2018/4
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Kader 1.3 Wensen uit de focusgroepen voor Mark Rutte voor 2019

De wensen van de Amsterdammers:
1. Kijk naar je burgers, kijk naar de armoede, kijk naar inkomsten.
2. Ga je werk doen naar eer en geweten en zorg voor een goede Rekenkamer.
3. Geachte heer Rutte, gooi de salarisschaal omhoog voor de echte werkers, en kijk naar de nieuwe genera

tie. Geef geld uit aan de zorg!
4. Kijk eens naar de Nederlanders zelf en wat daar allemaal speelt. Armoede/inkomens.
5. Basisinkomen! – belasting innen van het grootbedrijf, – afschaffen koningshuis, – studie financieren, 

– werkelijk klimaatprobleem aanpakken, – geen militaire actie in andere landen, – afschaffen defensie, 
– publiek maken zorg, ov enz., – bedrijven aanpakken i.p.v. verantwoordelijkheid bij consumenten.

6. Zorg voor je burgers en denk aan de nieuwe generatie.
7. Zorgen voor een minder groot gat tussen arm en rijk, betaalbare sociale huurwoningen behouden, 

–   studiefinanciering weer invoeren.
8. GEEN GROTER VERSCHIL TUSSEN ARM EN RIJK.
9. Eerlijk loon voor eerlijk werk.
10. Dat we allemaal maar iets kwetsbaarder mogen zijn!
11. De werkende mensen die te groot zijn voor een theedoek en te klein voor het tafelkleed. Financieel wor

den ze behoorlijk belast/gedupeerd.
12. Voor zorg meer geld naar het onderwijs en de ouderenzorg.
13. Ik wens voor Nederland in de zorg: – verhoging van lonen voor functies in de zorg, – meer gesubsidieerde 

activiteiten voor jongeren.
14. Meer waardering voor de zorg, zodat er meer mensen in de zorg willen werken. Net zoals de leraren en 

politie.

De wensen van de Bredanaars:
1. Beste Mark, mijn wens voor 2019 is dat er even opnieuw nagedacht wordt over het leenstelsel en de 

schulden die studenten zo opbouwen met alle bijkomende negatieve gevolgen. Bedankt!
2. Ik wens een menselijkere samenleving. Daar hoort betere zorg bij (minder macht voor farmaceutische 

industrie en verzekeringsmaatschappijen), meer onderling respect en verdraagzaamheid.
3. Beste Mark, ik hoop dat je wat gaat doen voor de woningmarkt. Dat iedereen een geschikte woning heeft 

en dit betaalbaar blijft. Verder zorgen dat de zorg betaalbaar blijft.
4. Verbeter de kwaliteit van leven. Op basis van de geluksindex voor iedereen gelijk.
5. Beste Mark, meer luisteren naar mensen. Minder bureaucratie. Minder verschil tussen arm en rijk. 

Daar zou je me heel gelukkig mee maken.
6. Wat ik wens voor 2019 is de hoogte van de zorgkosten verlagen. Terug naar het zorgstelsel van vroeger.
7. Beste Mark, graag de aandacht voor gezondheidszorg. In dit welvarende land is het bedroevend gesteld!!
8. Bedrijven meer verantwoordelijk maken voor hun ‘end of life’ van producten. Bijvoorbeeld door product as 

a service: lange levensduur wordt dan gunstig voor een business model. Deze trend zie je bijvoorbeeld bij 
warmtepompen.

 percentages steun zijn echter niet heel groot (ook van degenen die de 
politiek te ingewikkeld vinden, is maar een minderheid voor sterke lei
ders; van degenen die de politiek niet te ingewikkeld vinden, is ook een 
meerderheid voor vaker meebeslissende burgers). Als rekening wordt 
gehouden met verschillen in opleidingsniveaus, verdwijnen de verschil
len niet.
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Wensen voor de politiek voor 2019
We sluiten dit hoofdstuk af met de wensen voor het nieuwe jaar die de 
deelnemers aan de focusgroepen van dit kwartaal aan het einde van de 
groepsgesprekken formuleerden voor de landelijke politiek in de per
soon van de premier. Op identieke wijze is in de vier groepen gevraagd 
de wensen op een kaart te schrijven. Wat wel verschilde, was dat de 
wenskaart in Amsterdam een geheel blanco achterkant had, terwijl de 
deelnemers in Breda een klassieke briefkaartachterkant hadden met 
ruimte voor adressering. We kunnen helaas niet nagaan of dit verschil er 
debet aan is geweest dat in Amsterdam op één persoon na iedereen met 
de deur in huis valt en in Breda vijf van de zestien mensen met een vrien
delijke aanhef beginnen. De wensen in kader 1.3 zijn verder heel divers.

9. Mijn wens voor Nederland is dat we de ‘goede’ keuzes maken die de maatschappij vooruit helpen. 
 Investeringen in zorg en onderwijs bijvoorbeeld.

10. Ik wens u een zorgzame samenleving toe in het jaar 2019!
11. Dat iedereen zich thuis voelt in Nederland, zowel autochtoon, als allochtoon, als bezoeker.
12. Mijn wens voor Nederland is vooral veiligheid garanderen en criminaliteit strakker bestrijden en de 

gezondheidszorg sterker maken.
13. Beste mijnheer Rutte, hou oog voor degene met wie het wat minder goed gaat. Zorg goed voor de zorg 

(op de werkvloer!!).
14. Mijn wens is dat Nederland een volwaardige speler wordt binnen de wereldeconomie.
15. Mijn wens voor Nederland is dat we weer samen leven in de samenleving. Dat we met z’n allen een doel 

hebben en daar voor staan!
16. Mijn wens voor Nederland is: Luisteren naar elkaar, naar iedereen.
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2Naar een flexibele samenleving?

Kernpunten

 → Mensen zien de samenleving verschuiven van een samenleving met een tamelijk vast ritme, naar een 
tamelijk flexibele samenleving. In de toekomst wordt het nog flexibeler verwacht men. Die verdere 
flexibilisering is niet door iedereen gewenst.

 → De meningen over de voor en nadelen van de flexibele samenleving zijn verdeeld. De groep die meer 
voordelen ziet, is iets groter (33%) dan de groep die meer nadelen ziet (26%). Belangrijkste voordelen 
van een flexibel ritme zijn ruime openingstijden, dat werk en privé gemakkelijker te combineren zijn en 
de grotere keuzevrijheid. Mensen die nadelen zien, vinden dat structuur zorgt voor rust en zekerheid.

 → Nederlanders zien vaker ‘combinatiedruk’: 62% ziet dat meer mensen moeite hebben hun dagelijkse 
activiteiten (zoals zorg en werk) te combineren. In 2010 was dat 54%.

 → 63% voelt zichzelf zo nu en dan gejaagd in het dagelijks leven, 17% voelt zich vaak gejaagd. Gevoelens 
van gejaagdheid lijken de afgelopen tien jaar niet schrikbarend te zijn toegenomen.

 → Omgaan met een flexibele samenleving en drukte is niet zozeer een maatschappelijk probleem, zo vindt 
men, maar vooral ieders eigen verantwoordelijkheid. Sommigen kunnen er beter mee omgaan dan 
anderen.

‘Vroeger was alles beter’, dat is het beeld dat vaak oprijst uit onderzoek 
naar de publieke opinie over politieke en maatschappelijke kwesties.1 
Mensen zien dat de samenleving verandert en velen hebben het gevoel 
dat het vroeger beter ging. Toen was alles goed geregeld en hadden men
sen nog tijd en aandacht voor elkaar. Geldt het gevoel dat vroeger alles 
beter was voor alle maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe groot is het 
verlangen naar een samenleving zonder internet, waar de winkels nog om 
vijf uur sluiten, waar alleen mannen (voltijds) werken en waar ‘de combi
natie van arbeid en zorg’ nog uitgevonden moet worden?

In dit hoofdstuk verkennen we hoe Nederlanders denken over de ont
wikkelingen naar een meer ‘flexibele samenleving’, dat wil zeggen een 
samenleving waar mensen vaker zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze 
werken, waar winkels langer open zijn en waar consumenten gemakkelijk 
te allen tijde wat kunnen bestellen of laten bezorgen. Er is voor zover wij 
weten weinig bekend over hoe Nederlanders denken over de ontwikke
lingen van een samenleving met een vast ritme naar een meer flexibele 
samenleving. Zijn mensen vooral tevreden met de nieuwe verworven
heden, zoals de keuzevrijheid om dingen te doen op een tijdstip dat 
het beste bij hen past? Of zien zij ook nadelen, bijvoorbeeld voor het 
maatschappelijke leven en de manier waarop we in onze samenleving 
met elkaar omgaan? Willen de meeste mensen in Nederland toe naar een 
24 uurseconomie zoals we dat in sommige Amerikaanse steden kennen of 
vinden ze juist dat het eigenlijk nu al te ver is doorgeschoten? We inventa
riseren of de ontwikkelingen gaan in de richting die Nederlanders zouden 
willen en welke voor en nadelen overheersen. Speciale aandacht gaat uit 
naar de vraag of mensen drukte en gejaagdheid ervaren. Zien ze dit vooral 
als een individueel of ook als een maatschappelijk probleem?

Antwoord op deze vragen geven we voornamelijk op basis van open en 
gesloten vragen in de cobenquête. Waar het over drukte en gejaagdheid 
gaat, verwijzen we veelvuldig naar de onlangs verschenen studie naar 
tijdsbesteding van Nederlanders.2 Vragen over de flexibele  samenleving 

1 Zie hoofdstuk 1, vergelijk ook Josje den 
Ridder en Tom van der Meer, Tevreden
heid en vertrouwen. Samenhang 
en veranderlijkheid. In: Paul Dekker 
en Josje den Ridder (red.), Stemming 
onbestemd (p. 85). Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2011.

2 Anne Roeters (red.), Alle ballen in de lucht. 
Tijdsbesteding in Nederland en de samen-
hang met kwaliteit van leven. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018.
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en tijdsdruk kwamen ook aan bod in de vier groeps gesprekken dit kwar
taal (zie de verantwoording achterin). Dit kwartaal waren de groepen 
iets anders samengesteld dan gebruikelijk: er waren twee groepen met 
werkende ouders met jongere kinderen en twee groepen met algemeen 
publiek waarin vooral in Amsterdam meer mensen met werk zaten dan 
gebruikelijk. De groepen waren gemengd naar opleidingsniveau.3

Van een vaste naar een flexibele samenleving?

