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Belangrijkste bevindingen tweede kwartaal 2019

Negatieve trend in stemming 
tot stilstand gekomen
De afgelopen twee kwartalen 
werd men iets minder positief 
over de richting die Nederland 
opgaat. De economische stem
ming werd met name vorig 
kwartaal negatiever. Die trend 
zet dit kwartaal niet door: 
73% verwacht de komende twaalf 
maanden een gelijke of betere 
Nederlandse economie (vorig 
kwartaal was dit 67%).

Oordelen over de eigen 
financiële positie en toekomst 
en het vertrouwen in politieke 
instituties zijn stabiel. Al met 
al lijkt de negatieve trend in de 
publieke stemming het afgelopen 
jaar te zijn gestabiliseerd, maar of 
dit duurzaam is, zal de komende 
kwartalen moeten blijken.

 →  p. 5-6

Steun voor investeringen in 
het klimaat fors afgenomen
Net zoals in vorige metingen 
geven Nederlanders het vaakst 
te kennen dat er meer geld moet 
worden geïnvesteerd in onder
wijs, zorg en het bestrijden van 
armoede. Op kunst en cultuur, 
militaire missies en ontwikke
lingshulp mag bezuinigd worden.

Opvallend dit kwartaal is 
dat de steun voor investeringen 
in het milieu en internatio
nale klimaatproblemen fors is 
afgenomen: van 46% naar 38%. 
Ook zijn Nederlanders het in 
vergelijking met een jaar geleden 
vaker zeer eens óf zeer oneens 
met de stelling: ‘Nederland moet 
meer dan nu bijdragen aan de 
oplossing van internationale 
klimaatproblemen.’ Dit gaat ten 
koste van het aantal mensen dat 
zegt neutraal te zijn. Het klimaat
debat lijkt de afgelopen kwarta
len dus op stoom te zijn geraakt. 

Daarbij is per saldo de steun 
voor extra klimaatinvesteringen 
(ten opzichte van wat er nu al is 
afgesproken) onder de bevolking 
afgenomen. Men heeft de indruk 
dat Nederland zijn steentje al 

Milieu en klimaat als probleem en begrotingsprioriteit (in procenten)
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bijdraagt en dat, vooral wat de 
vermindering van het gasver
bruik betreft, de politiek wellicht 
wat te hard van stapel loopt.

 →  p. 11-12, 15-18
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Hogeropgeleiden tevredener 
met politiek en democratie
Lageropgeleiden en hogeropge
leiden verschillen minder van 
elkaar in tevredenheid met het 
eigen leven (een 7 en een 7,4 als 
rapportcijfer) dan in tevreden
heid met het functioneren van 
de democratie en in waardering 
voor de Haagse politiek: lager
opgeleiden geven dan gemiddeld 
een punt lager als rapportcijfer.

De waardering van de Haagse 
politiek hangt meer samen met 
de tevredenheid met de nationale 
economie dan met de tevreden
heid met de eigen financiële 
situatie.

 →  p. 19-22, 24-25

Tevredenheid met het eigen leven, de democratie en de Haagse politiek 
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Zorgen over de zorg: over 
hoge kosten, personeel, 
ouderenzorg en wachtlijsten
De gezondheidszorg en oude
renzorg worden vaak genoemd 
als urgent thema. 26% noemt 
het onderwerp spontaan als 
belangrijkste probleem en in 
een gesloten vragenlijst komt 
het in het najaar van 2018 als 
belangrijkste prioriteit naar 
boven. 75% vindt dat er meer geld 
uitgegeven moet worden aan het 
verbeteren van de zorg. Mensen 
maken zich zorgen over het per
soneel (te weinig personeel, hoge 
werkdruk, laag salaris), de hoge 
kosten, ouderenzorg, wacht
lijsten, bureaucratie en de grote 
macht van verzekeraars.

De zorgen over de zorg staan 
niet op zichzelf. Mensen plaatsen 
ze binnen de context van de steeds 
duurdere kosten van het levens
onderhoud en een groeiende 
tweedeling tussen mensen met 
wie het goed gaat en die hun weg 
kunnen vinden in Nederland en 
mensen die buiten de boot vallen.

 →  p. 28

Ongerustheid breed gedeeld, 
maar grote verschillen in 
ervaren impact op het eigen 
leven
Dat de gezondheidszorg een 
belangrijk maatschappelijk pro
bleem is, wordt breed gedeeld. 
Vrouwen en ouderen noemen het 
wel vaker dan jongeren en man
nen, maar de verschillen naar 
opleidingsniveau zijn beperkt. 
Die doen zich wel voor als we kij
ken naar de ervaren en verwachte 
impact van de problemen met de 
zorg voor het persoonlijk leven. 
Hogeropgeleiden maken zich 
daarover veel minder persoon
lijke zorgen. Mensen in een 
financieel kwetsbare positie zijn 
vaker persoonlijk bezorgd.

 →  p. 39

Mensen blijven solidariteit in 
de zorg belangrijk vinden
Mensen leggen de schuld van 
de hoge zorgkosten vooral bij 
de marktwerking, de macht van 
zorgverzekeraars en de farmaceu
tische industrie, verspilling van 
medicijnen en te veel bureau
cratie. Als dat wordt aangepakt, 
dan kan de zorg goedkoper denkt 
men.

In de enquête en groeps
gesprekken over betaalbaar
heid van de zorg blijkt de brede 
toegankelijkheid van de zorg 
steeds een belangrijk punt. Men 
hecht veel waarde aan solidariteit 
tussen ziek en gezond en tussen 
hogere en lagere inkomens. 
67% vindt het oneerlijk om de 
hoge zorgkosten vooral te laten 
betalen door de mensen die zorg 
nodig hebben. Men wenst geen 
tweedeling in de zorg, maar heeft 
het idee dat die op dit moment 
wel aan het ontstaan is.

 →  p. 42
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Ten geleide

In dit 46e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectie
ven (cob) onderzoeken we de Nederlandse publieke opinie in het tweede 
kwartaal van 2019. In hoofdstuk 1 volgen we ontwikkelingen in de 
publieke stemming en opinie in het algemeen en gaan we dieper in op 
de steun voor het klimaatbeleid en de tevredenheid met de democratie 
en de Haagse politiek. Hoofdstuk 2 gaat over de zorg. De gezond
heidszorg en ouderenzorg worden steevast genoemd als belangrijk 
maatschappelijk probleem en prioriteit voor de regering. We gaan na 
wat er volgens burgers speelt in de zorg, hoe zij aankijken tegen de 
betaalbaarheid van de zorg en hoe zij denken dat de zorgkosten kunnen 
worden beteugeld.

De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld van 1 april 
tot en met 5 mei. Op 16 en 18 april werden in totaal vier focusgroepen 
gehouden. Net als in het vorige kwartaal zijn dit kwartaal in de leeftijds
categorie 1834 jaar extra respondenten geworven om bovenop de 
reguliere selectie het tekort aan jongeren in het onderzoekspanel aan te 
vullen. Zie verder de onderzoeksverantwoording achterin.

In dit kwartaalbericht presenteren we de uitkomsten van de enquête
gegevens in tabellen en figuren, maar we laten respondenten soms ook 
(bijna) letterlijk aan het woord. Als de citaten afkomstig zijn van open 
antwoorden uit de cobenquête, dan vermelden we achter het citaat het 
geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau van de respondent. Als de 
citaten afkomstig zijn uit de groepsgesprekken, dan we vermelden we uit 
welke focusgroep het citaat afkomstig is.

In de enquêteperiode was er in de media veel aandacht voor (de 
gevolgen van) het klimaatbeleid, rumoer binnen Forum voor Demo
cratie, de nasleep van de aanslagen in Sri Lanka, de discussie over een 
nieuw pensioenstelsel, de aanloop naar de Europese verkiezingen en de 
moeilijkheden die starters op de woningmarkt ondervinden.

Inhoud
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1 Hoe gaat het met Nederland?

Kernpunten

 → De negatieve trend in de stemming in het algemeen en de economische verwachtingen in het bijzonder 
sinds medio vorig jaar is dit kwartaal tot stilstand gekomen.

 → Of men het met Nederland de verkeerde of goede kant op vindt gaan, heeft veel te maken met de poli-
tiek en hoe men staat tegenover de multiculturele samenleving.

 → ‘Verkeer, vervoer en fysieke leefomgeving’ wordt de afgelopen tien jaar geleidelijk vaker als een sterk 
punt van Nederland genoemd, waarbij wordt verwezen naar de infrastructuur, wegen en het goede 
openbaar vervoer.

 → De bereidheid om extra geld uit te trekken voor de aanpak van internationale milieuproblemen en kli-
maatverandering is aanzienlijk afgenomen.

 → Nederlanders zijn tevreden met de democratie in eigen land, maar minder tevreden met de democratie 
in de eu. De tevredenheid met de nationale democratie vertoont een stijgende trend.

 → Wie ontevreden is over het functioneren van de democratie heeft minder vertrouwen in politici en is 
vaker voorstander van referenda; wie tevreden is, heeft minder vertrouwen in de politieke competenties 
van medeburgers.

 → Vrouwen hebben meer waardering voor de Haagse politiek dan mannen. De waardering hangt veel 
sterker samen met de tevredenheid over de economie dan met de tevredenheid over de eigen financiële 
positie.

Het gaat nog steeds goed en zelfs weer wat beter

In het eerste kwartaalbericht van dit jaar meldden we dat Nederlanders 
de afgelopen paar kwartalen aanzienlijk minder positief waren gewor
den over de economie, hun financiële verwachtingen en hoe het met 
Nederland in het algemeen gaat. Deze negatieve trend die in de tweede 
helft van vorig jaar is ingezet, lijkt dit kwartaal tot staan te zijn gekomen. 
Figuur 1.1 laat zien dat onze vaste stemmingsindicatoren in vergelijking 
met het vorige kwartaal dit kwartaal niet zijn gedaald.

Wat springt in het oog als we dit kwartaal de antwoorden lezen die 
respondenten hebben gegeven op de vraag waarom het volgens hen de 
goede of de verkeerde kant opgaat met Nederland? Het woord ‘klimaat’ 
wordt dit kwartaal aanzienlijk vaker opgeschreven1 en een aantal respon
denten maakt in de antwoorden expliciet melding van de ‘versnippering’ 
of ‘versplintering’ van het politieke landschap. Het thema klimaat is 
vermoedelijk op komen zetten door de toegenomen intensiteit waarmee 
wereldwijd dit kwartaal de klimaatdiscussie werd gevoerd, terwijl het 
tweede thema ongetwijfeld een resultaat is van de Provinciale Staten
verkiezingen, waarbij het politieke landschap verder gediversifieerd is 
geraakt. We zullen in dit hoofdstuk beide thema’s bespreken.

Zowel in de geschreven antwoorden als in beide focusgroepgesprek
ken die we dit kwartaal hebben georganiseerd, uitten mensen hun 
zorgen over de verharding, verruwing en onverdraagzaamheid in de 
samenleving, bijvoorbeeld:

‘Maak mij zorgen om de verharding en weinig tolerante houding jegens 
elkaar.’ (man, 62 jaar, hbo)

1 Dit kwartaal 73 keer en in het vorige 
kwartaal 45 keer, respectievelijk 10% en 
5% van de mensen die een toelichting 
op hun antwoord geven. De aantallen 
zijn op zich niet groot, maar het gaat 
hier om wat mensen zelf opschrijven, 
niet om iets wat ze aangeboden krijgen 
en aankruisen.
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‘Over het toenemende individualisme en de verharding van de maat-
schappij maak ik me zorgen.’ (man, 53 jaar, hbo)

In allebei de focusgroepen die in Amersfoort zijn gehouden, werd bij
voorbeeld verwezen naar de Doesliefcampagne van Sire als reactie op de 
verslechterde omgangsvormen en in de Amsterdamse focusgroepen was 
de verharding een van de belangrijkste redenen die werden genoemd 
waarom het de verkeerde kant opgaat (Amsterdam, hogeropgeleiden).

A5: ‘Ik kom nog uit de oude hippietijd, daar zorgde iedereen voor elkaar, 
minder hard en meer cohesie. Het is ook de overheid die de collectieve 
verantwoordelijkheid niet meer propageert.’

A3: ‘Dat gebeurt al de laatste tien jaar.’

A5: ‘En als er dan meer wordt gegraaid, dan wordt dat als deugd ervaren, 
want als je dat niet doet dan ben je dom. Onze normen en waarden zijn 
uitgehold en dat vind ik triest.’

A3: ‘Het economisch model regeert steeds meer.’

A5: ‘Ja, het geld regeert.’

A1: ‘Het is tegenwoordig wel keihard tegenover elkaar. Als iemand iets 
vindt, dan is er geen genuanceerd gesprek meer. Je kan het prima oneens 
zijn, maar heb een normaal gesprek.’

Figuur 1.1 Positieve waarderingen en verwachtingen, bevolking van 18+, 2008-2019/2 (in procenten)a
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a De voldoendes zijn het percentage scores 6-10 op een schaal van 1-10 voor tevredenheid. De financiële en economische verwachtingen 
betreffen de komende twaalf maanden.

Bron: cob 2008|1-2019|2
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A6: ‘Accepteren dat men een andere mening kan hebben.’

A3: ‘Maar die polarisatie is daar ook een kenmerk van.’

A5: ‘Exact.’

A6: ‘Op hoofdlijnen is het hoe je ermee omgaat. Er zijn mensen om me 
heen die wel voor elkaar zorgen, vrienden die elkaar verzorgden toen het 
niet goed ging, carpoolen met mensen, respect in gesprek, maar ik snap 
wel dat mensen anders denken. Het gebeurt ook niet altijd, maar het is 
wel hoe je jezelf opstelt.’

A3: ‘Het gedrag van mensen in de sociale ruimte is wat individualisti-
scher en onbehoorlijker geworden. Als je in het buitenland bent geweest 
dan denk je “Nederland horkenland”. Dat sociale beleefdheid niet zo 
gebezigd is hier. Het is ieder voor zich en dat merk je bijvoorbeeld als je 
’s ochtends in de trein stapt. Als je niet assertief bent dan red je het niet 
om een zitplaats te krijgen.’

A4: ‘Dat is volgens mij wel iets van de grote steden. Ik woon in de Achter-
hoek en daar is het anders. In de grote stad is het meer vechten voor je 
eigen hachje.’

A5: ‘Ja, daar is een groot mentaliteitsverschil.’

A7: ‘Nou, dat verandert ook wel in de kleine dorpen hoor. Als mensen 
verhuizen stellen mensen zich niet voor en nee, het is niet altijd erg aar-
dig. Wat wij meemaken in de ziekenhuizen, daar worden we bijna aange-
vallen. Je schrikt wel in een ziekenhuis als je die verandering merkt. Dat 
zijn patiënten of familie. Ze hebben geen inzicht in hoe hard we werken, 
maar het is zo onbeleefd.’

A4: ‘Waar komt dat uit voort dan?’

A7: ‘De individualisering. Mensen zijn zo verwend door onze mooie 
maatschappij dat ze ook ongeduldiger worden. En ook heel snel wordt 
er discriminatie gezegd. Ik vroeg of kinderen niet wilden rennen en toen 
kreeg ik gelijk een klacht. In het ziekenhuis schrikken mensen van de 
toenemende onbeleefdheid.’

Ook dit kwartaal staat de categorie ‘samenleving’ bovenaan in het 
na  tionaal probleembesef. Kortom, wat de tevredenheid met (en de 
verwachtingen voor) de Nederlandse economie betreft (zie figuur 1.1) is 
men best tevreden, maar over de wijze waarop Nederlanders met elkaar 
omgaan, is men zich dit kwartaal niet minder zorgen gaan maken.