In de groepsgesprekken verkenden we aan welke aspecten mensen den
ken bij een ‘flexibele of 24 uurssamenleving’. Dat zijn natuurlijk geen 
gangbare termen, maar mensen hebben er wel associaties bij. Gevoe
lens die spontaan opkomen, varieerden van ‘gekkenhuis!’ tot ‘al heel 
normaal’. Men denkt vooral aan ruimere openingstijden van winkels, 
het loslaten van vaste kantoortijden en aan bestellen via internet. Een 
enkeling noemt de toename in flexibele of tijdelijke dienstverbanden.

Om te zorgen dat mensen hetzelfde thema voor ogen hebben, gaven 
we in de enquête en groepsgesprekken een globale omschrijving:

‘In een samenleving met een vast ritme hebben werkenden een vaste 
werkweek en de meesten zijn ’s avonds en in het weekend vrij. Winkels 
hebben vaste en beperkte openingstijden. In een flexibele samenleving 
is er geen vaste werkweek en de meeste werkenden kunnen zelf kiezen 
waar en wanneer ze hun werk doen. Winkels zijn langer open en je kunt 
altijd wat bestellen en snel laten bezorgen.’

Het aspect van flexibele en tijdelijke contracten namen we niet op in 
deze definitie. Dat aspect van flexibilisering blijft, met vele andere 
associaties die flexibilisering ook nog kan hebben, in dit hoofdstuk dus 
verder buiten beschouwing.4 We kijken in dit hoofdstuk vooral naar de 
percepties en oordelen over de verschuiving van een samenleving met 
een vast ritme naar een flexibele samenleving op het gebied van werk
tijden, openingstijden en dag en weekritmes. In kader 2.1 zetten we 
enkele feiten op een rij over deze vormen van flexibilisering.

3 Ter illustratie presenteren we in dit 
hoofdstuk citaten uit de open enquête
antwoorden en de groepsgesprekken. 
Bij citaten uit de groepsgesprekken 
vermelden we uit welke groep ze kwa
men. Bij citaten uit de enquête staan 
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau 
van de betreffende respondent.

4 Voor onderzoek naar contractflexibili
sering op de arbeidsmarkt, zie Patricia 
van Echtelt, Simone Croezen, Jan 
Dirk Vlasblom en Marian de Voogd 
Hamelink, Aanbod van arbeid 2016. 
Werken, zorgen en leren op een flexibele 
arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2016.

5 Patricia van Echtelt, Simone Croezen, 
Jan Dirk Vlasblom en Marian de Voogd 
Hamelink, Aanbod van arbeid 2016. 
Werken, zorgen en leren op een flexibele 
arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2016.

6 Zie de scpwebpublicatie Arbeidsmarkt 
in kaart: werkgevers 2017 te verkrijgen via 
digitaal.scp.nl/ arbeidsmarktinkaart
werkgevers2017.

Kader 2.1 Van vast naar flex? Wat feiten op een rij

Hoe staat het eigenlijk met de verschuiving van een samenleving met een vast ritme naar een flexibele 
samenleving?

Vaker thuis en telewerken
Het aandeel werknemers dat thuiswerkt neemt toe.5 Werkte in 2004 31% van de werknemers (weleens) thuis, 
in 2014 is dat gestegen naar 38%. Een op de vijf werknemers werkt minstens een dag per week thuis. Ook is 
het aandeel organisaties waar één of meer mensen telewerken toegenomen sinds 2004.6 Toch is telewerken 
in veel organisaties nog niet mogelijk. In 2016 had 45% van de organisaties één of meer telewerkers. In de 
sectoren overheid (92%), zakelijke dienstverlening (73%) en onderwijs (70%) is het aandeel organisaties met 
telewerkers het grootst.
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Als consument: ruimere openingstijden en vaker online shoppen
Het aandeel mensen dat online winkelt, nam de afgelopen jaren sterk toe.7 Zo kocht in 2017 ruim een kwart 
(26%) van de Nederlandse bevolking levensmiddelen of cosmetica via internet, terwijl dit in 2012 nog 7% was. 
Niet alleen het aandeel mensen dat online winkelt steeg, maar ook de frequentie en het aankoopbedrag. 
Ook in de rest van Europa nam het online winkelen sterk toe.8 In vergelijking met andere Europeanen doet 
de Nederlandse bevolking haar inkopen vaak via internet: Nederland staat in de Europese top vijf van online 
winkelen. Na invoering van de gewijzigde Winkeltijdenwet in 2013 nam ook de zondagsopenstelling van 
winkels toe.9

Tijdsbestedingsonderzoek (tbo): nog altijd een traditioneel weekritme
Het Sociaal en Cultureel Planbureau voert sinds 1975 onderzoek uit naar de tijdsbesteding van Nederlanders. 
Hiervoor houdt een representatieve groep Nederlanders gedurende een week een dagboek bij van alles wat 
ze doen. Daarnaast vullen ze een algemene vragenlijst in. In de meest recente publicatie over het tbo wordt 
gekeken hoe en wanneer mensen hun tijd besteden en naar ervaren tijdsdruk. Als de onderzoekers kijken 
hoeveel tijd Nederlanders besteden aan werk, zorg, vrije tijd, school, enzovoort en vooral ook wanneer zij dat 
doen, dan zien ze nog weinig bewijs voor een 24 uurssamenleving:

‘De tijdstippen waarop wordt gewerkt, gezorgd en ontspannen, vallen nog altijd in de “traditionele” tijdsvlakken. 
(…) Als we deze patronen vergelijken met die uit eerdere jaren (…), valt ook op dat de timing van activiteiten amper 
verandert. De “starheid” van deze patronen wordt (…) toegeschreven aan een combinatie van biologische en culturele 
factoren. We worden bijvoorbeeld ’s avonds moe en winkelen nog altijd liever op een zaterdagmiddag dan op een 
woensdagavond.’10

7 Zie www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2017/47/
boodschappensteedsvakeronline 
gedaan.

8 Zie www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2018/38/
nederlandineuropesetop5online 
winkelen.

9 Zo blijkt uit een evaluatie van de 
gewijzigde Winkeltijdenwet zie: 
www. rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2016/12/23/evaluatie
winkeltijdenwetruimdriekwart
ondernemersgraag zondagsopen.

10 Anne Roeters en Freek Bucx, Conclusie. 
In: Anne Roeters (red.), Alle ballen in de 
lucht. Tijdsbesteding in Nederland en de 
samenhang met kwaliteit van leven (p. 182
204). Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2018, p.66.

Naar een flexibeler samenleving
Hoe ervaren Nederlanders de ontwikkeling naar een flexibele of 24 uurs
samenleving en gaat deze in de door hen gewenste richting? In de 
enquête vroegen we ervaren en gewenste mate van flexibiliteit aan te 
geven met een cijfer van 1 (een samenleving met vaste tijden) tot en 
met 10 (een flexibele samenleving). Voor een indicatie van de ervaren 
ontwikkeling vroegen we een cijfer voor de samenleving rond de jaren 
2003, nu (2018) en rond 2033. Respondenten gaven tot slot aan waar op 
de vastflexritmeschaal volgens hen de gewenste situatie ligt.

De meeste mensen (85%) vinden dat de samenleving anno 2018 meer 
een flexibele samenleving is dan rond 2003, dat wil zeggen dat zij de 
samenleving van nu een hogere score geven op de vastflexritmeschaal 
dan de samenleving van vijftien jaar geleden (zie tabel 2.1). In 2003 was 
er volgens hen nog sprake van een samenleving met een vast ritme: de 
gemiddelde score op de vastflexritmeschaal is 3,7 (zie figuur 2.1). Anno 
2018 zijn de scores opgeschoven naar een meer flexibele samenleving 
en is de gemiddelde score 6,3. Voor de toekomst verwachten de meeste 
Nederlanders (bijna 80%) dat deze ontwikkeling nog verder zal door
zetten. De verwachte toekomstige samenleving in 2033 scoort 7,8 op de 
vastflexritmeschaal.

De groepsgesprekken illustreren waarom Nederland nog geen ‘10’ scoort 
op de vastflexritmeschaal, al is het flexibeler dan vroeger. Allereerst 
wordt ‘New York’ genoemd als prototype van de 24 uurseconomie. 
Volgens de deelnemers is de 24 uurseconomie in Nederland nog niet zo 
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ver doorgedrongen als in de vs, waar het leven 24 uur per dag en 7 dagen 
per week doorgaat. Maar de flexibele samenleving is wel verder doorge
drongen dan in Duitsland of Noorwegen, waar alles gewoon dicht is op 
bepaalde tijden:

‘New York, daar is alles al jaren 24/7 open. Het gaat maar door.’ (Amster
dam, groep werkende ouders)

‘(…) ga je het vergelijken met China of New York, maar hier is het nog niet 
zo ver.’ (Amsterdam, groep werkende ouders)

Daarnaast maakt het uit waar je woont. Stedelijke gebieden kennen een 
flexibelere samenleving dan dorpen, waar de winkels minder ruime 
openingstijden kennen.

‘Mijn vriend uit Amsterdam zegt om acht uur: ‘Hé, zullen we nog even 
naar de Appie’, maar die is dan dicht hier.’ (Breda, groep algemeen 
publiek)

Ook maakt het uit waar je werkt. Er zijn steeds meer mogelijkheden om 
zelf je werktijden in te delen of thuis te werken, maar dat is zeker nog 
niet in alle organisaties en op alle functieniveaus zo:

‘Thuiswerken kan af en toe maar niet te vaak.’ (Amsterdam, groep wer
kende ouders)

Daarentegen waren er in sommige sectoren, zoals de zorg en de horeca, 
altijd al nacht en weekenddiensten:

‘Ik ben niet anders gewend. Ik doe het al 20 jaar. Ik zit al in die 24 uurs
samenleving. Het gaat bij mij zo door. Het is voor mij gewoon.’ (Breda, 
groep werkende ouders)

Vroeger was het niet beter
Uitzonderingen daargelaten is men dus vrij eensluidend over de ont
wikkeling, namelijk die van een samenleving met vaste tijden naar een 
flexibele samenleving. De meningen over de gewenste situatie zijn meer 
verdeeld dan over de inschatting van de situatie in het verleden, het 
heden en de toekomst; dat is te zien aan de grotere spreiding in ant
woorden (zie figuur 2.1). Bijna de helft van de Nederlanders (45%) vindt 
dat het nog wel wat flexibeler mag dan nu het geval is (zie tabel 2.1). 
Een kleinere, maar toch aanzienlijke groep (34%) is van mening dat de 
flexibiliteit nu al te ver is doorgeschoten. Wel vinden de meeste men
sen (77%) dat de situatie in 2003 te weinig flexibel was, dus we hoeven 
volgens hen niet terug naar de situatie van begin deze eeuw. De vaak 
gehoorde stelling ‘vroeger was alles beter’ gaat voor dit onderwerp dus 
niet op.

De flexibele samenleving schiet in de toekomst te ver door
Men verwacht dat de flexibiliteit in 2033 verder zal zijn doorgevoerd dan 
nu, maar voor ruim de helft van de Nederlanders (56%) is dat meer dan ze 
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wensen. Dit zien we ook terug in de scores die respondenten geven op de 
vastflexritmeschaal (figuur 2.1). De gemiddelde score voor de toekom
stige situatie is 7,8. De gewenste score ligt met 6,4 echter veel dichter 
bij de huidige mate van flexibiliteit dan bij de verwachte toekomstige 

Tabel 2.1 Ervaren en gewenste flexibiliteit, bevolking van 18+, 2018/4 (in procenten)a

minder flexibel hetzelfde meer flexibel

nu vergeleken met 2003 7 8 85

2033 vergeleken met nu 8 13 79

gewenst vergeleken met 2003 8 15 77

gewenst vergeleken met nu 34 21 45

gewenst vergeleken met 2033 56 26 19

a Leesvoorbeeld: 85% vindt dat de samenleving tussen 2003 en 2018 in de richting van een flexibele samenleving is opgeschoven. 7% ziet 
een verschuiving naar een vaste samenleving. 8% geeft de samenleving in beide jaren hetzelfde cijfer. Deze vraag is voorgelegd aan de 
helft van de respondenten (N = 512).

Bron: cob 2018/4

Figuur 2.1 Van vaste naar flexibele samenleving in 2003, 2018, 2033 en de gewenste samenleving, bevolking van 
18+, 2018/4 (in procenten en gemiddelde)a
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a Vraagstelling: ‘In een samenleving kunnen activiteiten op verschillende manieren georganiseerd worden. Hieronder staan twee 
typen samenleving tegenover elkaar. Een samenleving met een vast ritme: Werkenden hebben een vaste werkweek en de meesten 
zijn ’s avonds en in het weekend vrij. Winkels hebben vaste en beperkte openingstijden. Een flexibele samenleving: Er is geen vaste 
werkweek en de meeste werkenden kunnen zelf kiezen waar en wanneer ze hun werk doen. Winkels zijn lang open en je kunt altijd wat 
bestellen en snel laten bezorgen. Waar zou u het Nederland van nu plaatsen? Waar zo’n 15 jaar geleden en waar verwacht u dat Neder
land over zo’n 15 jaar zal zijn? Waar zou u willen dat Nederland heen gaat?’ Deze vraag is voorgelegd aan de helft van de respondenten 
(N = 512), tussen de 9% en 14% van hen bleef het antwoord op de vraag schuldig.

Bron: cob 2018/4
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situatie. Blijkbaar willen sommige mensen wel meer flexibiliteit dan nu 
het geval is, maar verwacht men in het algemeen dat de situatie in 2033 
naar hun mening te ver zal zijn doorgeschoten.

De flexibele samenleving: voor en nadelen
In de enquête maakten respondenten de balans op tussen de voor en 
nadelen van de flexibele samenleving. Overeenkomstig het voorgaande 
zijn hier de meningen verdeeld. Een derde van de Nederlanders (33%, zie 
figuur 2.2) ziet vooral voordelen. Bij een iets kleinere, maar nog steeds 
aanzienlijke groep (26%)11 overheersen de nadelen. 29% vindt de voor en 
nadelen even groot. In de groepsgesprekken en de enquête vroegen we 
mensen naar voor en nadelen van de vaste en flexibele samenleving. 
Waarom willen sommige mensen meer flexibiliteit en zijn anderen 
terughoudend? Wat zijn volgens hen de voordelen van een flexibele 
samenleving en waar zijn ze bang voor?

Voordelen: consumentengemak, combineren werk en privé en 
keuzevrijheid
Het eerste voordeel dat mensen noemen, is het gemak dat de flexibele of 
24 uurssamenleving biedt aan consumenten. In de flexibele samenleving 
kun je consumeren waar en wanneer je wilt. Winkelen, sporten, eten: 
alles kan wanneer het je uitkomt, dag en nacht. De toename in keuze
mogelijkheden in wat men doet en wanneer wordt als positief ervaren:

‘Wanneer je wilt naar de bios en sportschool gaan. Je kunt alles op elk 
moment doen.’ (Amsterdam, groep algemeen publiek)

‘Je kan in Amsterdam 24 uur per dag eten.’ (Amsterdam, groep algemeen 
publiek)

‘Als consument zijnde vind ik het wel fijn dat de supermarkt bijvoorbeeld 
wat langer open is. Ik merk het ook met winkels die op maandagochtend 
dicht zijn. Als ik me dan inleef in die eigenaar, dan denk ik “ja, die moet 
ook een keer zijn rust hebben”. Maar als consument zelf zou ik dit onzin 
vinden.’ (Breda, groepsgesprek werkende ouders)

Een tweede voordeel van de flexibele samenleving is volgens sommigen 
dat werk door digitalisering, flexibele werktijden en ruimere openings
tijden beter te combineren is met privézaken. Het is mogelijk zelf 
werktijden te bepalen of thuis te werken, waardoor er ruimte is om na 
het werk nog boodschappen doen, pakketjes te laten thuisbezorgen, 
te sporten, kinderen naar school te brengen, zorgverleners te bezoeken 
en als het uitkomt een dag vrij te nemen. Naast individuele voordelen 
zijn er volgens de deelnemers ook maatschappelijke voordelen, zoals 
minder files en meer banen doordat er in meerdere shifts gewerkt wordt, 
en kortere wachttijden en rijen.

‘Ik vind het raar dat bedrijven open zijn als iedereen werkt. Hoe moet 
ik klant worden van een winkel die tot 5 uur open is, terwijl ik om 5 uur 
pas klaar ben met werken? Dan ga ik online bestellen.’ (Breda, groep 
algemeen publiek)

Figuur 2.2 Heeft de ontwikkeling 
naar een flexibele 
samenleving meer voor- 
of nadelen, bevolking 
van 18+, 2018/4 
(in procenten)a
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a Vraagstelling: ‘De Nederlandse samen
leving verandert van een samenleving 
met een vast ritme naar een flexibele 
samenleving. Sommige mensen zien 
vooral voordelen van deze ontwikke
ling, anderen zien vooral nadelen. Wat 
vindt u?’ Deze vraag is voorgelegd aan 
de helft van de respondenten (N = 626).

Bron: cob 2018/4

11 Dit percentage wijkt iets af van de 
percentages in figuur 2.2 vanwege 
afrondingsverschillen.
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‘Ik kan m’n eigen dagen inplannen, voor mij is het ideaal. Ik kan m’n kin
deren naar school brengen.’ (Breda, groep algemeen publiek)

‘Betere balans werk en privé, waardoor er beter gepresteerd wordt en 
betere verdeling in gebruik van wegen en openbaar vervoer.’ (vrouw, 
57 jaar, havo)

Tot slot wijzen de voorstanders van de flexibele samenleving op de 
grote voordelen van individuele keuzevrijheid. Geen mens is hetzelfde, 
elke persoon heeft andere wensen en behoeften. Het is belangrijk dat 
iedereen kan doen wat het beste bij hem of haar past en die mogelijk
heid biedt de flexibele samenleving. Dit komt uiteindelijk ten goede aan 
onder andere de gezondheid van mensen en de economie:

‘Door een flexibelere samenleving met flexibelere werktijden, kunnen we 
beter voorzien in de behoeften van verschillende soorten mensen. Ieder
een in een vast ritme forceren komt niet ten goede aan de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van onze burgers.’ (vrouw, 20 jaar, mbo)

‘Het geeft meer ruimte voor creativiteit en ondernemerschap. Daarnaast 
is niet ieder mens gelijk, dus ook niet zijn behoeftes. Op deze manier kun 
je je leven meer op je eigen wijze invullen.’ (vrouw, 31 jaar, wo)

‘Het gaat hier niet om een ontwikkeling binnen Nederland maar over 
heel Europa c.q. heel de wereld. Je kunt je als Nederland zwaar frustre
ren door te proberen tegen die beweging in te roeien. Je kunt ook kijken 
welke kansen het je biedt om er je eigen economie mee te stimuleren.’ 
(man, 69 jaar, wo)

Regelmaat, structuur en duidelijkheid geven rust en zekerheid
Niet iedereen ziet de voordelen van de flexibele samenleving. Indivi duele 
keuzevrijheid kan ook een keerzijde hebben. Een eerste veelgenoemd 
nadeel van de flexibele samenleving is dat het niet tegemoetkomt aan de 
menselijke behoefte aan rust en regelmaat. Een gebrek aan een duide
lijk en vast ritme zou niet goed zijn voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid, omdat het leidt tot stress en gejaagdheid. Het oude ada
gium ‘rust, reinheid en regelmaat’ valt een paar keer.

‘Mensen hebben behoefte aan een soort biologische structuur en rust
punten. Wanneer structurele flexibiliteit de norm wordt, creëer je een 
samenleving van neuroten. Alleen de farmaceutische industrie profiteert 
hiervan.’ (man, 60 jaar, wo)

‘Een mens is gebouwd om vastigheid en stabiliteit te hebben in het leven. 
Flexibiliteit gaat ten koste van je geestelijke en lichamelijke gesteldheid.’ 
(vrouw, 57 jaar, mavo)

‘Alles moet maar open en beschikbaar zijn, daardoor minder rust en men 
wil zelf niet degene zijn die op rare tijden moet werken. Bijvoorbeeld: 
Je hoeft niet ’s nachts om drie uur te sporten.’ (man, 51 jaar, mbo)

‘Ik denk dat in de toekomst de helft met een burnout thuis zit. Dat gaat 
alleen maar erger worden.’ (Breda, groep werkende ouders)
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Het creëren van rust en regelmaat is volgens sommige deelnemers een 
kwestie van eigen verantwoordelijkheid, van het aangeven van de eigen 
grenzen. In een flexibele samenleving zijn de grenzen niet bepaald en 
vastgelegd zoals in een samenleving met een vast ritme. Sommigen zien 
de flexibele samenleving als een rijdende trein waar maar moeilijk uit 
te stappen is. Anderen wijzen op de eigen verantwoordelijkheid om af 
en toe zelf op de rem te gaan staan. De deelnemers die vooral nadelen 
zien van de flexibele of 24 uurssamenleving wijzen erop dat mensen wel 
in staat moeten zijn om grenzen te stellen en ‘eruit te stappen’ als dat 
nodig is. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. De sociale media spe
len hierbij ook een rol. Die creëren het beeld dat er overal leuke dingen 
gaande zijn waar je aan deel moet nemen. Met een dagje rustig op de 
bank zou je jezelf dan tekort doen, omdat je dat allemaal mist. In de lite
ratuur wordt dit ook wel ‘fear of missing out’ (fomo) genoemd.12 Som
mige deelnemers aan de focusgroepen laten wel blijken dat ze bewust 
niet deelnemen aan sociale media of eruit zijn gestapt (ofwel: de ‘joy 
of missing out’). Verderop in dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op 
gevoelens van drukte en gejaagdheid in de samenleving.