Wie vinden het de goede of de verkeerde kant opgaan met 
Nederland?
We vragen elk kwartaal of Nederlanders het de goede of de verkeerde 
kant vinden opgaan met Nederland. Voor het eerst hebben we vorig jaar 
deze vraag, met overigens ook de mogelijkheid om hierop een neutraal 
antwoord te geven, gesteld in een ander groot onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau, te weten Culturele Veranderingen in Nederland 
(cv) en de scp Leefsituatieindex (sli). Dit stelt ons in staat de antwoor
den op deze vraag in verband te brengen met een aantal in het cob niet 
nagevraagde kenmerken (zie tabel 1.2).
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Kader 1.1 Toelichtingen van neutrale mensen

Aan het einde van de cob-enquête vragen we mensen de balans op te maken: ‘In dit onderzoek zijn allerlei 
onderwerpen aan de orde geweest. We willen nog graag weten hoe u al met al vindt dat het gaat met Nederland. Vindt u dat 
het over het algemeen de verkeerde kant of de goede kant opgaat in Nederland?’ Mensen moeten dan kiezen tussen 
de verkeerde kant (duidelijk of iets meer de verkeerde kant) of de goede kant (duidelijk of iets meer de goede 
kant) en kunnen die keuze alleen met een ‘ik weet het niet’-antwoord ontwijken. Er wordt geen neutraal of 
enerzijds/anderzijds-antwoord aangeboden. We kozen hiervoor, omdat we de vraag vooral bedoelden om 
mensen daarna om een toelichting te kunnen vragen en het lastig leek om een toelichting te geven bij een 
neutraal antwoord.
Vorig jaar (cob 2018|2: 12)2 lieten we met ander onderzoek zien dat de toevoeging van een neutrale antwoord-
mogelijkheid meer ten koste gaat van de keuze voor de goede kant dan van de verkeerde kant. Tabel 1.1 laat 
zien dat dat voor het hele jaar 2018 en het laatste kwartaal van 2017 weer het geval is.

Tabel 1.1 Hoe gaat het al met al met Nederland?, bevolking van 18+, 2017-2018 (in procenten)

cob 2017|4 & 2018 sli 2017-2018

duidelijk de verkeerde kant op 12 8

iets meer de verkeerde dan goede kant op 33 26

het gaat evenveel de goede als de verkeerde kant op . 26

iets meer de goede dan verkeerde kant op 37 21

duidelijk de goede kant op 8 8

ik weet het niet 11 11

Bron: cob 2017|4-2018|4 en sli 2017-2018

Het merendeel van de respondenten in de neutrale middencategorie (namelijk 120 van de in totaal 202 res-
pondenten) geeft een toelichting op hun antwoord. Wat schrijven zij op? Drie soorten antwoorden vallen op. 
Ten eerste ‘enerzijds, anderzijds’-toelichtingen, ten tweede beweringen dat er per saldo nauwelijks of geen 
positieve of negatieve ontwikkeling is en ten derde overwegingen dat het nu nog wel goed gaat, maar dat er 
reden is tot zorg:

‘Op bepaalde vlakken de goede kant, op andere vlakken de verkeerde kant.’ (man, 28 jaar, wo)

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

‘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)

2 En in het laatste kwartaal van 2018 
(cob 2018|4: 11) hebben we daarnaast 
 gekeken naar de toelichtingen die 
door deze neutrale tussengroep zijn 
 gegeven. Omdat het betreffende 
onderzoek toen nog niet was afgerond, 
beschikken we dit kwartaal over iets 
meer  gegevens.
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Tabel 1.2 Achtergronden van verschillende opvattingen over hoe het met Nederland gaat, bevolking van 18+, 2017-2018 
(in procenten en indicaties voor significante effecten)

groepen met verschillende ideeën over 
welke kant het opgaata

effectenbverkeerde kant neutraal goede kant

allen 34 26 28

vrouw (53%) i.p.v. man 34 29 26 g-

≥ 50 jaar (49%) i.p.v. 18-49 jaar 36 24 30

havo+ (41%) i.p.v. t/m mbo 25 30 37 v- g+

bij benadering helft meest tevredenen met:

het leven dat u op dit moment leidt (8+: 68%) 31 26 33 v- g+

uw maatschappelijke positie (8+: 57%) 31 26 34 g+

de financiële middelen van uw huishouden (8+: 54%) 30 26 35 v- g+

de Nederlandse samenleving (7+: 66%) 24 28 37 v- g+

de regering (7+: 46%) 19 28 43 v- g+

instemming met i.p.v. afwijzing van de volgende opvattingen:

Normen en waarden gaan achteruit. (56%) 49 21 20 v+ g-

Er spelen vandaag de dag dingen in Nederland die maken dat ik 
mij ervoor schaam een Nederlander te zijn. (45%) 45 23 23 v+ g-

Ik wil liever een Nederlander zijn dan bij enig ander volk in de 
wereld horen. (49%) 37 22 30

Er wonen te veel mensen van een andere nationaliteit in ons land. 
(31%) 55 18 15 v+ g-

Het Nederlandse lidmaatschap van de eu is een goede zaak. (65%) 26 27 36 v- g+

De inkomensverschillen in ons land zijn te groot. (65%) 40 27 23 v+ g-

Ik maak me zorgen over de toestand van het milieu. (62%) 36 25 29 v+

Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de regering 
doet. (49%) 46 22 18 v+ g-

Ik denk niet dat Kamerleden en ministers veel geven om wat 
 mensen zoals ik denken. (44%) 48 21 17 v+ g-

Het zou een goede zaak zijn als het bestuur van het land werd 
overgelaten aan enkele krachtige leiders. (25%) 45 18 24 v+

Over sommige, voor ons land belangrijke beslissingen moet 
door de kiezers zelf worden gestemd, het zogenaamde 
 referendum. (69%) 39 25 24 v+ g-

a Leesvoorbeelden: 34% van de vrouwen (die 53% uitmaken van alle respondenten) vindt het de verkeerde kant opgaan met Nederland en 
26% vindt het de goede kant opgaan (29% kiest het neutrale antwoord en de resterende 11% (niet vermeld) geeft aan het niet te weten). 
Van de 68% van alle respondenten die het leven dat ze op dit moment leiden een 8 of meer als rapportcijfer geeft, vindt 31% het de ver-
keerde kant opgaan en 33% de goede kant op (26% neutraal en dus 10% ‘weet niet’).

b Significante (p < 0,05) effecten (+ of -) van de genoemde achtergrond op het meer de verkeerde kant (v) of meer de goede kant (g) op 
vinden gaan in plaats van het tegenovergestelde en neutrale antwoord. De effecten zijn gecorrigeerd voor de effecten van sekse, leeftijd 
en opleidingsniveau.

Bron: cv/sli 2017-’18
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Wie tevreden is met het eigen leven, vindt het vaker de goede kant 
opgaan met het land en minder vaak de verkeerde kant op. Groot zijn de 
verschillen echter niet. Tevreden zijn met de samenleving en de rege
ring is duidelijk van meer belang. Het al of niet van mening zijn dat de 
normen en waarden achteruitgaan, maakt nog meer verschil. Zich soms 
schamen om Nederlander te zijn vanwege dingen die in het land gebeu
ren, heeft ook een duidelijke relatie, maar blijdschap dat men Neder
lander is, heeft geen noemenswaardig effect. De overige opvattingen 
hebben te verwachten effecten, waarbij opvalt dat mensen die vinden 
dat ze politiek geen invloed hebben en dat er te veel buitenlanders in ons 
land wonen heel weinig positief gestemd zijn over de ontwikkeling van 
het land.

Wat zijn in de rij van 19 achtergronden in combinatie de belangrijk
ste voorspellers voor een keuze voor de verkeerde kant of voor de goede 
kant? In beide gevallen zit de tevredenheid met de regering en de opvat
ting over de ontwikkeling van normen en waarden in de top vijf voor
spellers. Oftewel: mag je uit de selectie van tabel 1.2 maar twee vragen 
stellen om te voorspellen of iemand een maatschappelijk pessimist of 
optimist is, vraag dan naar wat men van de regering en van de ontwik
keling van normen en waarden vindt. Bij de keuze voor verkeerde kant 
wordt de top vijf voorspellers verder gevormd door schaamte Nederlan
der te zijn en opvattingen over het aantal buitenlanders en ongeïnteres
seerde politici. Bij de keuze voor goede kant doen dat de tevredenheid 
met de samenleving en opvattingen over het eulidmaatschap en inko
mensongelijkheid.3

Vertrouwen in instituties

Geen verandering op korte termijn
Figuur 1.2 biedt een overzicht van de ontwikkelingen in institutioneel 
vertrouwen. Ook hier signaleren we voor de korte termijn geen verande
ringen. Alle afwijkingen van het vorige kwartaal liggen statistisch in de 
marges van het toeval.

Vertrouwen in de rechtspraak is het grootst en in de regering en 
Tweede Kamer het geringst. De daling van het vertrouwen in grote onder
nemingen sinds de tweede helft van vorig jaar zet ook dit kwartaal door.

Prioriteiten: begrotingsposten, problemen en 
sterke punten

Nog steeds meer geld voor onderwijs en zorg en minder geld voor 
cultuur en buitenland
Nederlanders willen nog steeds dat er vooral veel extra geld wordt uit
gegeven aan onderwijs, zorg, bestrijden van armoede, veiligheid en het 
vergroten van de werkgelegenheid en zien graag dat er bezuinigd wordt 
op ontwikkelingssamenwerking, subsidies voor kunst en cultuur en de 
Nederlandse bijdrage aan internationale militaire missies en conflict
beheersing. In vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar is de 

3 De resultaten van verschillende 
selectietechnieken komen overeen. 
Afgaande op de waarde van Nagelkerk 
pseudo r2 is met de top vijf de keuze 
voor de verkeerde kant beter voorspel-
baar (0,35) dan de keuze voor de goede 
kant (0,24). Dat was waarschijnlijk 
anders geweest wanneer we ook een 
indicator hadden gehad voor tevreden-
heid met de economie. Die blijkt in het 
cob een belangrijke determinant voor 
maatschappelijk optimisme te zijn en 
komt in de toelichtingen in dat onder-
zoek ook sterk naar voren als reden 
waarom het de goede kant opgaat met 
Nederland (cob 2016|2: 29-31; 2018|2: 
8-10). 
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Figuur 1.2 Vertrouwen in zeven instituties, bevolking van 18+, 2008-2019/2 (in procenten)a
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a Vermeld zijn percentages scores 6-10 op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) tot 10 (alle vertrouwen) in antwoord op de vraag ‘Hoe-
veel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’.

Bron: cob 2008|1-2019|2

begrotingsprioritering van de Nederlandse bevolking daarmee groten
deels hetzelfde gebleven.

Een grote verandering dit kwartaal betreft het milieu. Een jaar geleden 
merkten we in ons kwartaalbericht nog op dat Nederlanders sinds 2014 
een grotere prioriteit zijn gaan geven aan het milieu. Eind vorig jaar 
steeg de nettosteun voor meer uitgaven aan de aanpak van internatio
nale milieuproblemen en klimaatverandering nog iets verder naar het 
hoogste niveau dat we ooit gemeten hebben. Dit kwartaal (zie figuur 1.3) 
zijn we echter ineens weer op het niveau van 2008 en is de steun voor 
deze begrotingspost in drie maanden tijd dus aanzienlijk gedaald. We 
gaan hier later in dit hoofdstuk nader op in.

Grootste problemen en belangrijkste sterke punten
We vragen mensen elk kwartaal om met trefwoorden op te schrijven wat 
zij de grootste problemen van Nederland vinden. Vervolgens vragen we 
ze de sterke punten te benoemen. Men kan in beide gevallen maximaal 
vijf onderwerpen opschrijven. Net als in vorige kwartalen vinden men
sen het makkelijker problemen te formuleren dan sterke punten.

We delen de onderwerpen in zestien categorieën in en daarmee vol
gen we de ontwikkelingen in het nationale probleembesef en de natio
nale trots. In figuur 1.4 laten we de ontwikkeling zien van de huidige top 
vijf grootste probleemcategorieën en in figuur 1.5 de ontwikkeling van 
de huidige top vijf grootste categorieën van sterke punten.

Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn er geen grote veranderingen 
waarneembaar. De vijf grootste nationale problemen zijn hetzelfde 
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gebleven. Vermeldenswaardig, maar net buiten de figuur gebleven, is 
wel dat de categorie ‘natuur en milieu’ als onderdeel van het nationaal 
probleembesef sinds eind vorig jaar (toen nog op plek negen) aan een 
opmars bezig is en nu als categorie op plek zes in ons nationaal pro
bleembesef staat. Dit kwartaal zien we daarnaast de categorie ‘verkeer, 
vervoer en fysieke leefomgeving’ nieuw binnenstromen in de top vijf 
van onderwerpen waar Nederlanders het meest positief, blij of trots 
over zijn. Vooral woorden zoals ‘infrastructuur’, ‘wegen’ en ‘openbaar 
vervoer’ worden daarbij vaak opgeschreven. Deze categorie laat sinds het 
begin van onze metingen geleidelijk, met pieken en dalen uiteraard, een 
licht stijgende trend zien.

Tabel 1.3 Gewenste veranderingen in uitgaven aan politieke doelen, bevolking van 18+, 2019/2 (in procenten)a

veel 
minder 
geld

minder 
geld zoals nu

meer 
geld

veel 
meer 
geld

ik weet 
het niet

netto-
steun voor 
 stijgingb

verbeteren van het onderwijs 0 1 18 49 28 4 76

verbeteren van de (gezondheids)zorg 0 1 20 49 26 4 74

bestrijden van armoede in Nederland 1 3 20 54 19 4 68

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

0 2 30 47 17 3 61

vergroten van de werkgelegenheid 0 4 33 45 14 4 55

stimuleren onderzoek en technologie 0 4 36 41 14 5 50

voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland 1 3 42 34 16 5 45

verbeteren bescherming tegen het water (zee en 
 rivieren)

0 2 49 37 8 4 43

verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en wegen) 1 5 47 36 7 4 38

verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing 0 7 49 34 4 5 31

verbeteren van het dierenwelzijn 4 15 48 21 8 4 11

bijdragen aan de aanpak van internationale milieu-
problemen en klimaatverandering

9 20 28 29 9 5 9

verbeteren van de integratie van minderheden 8 18 44 21 3 7 -3

stimuleren van kunst en cultuur 10 25 42 14 4 5 -17

bijdragen aan internationale militaire missies en 
 conflictbeheersing

8 28 43 14 1 6 -22

bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen 12 28 37 15 3 4 -23

gemiddelde van bovenstaande 16 doelen 2 4 32 38 16 9 48

verminderen van de staatsschuld 3 16 53 16 2 11 -1

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?’

b Aandeel dat (veel) meer geld wil uitgeven verminderd met het aandeel dat (veel) minder wil uitgeven. De uitgavencategorieën zijn ge -
ordend op deze gemiddelde voorkeuren, met uitzondering van vermindering van de staatsschuld.

Bron: cob 2019|2
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Figuur 1.3 Nettosteun voor meer uitgaven aan politieke doelen, bevolking van 18+, 2008-2019/2 (scores)a
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a Nettosteun als gemiddelde voorkeur met ‘(veel) meer’ = 100, ‘zoals nu’ = 0 en ‘(veel) minder’ = -100 (‘ik weet niet’ blijft buiten de bereke-
ning, waardoor de waarde niet precies het verschil is tussen de vermelde percentages ‘meer’ en ‘minder’). Op de x-as zijn de meetpunten 
gemarkeerd.