‘Nee, je ontkomt er niet aan. Je moet gewoon meegaan. Tijden veran
deren. Als je als enige supermarkt op zondag dicht gaat, mis je klanten.’ 
(Breda, groep algemeen publiek)

‘Er zit wel een risico aan dat je doorgaat. Je moet wel zelf op de rem trap
pen.’ (Breda, groep werkende ouders)

‘Je moet het uit kunnen zetten. Erin kunnen stappen als je wilt en uitstap
pen als je wilt.’ (Amsterdam, groep werkende ouders)

Sommigen wijzen erop dat in een flexibele samenleving de natuurlijke 
rustpunten ook verdwijnen uit het openbare leven en het straatbeeld. 
De ruimere openingstijden van winkels worden in dit verband genoemd, 
waarbij de zondagsopening voor meer weerstand lijkt te zorgen dan 
het verlengen van de openingstijden op doordeweekse dagen. Ook de 
overlast en het lawaai die de 24 uurseconomie met zich meebrengt, 
komen ter sprake. Deelnemers aan focusgroepen in Amsterdam noemen 
het alsmaar groeiende toerisme dat dag en nacht doorgaat. Al kan de 
drukte ook een gevoel van veiligheid geven, omdat er, ook ’s nachts, veel 
mensen op de been zijn:

‘Weinig stille en rustige momenten. Altijd lawaai. Zelfs op zondag morgen 
is er lawaai van schreeuwende voetballers enz. dat doorklinkt tot in 
parken en de bebouwde kom. Bij een 24 uurssamenleving wordt er geen 
rekening meer gehouden met rustzoekers en mensen die een geloof 
aanhangen.’ (man, 67 jaar, hbo)

Meer langs elkaar heen leven
Een tweede nadelig gevolg van de flexibele samenleving zou volgens 
sommigen zijn dat mensen meer langs elkaar heen gaan leven, dat de 
samenleving individualiseert. Bovendien maakt digitalisering sociale 
contacten onpersoonlijker. Binnen gezinnen leeft men meer langs 

12 A.K. Przybylski, K. Murayama, C.R. 
de Haan en V. Gladwell, Motivational, 
emotional, and behavioral correlates of 
fear of missing out. Computers in Human 
Behavior, 29, 2013, p. 18411848 (dx.
doi:10.1016/j.chb.2013.02.014).
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elkaar heen en ook daarbuiten zijn er minder mogelijkheden om elkaar 
te treffen. Bij een 24 uurssamenleving zouden er ook minder mogelijk
heden zijn om vrijwilligerswerk te doen. Ook op het werk is het lastiger 
om afspraken te maken. Als er geen vaste tijden meer zijn, wordt het een 
zooitje, zo menen sommigen.

‘Het wordt nog ingewikkelder om afspraken te maken als mensen op 
te veel verschillende tijden werken en vrij zijn. Geen enkele organisatie 
kan altijd open zijn, dus bepaalde groepen die ongelukkig werken (of 
anderszins bezet zijn) kunnen daar dan moeilijker gebruik van maken. 
De samenleving zal zo nog meer individualiseren.’ (vrouw, 60 jaar, wo)

‘Ik denk dat de samenleving individualistischer wordt. Dat je telkens een 
computer aan de lijn krijgt. Alleen de koerier komt misschien nog aan de 
deur.’ (Breda, groep algemeen publiek)

Normalisering van hetaltijdbeschikbaarzijn
Een derde nadeel van flexibilisering is volgens sommigen dat het steeds 
gewoner wordt dat werknemers op onregelmatige tijden werken en 
altijd beschikbaar zijn. Als voorbeeld wordt genoemd het verdwijnen 
van de onregelmatigheidstoeslag. Vroeger kregen werknemers extra 
betaald als ze bijvoorbeeld op zondag moesten werken, maar dat wordt 
steeds minder. Werknemers verliezen juist vrijheid wanneer hun werk 
meebeweegt in de flexibele samenleving. Flexibiliteit biedt dan geen 
keuzemogelijkheden, maar wordt meer afgedwongen door de werk
gever. In de groepsgesprekken komt ook het ‘vervagen’ van de grenzen 
tussen werk en privé ter sprake. Het is gemakkelijk om thuis ’s avonds en 
in het weekend nog in te loggen op het werk of email te beantwoorden, 
maar dat kan ook tot extra druk leiden.

A: ‘De druk van het werk. Als je het dan over die flexibele samenleving hebt: 
ze verwachten steeds meer van je. Ondanks dat je 40 uur moet werken, 
kun je er 60 uur zijn geweest. Onder het mom van “het hoort erbij om 
overuren te maken en flexibel te werken”.’ (Breda, groep algemeen 
publiek)

B: ‘60 uur is wel heel veel.’

C: ‘Hij is iedere dag bijna 10 uur op het werk. Dan zeggen ze “maar het is zo 
druk, het moet wel”.’

X: ‘Of meer werkgelegenheid of meer uitgemolken.’ (Amsterdam, groep 
werkende ouders)

Y: ‘In principe zijn we beschermd door arbeidsvoorwaarden.’

X: ‘De werkelijkheid is niet meer zoals arbotechnisch zou moeten.’

Jongeren, werkenden en hogeropgeleiden zien vaker voordelen
Wie zijn de mensen die vooral voordelen zien en welke groepen zien juist 
nadelen? Mensen met betaald werk zien vaker voordelen van de  flexibele 
samenleving dan nietwerkenden (zie tabel 2.2). Hoger opgeleiden zien 
vaker voordelen dan lageropgeleiden en mensen die wel eens naar 
de kerk gaan, ervaren minder vaak voordelen dan nietkerkgangers. 
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De oudere generatie (in de analyses zijn dat 55plussers) hecht meer aan 
een samenleving met vaste tijden dan de jongere generaties: zij zien 
minder vaak voordelen en ook vaker nadelen.

Werken: combinatiedruk en flexibele werktijden

Steeds meer mensen verrichten betaald werk en combineren verschil
lende rollen, bijvoorbeeld als werknemer, mantelzorger, ouder of 
zelfstandig ondernemer.13 Mensen ervaren dit vaak als positief, zoals dit 
citaat van een werkende ouder illustreert:

‘Ik heb wel veel bordjes om in de lucht te houden, maar het zijn wel leuk 
gekleurde bordjes.’ (Amsterdam, groep werkende ouders)

Toch bleek hiervoor dat er verschillend wordt gedacht over flexibele 
werktijden. Sommigen denken dat flexibiliteit van werk zal leiden tot 
stress (omdat de grens tussen werk en privé vervaagt), anderen zeggen 
dat de huidige samenleving hun veel mogelijkheden biedt om werk met 
andere taken te combineren. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Om hier 
meer zicht op te krijgen, stelden we een aantal specifieke vragen over 
de plek die werk inneemt en de combinatie van arbeid en zorg. Vin
den mensen dat de zogenoemde ‘combinatiedruk’14 is toegenomen? 

Tabel 2.2 Opvattingen over de flexibele samenleving naar achtergronden, bevolking van 18+, 2018/4 (in procenten)a

meer voordelen
flexibele samenleving

meer nadelen
flexibele samenleving

allen 33 26

man 36 25

vrouw 31 28

18 tot 35 jaar 42 18

35 tot 55 jaar 34 23

≥ 55 jaar 27 35

lager opgeleid 17 30

middelbaar opgeleid 33 31

hoger opgeleid 48 28

werktb 40 27

werkt nietb 22 30

kerkganger 26 32

geen kerkganger 38 24

(zeer) stedelijk 36 23

niet/weinig stedelijk 24 34

a Dikgedrukte getallen wijken significant af van de andere groepen bij p < 0,01.
b Exclusief studenten.

Bron: cob 2018/4

13 Patricia van Echtelt, Simone  Croezen, 
Jan Dirk Vlasblom en Marian de 
VoogdHamelink, Aanbod van arbeid 
2016. Werken, zorgen en leren op een 
 flexibele arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau, 2016.

14 Met combinatiedruk bedoelen we 
dat mensen moeite hebben om hun 
betaalde werk te combineren met 
de zorg voor kinderen of mensen in 
hun naaste omgeving, zie Patricia 
van  Echtelt, Simone Croezen, Jan 
Dirk  Vlasblom en Marian de Voogd 
Hamelink, Aanbod van arbeid 2016. 
Werken, zorgen en leren op een flexibele 
arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2016.
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Legt betaald werk volgens hen een te groot beslag op onze tijd? En helpt 
 flexibel werken of levert het alleen maar meer stress op?

Meer mensen zien ‘combinatiedruk’
Een groeiend aandeel mensen ervaart dat er in onze samenleving sprake 
is van ‘combinatiedruk’. Met de stelling ‘steeds meer mensen hebben 
moeite om hun dagelijkse activiteiten (zoals werk, opleiding, gezin en 
zorgtaken) te combineren’ is 62% het eens. Dit is meer dan in 2010, toen 
54% het met de stelling eens was (zie tabel 2.3). Het gaat er bij de stel
ling dus niet zozeer om wat mensen zelf ervaren, maar wat ze om zich 
heen zien gebeuren. Vrouwen zien vaker combinatiedruk dan mannen. 
Ouderen (55plussers) antwoorden vaker ontkennend op de stelling dan 
jongeren. Mensen die werkloos zijn, zien vaker combinatiedruk dan 
mensen die werken of met pensioen zijn.

Hoe denken mensen over de steeds centralere rol van betaald werk in 
onze samenleving?15 Om een indicatie te krijgen legden we de volgende 
stelling voor: ‘Nederland zou een prettiger land zijn als men minder 
hard zou werken, ook al gaat dat ten koste van onze welvaart’ en vroe
gen om een toelichting op de mate waarin men het met de stelling 
eens of oneens is. De opvattingen hierover zijn nauwelijks veranderd 
ten opzichte van 2010. Een minderheid (20%) is het eens met de stelling 
(zie tabel 2.3). Zij beargumenteren dat mensen de waarde van immate
riële zaken te veel onderschatten en te materialistisch zijn. Ook zijn ze 
kritisch over de hoge werkdruk in Nederlandse organisaties:

‘Tijd is ook welvaart, om voor je ouders te zorgen. Daar kunnen spullen 
en dingen niet tegen op.’ (vrouw, 47 jaar, hbo)

‘Er moet te veel in een uur gedaan worden. In de landen om ons heen is 
de werkstress niet zo absurd hoog als bij ons. Dat is de prijs voor onze 
welvaart.’ (man, 61 jaar, mbo)

Een grotere groep (44%) herkent zich niet in de stelling. Deze groep is 
van mening dat er in Nederland helemaal niet hard wordt gewerkt of 
vindt het harde werken juist een goede zaak. Het stimuleert volgens hen 
niet alleen de welvaart, maar voorkomt ook andere maatschappelijke 
problemen, zoals criminaliteit.