Bron: cob 2008|1-2019|2

Figuur 1.4 Ontwikkelingen in het nationale probleembesef, de vijf grootste categorieën van dit kwartaal, bevolking 
van 18+, 2008-2019/2 (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|1-2019|2
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Figuur 1.5 Ontwikkelingen in de nationale trots, de vijf grootste categorieën van dit kwartaal, bevolking van 18+, 
2008-2019/2 (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?’ Res-
pondenten 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|1-2019|2

Tabel 1.4 Meest opgeschreven en meest typerende betekenisvolle trefwoorden voor problemen en sterke punten in het 
eerste en tweede kwartaal van 2019a

meest frequente probleemtrefwoorden meest typerende probleemtrefwoorden

2019/1 2019/2 2019/1 2019/2

zorg zorg btwb FvD

politiek klimaat kinderpardon pensioenen

onderwijs politiek Zwarte Piet terrorisme

vluchtelingen onderwijs vluchtelingen klimaat

milieu discriminatie belastingen agressie

meest frequente trefwoorden voor sterke punten meest typerende trefwoorden voor sterke punten

2019/1 2019/2 2019/1 2019/2

vrijheid vrijheid wegen economie

economie zorg ov -

zorg economie verzorgingsstaat -

onderwijs onderwijs sport -

infrastructuur infrastructuur - -

a Minimaal tien keer opgeschreven en bij typerend significant (p < 0,05) afwijkend van het andere kwartaal.
b Betreft de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% begin dit jaar.

Bron: cob 2019|1 en 2019|2
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Het woord ‘klimaat’ is dit kwartaal op ‘zorg’ na het meest opgeschreven 
probleemtrefwoord en (daarmee) ook een van de meest typerende pro
bleemtrefwoorden in vergelijking met het vorige kwartaal (zie tabel 1.4). 
Andere typerende probleemtrefwoorden die dit kwartaal aanzienlijk 
vaker worden opschreven (in vergelijking met het vorige kwartaal) zijn 
Forum voor Democratie, pensioenen, terrorisme4 en agressie. Econo
mie daarentegen wordt dit kwartaal significant vaker als een sterk punt 
genoemd. Vermoedelijk komt dit, omdat respondenten dit kwartaal ook 
(significant) vaker verwachten dat de Nederlandse economie gelijk blijft 
of beter wordt (zie figuur 1.1).

In de rest van dit hoofdstuk gaan we op drie thema’s verder in: het 
klimaatdebat, tevredenheid met het functioneren van de democratie en 
waardering voor de politiek in Den Haag.

Het klimaatdebat komt op stoom

Hoe komt het dat enerzijds de categorie natuur en milieu in ons natio
naal probleembesef een prominente plek is gaan innemen en anderzijds 
mensen dit kwartaal fors minder bereid zijn extra geld te investeren in 
internationale milieuproblemen en klimaatverandering? Met 8,4% van 
ons nationaal probleembesef dit kwartaal maakt deze categorie welis
waar op plek zes (nog) net geen deel uit van de vijf grootste categorieën 
(zie figuur 1.4), maar deze score is wel de hoogste ooit gemeten en laat, 
in vergelijking met onze eerste meting begin 2008 toen dit onderwerp 
slechts 2,7% van het totale nationaal probleembesef uitmaakte, een 
geleidelijke en indrukwekkende stijging zien. Men zou dus verwachten 
dat, met de toenemende urgentie van natuur en milieu als een van de 
grootste problemen van ons land, de Nederlandse bevolking hier ook 
meer geld van de overheidsbegroting aan wil besteden. Het tegendeel is 
echter waar (zie figuur 1.3). Hoe komt dat?

Een ruime meerderheid van de trefwoorden die in de probleem
categorie natuur en milieu dit kwartaal zijn opgeschreven, hebben 
betrekking op het klimaat, de klimaatverandering en het klimaatbeleid 
en de gevolgen daarvan. In veel gevallen betreft dit slechts enkel het 
woord ‘klimaat’ en is dus niet te achterhalen of de verandering van het 
klimaat of het beleid dat hieromtrent gevoerd wordt in de ogen van de 
respondent het probleem is. Bij een redelijk deel van de antwoorden valt 
dit onderscheid echter wel te maken. Respondenten die bijvoorbeeld 
klimaatverandering, opwarming der aarde of ‘te aarzelend beleid ten 
aanzien van klimaatverandering’ opschrijven, willen vermoedelijk dat 
de overheid meer investeert in het terugdringen van de co2uitstoot. 
Respondenten die klimaatgekte, klimaatdrammers, van het gas af, 
kosten klimaat en doordrukken klimaatbeleid opschrijven, vinden ver
moedelijk dat er al te veel geld en (beleids)energie van de overheid in het 
klimaatbeleid wordt gestoken.

De laatste groep is, als we de gegeven trefwoorden in de catego
rie natuur en milieu nader bekijken, dit kwartaal ongeveer twee keer 
zo groot als de eerste. Waarschijnlijk heeft de felle discussie rond het 
klimaatbeleid en de (mede daardoor) begin dit jaar onverwacht sterk 

4 Mogelijk als gevolg van de aanslag in de 
tram in Utrecht op 18 maart van dit jaar, 
maar daar wordt nauwelijks expliciet 
naar verwezen in de antwoorden op 
open vragen: slechts één respondent 
doet dat bij de vraag naar de grootste 
problemen en slechts twee respon-
denten zeggen er iets over in hun 
toelichting waarom het de verkeerde 
kant opgaat met Nederland.
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gestegen energierekening van veel huishoudens voor veel Nederlanders 
niet zozeer klimaatverandering, maar het overheidsbeleid op dit gebied 
tot probleem gemaakt. Dit zou kunnen verklaren waarom de steun voor 
investeringen in internationale milieuproblematiek en klimaatverande
ring dit kwartaal plotseling zo sterk is gedaald, ondanks dat de categorie 
natuur en milieu nooit eerder zo’n groot deel van het nationaal pro
bleembesef heeft uitgemaakt.

Ook in de toelichtingen die mensen dit kwartaal gaven bij onze slot
vraag waarom het volgens Nederlanders de goede of de verkeerde kant 
opgaat met Nederland geven aanzienlijk wat respondenten te kennen 
dat het klimaatbeleid wat hen betreft is doorgeschoten, een selectie:

‘Klimaatdoelen zijn van de dollen! Laat mij niet lachgassen.’  
(man, 68 jaar, hbo)

‘We laten ons te veel meeslepen in het klimaat en milieu. We zijn 0,08% 
van de aardbol. En de grote bedrijven al jaren te veel uitstoten. Dat er 
wat gedaan moet worden ok, maar geldt dan voor iedereen. De regering 
geeft grote maatschappijen belastingvoordeel en maakt daar afspraken 
over. Terwijl Jan met de pet de harde werker alleen maar meer moet 
betalen.’ (man, 58 jaar, hbo)

‘Wat betreft het klimaat overdrijven we erg, iedereen van het gas af is 
onmogelijk en niet nodig. Wij/Nederland is wat het klimaat en immigra-
tie betreft het beste jongetje van de klas.’ (vrouw, 46 jaar, mbo)

‘De klimaathysterie die zoveel navolging heeft gekregen, terwijl deze: 
a. nauwelijks te betalen is; b. nauwelijks effect heeft, zelfs al zou de 
veronderstelling dat menselijke uitstoot van co2 het mondiale klimaat 
beïnvloedt kloppen (wat theoretisch zeer onwaarschijnlijk is en helemaal 
niet door 93% van de wetenschappers wordt onderschreven, zoals vaak 
wordt beweerd).’ (man, 46 jaar, wo)

‘Met het klimaat doen wij te veel en kost te veel geld, zoals de plannen er 
nu uitzien zoals van het gas af is de grootste onzin.’ (man, 72 jaar, hbo)

‘We laten ons te veel meeslepen door de klimaathysterie.’  
(man, 58 jaar, hbo)

Maar uiteraard zijn er ook Nederlanders die hier juist opschrijven dat 
er meer moet worden geïnvesteerd in het terugdringen van broeikas
gassen:

‘Steeds meer aandacht voor klimaat en vraag vanuit de samenleving.’ 
(vrouw, 71 jaar, hbo)

‘Ik vind dat we echt te weinig aandacht hebben voor de klimaatproble-
men.’ (vrouw, 38 jaar, wo)

‘Klimaat (we lopen nog steeds achter in duurzame energie).’  
(vrouw, 62 jaar, wo)
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Ten slotte, we legden dit kwartaal aan respondenten weer de volgende 
stelling voor met de vraag in hoeverre men het ermee eens is: ‘Neder
land moet meer dan nu bijdragen aan de oplossing van internationale 
klimaatproblemen.’

Opvallend is dat dit kwartaal het percentage dat hierop met ‘neutraal’ 
antwoordt ten opzichte van vorig jaar met 10 procentpunt is gedaald en 
deze procentpunten lijken er aan de flanken te zijn bij gekomen. Dat wil 
zeggen, in vergelijking met de vorige meting is het percentage dat het 
zeer oneens is met deze stelling met (afgerond) iets meer dan 5 procent
punt toegenomen en het percentage dat het er zeer eens mee is, is 
(afgerond) met bijna 4 procentpunt toegenomen. Met andere woorden, 
in vergelijking met een jaar geleden lijkt het klimaatdebat in Nederland 
enigszins gepolariseerd te zijn geraakt, met minder Nederlanders die er 
neutraal in staan en meer Nederlanders die kiezen voor één van de twee 
flanken. 38% is het overigens eens met deze stelling en vindt dus dat 
Nederland meer dan nu moet bijdragen aan de oplossing van interna
tionale klimaatproblemen, duidelijk meer dus dan het percentage dat 
het hiermee oneens is (29%), maar ook duidelijk minder dan de kleine 
meerderheid (53%) van de Nederlandse bevolking die dit kwartaal aan
geeft dat de mensheid in het algemeen zo snel mogelijk in actie moet 
komen om klimaatverandering tegen te gaan, voordat het te laat is 
(de tweede stelling die is voorgelegd). Er is dus een groep die weliswaar 
van mening is dat de mensheid in het algemeen hiervoor in actie moet 
komen, maar die tegelijkertijd vindt dat Nederland hieraan niet meer 
hoeft bij te dragen dan het nu al doet.

Deze twee stellingen zijn dit kwartaal ook in de focusgroepen 
besproken. In Amsterdam was zowel de groep met hogeropgeleiden 
als de groep met lageropgeleiden het met beide stellingen overwegend 
eens, hoewel men vindt dat dit in eerste instantie vooral een verant
woordelijkheid is van overheden en bedrijven in plaats van particulie
ren. In de Amersfoortse groepen is het beeld wat gemengder en plaatst 
men vooral vraagtekens bij de stelling dat Nederland meer dan nu moet 
bijdragen aan de oplossing van internationale klimaatproblemen. 
In de groep met hogeropgeleiden vraagt men zich af of men zich niet 
zozeer zou moeten concentreren op het tegengaan van het probleem 

Tabel 1.5 ‘Nederland moet meer dan nu bijdragen aan de oplossing van internationale klimaatproblemen’, bevolking van 
18+, 2011/2-2019/2 (in procenten)

2011/2 2012/4 2016/4 2018/1 2018/2 2019/2

zeer oneens 4 6 8 4 5 11

oneens 20 31 18 13 17 18

neutraal 37 37 40 32 39 29

eens 29 19 25 34 28 27

zeer eens 9 3 6 14 7 10

ik weet het niet 3 4 4 4 4 5

Bron: cob 2011|2-2019|2
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( klimaatverandering), als wel op het matigen van de gevolgen daarvan 
(Amersfoort, hogeropgeleiden):

D9: ‘Ja. Ik hou van het positieve denken. Bij alles wat er nu gebeurt, 
wordt het ergens door veroorzaakt. Ik vind het kop in het zand stoppen 
als je zegt: je kan er niks aan doen. Want het wordt steeds meer, je kan 
er dingen aan doen. Ik word bang van de toekomst. Ik denk aan kinderen 
en kleinkinderen en die wil ik ook wel het leven geven.’

D5: ‘Ja, dat is ook het antwoord dat wordt gegeven.’

D9: ‘Ja, maar ook hoe je omgaat met de natuur.’

D5: ‘Ben ik het mee eens. Maar die gedachte dat wij het kunnen 
 beïnvloeden, marginaal, jazeker.’

D9: ‘Ik geloof graag dat het kan.’

Tevredenheid met het functioneren van de 
democratie

Hoe tevreden zijn Nederlanders met het functioneren van hun demo
cratie? Wie zijn er relatief tevreden en ontevreden met de democratie? 
En waarom? We zullen hier kort op deze vragen ingaan. We beginnen 
met een Europese vergelijking. Figuur 1.6 toont de nettotevredenheid 
met het functioneren van de democratie in eigen land en in de Europese 
Unie.

Nederland en de Scandinavische landen zijn in grote meerderheid 
tevreden met de nationale democratie en in een kleine meerderheid 
ook met het functioneren van de democratie in de eu. Er zijn echter ook 
landen waar men tevredener is met het functioneren van de democratie 
in de eu en per saldo ontevreden met de nationale democratie. Dat zijn 
vooral Centraal en OostEuropese landen, zoals Litouwen, Bulgarije en 
 Roemenië. Samen met Oostenrijk ligt Nederland relatief ver onder de 
diagonaal in de figuur, wat betekent dat Nederlanders en  Oostenrijkers 
relatief tevredener zijn met het functioneren van de democratie in 
eigen land dan met de democratie in de eu. Voor Litouwen geldt het 
 omgekeerde.5

We blijven nog even in Europa en kijken in figuur 1.7 naar de ontwik
kelingen sinds de jaren zeventig in tevredenheid met het functioneren 
van de nationale democratie in Nederland, het grote buurland Duits
land, het dikwijls positief scorende Denemarken en het veel negatie
vere Italië. De landen vertonen hun eigen ontwikkelingen. Zo valt voor 
Duitsland de daling van tevredenheid op na de hereniging in 1990 en 
zien we in Nederland een daling in de Fortuynjaren na 2000. De tevre
denheid in ons land ligt meestal onder het niveau van Denemarken en, 
na 1990, boven dat van Duitsland en altijd een heel stuk boven dat van 
Italië. De trend in tevredenheid in ons land is positief, net als in Dene
marken en Italië (en, niet weergegeven in de figuur, in onze buurlanden 
België en het Verenigd Koninkrijk). Duitsland heeft zich nog niet weten 
te herstellen van de daling in de eerste helft van de jaren negentig.

5 Het patroon komt sterk overeen met 
dat van begin 2018: Paul Dekker en 
Josje den Ridder, Wat willen Nederlanders 
van de Europese Unie?, Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau, 2019: 26. Zie 
over tevredenheid met de eu-demo-
cratie Sara B. Hobolt, Citizen satisfac-
tion with democracy in the European 
Union, Journal of Common Market Studies 
50(2012), S1: 88-105.
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Figuur 1.6 Nettotevredenheid met het functioneren van de democratie, bevolking van 15+, 2018 (in procentpunten)a
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Bron: Eurobarometer 90.3 (november 2018)

De positieve trend in ons land en elders staat haaks op de door politieke 
commentatoren vaak veronderstelde afname van tevredenheid. Die ver
meende afname wordt dan vaak ook gepresenteerd als een aanwijzing 
dat de democratie in een crisis verkeert. Empirische politicologen pro
beren met enquêtecijfers zoals in figuur 1.7 de crisisretoriek te bestrijden 
(zie cob 2018|4, noot 17), maar veel lijkt dat niet uit te halen. Het pessi
misme ziet diep en is ook niet voorbehouden aan de commentatoren. 
Als respondenten in bevolkingsenquêtes wordt gevraagd ontwikkelin
gen in de samenleving, politiek en democratie te waarderen, zijn ze ook 
eerder pessimistisch dan optimistisch. Dat lieten eerdere cobgegevens 
zien voor de samenleving en politiek6 en blijkt voor de democratie in 
Nederland en andere westerse landen uit nog niet gepubliceerd interna
tionaal onderzoek.7

Tabel 1.6 vermeldt gemiddelde rapportcijfers voor het functioneren van 
de nationale democratie volgens het cob dit kwartaal en vier jaar eerder. 
Op een schaal van 0 tot 10 geeft nu een kwart van de respondenten 
een rapportcijfer 5 of lager, ongeveer de helft een 6 (19%) of 7 (29%) en 
ongeveer een kwart een 8 of hoger. Met andere woorden, een kwart is 
duidelijk ontevreden, een kwart is juist heel tevreden en de helft redelijk 
tevreden maar ziet vermoedelijk wel wat ruimte voor verbetering. In ver
gelijking met begin 2015 is er een stijging van het aandeel tevredenen. 

6 In de beginjaren van het cob vroegen 
we respondenten aan het einde van het 
jaar voor onder andere de Nederlandse 
samenleving en de Haagse politiek niet 
alleen rapportcijfers te geven, maar ook 
of er volgens hen in het afgelopen jaar 
een verslechtering of verbetering had 
plaatsgevonden. Men zag veel vaker 
een verslechtering dan een verbetering, 
terwijl de rapportcijfers geen verslech-
tering lieten zien (Eefje Steenvoorden, 
Veranderingen in opvattingen, in: Paul 
Dekker et al., Crisis in aantocht. Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2009: 63).

7 In de citizenship-module van het 
International Social Survey Programme 
(issp) wordt respondenten gevraagd het 
functioneren van de nationale demo-
cratie op het moment van ondervraging 
en de democratie tien jaar daarvoor een 
rapportcijfer te geven. Nederlanders 
gaven in 2014 gemiddeld een 6,4 voor 
de democratie op dat moment en een 
7 voor de democratie tien jaar eerder.
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Figuur 1.7 Tevredenheid met het functioneren van de democratie in eigen land in Nederland en drie andere landen, 
bevolking van 15+, 1973-2018 (in nettoscores)a
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Bron: Eurobarometer (najaar 1973) – Eurobarometer 90.3 (najaar 2018)

Tabel 1.6 Tevredenheid met het functioneren van de democratie, bevolking van 18+, 2015 en 2019 (in gemiddelde rap-
portcijfers)a

2015 2019

allen 7,0 7,2

man 7,0 7,1

vrouw 7,0 7,3

18-34 jaar 7,2 7,3

35-54 jaar 7,0 7,0

≥ 55 jaar 7,0 7,3

lager opgeleid 6,6 6,7

middelbaar opgeleid 6,9 7,0

hoger opgeleid 7,4 7,7

a ‘Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier waarop de democratie werkt in Nederland? U kunt kiezen uit een cijfer tussen 0 tot 
10, waarbij 0 = zeer ontevreden en 10 = zeer tevreden.’

Bron: cob 2015|1-2 en cob 2019|2
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Vier jaar geleden gaf 42% van de bevolking de Nederlandse democratie 
een 7 of hoger, dit kwartaal is dat 52%. Uitgesplitst naar geslacht, leeftijd 
en opleiding is er alleen een substantieel verschil tussen hoger en lager
opgeleiden waarneembaar: hogeropgeleiden geven hun tevredenheid 
met de democratie gemiddeld een rapportcijfer dat een punt hoger ligt 
dan dat van lageropgeleiden.

‘Populistische’ versus ‘elitaire’ kritiek op het functioneren van de 
democratie
We hebben dit kwartaal ook gevraagd de rapportcijfers toe te lichten. 
Ruwweg worden er dan twee dominante kritiekpunten geformuleerd die 
in de kern aan elkaar tegengesteld zijn. De ene pool zou men als de klas
sieke ‘populistische’ kritiek op het functioneren van de representatieve 
democratie kunnen omschrijven: politici luisteren niet voldoende naar 
wat de bevolking wil en ze vertegenwoordigen vooral hun eigen in plaats 
van het algemeen belang. Een oplossing die daarbij wordt genoemd, 
is meer directe democratie in de vorm van referenda. De tegenpool is 
de klassieke ‘elitaire kritiek op de democratie, waarbij men gebrek aan 
kennis en nuance bij de bevolking betreurt en zich afvraagt of de meeste 
burgers wel in staat zijn om goed te kunnen stemmen en zich niet te 
laten misleiden door demagogen.

Naarmate men aangeeft tevredener te zijn met het functioneren 
van de democratie is men in de toelichtingen eerder geneigd elitaire in 
plaats van populistische kritiek of scepsis ten aanzien van de democratie 
te verwoorden. Voorbeelden van populistische kritiek, opgeschreven 
door respondenten die ontevreden of niet zo tevreden zijn met de demo
cratie:

‘Democratie is een woord in Nederland nietszeggend. Er wordt absoluut 
niet geluisterd, alles wordt voor ons beslist.’ (vrouw, 66 jaar, mbo)

‘Onze democratie functioneert niet en is achterhaald. Eens in de vier 
jaar mogen we stemmen en daarna hebben we niks meer te vertellen. 
Als aanvulling op een parlementaire democratie moet er een directe 
democratie komen net als in Zwitserland.’ (man, 33 jaar, hbo)

‘Voor belangrijke vraagstukken een volksreferendum zou uitkomst bie-
den. Deze geven aan wat het volk wil.’ (man, 26 jaar, mbo)

‘We mogen stemmen enzovoort, maar ik kan me niet aan de indruk ont-
trekken dat politici grotendeels uit de hogere klasse komen en eigenlijk 
niet echt begrijpen wat de impact van beleid is op de onderklasse.’ 
(vrouw, 47 jaar, hbo)

Voorbeelden van elitaire kritiek, opgeschreven door respondenten die 
tevreden zijn met de democratie:

‘Algemeen wel goed, ergerlijk groep laagopgeleiden hard roepen, geen 
verstand van politiek en mensen die hen tot stemmen overhalen. Beang-
stigend.’ (vrouw, 59 jaar, hbo)
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‘Ik vind het prima dat er volksvertegenwoordigers zijn die mij vertegen-
woordigen. Ik vind referenda goed, maar dan alleen wanneer mensen 
begrijpen waarvoor of waartegen zij stemmen.’ (vrouw, 25 jaar, wo)

‘Mensen die zich niet verdiepen in de politiek zouden wat mij betreft niet 
mogen stemmen.’ (vrouw, 29 jaar, havo)

‘Referenda zijn misschien echte volksraadplegers, maar soms moet je 
meer achtergrondinformatie hebben en gevolgen kunnen overzien voor 
een goede keus. Dat heeft niet iedereen, dus liever geen referenda.’ 
(vrouw, 61 jaar, hbo)

Het zal geen verbazing wekken dat er minder steun is voor meer directe 
democratie naarmate men het functioneren van de huidige democratie 
hoger waardeert.8 Naast de verschillende opvattingen over medeburgers 
die in de tegengestelde hoofdkritieken naar voren komen, zijn er ook 
opmerkingen over het politieke bestel, met verschillende waarderingen 
van coalitievorming en compromissen:

‘Hoewel een compromis goed is, bestaat in mijn ogen de politiek te veel 
uit compromissen.’ (vrouw, 43 jaar, hbo)

‘Het is goed dat er verschillende partijen zijn, zodat er gezocht wordt naar 
compromissen en een coalitie gevormd moet worden.’  
(vrouw, 23 jaar, hbo)

Waarderingen van de politiek

Tot slot van dit hoofdstuk gaan we in op de tevredenheid met en het 
vertrouwen in de politiek. In figuur 1.8 laten we met gemiddelde rap
portcijfers de ontwikkelingen zien in tevredenheid met het lokale 
bestuur en de nationale en Europese politiek, aangevuld met gemid
delde rapportcijfers voor vertrouwen in de Tweede Kamer en de regering, 
en voor tevredenheid met de eigen financiële situatie en met de Neder
landse economie. Enkele van deze indicatoren presenteerden we eerder 
in dit hoofdstuk al, maar dan als percentages voldoendes.

Figuur 1.8 toont opnieuw de meeste tevredenheid met de eigen finan
ciële situatie, een daling en stijging van de tevredenheid met de eco
nomie en een lagere en meer fluctuerende waardering voor de Haagse 
politiek (tevredenheid daarover en vertrouwen in de Tweede Kamer en 
regering). De tevredenheid met het bestuur van de eigen gemeente9 is 
aanzienlijk groter en stabieler met een licht stijgende tendens, terwijl de 
tevredenheid met de Europese politiek parallel verloopt aan de waarde
ring van de Haagse politiek, maar wel steeds minder is.

Vrouwen positiever over de Haagse politiek
De drie maten voor de Haagse politiek laten zich goed samenvatten in 
één rapportcijfer ter waardering van de Haagse politiek.10 In tabel 1.7 

8 De correlatie van de rapportcijfers 
(elfpuntsschaal) met steun (vijfpunts-
schaal) voor de stelling ‘Het zou goed 
zijn als burgers meer konden mee-
beslissen over belangrijke politieke 
kwesties’ bedraagt -0,39.

9 Het cijfer zou wat lager zijn uitgevallen 
als we naar de politiek in plaats van het 
bestuur hadden gevraagd, maar ook de 
lokale politiek zou substantieel hoger 
hebben gescoord dan de nationale 
politiek (zie cob 2015|1: 23).

10 Voor de afgelopen vier kwartalen 
bedraagt Cronbachs alfa 0,92. Dit kwar-
taal (in de voorafgaande kwartalen 
is de vraag niet gesteld) kan men 
overwegen de hiervoor besproken 
tevredenheid met het functioneren van 
de nationale democratie toe te voegen. 
Dat zou de betrouwbaarheid van de 
schaal echter verminderen. Oordelen 
over de democratie en de Haagse 
politiek staan zeker niet los van elkaar 
(de correlatie bedraagt 0,62), maar het 
zijn toch geen oordelen over ongeveer 
hetzelfde. Zie verder o.a. Damarys 
 Canache, Jeffery J. Mondak en Mitchell 
A. Seligson, Meaning and measurement 
in cross-national research on satis-
faction with democracy, Public Opinion 
Quarterly 65 (2001): 506-528. 
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Figuur 1.8 Vertrouwen in de politiek en tevredenheid met de politiek en financiën en economie, bevolking van 18+, 
2008-2019/2 (gemiddelde rapportcijfers)a
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Bron: cob 2008|1-2019|2

gaan we na hoe Nederlanders daarop verschillen in de afgelopen vier 
kwartalen. Gemiddeld krijgt de Haagse politiek een rapportcijfer 5,4, 
maar er zijn grote verschillen. Bij de lageropgeleiden is de waardering 
lager (een 4,9) dan bij de hogeropgeleiden (een 5,9), bij de 38% die het 
minst tevreden is over de Nederlandse economie lager (een 4,1) dan 
bij de 62% die daarover het meest tevreden is (een 6,1), en bij de 49% 
die van mening is dat politici niet geïnteresseerd zijn in wat mensen 
zoals ik denken lager (een 4,3) dan bij wie die mening niet is toegedaan 
(een 6,4). De bevolkingsgroepen overlappen en in de kolommen met 
regressiecoëfficiënten wordt nagegaan wat de kenmerken in verschil
lende combinaties met elkaar doen. In de combinatie van sekse, leeftijd 
en opleidingsniveaus maakt het laatste kenmerk het meeste verschil. 
Betrekt men de waardering van de economie en opvattingen over 
maatschappelijke kwesties erbij, dan hebben de opleidingsniveaus geen 
direct effect meer (ze werken via de vermelde opvattingen door in de 
waardering van de politiek), maar het sekseverschil wel. Dat is ook het 
geval als we in de laatste kolom ook nog twee opvattingen over het func
tioneren van de politiek in de beschouwing betrekken. Vrouwen geven 
de Haagse politiek een wat hoger rapportcijfer dan mannen en dat doen 
ze niet alleen maar omdat ze vaker opvattingen hebben die gepaard gaan 
met meer waardering.

Economie belangrijker dan eigen financiën
Dat (in de laatste kolom) opvattingen over de politiek en overheid 
samenhangen met de waardering van Den Haag is weinig verrassend 
en dat de opvatting over het eulidmaatschap belangrijk is evenmin.11 
Opvallend is het sterke effect van tevredenheid met de economie (+1,1) 

11 Zie Dekker en Den Ridder 2019 (noot 5). 
De opvatting over het eu-lidmaatschap 
zal eerder een gevolg dan een oorzaak 
zijn van de waardering van de Haagse 
politiek. Mensen vinden het lidmaat-
schap geen goede zaak als ze menen 
dat Den Haag in Brussel Nederlands 
belangen verkwanselt.
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Tabel 1.7 Achtergronden van de waardering van de Haagse politiek, bevolking van 18+, 2018/3-2019/2 (rapportcijfers en 
regressiecoëfficiënten)a

regressiecoëfficiëntenb

groepen (en aandeel van de respondenten)
rapport-
cijfer

sociaal- 
demografisch

+ waardering 
financiële 
positie

+ waardering 
economie en 
kwesties

+ opvattin-
gen over 
politiek

allen/constante 5,4 4,6 4,3 3,5 4,7

man (49%) 5,3 r r r r

vrouw (51%) 5,5 +0,3** +0,3** +0,5** +0,4**

18-34 jaar (26%) 5,7 +0,5** +0,5** +0,1 0,0

35-54 jaar (35%) 5,3 r r r r

≥ 55 jaar (39%) 5,2 +0,1 +0,1 0,0 0,0

lager opgeleid (29%) 4,8 –0,4** –0,4** 0,0 0,1

middelbaar (33%) 5,3 r r r r

hoger opgeleid (37%) 5,9 +0,7** +0,6** 0,0 –0,1

met financiële situatie ontevreden helft (-7; 57%)c 5,0 r r r

met financiële situatie tevreden helft (8+; 42%) 5,9 +0,9** +0,3** +0,1*

met Nederlandse economie ontevreden helft (-6; 38%)c 4,1 r r

met Nederlandse economie tevreden helft (7+; 62%) 6,1 +1,4** +1,1**

vindt inkomensongelijkheid te grootd (65%) 5,0 –0,7** –0,4**

vindt dat niet (35%) 6,2 r r

vindt multiculturele samenleving positiefd (44%) 5,9 +0,2** +0,1

vindt dat niet (56%) 4,9 r r

vindt eu-lidmaatschap een goede zaakd (52%) 6,1 +0,9** +0,7**

vindt dat niet (48%) 4,5 r r

vindt dat overheid onvoldoende doetd (41%) 4,3 –0,7**

vindt dat niet (59%) 6,1 r

vindt politici ongeïnteresseerdc (49%)d 4,3 –1,1**

vindt dat niet (51%) 6,4 r

verklaarde variantie 6% 11% 37% 47%

a Waardering van de Haagse politiek: het gemiddelde rapportcijfer voor tevredenheid met de politiek in Den Haag en voor vertrouwen in 
de Tweede Kamer en in de regering (Cronbachs alfa 0,92).

b Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten; r = referentiecategorie; significantie: * p < 0,01 en ** p < 0,001. De getallen kunnen wor-
den gecombineerd om rapportcijfers te schatten. Op basis van de laatste kolom is voor iemand die in alle referentiecategorieën valt een 
4,7 te verwachten, voor een hoger opgeleide vrouw die tevreden is met de economie en het eu-lidmaatschap een goede zaak vindt en 
verder in de referentiecategorieën valt, is een 6,8 (4,7 +0,4 -0,1 +1,1 +0,7) te verwachten.

c Op basis van de rapportcijfers voor tevredenheid is deze groep zo goed mogelijk in twee gelijke helften opgedeeld.
d Instemming of geen instemming met de stellingen ‘De inkomensverschillen in Nederland zijn te groot’ / ‘Het verschil tussen arm en rijk in 

Nederland is te groot geworden’ (een van beide stellingen is voorgelegd, maar het instemmingspercentage verschilt weinig), ‘De aan-
wezigheid van verschillende culturen is winst voor onze samenleving’, ‘Het Nederlandse lidmaatschap van de eu is een goede zaak’, 
‘De overheid doet onvoldoende voor mensen zoals ik’ en ‘Kamerleden en ministers geven niet veel om wat mensen zoals ik denken’.