‘Ik zie en ruik nauwelijks nog zweet daar waar gewerkt wordt. Slapjanus
sen, klagers zijn het, aangemoedigd door de vakbonden die anders ook 
uitsterven. Weg met die gsm en sociale media. Opstropen die mouwen 
en werken! In acht uur kan je veel meer doen dan de meesten nu preste
ren.’ (man, 43 jaar, hbo)

‘Van werken gaat niemand dood, wel van verveling en stilzitten.’ (man, 
69 jaar, mbo)

Flexibel werken: meeste mensen zien voordelen
Een van de vormen van flexibiliteit op het werk is de intrede van het 
zogenoemde Tijd en Plaats Onafhankelijk Werken (in kantoorjargon), 
waarbij werknemers meer zelf kunnen bepalen op welke tijden ze wer

15 Dat werk een centralere rol krijgt, 
blijkt bijvoorbeeld uit de stijgende 
arbeidsdeelname. Hierdoor nam de tijd 
besteed aan betaald werk toe. Zie Anne 
Roeters (red.), Alle ballen in de lucht. Tijds-
besteding in Nederland en de samenhang 
met kwaliteit van leven. Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau, 2018.

Tabel 2.3 Perceptie van combina-
tiedruk en hard werken, 
bevolking van 18+, 2010/4 
en 2018/4 (in procenten)a

2010/
4

2018/
4

Steeds meer mensen 
hebben moeite om hun 
dagelijkse activiteiten 
(zoals werk, opleiding, 
gezin en zorgtaken) te 
combineren.

oneens 14 8

eens 54 62

Nederland zou een 
prettiger land zijn als 
men minder hard zou 
 werken, ook al gaat 
dat ten koste van onze 
welvaart.

oneens 43 44

eens 23 20

a Dikgedrukte percentages wijken 
significant af van die van de meting in 
2010/4 bij p < 0,01. Percentages tellen 
samen met ‘neutraal’ en ‘weet niet’ op 
tot 100%.

Bron: cob 2010/4 en 2018/4



Naar een flexibele samenleving?

burgerperspec tieven 2018 |  4 44

ken en waar ze dat doen (zie kader 2.1).16 Zien mensen flexibel werken 
als hulpmiddel om werk met andere taken te combineren? Of denken ze 
dat dat per saldo meer stress zal opleveren, bijvoorbeeld omdat grenzen 
tussen werk en privé vervagen en de druk (of verleiding) om thuis over
uren te maken groot is? De groep die vooral nadelen van flexibel werken 
ziet, is in de minderheid (zie figuur 2.3). Slechts een kleine groep (17%) 
vindt dat flexibel werken vooral meer stress oplevert. De grootste groep 
(60%) is van mening dat wanneer mensen meer kunnen kiezen waar en 
wanneer ze werken, ze beter in staat zijn werk en privé te combineren.

Gevoelens van gejaagdheid

Een van de zorgpunten is dat de ontwikkeling naar een 24 uurssamen
leving gepaard gaat met meer drukte, gejaagdheid en stress. Op die 
drukte en gejaagdheid gaan we hier iets dieper in. We gaan na of gevoe
lens van drukte en gejaagdheid de afgelopen decennia toenamen en we 
peilen hoe de Nederlandse bevolking hier tegenaan kijkt.

Meerderheid voelt zich (zo nu en dan) gejaagd
63% voelt zich zo nu en dan gejaagd in het dagelijks leven, 17% voelt zich 
vaak gejaagd en 18% heeft daar nooit last van (zie tabel 2.4). In onderzoek 
naar tijdsbesteding (zie kader 2.1 voor uitleg) moeten mensen gedurende 
een week een dagboek bijhouden van al hun bezigheden. Aan het eind 
van de dag wordt hun gevraagd of ze zich die dag opgejaagd voelden. 
In 2016 geeft 36% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder aan zich 
opgejaagd te hebben gevoeld op ten minste één van de dagboekdagen.17 
54% zegt weleens het gevoel te hebben dat hij of zij het te druk heeft.18

Voor de precieze percentages van gejaagdheid maakt het dus uit hoe 
je naar gejaagdheid vraagt en in welke onderzoeksopzet. In het cob gaat 
het om een algemene terugblik, in het tijdsbestedingsonderzoek om 
een gerichter oordeel over de afgelopen dag (waarbij andere dagen dan 

Figuur 2.3 ‘Als mensen meer kunnen kiezen waar en wanneer ze werken…’, bevolking van 18+, 2018/4 
(in procenten) a
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a Vraagstelling: ‘Wilt u van de volgende uitspraken weer aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent? “Als mensen meer kun
nen kiezen waar en wanneer ze werken, zijn ze beter in staat werk en privé te combineren” en “Als mensen meer kunnen kiezen waar en 
wanneer ze werken, levert dat hun vooral meer stress op”.’ (n = 1226)

Bron: cob 2018/4

16 Onder andere door invoering van 
de Wet flexibel werken (Wfw) in 
2016. Deze wet moet flexibel werken 
bevorderen. Werknemers kunnen een 
verzoek indienen om thuis te werken 
of hun arbeidstijden aan te passen aan 
hun privéomstandigheden.

17 Van de beroepsbevolking (1865 jari
gen) voelde 39% zich opgejaagd, zie 
Anne Roeters en Jan Dirk Vlasblom, 
Intensivering van de tijd? In: Anne 
Roeters (red.), Alle ballen in de lucht. Tijds-
besteding in Nederland en de samenhang 
met kwaliteit van leven (p. 6986). Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2018, p.77.

18 Anne Roeters m.m.v. Peteke Feijten en 
Marian de Voogd, Tijdsbesteding en de 
kwaliteit van leven in vogelvlucht. In: 
Anne Roeters (red.), Alle ballen in de lucht. 
Tijdsbesteding in Nederland en de samen-
hang met kwaliteit van leven (p. 4068), 
Den Haag: Sociaal en  Cultureel 
 Planbureau, 2018, p.61.
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de dagboekdag dus buiten beschouwing blijven). Al met al kunnen we 
zeggen dat veel Nederlanders zich op zijn minst soms gejaagd voelen of 
het gevoel hebben te druk te zijn en dat een klein deel zich vaak gejaagd 
voelt.

In de groepsgesprekken herkennen mensen de drukte en gejaagd
heid: mensen hebben veel verschillende activiteiten en verantwoorde
lijkheden en je moet overal presteren en meedoen:

A: ‘Ik zie wel aan mijn man dat hij [druk] voelt. Dat hij stress heeft van het 
werk. Dat zijn telefoon weer gaat tijdens het eten.’ (Breda, groep alge
meen publiek)

B: ‘Ik denk dat van mijn generatie heel veel wordt verwacht, bijvoorbeeld 
dat je studeert. Mijn druk was wel hoog. Ik heb nu een jaar studie
vertraging, omdat ik gestopt ben met mijn stage. Ik zat er zo mee.’

C: ‘Ja, er wordt steeds meer verwacht.’

D: ‘Er is iedere dag wel wat te doen.’

B: ‘Op mijn vorige werk was er ook een enorme tijdsdruk, en daar heb ik dus 
ook gezegd “ik ben weg”.’

A: ‘Ik voel druk als mantelzorger. Ik ervaar het als stress. Het moet, in goede 
en slechte tijden. Vroeger ging ik mijn moeder halen, omdat ik het leuk 
vond. Nu voelt het als een verplichting en dan is het leuke, spontane 
eraf.’

B: ‘Maar ook qua social media is er druk. Er zijn zoveel festivals en vakanties 
waar je naartoe kunt. Er is zoveel keuze qua feestjes en evenementen, 
dat je achteraf denkt: “Ik had meer tijd voor mezelf moeten nemen”.’

E: ‘Ja, vooral het bang zijn om dingen te missen.’

Niet echt veel drukker
Het beeld bestaat dat we veel drukker zijn geworden en ons ook veel 
drukker zijn gaan voelen.19 Is dat ook echt zo? We vergelijken de gege
vens uit het cob van 2018 met die van 2010. Hieruit komt geen duidelijke 
toename naar voren. Het aandeel mensen dat zich vaak gejaagd voelt, is 
niet significant toegenomen. Wel zeggen nu minder mensen dat ze zich 
nooit gejaagd voelen. Ook uit het tijdbestedingsonderzoek blijkt geen 
duidelijke trend. In het tijdsbestedingsonderzoek is het aandeel mensen 
dat zich gejaagd voelt in 2016 (36%) groter dan in 2006 (30%), maar iets 
kleiner dan in 2011 (40%). Een voorzichtige vergelijking met gegevens uit 
2000 leert dat de gejaagdheid in dat jaar groter was dan in 2016.20

Ook objectief gezien kregen Nederlanders het tussen 2006 en 2016 
niet drukker. De tijd die men in totaal aan verplichte activiteiten (zoals 
werk, zorg en onderwijs) besteedt, is niet toegenomen. Het is ook niet 
zo dat activiteiten sinds 2006 meer versnipperd zijn geraakt. Nederlan
ders zijn wel meer gaan multitasken, het uitvoeren van meer activiteiten 
tegelijkertijd (zoals tv kijken en werken).21

Kortom, het aandeel mensen dat zich gejaagd of druk voelt, lijkt de 
afgelopen tien jaar niet schrikbarend te zijn gestegen en we zijn ook niet 
echt drukker. Wel is het multitasken toegenomen.

19 Zie bijvoorbeeld Anne Roeters en Jan 
Dirk Vlasblom, Intensivering van de 
tijd? In: Anne Roeters (red.), Alle ballen 
in de lucht. Tijdsbesteding in Nederland 
en de samenhang met kwaliteit van leven 
(p. 6986). Den Haag: Sociaal en 
 Cultureel Planbureau, 2018, p.69.

20 Anne Roeters en Jan Dirk Vlasblom, 
Intensivering van de tijd? In: Anne 
Roeters (red.), Alle ballen in de lucht. Tijds-
besteding in Nederland en de samenhang met 
kwaliteit van leven (p. 6986). Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018, 
p.77.