Bron: cob 2018|3-2019|2
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op het rapportcijfer voor Den Haag, veel sterker dan het effect van 
 tevredenheid met de eigen portemonnee (+0,1).12

Politieke en culturele verscheidenheid
Figuur 1.9 biedt voor een aantal groepen een afsluitende presentatie 
van de algehele tevredenheid met het eigen leven en de waardering van 
de Haagse politiek. Die groepen zijn onderscheiden naar stemintenties 
(‘als er nu Kamerverkiezingen zouden zijn’), de kranten die zij lezen en 
de nieuws en actualiteitenprogramma’s die zij kijken.13 Wat de la atste 
betreft, zijn alleen de drie programma’s opgenomen met de meest 
extreme scores op de twee indicatoren.14 Daarnaast zijn de beide seksen, 
drie leeftijdsgroepen en zes opleidingsniveaus opgenomen.

Er is een relatie tussen de rapportcijfers die mensen geven aan hun 
eigen leven en aan de Haagse politiek (r = 0,36). In de figuur is een lijn 
getrokken die de gemiddelde samenhang tussen persoonlijke en politieke 
tevredenheid weergeeft op individueel niveau. Groepen linksboven de lijn 
zijn politiek relatief positief (gezien hun persoonlijke tevredenheid) en 
groepen rechtsonder de lijn zijn relatief tevreden met hun leven (gezien 
hun waardering van de Haagse politiek). Dat laatste geldt voor de aanhang 
van pvv en FvD. Beide groepen scoren voor tevredenheid met het eigen 
leven echter wel laag en de pvvaanhang een stuk lager dan de FvD 
aanhang.

De verschillen tussen de groepen in tevredenheid met het eigen 
leven zijn veel kleiner (rapportcijfers 6,6 tot 7,6) dan de verschillen in 
 waardering van de Haagse politiek (rapportcijfers 3,6 tot 6,7). Het minst 
tevreden met het eigen leven zijn stemmers op de sp en pvv, het meest 
tevreden academici, de lezers van het Financieele Dagblad en het Reforma-
torisch Dagblad en de stemmers op cu, d66, sgp en vvd. Bij de waardering 
voor de Haagse politiek staat de aanhang van pvv en FvD tegenover die 
van d66 en de vvd.

12 Ook deze bevinding is niet nieuw en 
ook hier zal deels sprake zijn van een 
om  gekeerde causaliteit: als men vindt 
dat de nationale politiek het goed doet, 
zal men eerder van mening zijn dat 
het economisch naar omstandigheden 
goed gaat. Zie D. Roderick Kiewiet en 
Michael S. Lewis-Beck, No man is an 
island. Self-interest, public interest, 
and sociotropic voting, Critical Review 23 
(2012): 303–319, en Thomas G. Hansford 
en Brad T. Gomez, Reevaluating the 
sociotropic economic voting hypothe-
sis, Electoral Studies 39 (2015): 15-25.

13 Alle groepen hebben (ongewogen) 
meer dan honderd respondenten, met 
uitzondering van de lezers van het 
Nederlands Dagblad (nd, 67 responden-
ten), het Reformatorisch Dagblad (rd, 81) 
en de mensen die van plan zijn sgp te 
stemmen (73).

14 En erg extreem zijn die niet, omdat er 
veel overlap is tussen de groepen regel-
matige kijkers van de programma’s, veel 
meer dan tussen regelmatige lezers van 
kranten. In de driehoek van editienl 
(laagste tevredenheid met het eigen 
leven), Hart van Nederland (laagste 
waardering voor de Haagse politiek) 
en Nieuwsuur (hoogste cijfers voor 
beide) zitten de kijkers van de andere 
programma’s.



Hoe gaat het met Nederland?

burgerperspec tieven 2019 |  2 26

Figuur 1.9 Tevredenheid met het eigen leven en waardering van de Haagse politiek in diverse groepen, bevolking 
van 18+, 2018/3-2019/2 (in rapportcijfers)a
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a Tevredenheid met het eigen leven is het gemiddelde van de rapportcijfers voor de eigen gezondheid, de belangrijkste dagelijkse activi-
teit en de financiële situatie (Cronbachs alfa 0,74) en waardering van de Haagse politiek het gemiddelde rapportcijfer voor tevredenheid 
met de politiek in Den Haag en voor vertrouwen in de Tweede Kamer en in de regering (Cronbachs alfa 0,92). De stippellijn geeft de 
relaties weer tussen tevredenheid en waardering in de hele bevolking.

Bron: cob 2018|3-2019|2



27burgerperspec tieven 2019 |  2

2Zorgen over zorg

Kernpunten

 → Veel Nederlanders noemen de gezondheidzorg een belangrijk maatschappelijk probleem. Mensen 
maken zich zorgen over het personeel (te weinig personeel, hoge werkdruk, laag salaris), hoge kosten, 
de ouderenzorg (verpleeghuizen, thuiszorg) en wachtlijsten. Ook zijn ze negatief over de manier waarop 
de zorg georganiseerd is (bureaucratie, grote macht verzekeraars, marktwerking).

 → Maar er gaan ook dingen goed in de zorg. Mensen zijn positief over de kwaliteit van de (medische) zorg, 
de kennis en kunde van de mensen die er werkzaam zijn en het feit dat de zorg voor iedereen toeganke-
lijk is.

 → Hoewel de ongerustheid over de zorg breed wordt gedeeld, zijn er grote verschillen in de ervaren en 
verwachte impact op het eigen leven. Hogeropgeleiden maken zich daarover veel minder persoonlijke 
zorgen. Mensen in een financieel kwetsbare positie zijn vaker persoonlijk bezorgd.

 → Mensen leggen de schuld van de hoge zorgkosten vooral bij de marktwerking, de macht van zorgverze-
keraars en de farmaceutische industrie, verspilling van medicijnen en te veel bureaucratie. Als dat wordt 
aangepakt, dan kan de zorg goedkoper denkt men.

 → Solidariteit blijft een belangrijk uitgangspunt in discussies over betaalbaarheid.
 → Men hecht veel waarde aan solidariteit tussen ziek en gezond en tussen hogere en lagere inkomens. 

67% van de mensen vindt het oneerlijk om de hoge zorgkosten vooral te laten betalen door de mensen 
die zorg nodig hebben.

 → De zorgen over de zorg staan niet op zichzelf. Mensen plaatsen ze binnen de context van de steeds 
duurdere kosten van het levensonderhoud en een groeiende tweedeling tussen mensen met wie het 
goed gaat en die hun weg kunnen vinden in Nederland en mensen die buiten de boot vallen.

De zorg is een terrein des levens waar we vroeg of laat allemaal mee te 
maken krijgen. Van al voor de geboorte tot de laatste adem die we uit
blazen. In de steeds langere tijd daartussen hebben we in onze moderne, 
gemedicaliseerde maatschappij in wisselende intensiteit met de zorg te 
maken.

Misschien is het daarom dat de gezondheidszorg altijd prominent op 
de publieke agenda staat. Het onderwerp komt steevast naar voren als 
belangrijk maatschappelijk probleem, als agendapunt voor de regering, 
als begrotingspost waar meer geld naartoe moet én als punt van trots 
(zie hoofdstuk 1, zie cob 2019|1: 1415). Ook in ander onderzoek komt de 
gezondheidszorg naar voren als prominent onderwerp, zoals in de Euro
barometer, waar het breed geformuleerde ‘gezondheidszorg en sociale 
zekerheid’ in het najaar van 2018 het meest aangekruiste probleem is 
(zie figuur 2.1).

De urgentie van het thema is niet recent (de zorg stond de afgelopen 
tien jaar herhaaldelijk in de top vijf van maatschappelijke problemen en 
agendapunten), maar wisselt wel door de tijd. In de Eurobarometer werd 
de bezorgdheid erover tijdens de economische crisis overschaduwd door 
zorgen over de economie en tijdens de vluchtelingencrisis door zorgen 
over immigratie.

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de publieke opinie over de gezond
heidszorg. We kijken eerst wat er speelt op het domein van de gezond
heidszorg door na te gaan wat mensen dan precies goed en slecht vinden 
gaan. Daarna gaan we iets dieper in op een van de problemen van de 
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gezondheidszorg: de hoge zorgkosten en de betaalbaarheid van de zorg 
op de langere termijn. We besluiten met een korte beschouwing waarin 
we de ongerustheid over de zorg in een iets breder perspectief plaatsen. 
Staat deze zorg op zichzelf of kunnen we die (deels) begrijpen in samen
hang met andere zorgen die mensen hebben over de kant die Nederland 
opgaat?

Wat speelt er in de zorg?

De gezondheidszorg mag dan een urgent maatschappelijk probleem zijn, 
op basis van de Eurobarometerformulering ‘gezondheidszorg en sociale 
zekerheid’ wordt nog niet erg duidelijk waarover men nu precies onge
rust is. En ook de open cobvraag naar maatschappelijke problemen (zie 
hoofdstuk 1 voor uitleg) helpt maar ten dele: weliswaar vragen we men
sen om in hun eigen woorden op te schrijven wat zij belangrijk vinden, 
maar we vragen om maximaal vijf trefwoorden en mensen houden het 
daarom kort. Velen beperken zich tot gezondheidszorg, ouderenzorg of 
kosten. We proberen daarom uitgebreider te achterhalen wat er speelt.

Dat doen we met aanvullende vragen in de cobkwartaalenquête en 
met vier groepsgesprekken, twee in Amsterdam en twee in Amersfoort. 
Het onderscheidende kenmerk tussen de groepen was het opleidings
niveau: één groep met maximaal niveau mbo+ en één groep met onder
wijsniveau hbo of hoger. In dit hoofdstuk zullen we de eerste groep 

Figuur 2.1 Zorgen over zorg, milieu, immigratie, economie en werkgelegenheid, bevolking van 15+, 2003-2018 
(in procenten)a
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a ‘Wat zijn volgens u momenteel de twee belangrijkste zaken die in Nederland spelen?’ Respondenten kunnen op een lijst maximaal twee 
problemen aankruisen. De lijst met opgenomen problemen wordt soms aangepast. Tot en met voorjaar 2012 (Eurobarometer 76.3) is 
gevraagd naar ‘gezondheidszorg’, vanaf najaar 2012 (Eurobarometer 77.3) is gevraagd naar ‘gezondheidszorg en sociale zekerheid’.

Bron: Eurobarometer 59.1-90.3 (najaar 2018)
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aanduiden met de term lager opgeleid en de tweede met de term hoger 
opgeleid. In de enquête vroegen we (een selectie van) respondenten om 
in hun eigen woorden op te schrijven wat zij goed en wat zij slecht vin
den gaan in de zorg. Die vraag stelden we ook in de groepsgesprekken. 
In de enquête vroegen we respondenten ook om toe te lichten waarom 
zij vinden dat er meer of minder geld aan de gezondheidszorg besteed 
moet worden en we stelden enkele gesloten vragen over de gezondheids
zorg.

Hieronder behandelen we achtereenvolgens wat er goed gaat, wat er 
slecht gaat en waaraan men binnen de zorg meer geld zou willen beste
den. Vervolgens kijken we naar de tevredenheid met en verwachtingen 
over de gezondheidszorg, en in hoeverre de diverse subgroepen daarover 
in hun oordelen verschillen.

De (medische) zorg: hoog niveau, kundig personeel en voor 
iedereen toegankelijk
Zorg is steevast een punt van trots en de tevredenheid met de gezond
heidszorg in Nederland ligt relatief hoog (zie ook de figuren 2.2 en 2.3 
verderop in dit hoofdstuk). In het European Quality of Life Survey (eqls) 
van 2016 geven Nederlanders gemiddeld een 7,3 voor de kwaliteit van de 
gezondheidszorg en in de edities 2007 en 2011 van dat onderzoek was dat 
niet anders. Waarover is men tevreden?

Als we mensen in de enquête en de groepsgesprekken vragen om op 
te schrijven wat er goed gaat in de zorg, springen er drie zaken uit (zie 
tabel 2.1): men roemt het kwalitatief hoge niveau, het goed opgeleide, 
toegewijde personeel en de toegankelijkheid:

‘Voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. Je hebt als patiënt het recht te 
vragen en indien nodig te klagen. Artsen zijn over het algemeen goed op 
de hoogte.’ (vrouw, 68 jaar, hbo)

‘Je kan altijd naar een huisarts toe en de ziekenhuizen zijn prima.’  
(vrouw, 70 jaar, mbo)

‘Ik bedoel dat de zorg toegankelijk is voor iedereen. Wel wachtlijsten, 
maar elke vorm van zorg is toegankelijk. Of je nou bejaarde bent, of add 
hebt, maar er is zorg. Er is overal zorg.’ (Amersfoort, groep t/m mbo+)

A: ‘Ik had opgeschreven dat zorg in het algemeen goed georganiseerd 
is en van hoog niveau. En in het algemeen voor iedereen bereikbaar.’ 
(Amersfoort, groep hbo+)

B: ‘Voor mij dat je alle behandelingen kan krijgen die bekend zijn.’

C: ‘Er wordt telkens ook geïnnoveerd in de zorg. Alles is beschikbaar in 
Nederland.’

Over de bereikbaarheid en de dichtheid van de zorg in Nederland is men 
zeer te spreken:

‘Zeer verfijnd netwerk van gezondheidsinstellingen. Veel aandacht voor 
ouderen.’ (man, 57 jaar, hbo)
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‘Medische zorg op loopafstand, prima ziekenhuizen, goede opleiding.’ 
(man, 71 jaar, wo)

‘Diversiteit van de zorg die er is, de soorten zorg die er zijn en de kwaliteit 
die heel hoog ligt. Van psychische hulp tot fysiek. En over het algemeen 
de hoge kwaliteit, als je het vergelijkt met andere landen. Van huis uit 
meegekregen van m’n vader die in de zorg zat.’ (Amsterdam, groep hbo+)

Men roemt het Nederlandse solidaire systeem met een verplichte en 
betaalbare verzekering voor iedereen, dat zich gunstig onderscheidt van 
andere landen:

‘Vergeleken met andere landen is dit een heel goed systeem. Iedereen 
is verplicht een zorgverzekering te hebben, en wie het niet kan betalen 
krijgt zorgtoeslag.’ (vrouw, 21 jaar, hbo)

Men is blij dat er zorg voor iedereen is en dat we hier geen Amerikaanse 
toestanden hebben. Het beeld van de vele onverzekerden in Amerika en 
de hoge kosten van de zorg daar is een schrikbeeld van een richting die 
we met ons land zeker niet op willen (we komen daar later op terug).

De zorg is ook technisch goed en innoveert, zo vindt men:

‘Ontwikkeling [van] nieuwe technieken en oplossingen.’  
(man, 59 jaar, mbo)

‘Ontwikkeling van kennis over ziektes.’ (vrouw, 62 jaar, hbo)

Als we alle antwoorden overzien, valt op dat men vooral positieve aspec
ten noemt van de medisch en technisch geavanceerde curatieve zorg en 
minder van de meer uitvoerende langdurige zorg. Al zien mensen ook in 
de ouderenzorg wel een paar positieve punten:

‘Mijn vader is nu 94, die is twee jaar geleden in een verzorgingstehuis 
gekomen en hij vindt alles aardig. Toen hij zijn laatste jaren thuis was, 
heeft zijn vrouw voor hem gezorgd. Die was ook flink op leeftijd natuur-
lijk. Dat is wel zwaar. Ze kreeg wel ondersteuning, goede ervaringen 
mee.’ (Amersfoort, groep hbo+)

Te weinig personeel, te hoge kosten, te weinig aandacht voor 
ouderen, wachtlijsten en bureaucratie
De mensen die hebben geantwoord op de open vraag naar wat minder 
goed gaat in de zorg, noemen grofweg vier onderwerpen: perso
neel, kosten, wachtlijsten en de inefficiënte inrichting van de zorg 
(zie tabel 2.2). Dit zijn ook onderwerpen die we in de groepsgesprekken 
regelmatig terugzien. Als we vragen naar wat er slecht gaat, gaan de 
antwoorden vaker over de thuiszorg en de langdurige zorg aan ouderen 
dan over de medische zorg.
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Tabel 2.1 Wat goed gaat in de zorg, bevolking van 18+, 2019/2 (in procenten)a

goed in de zorg: genoemd door

goede kwaliteit van de zorg (niet gespecificeerd welk domein binnen de zorg) 29

positief over kwaliteit, kennis en deskundigheid van personeel (verpleegkundigen, artsen, 
 specialisten) 25

zorg is voor iedereen toegankelijk 18

nieuwe technologie, innovatie, nieuwe behandelingen 10

kwantiteit is goed: voldoende zorg, voldoende instellingen, voldoende keuze 7

zorgverzekering 6

korte wachttijden 3

domeinen binnen de zorg expliciet genoemd:

positief over ziekenhuis 12

positief over huisarts 4

positief over ouderenzorg of thuiszorg 3

a Deze vraag is voorgelegd aan een aselect gekozen groep van 329 respondenten; 238 respondenten gaven een positieve toelichting. 
Die open antwoorden zijn gecodeerd.

Bron: cob 2019|2

Tabel 2.2 Wat slecht gaat in de zorg, bevolking van 18+, 2019/2 (in procenten)a

slecht in de zorg: genoemd door

personeel: te weinig, werkdruk te hoog, salaris te laag 28

kosten (hoog, te duur, hoog voor sommige groepen, eigen risico, pakket te klein) 24

wachtlijsten en wachttijden 17

inefficiënt: bureaucratie, administratie, te veel regels, managers 15

zorgverzekeraars – macht te groot 10

medicijnen: te duur, niet beschikbaar, macht van farmaceuten 9

te weinig aandacht voor mensen, ouderen, patiënten (vaak genoemd in combinatie met werkdruk) 7

marktwerking 5

domeinen binnen de zorg expliciet genoemd:

ouderenzorg, thuiszorg (o.a. te weinig aandacht voor ouderen, te weinig verpleeghuizen, te lang thuis) 18

ziekenhuizen (o.a. wachtlijsten, ziekenhuizen failliet) 6

huisarts (o.a. slecht bereikbaar) 2

ggz (o.a. wachtlijsten) 4

a Deze vraag werd voorgelegd aan een aselect gekozen groep van 329 respondenten; 282 respondenten gaven een toelichting. Die open 
antwoorden zijn gecodeerd. Mensen kunnen meerdere problemen noemen. Problemen die door minder dan tien mensen zijn genoemd, 
zijn omwille van de overzichtelijkheid uit de tabel weggelaten.

Bron: cob 2019|2
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Een eerste veelgenoemd probleem in de zorg heeft te maken met het 
personeel: hoge werkdruk, personeelstekort en lage salarissen:

‘[Wat slecht gaat] Zo ongeveer alles wat goed zou moeten gaan. Werk-
druk, wachtlijsten, salarissen te laag.’ (vrouw, 31 jaar, opleiding onbe-
kend)

‘De verzorging van senioren in verzorgings- en verpleegtehuizen laat in 
het algemeen, mede door personeelsgebrek veel te wensen over.’  
(man, 85 jaar, lbo)

Ook in de groepsgesprekken is het personeelsgebrek een terugkerend 
thema. Men vindt het schrijnend:

A: ‘Vooral in de avonden. Dan kom je daar voor je oma op bezoek en dan 
zie je maar twee mensen, voor een hele afdeling.’ (Amersfoort, groep 
t/m mbo+)

B: ‘Ik kom uit een zorginstantie en daar heb je met meervoudig gehan-
dicapten te maken. Mensen met een aandoening aan het hoofd en ook 
daarin merk je dat er door gebrek aan personeel niet de zorg geboden 
kan worden die cliënten nodig hebben.’

Door het personeelsgebrek wordt de druk op de mantelzorger groter:

C: ‘Veel op mantelzorg gerekend en bezuinigd. Terwijl je daar eigenlijk 
verplegend personeel moet hebben.’ (Amersfoort, groep t/m mbo+)

Men ziet vooral veel dingen slecht gaan in de ouderenzorg. In de 
verpleeghuizen speelt het bovengenoemde personeelsgebrek. Maar 
mensen maken zich ook zorgen over het feit dat ouderen veel langer 
dan vroeger thuis moeten blijven wonen. Ouderen die wellicht beter af 
zouden zijn in een verzorgingstehuis:

‘Als je kijkt inderdaad welke ouderen thuis moeten blijven, wat je daar-
voor moet doen omdat ze willen dat ze thuis blijven, terwijl ze eigenlijk 
beter af zijn in een verzorgingstehuis.’ (Amersfoort, groep t/m mbo)

Een tweede veelgenoemd probleem in de zorg zijn de hoge kosten. 
De zorg is duur: de premie is hoog en als je iets hebt, moet je toch nog 
steeds bijbetalen. Het eigen risico is hoog en het basispakket (te) klein. 
In het groepsgesprek met lageropgeleiden in Amersfoort wordt duidelijk 
hoe het eigen risico kan leiden tot het mijden van zorg. Iemand vertelt 
over de onverwachte kosten die het eigen risico met zich meebrengt 
na een doorverwijzing van de huisarts (waarvoor het eigen risico niet 
geldt):

‘Soms moet je te veel betalen voor de zorg die je nodig hebt. Ik had vorig 
jaar last van druk op mijn borst. Even langs de dokter. Dus ik ging een 
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fietstest doen en dan moet ik 385 euro betalen. En ik betaal het nu nog. 
Dat ging ik per maand doen. Dat vind ik best wel een ding. Hoop geld 
wat je moet betalen. Nu denk ik wel twee keer na of ik naar de dokter ga 
of niet. Maar als ze mij doorverwijzen ga ik wel nadenken.’ (Amersfoort, 
groep t/m mbo+)

Ook in de Amsterdamse groepsgesprekken zien we hoe financiële prik
kels van het eigen risico een belangrijke rol spelen:

A: ‘Ik heb dit jaar een gok genomen door mijn eigen risico omhoog te 
gooien om per maand te besparen, maar dat is toch te gek voor woor-
den dat je roulette speelt met je leven. Er zijn mensen die niet naar de 
dokter gaan hierom.’ (Amsterdam, groep t/m mbo+)

B: ‘Dat je niet weet wat de kosten gaan zijn, achteraf krijg je pas een 
rekening en dan denk je zo! Ik dacht allergisch te zijn voor katten, en 
toen was ik op tien verschillende dingen getest en dat kostte per dinge-
tje tien euro maar ik wilde alleen die katten weten.’

In de Amsterdamse groepen is men open over de persoonlijke strate
gieën om de kenmerken van het stelsel die men als negatief ervaart in 
het eigen voordeel om te buigen (eigen risico, huisarts als poortwachter):

‘Als mijn eigen risico op is, dan doe ik alles eraan om het voor dat jaar 
nog flink te gebruiken.’ (Amsterdam, groep t/m mbo+)

‘Je merkt ook dat je huisarts een poortwachter is [en] dat je een strategie 
moet bedenken om naar een specialist te kunnen. De eerste keer wordt 
je weg gestuurd en dan moet je nog een keer om de urgentie duidelijk te 
maken.’ (Amsterdam, groep hbo+)

Zowel in de groepsgesprekken als in de enquête denkt men dat de hoge 
zorgkosten leiden tot ongelijkheid en is men bang dat dit in de toe
komst erger zal worden.

‘Als je meer geld hebt, krijg je betere zorg.’ (Amsterdam, groep t/m 
mbo+)

‘Inkomensafhankelijke zorg.’ (Amsterdam, groep hbo+)

‘Eigen bijdrage veel te hoog; gezondheidszorg wordt weer voor de rijken.’ 
(vrouw, 58 jaar, lbo)

Sommigen verwachten dat de zorg uiteindelijk voor hen persoonlijk 
onbetaalbaar zal worden.

‘Ik zou willen zeggen, ik ben bang dat de zorg naar privéklinieken gaat, 
mensen die niet veel te besteden hebben, dat die gewoon pech hebben.’ 
(Amsterdam, groep t/m mbo+)
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Een derde onderwerp dat vaak wordt genoemd, zijn de lange wachtlijsten:

‘Lange wachttijden. Zorg wordt te duur. Alles wordt afgeschoven naar [de] 
huisarts, die niet alles aankan. Ouderen blijven te lang thuis.’  
(vrouw, 61 jaar, mavo)

‘Er moet betere opvang komen voor ouderen. Wachtlijsten veel te lang.’ 
(vrouw, 63 jaar, mbo)

‘Ik vind vooral in de psychische zorg de wachtlijsten wel zorgelijk. Dat zijn 
terreinen waar je geen lange wachtlijst wilt hebben. Dat zijn mensen die 
toch al niet snel aan de bel trekken en als je dan een jaar in de wachtrij 
moet.’ (Amersfoort, groep hbo+)

Een vierde onderwerp dat veelvuldig terugkomt, is de manier waarop 
de zorg is georganiseerd. Onder deze noemer kunnen we een aantal 
klachten scharen. Men vindt het systeem (voor sommige mensen) lastig 
te begrijpen:

‘Er komt te veel druk op de mantelzorgers te liggen. Systemen zijn moei-
lijk te snappen voor ouderen.’ (man, 20 jaar, mbo)

‘Er wordt niet efficiënt gewerkt. Vooral in de ouderenzorg is het moeilijk 
en tijdrovend om de zorg voor een oudere te regelen, die deze nodig 
heeft.’ (vrouw, 66 jaar, wo)

Ook vindt men de zorg te bureaucratisch, met te veel papierwerk en 
managers. Dat ziet men als een van de redenen voor de werkdruk van het 
personeel en de hoge kosten voor burgers.

‘Ik werk zelf in de (ouderen)zorg: te weinig handen aan bed, te grote 
werkdruk, te laag salaris. Je hebt geen tijd om de cliënten de zorg te ver-
lenen die je wilt verlenen. Te veel lagen managers. Zelfsturende taken die 
bij je werk komen, zoals financiën, veel papierwerk enzovoort. Algehele 
gezondheidszorg: bureaucratisch.’ (vrouw, 21 jaar, vmbo)

‘Mensen in de zorg zijn meer bezig met administratie dan met de zorg 
zelf.’ (man, 67 jaar, mavo)

Daarnaast zijn de (te grote) macht van verzekeraars en de farmaceutische 
industrie veel mensen een doorn in het oog:

‘Zorgverzekeraar gaat in de stoel van arts zitten en dat gaat te ver, ze heb-
ben te veel macht.’ (vrouw, 67 jaar, opleidingsniveau niet bekend)

‘Ziektekostenverzekering als commercie, liever één overheidsverzekering. 
Veel te dure medicijnen, veel te hoge winsten farmaceutische industrie.’ 
(vrouw, 54 jaar, hbo)
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In het gesprek met hogeropgeleiden in Amsterdam is er discussie over het 
systeemfalen. Er is kritiek op de verzekeraars, de managers en het winst
model voor medicijnen. Als de managers er een puinhoop van maken, 
dan is er nauwelijks een sanctie op, zo wordt gezegd. De macht van de 
verzekeraar vindt men te groot. Hier een stukje discussie uit deze groep.

A: ‘Het is een raar systeem dat een verzekeraar bepaalt hoeveel patiën-
ten er mogen worden gezien.’ (Amsterdam, groep hbo+)

B: ‘En ze hebben een monopolie.’

C: ‘Ook bij medicijnen.’

D: ‘Ze kunnen ook ziekenhuizen laten sluiten. Dat is echt heel vervelend, 
je moet dan zoveel dingen regelen en dat mensen geweigerd worden in 
een ander ziekenhuis.’

B: ‘En bizar dat een ziekenhuis door privé-investeerders kan worden 
gekocht, ik denk dat dat in de zorg niet wenselijk is.’

Meer geld voor de zorg: investeren in personeel en ouderenzorg
75% van de Nederlanders vindt dat de overheid (veel) meer geld zou 
moeten uitgeven aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Daarmee 
staat deze post al meer dan tien jaar in de top van de publieke begro
tingsprioriteiten (zie figuur 1.3 in hoofdstuk 1). 71% vindt dat de overheid 
meer geld moet besteden aan zorg, ook als dat ten koste gaat van andere 
begrotingsposten. Als we hun vragen waarom en waar dat geld dan 
heen zou moeten, dan noemen ze posten die aansluiten bij de hier
boven besproken zorgen. Investeren in personeel en ouderenzorg zijn de 
belangrijkste (zie tabel 2.3).

Investeren in personeel (meer personeel, beter salaris, minder 
werkdruk) ziet men als noodzakelijk, vanwege de vergrijzing en omdat er 
minder mensen in de zorg willen werken. Maar ook om fouten te voor
komen, eenzaamheid (bij ouderen) tegen te gaan en meer tijd te hebben 
voor patiënten.

‘Er is meer vergrijzing en steeds minder mensen willen in de zorg werken. 
Hier moet dus meer op ingespeeld worden, door bijvoorbeeld banen in 
de zorg aantrekkelijker te maken (hoger salaris), minder werkdruk (meer 
mensen aannemen) en mensen omscholen. Voor al deze zaken is geld 
nodig.’ (vrouw, 22 jaar, hbo)

‘Onder ouderen is erg veel eenzaamheid. Puur omdat verpleging geen tijd 
heeft voor een (klein) praatje. Er wordt strikte zorg verleend en de rest 
is aan de cliënt zelf. Tel daarbij op dat veelal weinig/geen familie meer 
(regelmatig) op bezoek komt en eenzaamheid is een feit. Tijdens het 
steunkousen aantrekken of het douchen kan best even een fatsoenlijk 
gesprek gevoerd worden. Soms lijkt het of de sociale gesprekken van 
zorgverleners onderling belangrijker zijn dan de cliënten. In ziekenhuizen 
is er geen tijd voor pauzes van zorgverleners en lopen die zichzelf voor-
bij, waardoor patiënten afgekat worden, waardoor die sneller naar huis 
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willen dan wellicht kan, waardoor er meer “schade” ontstaat en het veel 
langer duurt voordat mensen weer geheel op de been zijn.’  
(vrouw, 49 jaar, havo/vwo)

De ouderenzorg wordt expliciet genoemd als domein waar meer geld 
naartoe moet. Ook zou er geld uitgegeven moeten worden om de zorg
kosten van burgers te verminderen. Men heeft ook een idee hoe dat zou 
kunnen: door minder marktwerking in de zorg, een onderwerp waarop 
we verderop in dit hoofdstuk zullen terugkomen. Verder wil men inves
teren in de kwaliteit van de zorg, in innovatie, kijken hoe geld efficiënter 
besteed kan worden en zorgen dat de zorg voor iedereen toegankelijk 
blijft.