21 Anne Roeters en Jan Dirk Vlasblom, 
Intensivering van de tijd? In: Anne 
Roeters (red.), Alle ballen in de lucht. Tijds-
besteding in Nederland en de samenhang met 
kwaliteit van leven (p. 6986). Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018, 
p.82.



Naar een flexibele samenleving?

burgerperspec tieven 2018 |  4 46

Mannen en gepensioneerden voelen zich minder vaak gejaagd
Er bestaan wel verschillen in ervaren gejaagdheid, bijvoorbeeld tus
sen mannen en vrouwen. Vrouwen voelen zich iets vaker gejaagd dan 
mannen (zie tabel 2.5). Mannen zeggen vaker dat ze zich nooit gejaagd 
voelen. Bij nadere beschouwing blijkt dat vooral hogeropgeleide vrou
wen zich vaker gejaagd voelen (zie tabel 2.6). Ze verschillen daarin niet 
alleen van lageropgeleide mannen, maar ook van lageropgeleide vrou
wen. Dit bleek ook uit het tijdsbestedingsonderzoek.22

Gevoelens van gejaagdheid hangen ook samen met leeftijd, werk
situatie en gezinssituatie. Mensen met gezinnen die bestaan uit meer 
dan twee personen voelen zich iets vaker gejaagd dan mensen die alleen 
of samenwonen. Ouderen en lageropgeleiden zeggen vaker dat ze zich 
nooit gejaagd voelen. Mensen die niet werken omdat ze met pensioen 
zijn, voelen zich veel minder vaak gejaagd dan de andere groepen.23

De onderzoekers van de groepsgesprekken in Breda merken een verschil 
in ervaren gejaagdheid op tussen de mensen die zichzelf in staat ach
ten om hun eigen leven vorm te geven en eigen keuzes te maken en de 
mensen die daarover minder controle hebben.24 Dat verschil blijkt er in 
de enquête ook te zijn. Mensen die geen grip zeggen te hebben op hun 
dagelijks leven, voelen zich vaker gejaagd (zie tabel 2.7). We kunnen hier 
niets zeggen over wat oorzaak en gevolg is: mensen kunnen zich gejaagd 
voelen omdat ze geen grip hebben op wat hun overkomt, maar het kan 
ook zijn dat ze zich gejaagd voelen (om wat voor reden dan ook) en dat 
dit leidt tot het gevoel dat ze geen grip hebben op hun eigen leven.

In de groepsgesprekken is gevraagd of men denkt dat bepaalde groepen 
meer drukte ervaren dan andere. De deelnemers denken dat vrouwen 
de grootste druk ervaren: omdat ze meer doen, maar ook omdat ze zich 
sneller gestrest voelen dan mannen:

A: ‘Ik denk dat mannen beter met druk om kunnen gaan dan vrouwen. 
Vrouwen zijn stresskippen.’ (Breda, groep algemeen publiek)

B: ‘Dat denk ik wel hoor. Ik ben een stresskikker en mijn man is een koele 
kikker. Ik denk toch vrouwen, met en werk en kinderen en eten koken en 
dit en dat nog doen. En de man komt gewoon thuis en die gaat eten.’

A: ‘Maar dat is achterhaald.’

X: ‘Ik weet dat ik het als vrouw toch moet oplossen. De vader zegt: ik ben 
aan het werk. Ja, ik ben óók aan het werk, maar ik ga het toch oplossen.’ 
(Amsterdam, groep werkende ouders)

Y: ‘Ik denk dat vrouwen veel meer bezig zijn met plannen en vooruitkijken 
en met oplossingen komen.’

Z: ‘Mannen zijn gemakkelijker en zeggen: dat komt morgen wel.’

22 Anne Roeters en Jan Dirk Vlasblom, 
Intensivering van de tijd? In: Anne 
Roeters (red.), Alle ballen in de lucht. Tijds-
besteding in Nederland en de samenhang 
met kwaliteit van leven (p. 6986). Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2018, p. 79.

23 Opvallend is dat dit niet geldt voor 
mensen die niet werken omdat ze 
werkloos of huisman zijn. Zij verschil
len niet van werkenden. Hiervoor zijn 
verschillende verklaringen denkbaar. 
Gepensioneerden zitten in een heel 
andere levensfase dan mensen die 
werkloos zijn. Die laatste groep kan 
sociale druk of druk vanuit het uwv 
ervaren om weer aan het werk te gaan. 
Voor huismannen en vrouwen geldt 
dat zij weliswaar geen betaald werk 
hebben, maar dat dit weinig zegt over 
de drukte van hun bestaan.

24 Marit Klooster en Sander Toet, cob- 
focusgroepen vierde kwartaal 2018, zie ook 
de verantwoording achterin.

Tabel 2.4 Perceptie van drukte en 
ervaren gejaagdheid, 
bevolking van 18+, 2010 en 
2018 (in procenten)a

2010/
4

2018/
4

voelt zich nooit gejaagd 23 18

voelt zich zo nu en dan 
gejaagd 62 63

voelt zich vaak gejaagd 14 17

a Stelling ‘ik voel me gejaagd in het 
dagelijks leven’. Percentages tellen 
samen met ‘ik weet het niet’ op tot 
100%. Dikgedrukte percentages wijken 
significant af van die van de meting in 
2010 bij p < 0,01.

Bron: cob 2010/4 en 2018/4
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Ook denken de deelnemers dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ meer drukte 
ervaart dan ouderen:

A: ‘Ik denk dat [een gevoel van drukte] leeftijdsafhankelijk is. Ouderen kun
nen beter relativeren.’ (Breda, groep algemeen publiek)

Tabel 2.5 Ervaren gejaagdheid naar achtergronden, bevolking van 18+, 2018/4 (in procenten)a

voelt zich nooit gejaagd voelt zich zo nu en dan gejaagd voelt zich vaak gejaagd

allen 18 63 17

man 23 59 17

vrouw 13 68 18

1834 jaar 14 60 24

3554 jaar 14 65 20

≥ 55 jaar 24 65 10

lager opgeleid 23 60 15

middelbaar opgeleid 14 68 17

hoger opgeleid 16 63 19

gezinsgrootte:b 1 18 64 15

gezinsgrootte: 2 22 64 13

gezinsgrootte: 3 12 65 21

gezinsgrootte: > 3 16 60 21

werkt 14 66 19

werkt niet 17 62 20

werkt niet meer (pensioen) 32 61 6

studeert 16 53 27

a Dikgedrukte getallen wijken significant af van de andere groepen bij p < 0,01.
b Voor een deel van de jongere respondenten hebben we geen informatie over gezinsgrootte beschikbaar.

Bron: cob 2018/4

Tabel 2.6 Ervaren gejaagdheid naar geslacht i.c.m. opleiding, bevolking van 18+, 2018/4 (in procenten)

voelt zich gejaagd: nooit vaak

allen 18 17

mannen – lager opgeleid 29 15

mannen – middelbaar opgeleid 18 18

mannen – hoger opgeleid 20 16

vrouwen – lager opgeleid 16 14

vrouwen – middelbaar opgeleid 11 17

vrouwen – hoger opgeleid 10 23

Bron: cob 2018/4
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B: ‘Laat ik het zo zeggen, ik ben blij dat ik niet de leeftijd heb dat ik alles op 
social media moet bijhouden…’

Oorzaken van gejaagdheid: ook een kwestie van persoonlijkheid?
In de citaten uit de groepsgesprekken hierboven, voeren de deelnemers 
twee redenen aan waarom sommigen zich drukker voelen dan ande
ren. Verschillen in feitelijke drukte (vrouwen die meer met de zorg voor 
kinderen bezig zijn dan mannen) en verschillen in de manier waarop 
mensen omgaan met drukte (‘vrouwen zijn stresskippen’). Ook in de 
literatuur over ervaren drukte zien we die twee verklaringen terug. Ver
schillen in gevoelens van gejaagdheid en drukte hangen enerzijds samen 
met verschillen in objectieve tijdsdruk en omstandigheden. Sommige 
mensen zijn drukker dan anderen: ze hebben meer verplichtingen of 
doen meer dingen tegelijkertijd. Zo zouden hogeropgeleiden vaker 
gejaagdheid ervaren, omdat ze meer tijd besteden aan betaald werk en 
blijken mensen die multitasken en een versnipperde agenda hebben 
meer tijdsdruk te ervaren.25 Anderzijds lijken verschillen in objectieve 
tijdsdruk niet het hele verhaal.26 Ook persoonlijkheid kan een rol spelen. 
Bij eenzelfde agenda zou iemand die hecht aan structuur en rust meer 
drukte kunnen ervaren dan iemand die hecht aan dynamiek. Een gevoel 
van tijdsdruk kan ook te maken hebben met de eisen die iemand stelt 
aan zichzelf en zijn leven: mensen met hoge eisen en verwachtingen 
voelen zich misschien eerder gejaagd, omdat ze het gevoel hebben tekort 
te schieten als niet alles lukt. Ook kunnen mensen verschillen in hoe zij 
omgaan met de dingen om hen heen. Denk aan sociale media: sommige 
mensen kunnen zich daarvan gemakkelijker afsluiten dan anderen.

Om een indruk te krijgen in hoeverre persoonlijkheid en gevoelens 
van gejaagdheid samenhangen, kijken we in tabel 2.7 naar gevoelens 
van hebzucht27 en spijt.28 De verwachting is dat mensen die steeds meer 
willen zich vaker gejaagd voelen dan mensen zonder gevoelens van heb
zucht. Ook mensen die twijfelen over gemaakte keuzes zouden eerder 
gevoelens van gejaagdheid kunnen ervaren dan mensen die niet twijfe
lend terugkijken. Voor beide verwachtingen is enige steun. Mensen die 
we kunnen typeren als ‘totaal niet hebzuchtig’ zeggen vaker dat ze zich 
nooit gejaagd voelen. Mensen die vaak nadenken over verspeelde kansen 
voelen zich vaker gejaagd dan mensen die daarover niet nadenken.

Minder mensen vinden drukte een eigen keuze
In de groepsgesprekken herkent men dat persoonlijkheid en verwach
tingen een rol spelen naast feitelijke drukte. Sommige mensen hebben 
sneller het gevoel dat ze iets missen of ze willen te veel. Sommige men
sen zijn nu eenmaal beter in het bewaken van hun grenzen of het maken 
van keuzen:

‘Bij ons [op het werk] was er wel sprake van werkdruk, maar je moet ook 
kijken hoe je er zelf mee omgaat. Je moet grenzen stellen.’ (Breda, groep 
algemeen publiek)

‘Stress en drukte is denk ik een keuze. Dat je ergens bij wilt zijn, omdat je 
bang bent iets te missen. Ik heb daar zelf geen last van. Als ik wel eens 

25 Anne Roeters en Jan Dirk Vlasblom, 
Intensivering van de tijd? In: Anne 
Roeters (red.), Alle ballen in de lucht. Tijds-
besteding in Nederland en de samenhang 
met kwaliteit van leven (p. 6986). Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2018, p. 82.