18% vindt dat er evenveel geld naar de zorg moet en 1% wil er min
der middelen aan besteden (zie tabel 1.3 in hoofdstuk 1). Het meest 
genoemde argument van die groep is dat er al voldoende geld naar de 
zorg gaat en dat het budget dat al naar de zorg gaat efficiënter besteed 
moet worden. Zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt: niet bij 
verzekeraars of farmaceuten, maar bij de behandelingen en mensen die 
het werk doen. Dan wordt de zorg goedkoper en hoeft er geen geld bij.

‘De gezondheidszorg zou zichzelf veel kritischer moeten bekijken. 
Er wordt heel veel verspild, artsen schrijven voor, apothekers leveren 
wel en wie ik ook spreek, we krijgen veel te veel en er wordt veel ver-
spild, weggegooid. Wat zou daar veel bezuinigd kunnen worden. Ik vind 
dat zowel artsen als apothekers teruggefloten moeten worden. Het lijkt 
hen om hun eigen portemonnee te gaan.’ (vrouw, 71 jaar, hbo)

‘Ik denk dat er niet per se meer geld uitgegeven moet worden, maar 
dat het vooral efficiënter moet worden uitgegeven. Daarnaast moet de 

Tabel 2.3 Meest genoemde posten waar het geld in de zorg naartoe moet, bevolking van 18+, 2019/2 (in procenten)a

meer geld naar zorg besteden aan … genoemd door

investeren in personeel (meer handen aan het bed, meer tijd voor mensen, minder werkdruk, beter 
salaris) 27

ouderenzorg (verpleeghuizen, thuiszorg, iets doen aan eenzaamheid van ouderen) 27

zorgkosten voor burgers (lagere kosten, minder eigen risico, meer in basispakket) 15

ander systeem: geen marktwerking, ziekenfonds terug, minder macht verzekeraars 11

investeren in kwaliteit (betere zorg, meer persoonlijke aandacht) 10

investeren in innovatie en behandelmethodes 9

kijken naar financiering, verdeling geld, efficiënter werken 9

toegankelijke zorg voor iedereen (beschikbaar en betaalbaar) 8

a Een aselect geselecteerde groep van 258 respondenten kreeg de vraag toe te lichten waarom zij vinden dat de overheid meer, minder 
of evenveel geld moet besteden aan de gezondheidszorg. Die open antwoorden zijn gecodeerd. Voor elk argument is aangegeven welk 
percentage van de groep meer wil uitgeven (N = 161).

Bron: cob 2019|2
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overheid uiteindelijk beslissen en niet de verzekeraars en farmaceutische 
industrie.’ (man, 30 jaar, hbo)

Negatiever over ouderenzorg dan over medische zorg
Uit de open antwoorden en groepsgesprekken bleek al dat mensen posi
tiever zijn over de medische zorg en zich vaker negatief uitspreken over 
de ouderenzorg. Die verschillen zien we ook duidelijk terug in figuur 2.2 
en bleek ook al uit eerder onderzoek naar de kwaliteit van publieke 
dienstverlening.1 94% geeft de huisarts een voldoende ( gemiddeld 7,6), 
de medisch specialist krijgt van 93% een voldoende (gemiddeld 7,5) 
en de verzorging in het ziekenhuis van 91% (gemiddeld rapportcijfer 
7,3). Over de zorg voor ouderen in tehuizen is men het meest negatief: 
52% geeft daarvoor een voldoende (gemiddeld rapportcijfer: 5,5).

Dat de ouderenzorg minder goed wordt beoordeeld, is niet typisch 
Nederlands (zie figuur 2.3). In 2016 is in het onderzoek eqls2 gevraagd 
naar de tevredenheid met de kwaliteit van de gezondheidszorg en de 
kwaliteit van de langdurige zorg. Nederlanders geven de kwaliteit van 
het ziekenhuis en de medisch specialist gemiddeld een 7,7 en de lang
durige zorg een 6,4. In bijna alle landen scoort de medische zorg beter 
dan de ouderenzorg (die landen staan in de figuur onder de diagonale 
stippellijn; hoe verder van de diagonaal, hoe groter het verschil tussen 
beide oordelen). De samenhang tussen beide oordelen is groot. Neder
landers zijn in Europees perspectief bovengemiddeld tevreden, maar 
staan niet in de top: die positie is voor Oostenrijk, Luxemburg en Malta.

Figuur 2.2 Tevredenheid met domeinen in de zorg, bevolking van 18+, 2019/2 (in procenten)a
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a ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe tevreden u bent met de kwaliteit van de volgende sectoren in de gezondheids- en 
ouderenzorg: (1 = zeer ontevreden – 10 = zeer tevreden)’. Voorgelegd aan een aselect geselecteerde helft van de respondenten.

Bron: cob 2019|2

1 Evelien Eggink, Debbie Verbeek- Oudijk 
en Evert Pommer, Burgers over de kwa-
liteit van publieke diensten. Een terugblik 
op 2002-2010. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2013.

2 Zie www.eurofound.europa.eu/nl/data/
european-quality-of-life-survey.
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Grote groep ziet negatieve trend in de ontwikkeling van de 
ouderenzorg
Als we mensen vragen om terug te blikken op de gezondheids en 
ouderenzorg, dan denken slechts weinigen dat de zorg de afgelopen 
vijf jaar beter is geworden (zie tabel 2.4). Over de ontwikkelingen in 
de ouderenzorg is men negatiever dan over die in de gezondheidszorg 
in het algemeen. 54% denkt dat de ouderenzorg de afgelopen vijf jaar 
(veel) slechter werd, 20% denkt dat die hetzelfde bleef. 39% denkt dat de 
gezondheidszorg slechter werd, 37% denkt dat die hetzelfde bleef.

Vooruitblikkend verwachten ook weinigen een verbetering en ook 
daar is men somberder over de ouderenzorg dan over de gezondheidzorg 
in het algemeen. 40% verwacht de komende vijf jaar een verslechtering 
van de ouderenzorg. Bij de gezondheidszorg is dat 30%. Daar verwacht 
de grootste groep (44%) dat de situatie hetzelfde blijft.

Maken mensen zich persoonlijk zorgen over de ontwikkelingen in de 
zorg? Zijn ze bezorgd of ze in de toekomst nog wel de zorg krijgen die 
ze nodig hebben? De grootste groep is hierover een beetje bezorgd 

Figuur 2.3 Tevredenheid met kwaliteit van de medische zorg en langdurige zorg, bevolking van 18+, 2016 
(gemiddelde score)a
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 AT Oostenrijk 
 AL Albanië
 BE België
 BG Bulgarije
 CY Cyprus
 CZ Tsjechië
 DE Duitsland 
 DK Denemarken
 EE Estland
 ES Spanje 
 FI Finland 
 FR Frankrijk
 GR Griekenland
 HR Kroatië 
 HU Hongarije
 IE Ierland 
 IT Italië
 LT Litouwen
 LU Luxemburg 
 LV Letland
 MT Malta
 ME Montenegro
 MK Noord-Macedonië
 NL Nederland 
 PL Polen
 PT Portugal 
 RO Roemenië
 RS Servië
 SE Zweden
 SI Slovenië
 SK Slowakije
 TR Turkije
 UK Verenigd Koninkrijk5 6 7

a ‘Hoe waardeert u de kwaliteit van het ziekenhuis en de diensten van de specialist?’ ‘Hoe waardeert u de kwaliteit van voorzieningen voor 
langdurige zorg in uw land?’

Bron: eqls 2016
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(zie tabel 2.5). 30% maakt zich (tamelijk) veel zorgen dat ze in de toe
komst niet meer de noodzakelijke medische zorg kunnen krijgen. 
Dat aandeel is sinds 2012 niet veranderd. 41% maakt zich tamelijk of heel 
veel zorgen over de verzorging op hun oude dag.

Zowel lager- als hogeropgeleiden noemen zorg als probleem
In tabel 2.6 kijken we of er verschillen zijn in hoe diverse groepen aan
kijken tegen zorg als urgent thema. Vrouwen noemen het onderwerp 
vaker als probleem dan mannen. Jongeren noemen het onderwerp 
minder vaak als probleem. De opleidingsverschillen en verschillen in 
tevredenheid zijn betrekkelijk gering. Zowel lager als hogeropgeleiden 
noemen de zorg als probleem; en zowel mensen die tevreden zijn over 
de eigen situatie als mensen die daarover ontevreden zijn, noemen de 
zorg als probleem. Hogeropgeleiden noemen de zorg wel vaker dan 
lager opgeleiden als sterk punt van Nederland.

Als we naar partijkeuze kijken, zien we dat het grootste verschil zich 
voordoet tussen aanhangers van vvd (20% vindt het een probleem) en sp 
(34% vindt het een probleem; gegevens niet in de tabel).

Tabel 2.4 Terugblika en vooruitblikb op de gezondheids- en ouderenzorg, bevolking van 18+, 2019/2 (in procenten)

terugblik vooruitblik

gezondheidszorg ouderenzorg gezondheidszorg ouderenzorg

(veel) slechter 39 54 30 40

hetzelfde 37 20 44 33

(veel) beter 15 10 17 15

weet niet 9 16 8 12

a ‘Als u terugkijkt naar de afgelopen vijf jaar, vindt u dan dat deze voorzieningen slechter of beter zijn gaan functioneren, of is het hetzelfde 
gebleven?’ Voorgelegd aan een aselect geselecteerde helft van de respondenten.

b ‘En als u naar de toekomst kijkt, verwacht u dan dat deze voorzieningen de komende vijf jaar slechter, hetzelfde of beter zullen functio-
neren?’ Voorgelegd aan een aselect geselecteerde helft van de respondenten.

Bron: cob 2019|2

Tabel 2.5 Persoonlijke zorgen over medische zorg en ouderenzorg, bevolking van 18+, 2012|3 en 2019|2 (in procenten)

toekomstige medische zorga toekomstige ouderenzorgb

2012|3 2019|2 2019|2

helemaal geen zorgen 21 19 13

een beetje zorgen 45 45 41

tamelijk veel zorgen 22 19 24

heel veel zorgen 9 11 17

ik weet het niet 3 6 5

a ‘In welke mate maakt u zich zorgen dat u in de toekomst niet meer de medische zorg kunt krijgen die u nodig heeft?’
b ‘In welke mate maakt u zich zorgen dat u als u oud bent, niet de verzorging kunt krijgen die u nodig heeft?’

Bron: cob 2012|3 en 2019|2
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Duidelijk (opleidings)verschil in verwachte impact op persoonlijk 
leven
Als we in tabel 2.7 kijken naar verschillen in persoonlijke zorgen over 
toekomstige medische zorg en ouderenzorg, zien we grote verschillen 
naar opleiding: hogeropgeleiden zien aanzienlijk minder vaak persoon
lijke zorgen. Ook de verschillen naar tevredenheid met gezondheid 
en met de eigen financiële situatie zijn groot. Jongeren zijn het minst 
bezorgd.

Dat zorg een maatschappelijk probleem is, wordt relatief breed gedeeld, 
maar er zijn wel grote verschillen in de mate waarin dit een persoonlijk 
probleem of een persoonlijke zorg is.

Dit verschil in perspectief zagen we in de groepsgesprekken ook 
duidelijk terug.3 De groepen waren opgedeeld langs de lijnen van 
opleidings niveau:4 mensen met een opleiding tot en met niveau mbo+ 
en niveau hbo of hoger.

In de groepen met deelnemers met maximaal niveau mbo+ is het 
gesprek over hoge zorgkosten veel persoonlijker dan in de groepen 
met niveau hbo+. In de eerste groepen zitten deelnemers die minder te 
besteden hebben en soms ook de nodige tegenslag te verwerken hebben 
gehad. De hoge zorgkosten leiden bij hen aan het eind van de maand tot 
problemen. Ze discussiëren geanimeerd over de zorg en noemen voor
beelden uit hun eigen leven. Die ervaringen worden geregeld door de 
andere deelnemers herkend. In de groepen met hogeropgeleiden wordt 
er veel afstandelijker gediscussieerd en spelen eigen ervaringen een 
minder prominente rol. Men kijkt met een zekere afstand naar het sys
teem en put voor informatie ook wel uit de media. Weliswaar komen in 

Tabel 2.6 Aandeel dat zorg spontaan noemt als probleem of sterk punt, bevolking van 18+, 2018|2-2019|2 (in procenten)a

probleem sterk punt

allen 26 17

man 21 16

vrouw 31 17

18-34 jaar 20 18

35-54 jaar 30 14

≥ 55 jaar 28 19

lager opgeleid 26 13

middelbaar opgeleid 29 17

hoger opgeleid 24 20

niet tevreden over eigen financiële situatie 30 14

wel tevreden (7+ op een schaal van 1-10) 25 18

niet tevreden over eigen gezondheid 29 11

wel tevreden (7+ op een schaal van 1-10) 25 19

a Zie figuur 1.4 en 1.5 voor de vraagstelling.

Bron: cob 2018|2-2019|2

3 Zie ook de uitgebreide rapporten over 
de groepsgesprekken van Kantar Public 
en Ruigrok NetPanel op www.scp.nl.

4 Net als in veel andere onderzoeken 
waarin opleidingsverschillen naar voren 
komen, hoeft het niet per se te liggen 
aan het opleidingsniveau zelf, maar kan 
het zijn dat opleidingsniveau doorwerkt 
via andere (niet-gemeten) variabelen, 
zoals in dit geval inkomenspositie of 
zich in een financieel lastige positie 
bevinden.
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alle groepen dezelfde soort problemen met de zorg naar voren, maar de 
hogeropgeleiden kijken er afstandelijker en analytischer naar. Kort door 
de bocht: ze hebben de luxe om het niet direct op hun eigen portemon
nee te betrekken, maar om er van een wat grotere afstand naar te kijken.

De balans van goed en slecht: al het goede van de zorg komt niet 
tot zijn recht
Wanneer we de balans opmaken van wat de bevolking als goed en min
der goed ervaart, dan tekent zich een duidelijk beeld af. Het goede aan 
de zorg is de zorg zoals die bedoeld is: de goede bereikbaarheid en het 
dichte netwerk aan voorzieningen. De goede toegankelijkheid op basis 
van een solidair verzekeringsstelsel waar iedereen recht op zorg heeft. 
De kennis en kunde en professionaliteit van het goed opgeleide perso
neel, hun motivatie en hun inzet. De kwaliteit van de technologie en de 
aandacht voor innovatie. Vaak zaken die vooral de curatieve medische 
zorg aan het label goed kunnen helpen.