26 Anne Roeters (red.), Alle ballen in de lucht. 
Tijdsbesteding in Nederland en de samen-
hang met kwaliteit van leven. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018 
p. 16.

27 Gevoelens van hebzucht zijn gemeten 
met zeven stellingen over hebzucht 
die samen een goede schaal vormen 
( Cronbachs alfa is 0,87). Met dank aan 
Marcel Zeelenberg voor het ter beschik
king stellen van de Nederlandse versie 
van de stellingen over hebzucht en spijt. 
Zie verder T.G. Seuntjes, M. Zeelenberg, 
N. van de Ven en S.M. Breugelmans, 
Dispositional greed. Journal of Personality 
and Social Psychology, 2015, 108(6), p. 917.

28 De stelling die in tabel 2.7 wordt 
gebruikt, is één van de vijf stellingen 
die wordt gebruikt in een vragenblok 
naar spijt, zie B. Schwartz, A. Ward, 
J.  Monterosso, S. Lyubomirsky, K. White 
en D.R. Lehman, Maximizing versus 
satisficing: Happiness is a matter of 
choice. Journal of personality and social 
psychology, 2002, 83(5), p. 11781197. 
Ook de uit dat vragenblok afkomstige 
stelling ‘Als ik een keuze maak en die 
komt goed uit, voel ik me enigszins 
een mislukkeling wanneer ik hoor dat 
een andere keuze een betere uitkomst 
zou hebben gegeven’ hangt samen 
met gevoelens van gejaagdheid. Twee 
andere stellingen (‘Altijd wanneer ik 
een keuze heb gemaakt, ben ik nieuws
gierig naar wat er gebeurd zou zijn 
als ik iets anders had gekozen’, ‘Altijd 
wanneer ik een keuze heb gemaakt, 
probeer ik informatie te verkrijgen over 
hoe de andere alternatieven zouden 
zijn gelopen’) hangen niet samen met 
gejaagdheid.
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hoor wat anderen doen, denk ik ook “ik zou wel druk zijn als ik dat alle
maal zou moeten doen”.’ (Breda, groepsgesprek werkenden met jonge 
kinderen)

Denkt de Nederlandse bevolking dat drukte iets is wat mensen over
komt, waar ze niets aan kunnen doen? Of is het toch iets wat in het 
gedrag of de keuze van mensen zelf ligt?

Om dit te peilen legden we in de enquête de stelling voor dat ‘mensen 
die klagen over drukte gewoon niet kunnen kiezen’. Daarover zijn de 
meningen verdeeld. 23% is het eens met de stelling. 39% is het daar
mee niet eens en 38% neemt een neutrale positie in of weet het niet 
(zie tabel 2.8). Jongeren en hogeropgeleiden hebben vaker begrip voor 
drukke mensen en denken minder vaak dat mensen gewoon niet kun
nen kiezen. In vergelijking met 2010 is het aandeel dat vindt dat mensen 
die klagen over drukte niet kunnen kiezen aanzienlijk afgenomen: van 
36% naar 23%. Er lijkt dus wat meer begrip voor drukte; het heeft in ieder 
geval met meer te maken dan alleen het niet kunnen kiezen.

Drukte als statussymbool
Naast feitelijke drukte en persoonlijkheid wordt in de literatuur over 
gejaagdheid nóg een verklaring genoemd waarom sommige mensen 
zich drukker voelen dan anderen: drukte als statussymbool. Sommige 
mensen zeggen dat ze druk zijn, omdat ze het gevoel hebben dat dit nu 
eenmaal zo hoort of omdat ze denken dat het hun status geeft.29

In de groepsgesprekken hebben we hier expliciet naar gevraagd. 
De deelnemers denken dat ‘het druk zijn’ inderdaad wordt gebruikt als 
status symbool. Bijvoorbeeld op sociale media waar iedereen laat zien 
dat hij een druk en leuk leven heeft. Men vindt het raar als je niet druk 
bent.

Tabel 2.7 Ervaren gejaagdheid en gepercipieerde druk naar oordelen over het eigen leven, bevolking van 18+, 2018/4 
(in procenten)a

voelt zich nooit 
gejaagd

voelt zich zo nu  
en dan gejaagd

voelt zich vaak 
gejaagd

allen 18 63 17

heeft grip op het eigen leven (44%) 24 63 11

heeft weinig grip op het eigen leven (27%) 12 58 29

totaal niet hebzuchtig (36%) 25 58 16

niet hebzuchtig (50%) 14 67 18

beetje hebzuchtig (14%) 12 66 17

oneens met ‘als ik nadenk over hoe ik het in het leven doe, 
overdenk ik vaak kansen die ik verspeeld heb’ (83%) 20 65 14

eens met ‘als ik nadenk over hoe ik het in het leven doe, 
overdenk ik vaak kansen die ik verspeeld heb’ (17%) 9 59 28

a Dikgedrukte getallen wijken significant af van de andere groepen bij p < 0,01.

Bron: cob 2018/4

29 O. Sullivan en J. Gershuny, Speedup 
society? Evidence from the uk 2000 and 
2015 time use diary surveys, Sociology, 
2108, 52(1), p. 2038.
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A: ‘Het is nu een soort van taboe. Het wordt van je verwacht dat je het druk 
hebt. Nu is niks doen en op de bank zitten stom.’ (Amsterdam, groep 
algemeen publiek)

B: ‘Soms gebruik je het ook als excuus. Maar ik kijk soms op Facebook en 
vraag me af hoe ze dat allemaal doen.’

C: ‘Facebook is alleen maar schijn bedriegt! Mensen doen alsof. Het is 
opgeklopt.’

D: ‘Het is echt een tendens. Toen ik met prepensioen ging zeiden ze tegen 
me: maar je gaat toch wel vrijwilligerswerk doen of een hobby zoeken?’

A: ‘Je moet maatschappelijk verantwoord pensioneren, anders mag het 
niet!’

W: ‘Ik denk dat het nog steeds wel status geeft dat je een druk sociaal leven 
hebt. Social media zijn er vol mee “Kijk eens waar ik ben!”‘ (Breda, groep 
werkende ouders)

X: ‘Ik vind het soms ook wel eens lekker om te zeggen “drukdrukdruk” als 
een soort excuus. Het is dan makkelijker iets af te zeggen.’

Y: ‘In mijn omgeving heeft iedereen het druk, maar de vraag is waarmee. 
Vier keer per week uiteten is ook druk, maar ook ontspanning.’

Moderator: ‘Wordt er dan neergekeken op mensen die het niet druk heb
ben?’

Z: ‘Ja dat denk ik. Dat ze lui zijn is not done. Mensen die niet druk zijn, zijn lui, 
is dan het idee.’

Deelnemers aan de groepsgesprekken erkennen dat het fijn is om 
genoeg te doen te hebben, té rustig is niet goed. Maar ze vinden dat 
drukte geen statussymbool is (of zou moeten zijn). Als je zegt dat je druk 
bent, dan laat je volgens sommigen zien dat je je leven niet op orde hebt:

‘Het standaardantwoord op de vraag “Hoe is het?” is “Ja, druk man”.’ 
Maar nu vind ik je een beetje een sukkel. Dan denk ik “jij plant je werk 
verkeerd”.’ (Breda, groep algemeen publiek)

Mensen die gejaagd zijn ergeren zich vaker en vertrouwen anderen 
minder
Gevoelens van gejaagdheid blijken samen te hangen met oordelen over 
het eigen leven. Mensen die zich vaak gejaagd voelen, zijn minder vaak 
gelukkig en tevreden met hun gezondheid en dagelijkse activiteit (zie 
tabel 2.9). Gevoelens hangen niet alleen samen met oordelen over het 
eigen leven, maar ook met houdingen ten opzichte van anderen en de 
maatschappij. Mensen die zich gejaagd voelen, ergeren zich vaker aan 
asociaal gedrag van anderen en hebben minder sociaal vertrouwen. 
Mensen die zich nooit gejaagd voelen, noemen de manier van samen
leven iets minder vaak als probleem.

Tabel 2.8 Opvattingen over drukte, 
bevolking van 18+, 2018/4 
(in procenten)a

2010/
4

2018/
4

Mensen die klagen over 
drukte kunnen gewoon 
niet kiezen.

oneens 30 39

eens 36 23

a Percentages tellen samen met ‘neu
traal’ en ‘weet niet’ op tot 100%. Dik
gedrukte percentages wijken significant 
af van die van de meting in 2010 bij 
p < 0,01.

Bron: cob 2018/4
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Slot: een flexibele samenleving is goed, als je ermee 
om kan gaan

In opinieonderzoek zien we vaak dat mensen de situatie in het verleden 
beter vonden dan het nu is. Bij de ontwikkeling van een vaste naar een 
meer flexibele samenleving is dat nostalgische gevoel er nauwelijks. 
Mensen zien een ontwikkeling van een vaste naar een flexibele samen
leving en dat is voor velen een ontwikkeling in de gewenste richting. 
Weinigen zouden terug willen naar de situatie van vijftien jaar geleden. 
Mensen zijn gewend aan hun nieuwe verworvenheden, vooral als con
sument. Ze zien veel voordelen van flexibele werk en openingstijden, 
zoals grotere keuzevrijheid en het gemakkelijker combineren van werk en 
privé. Maar er is voor verreweg de meesten wel een grens aan de flexibi
liteit: men verwacht dat het ritme nog flexibeler wordt en dat hoeft voor 
een grote groep niet. Een meer  flexibele samenleving heeft namelijk ook 
nadelen, zoals het gevaar dat mensen langs elkaar heen leven en gebrek 
aan ingebouwde rustmomenten.

Tabel 2.9 Ervaren gejaagdheid naar oordelen over het eigen leven en de maatschappij, bevolking van 18+, 2018/4 
(in  procenten)a

voelt zich nooit 
gejaagd

voelt zich zo nu  
en dan gejaagd

voelt zich vaak 
gejaagd

allen 18 63 17

voelt zich niet gelukkig (25%) 7 57 33

voelt zich gelukkig (75%) 21 65 12

ontevreden met eigen gezondheid (14%) 12 59 29

tevreden met gezondheid (86%) 19 64 15

ontevreden met dagelijkse activiteit (9%) 10 53 36

tevreden met dagelijkse activiteit (91%) 18 65 15

ergert zich zelden of nooit aan asociaal gedrag (48%) 26 61 12

ergert zich vaak aan asociaal gedrag (53%) 11 65 22

noemt samenleven niet spontaan als probleem (65%) 20 62 16

noemt samenleven spontaan als probleem (35%) 14 67 19

oneens met – meeste mensen te vertrouwen (11%) 7 62 29

eens met – meeste mensen te vertrouwen (62%) 21 63 15

oneens met – je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de 
omgang met anderen (26%) 19 65 15

eens met – je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de 
omgang met anderen (39%) 15 63 21

a Dikgedrukte getallen wijken significant af van de andere groepen bij p < 0,01.

Bron: cob 2018/4
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De meeste mensen zien de ontwikkeling naar een flexibele samen leving 
als een autonome ontwikkeling, een rijdende trein die niet zal stop
pen. Ze zien het niet als een maatschappelijk probleem waar bepaalde 
instanties, bijvoorbeeld de overheid of werkgevers, de oorzaak van zijn. 
Voor zover het een probleem is, ligt het bij de mensen zelf, zo redeneert 
men. Bijvoorbeeld omdat mensen te hebberig en materialistisch zijn. 
Of omdat mensen hun grenzen niet goed kunnen aangeven. De alge
mene teneur is dat je weliswaar gemakkelijk kan worden meegezogen 
in de stress en drukte van de huidige samenleving, maar de verant
woordelijkheid om je hier aan te onttrekken ligt toch vooral bij jezelf. 
‘Druk, druk, druk’ zijn is tegenwoordig ook niet meer zo stoer als het 
was. Het wekt ook de indruk dat je de zaken niet onder controle hebt. 
Sommige mensen kiezen er soms ook bewust voor om (even) niet deel 
te nemen aan sociale media.

Het vermogen tot ‘nietsdoen’ is voor de een echter gemakkelijker 
te realiseren dan voor de ander. Niet alleen het ‘doen’ geeft drukte en 
stress, maar vooral ook de angst om ‘niets te doen’ en daardoor niet aan 
de verwachtingen te voldoen of dingen te missen. Zelfs gepensioneer
den moeten tegenwoordig ‘maatschappelijk verantwoord pensioneren’, 
aldus een deelnemer aan de groepsgesprekken. De keuzevrijheid van een 
meer flexibele samenleving biedt dus vooral mogelijkheden vindt men, 
maar kan een valkuil zijn als je niet weet hoe je ermee om moet gaan.
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Verantwoording

Achtergrond van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven
Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) wordt gedaan door het Sociaal en 
Cultureel Planbureau op verzoek van de Voorlichtingsraad (VoRa) en heeft de volgende 
doelstellingen:
§	 Het kabinet voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in opvattingen 

in de bevolking over maatschappelijke en politieke problemen en doeleinden, 
inclusief gegevens over algemene tevredenheid en onbehagen en zo mogelijk 
signaleringen van groepen die ‘negatief’ opvallen.

§	 Het informeren van politiek en publiek met uitvoeriger analyses van deze onder
werpen om Nederland in de tijd en internationaal te kunnen plaatsen en verschei
denheid binnen de Nederlandse samenleving in kaart te brengen en te duiden.

§	 Een bijdrage leveren aan de publieke discussie over maatschappelijke en politieke 
problemen en doeleinden door relativering en uitdieping van enquêtegegevens 
over de publieke opinie met behulp van vergelijkende analyses en kwalitatief 
onderzoek.

Het onderzoek resulteert in kwartaalrapporten en in studies. De volgende 
achtergrond studie en twee verdiepingsstudies zijn verschenen en beschikbaar op 
www.scp.nl/publicaties:
§	 Paul Dekker (red.), Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burger-

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

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

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

Onderzoek in het vierde kwartaal van 2018
Het enquêteonderzoek van dit kwartaal is uitgevoerd door samr op een steekproef 
van personen van 18 jaar en ouder uit zijn bestand Samsam, voormalig De Onder
zoek Groep. Het deel van dit onderzoekspanel waarvan voor het cob gebruik wordt 
gemaakt, is samengesteld op basis van telefonische werving en maakt geen gebruik 
van zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen in principe geen vergoeding, maar 
181 panelleden die telefonisch niet kunnen worden uitgenodigd en herinnerd, ontvan
gen een cadeaubon van € 7 om hen snel en positief te laten reageren.
Omdat in het panel onvoldoende jongeren (1834 jaar) tot medewerking aan het cob 
kunnen worden bewogen, zijn dit kwartaal voor het eerst aanvullend respondenten 
geworven door schriftelijke benadering van 1600 jongeren uit een personensteekproef 
van het cbs. Dat leverde in eerste instantie 50 respondenten op en na een reminder 
met de toezegging van een cadeaubon van € 7 of € 10 nog eens 54 respondenten. 
Vergelijking van deze groepen onderling en van alle 104 nieuwe jongeren met de 112 
regulier geworven jongeren leert dat er maar een paar significante (p < 0,05) verschil
len zijn: de nieuwe jongeren geven gemiddeld een lager rapportcijfer voor vertrouwen 
in de televisie (5,3 tegenover 5,8 bij de regulier geworven jongeren) en dat komt door 
de onbetaalde nieuwe jongeren die met een 4,9 afwijken van de 5,7 van de betaalde. 
De onbetaalde jongeren geven een hoger cijfer aan de vakbonden (6,3; de betaalde 
5,6) en minder vaak een voldoende voor de economie (78%; de betaalde 92%). Dat 
zijn maar vier ‘significante’ verschillen op 74 vergelijkingen; die mogen dus worden 
beschouwd als toevalstreffers.
In totaal hebben 1226 mensen tussen 1 oktober en 12 november 2018 de vragenlijst 
volledig ingevuld (1061 via internet en 165 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van de 
online vragenlijst was 22 minuten. 96% beoordeelt het onderzoek met een voldoende 
en het gemiddelde cijfer is een 7,6. Tenzij anders vermeld, zijn in dit rapport de resul
taten gewogen op sekse, leeftijd, opleiding en internetgebruik. De weegfactor varieert 
van 0,5 tot 2,9 en de weegefficiëntie is 82%, resulterend in een effectieve steekproef 
van 1008. Zie verder de hierna vermelde onderzoeksverantwoording van samr.
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Het focusgroeponderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Kantar Public en 
Ruigrok NetPanel. Beide bureaus voerden een gesprek met een groep 2065jarigen 
en met een groep werkende ouders waarvan het jongste kind hoogstens 12 jaar was. 
Kantar Public deed dat op 11 oktober in Amsterdam, Ruigrok NetPanel op 15 oktober 
in Breda. De gesprekken bestonden uit een algemene ronde over hoe het nu gaat 
met Nederland, een intermezzo met het invullen en bespreken van twee vragen uit 
de enquête en een uitgebreide discussie over de 24 uurseconomie, flexibilisering 
en tijdsdruk. Wat in dit rapport is vermeld over de focusgroepen is ontleend aan de 
hiernavolgende rapportages van de onderzoeksbureaus en eigen waarneming van de 
onderzoekers van Sociaal en Cultureel Planbureau.
Rapporten, beschikbaar op www.scp.nl/publicaties:
§	 Judith ter Berg en Yolanda Schothorst, cob-focusgroepen vierde kwartaal 2018: Amster-

dam. Amsterdam: Kantar Public, oktober 2018 (projectnummer H4853).
§	Marit Klooster en Sander Toet, cob-focusgroepen, 2e kwartaal 2018, Breda. Amster

dam: Ruigrok NetPanel, oktober 2018.
§	 Petra Immerzeel, Tessa Dahlmans en Jurian Broers, Onderzoekstechnische ver-

antwoording Burgerperspectieven 2018, 4e kwartaal. Leusden: samr, november 2018 
(projectnummer 30.123).

Onderwerpen in eerdere kwartaalberichten
2008|1: mediagebruikers, institutioneel vertrouwen, machteloosheid en Europa;
2008|2: levensinstellingen, informatie voor de regering en maatschappelijke partici

patie;
2008|3: groepen werkenden, economische en persoonlijke toekomstverwachtingen;
2008|4: basismotivaties, overheidsuitgaven, de crisis en publieke omgangsvormen;
2009|1: vrijheid van meningsuiting en Europa;
2009|2: opvoeding en gezin en de media over de crisis;
2009|3: de economische crisis voor mbo’ers en mkb’ers en politieke onvrede;
2009|4: politiek (on)tevredenen en de multiculturele samenleving;
2010|1: maatschappelijke tegenstellingen en de relaties tussen jong en oud;
2010|2: bezuinigingen en vertrouwen in informatie over klimaat en vaccinatie;
2010|3: gevoelens van onveiligheid en internationalisering;
2010|4: grip op het leven en de publieke gevolgen van gejaagdheid;
2011|1: eurocrisis en vergelijking Denemarken – Nederland;
2011|2: Nederland in het buitenland, buitenlands beleid en burgertypen;
2011|3: eigen verantwoordelijkheid en groepen mediagebruikers;
2011|4: de inrichting van Nederland en sterke punten van Nederland;
2012|1: ontwikkelingen in de publieke opinie tussen 20082011;
2012|2: economische crisis en toekomst, Europa en opleidingsniveaus;
2012|3: houdbaarheid van de medische zorg en aow en wensen voor de formatie;
2012|4: vrijwilligerswerk, maatschappelijke tegenstellingen, buitenland, niet 

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

ming’;
2014|4: opvattingen over decentralisaties en vrijheid van meningsuiting;
2015|1: internationale politieke situatie, lokale tevredenheid en burgertypen;
2015|2: Europese Unie en burgerparticipatie;
2015|3: soorten vertrouwen in Nederland en politiek vertrouwen internationaal;
2015|4: perspectieven van mboopgeleiden;
2016|1: decentralisaties en referenda;
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2016|2: vluchtelingen en pessimisme en optimisme over Nederland;
2016|3: politiek vertrouwen & verantwoordelijkheden en kerkelijkheid & gods

dienst;
2016|4: energietransitie en electorale diversiteit;
2017|1: maatschappelijk onbehagen en politieke onvrede;
2017|2: discriminatie, vertrouwen in de media en het politieke landschap;
2017|3: toekomstperspectieven en de inhoud van optimisme;
2017|4: tien jaar Burgerperspectieven: veranderingen, trends en terugblikken;
2018|1: vertrouwen in informatiebronnen en lokaal bestuur & decentralisaties;
2018|2: globalisering en onveiligheidsgevoelens;
2018|3: samenleven.