Slecht aan de zorg is dat alles wat in potentie zo goed is, steeds min
der goed tot zijn recht komt. Dat het goed opgeleide en gemotiveerde 
personeel geen tijd (meer) heeft. Omdat er te weinig personeel is of 

Tabel 2.7 Persoonlijke zorgen in diverse groepen, bevolking van 18+, 2019|2 (in procenten)a

bezorgd over toekomstige 
medische zorg

bezorgd over toekomstige 
ouderenzorg

allen 30 41

man 27 35

vrouw 34 46

18-34 jaar 17 30

35-54 jaar 36 45

≥ 55 jaar 34 44

lager opgeleid 36 45

middelbaar opgeleid 34 46

hoger opgeleid 23 32

niet tevreden over eigen financiële situatie 44 53

wel tevreden (7+ op een schaal van 1-10) 24 35

niet tevreden over eigen gezondheid 44 54

wel tevreden (7+ op een schaal van 1-10) 26 36

geen recente ervaring met ziekenhuis of specialist 27 34

zelf recent ervaring 34 46

iemand uit huishouden heeft recent ervaring 26 35

niet recent thuiszorg ontvangen 30 41

zelf recent thuiszorg ontvangen 35 52

iemand uit huishouden heeft recent thuiszorg ontvangen 34 35

a Maakt zich ‘tamelijk’ of ‘heel veel’ zorgen (zie tabel 2.5).

Bron: cob 2019|2
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omdat ze te druk zijn met administratie en bureaucratie. En dat er dan 
wachtlijsten zijn. Dat daardoor de ouderenzorg te veel op de schouders 
van de mantelzorgers neerkomt, ook omdat er geen verzorgingshuizen 
meer zijn.

Ook de kosten die men moet maken, doen afbreuk aan al het goede 
van de zorg. Kosten die ontstaan door het eigen risico die er vroeger bij 
het ontwerp van het stelsel niet waren. Hoge kosten voor medicijnen. 
In de nietcuratieve, laagtechnische ouderenzorg wordt die schaarste 
meer gevoeld, hoewel ook het sluiten van ziekenhuizen en de dure medi
cijnen van kritisch commentaar worden voorzien.

Sommige deelnemers aan de onderzoeken spreken zich daarbij ook 
uit over wat zij als de oorzaken zien van het minder goede in de zorg en 
ze nemen daarbij geen blad voor de mond. Zij wijzen naar de (macht van) 
zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie en de managers die er 
(met de overheid) voor zorgen dat er te weinig uitvoerend personeel is, 
dat het uitvoerend personeel te weinig betaald krijgt, terwijl de mana
gers (te) goed verdienen. Het moet anders, zo zeggen of schrijven ze. 
En dan wil men vaak het ziekenfonds terug of in ieder geval een over
heidsverzekering zonder winstoogmerk.

Zorgen over betaalbaarheid

De gezondheidszorg is een grote kostenpost voor de samenleving. 
Voor zorg en welzijn werd in 2017 ongeveer € 97,5 miljard uitgegeven. 
Dat komt neer op ruim 13% van ons bruto binnenlands product (bbp).5 
Dat is niet altijd zo geweest. In 1972 bedroegen de zorgkosten niet meer 
dan € 6,5 miljard en omvatten ze 8,7% van het bbp. De zorgkosten stegen 
dus niet alleen met de welvaart mee, ze groeiden nog sterker, en het 
einde is nog niet in zicht. Ramingen van de zorgkosten in 2040 voorspel
len een verdubbeling ten opzichte van 2015.6

Elke regering heeft in de afgelopen decennia wel geprobeerd de zorg
kosten te beteugelen. Kabinetten hadden hier wisselend succes mee, 
maar er zijn weinig regeringsperioden geweest waarin de zorgkosten 
niet toch (sterk) stegen.

Hierboven zagen we dat de betaalbaarheid van de zorg ook voor veel 
burgers een probleem is. 52% is het eens met de stelling dat mensen 
zoals zij nu al te veel geld kwijt zjin aan zorg. 16% vindt van niet. Men
sen denken bij het onderwerp ‘betaalbaarheid van de zorg’ vooral aan 
betaalbaarheid voor henzelf: de hoge (en stijgende) zorgkosten: een 
hoge premie, stijging van het eigen risico en een kleiner basispakket 
waardoor je alsnog vaak moet bijbetalen. Zorg is duur. In de groeps
gesprekken hebben we doorgepraat over de betaalbaarheid in de zorg en 
ook in de cobenquête stelden we hier enkele vragen over.

Minder macht voor verzekeraars en farmaceuten, minder 
marktwerking
We vroegen de gespreksdeelnemers hoe zij denken dat we de zorgkosten 
in Nederland betaalbaar kunnen houden. In lijn met de zorgen die we 
in het eerste deel van dit hoofdstuk bespraken, denken mensen dat er 

5 https://opendata.cbs.nl/stat-
line/#/CBS/nl/dataset/83075NED/
table?ts=1558597677208.

6 www.vtv2018.nl/zorguitgaven.
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veel kan worden opgelost als de zorg anders zou worden georganiseerd. 
Daarbij denkt men in de eerste plaats aan het verkleinen van de macht 
van zorgverzekeraars en farmaceuten. Die laatste zouden de prijzen van 
medicijnen onnodig hoog houden. Zorgverzekeringen zouden eenvou
diger kunnen en verzekeraars zouden minder macht moeten hebben.

A: ‘En minder macht voor de farmaceutische lobby.’ (Amsterdam,  
groep hbo+)

B: ‘Ja, want waar gaat het geld nu naartoe, een kleine groep.’

C: ‘Minder monopolie ook voor verzekeraars.’

D: ‘Ja, er zijn zoveel keuzes die je kan maken voor je verzekering. Als je 
niet slim genoeg bent, dan krijg je dat niet voor elkaar en dat kost ook 
heel veel geld. En verzekeraars ook verplichten om mensen voor te lich-
ten. Dan kan je jezelf preciezer verzekeren.’

Ook denken mensen dat de zorg wel wat efficiënter georganiseerd kan 
worden: minder managers, minder tijd besteden aan bureaucratie 
en minder verspilling. Sommigen trekken het breder en denken dat 
het goedkoper kan als de zorg op een andere manier wordt ingericht. 
Men denkt dan onder andere aan de marktwerking in de zorg.

A: ‘Ik heb niet het idee dat de kosten begrensd moeten worden, maar 
dat het veranderd moet worden. Deze week las ik een onderzoek dat er 
veel onnodige behandelingen en operaties plaatsvinden in ziekenhuizen. 
Dat is ook wetenschappelijk onderbouwd. Daar zit de manier waarop 
het geld vrij kan komen. Dat er op een andere manier gekeken wordt hoe 
dingen veranderd kunnen worden. Dat is een voorbeeld.’ (Amersfoort, 
groep hbo+)

B: ‘Ik denk ook een andere manier verzinnen van financieren in de orga-
nisatie. Als ik zie hoe dat gaat in het kader van de marktwerking. Dan is 
het een enorm circus. Zijn veel mensen fulltime mee bezig.’

C: ‘De marktwerking moet eruit.’

D: ‘Alles beter inventariseren, beter bekijken. Ik mag twee keer per jaar 
gebruikmaken van een longverpleegkundige, maar ik merk gewoon dat 
ze mij in december belt om haar potje leeg te maken. Dat vind ik zo’n 
onzin. Daarom ook die processen beter bekijken.’

Zowel in de enquête als in de focusgroepen stellen sommigen voor om 
terug te gaan naar het financieringssysteem van vóór 2006, naar het 
ziekenfonds:

Z: ‘Teruggaan naar het oude systeem van vroeger, het ziekenfonds.’ 
(Amsterdam, groep t/m mbo+)

Y: ‘Ja, dat was een goed systeem.’

De marktwerking in de zorg komt in discussies en in de enquête op 
diverse momenten ter sprake. Meestal in negatieve zin, hoewel een 
enkeling in herinnering roept dat de situatie met het ziekenfonds ook 
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niet zo wenselijk was. Dat de marktwerking in de zorg overwegend nega
tief wordt beoordeeld, zien we ook in de cobenquête. 65% is het eens 
met de stelling dat er minder marktwerking in de zorg moet komen, 
7% is het daarmee niet eens.

Andere genoemde oplossingen om de zorgkosten te beteugelen, zijn 
het inzetten op preventie en betere zorg. Als mensen gezond leven en 
sporten, worden ze immers minder vaak ziek. Ook met kwalitatief betere 
medische en psychische zorg zouden op termijn kosten kunnen worden 
bespaard, denkt men.

Deze bevindingen komen overeen met eerder onderzoek naar zorg
kosten en de betaalbaarheid van de zorg. Ook toen vond men dat het in 
de zorg allemaal wel wat efficiënter kan en dat daarmee de zorgkosten 
voor burgers wel lager uit zouden kunnen vallen.7

Uitgangspunten van de zorg: veel steun voor solidariteit
In Nederland is er niet voor gekozen om van de zorg een overheidsvoor
ziening te maken. Dat deed het Verenigd Koninkrijk wel, maar die stap 
heeft weinig navolging gekregen. In Nederland heeft het stelsel sinds 
2006 (invoering van de Zorgverzekeringswet) wel trekken van een markt, 
maar de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaling hebben we col
lectief en solidair geregeld. Gezonde mensen betalen voor de zieken en 
mensen met hoge inkomens voor die met een laag inkomen.

Hoe denken mensen over dit principe van solidariteit in relatie tot 
de betaalbaarheid van de zorg? Als de zorgkosten stijgen, moet dat dan 
(vooral) worden opgebracht door mensen die gebruikmaken van de zorg 
(zieken, ouderen) of door iedereen (middels belastingen en premies)?

Uit de cobenquête blijkt dat 67% van de mensen het eens is met de 
stelling dat het oneerlijk is om de hoge zorgkosten vooral te laten betalen 
door de mensen die zorg nodig hebben. 11% is het daarmee oneens. 
Ook in de vier groepsgesprekken is er veel steun voor de solidariteit 
tussen ziek en gezond. Men is er geen voorstander van om de stijgende 
zorg kosten vooral bij gebruikers te leggen. Dan word je als zieke dubbel 
gestraft, zo vinden de gespreksdeelnemers, en het is niet te betalen. 
Al pratend over dit onderwerp komen de deelnemers uit op een aantal 
dilemma’s: mag je mensen wel extra belasten als het hun eigen schuld is 
dat ze ziek zijn? Moeten we strenger zijn over wat we verzekeren en wat 
niet?

Een dialoog uit een groep in Amsterdam:

A: ‘Kosten van de zorg moet je over de samenleving verdelen. Het moet 
niet zo zijn dat zieke mensen zwaarder belast worden dan mensen die 
toevallig gezond zijn. De onderklasse van de samenleving heeft meer 
stress en wordt meer ziek.’ (Amsterdam, groep hbo+)

B: ‘Het is lastig, want het gaat ook om de soort zorg. Bepaalde mensen 
die hun leven lang roken of drinken en zich bewust zijn van de risico’s, 
dan is het lastig dat iedereen daarvoor moet betalen. Bij dingen die je 
zelf had kunnen voorkomen.’

7 Zie o.a. cob 2010|2: 15; cob 2012|3: 25, 
40; Sjoerd Kooiker, Mirjam de Klerk, 
Judith ter Berg en Yolanda Schothorst, 
Meebetalen aan de zorg. Nederlanders over 
solidariteit en betaalbaarheid van de zorg. 
Den Haag: Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, 2012: 20-21.
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C: ‘Ja, maar je hebt altijd nog een achtergrond waarom die mensen dat 
doen. Het is vrij complex. Wellicht rook ik omdat ik een zieke moeder 
heb of dat ik thuis mishandeld ben. Waar trek je de grens?’

A: ‘Exact, want anders krijg je ook: Ja, jij hebt ervoor gekozen om in de 
Randstad te wonen, dan had je maar in de Achterhoek moeten wonen. 
Waar ligt de grens?’

En in Amersfoort:

Z: ‘Je kiest er niet voor om ziek te zijn. Niemand wil het. Dan zijn ze én 
ziek én ze moeten meer betalen.’ (Amersfoort, groep t/m mbo+)

Y: ‘Misschien moet meer gekeken worden naar welke zorg heb je echt 
nodig en wat is meer esthetisch.’

Moderator: ‘Vind je dan wel dat het principe van solidariteit moet 
 blijven?’

Y: ‘Ik denk dat het anders niet meer te betalen is. Als iedereen het voor 
zich moet betalen.’

X: ‘Het klinkt wel oké voor mij, met zijn allen iets doen.’

W: ‘Maar wel verschil maken in wat heb je echt nodig.’

Moderator: ‘Denkt iedereen er zo over?’

V: ‘Nou er is wel een verschil tussen rechte tanden willen en doodgaan.’

W: ‘Een goede lijst bijhouden van wat is verplicht en niet. Maar wie gaat 
zeggen wie onder welke lijst valt?’

V: ‘Is ook met die levensverzekering. Ik betaal meer voor haar dan zij 
voor mij, omdat zij heeft gerookt. Op het moment dat je onderscheid 
gaat maken, dan voelen de mensen die daarbuiten vallen zich een nog 
minder persoon.’

Een andere vorm van solidariteit is het principe dat de sterkste schou
ders de zwaarste lasten dragen. In de groepsgesprekken is er ook voor 
dit principe steun, maar met name in de groepen hogeropgeleiden is er 
meer discussie. Want: hoever ga je daarin?

A: ‘Ja, dus bedrijfsleven mag ook bijdragen. Die zijn gebaat bij gezonde 
werknemers.’ (Amsterdam, groep hbo+)

B: ‘Daar ben ik het op zich mee eens, maar indirect zijn de sterkste 
schouders ook al diegene die meer belasting betalen, dus die krijgen dan 
dubbele lasten. Het is goed dat je verdeling hebt, maar die sterke schou-
ders dragen dus al bij aan de zorg.’

In de groep lageropgeleiden zijn er op dit punt zorgen over de zoge
noemde armoedeval: als je inkomen net boven een bepaalde grens 
uitkomt, gaat dat ten koste van onder andere de zorgtoeslag en dat voelt 
onrechtvaardig.

Om te kijken hoe mensen denken over betaalbaarheid en solidariteit als 
ze expliciet moeten kiezen tussen een aantal opties, hebben we  mensen 
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in de enquête een keuzevraag voorgelegd over hoe we de stijgende 
zorgkosten moeten betalen (zie tabel 2.8). We vroegen deze mensen ook 
hun keuze toe te lichten.8 De optie om allemaal meer te gaan betalen via 
belastingen en premies wordt het meest gekozen (door 36%). De men
sen die voor deze optie kiezen, vinden dit de meest eerlijke en solidaire 
oplossing. Zo kunnen de kosten worden verdeeld tussen ziek en gezond, 
jong en oud en mensen met een hoger en lager inkomen:

‘Zorgkosten zijn meestal kosten waar je geen rekening mee kunt hou-
den en waar je vaak niet iets aan kan doen. Een ziekenhuisopname met 
medicijnen of verschillende onderzoeken kan zo gebeuren. Omdat er 
een vergrijzing is/aankomt, zullen we er samen voor moeten zorgen dat 
iedereen zo goed mogelijk behandeld kan worden. Zo willen we namelijk 
later toch ook behandeld worden!’ (vrouw, 24 jaar, hbo)

‘Kwestie van solidariteit. Ook de “jongeren” die wellicht nu minder kosten 
maken, zullen in de toekomst meer terug gaan vallen op de zorg.’  
(man, 78 jaar, hbo)

Als we mensen overigens expliciet de vraag voorleggen of zij bereid zijn 
meer inkomstenbelasting te betalen om de zorg op peil te houden, zijn 
de meningen verdeeld: 26% wil dat, 33% niet en 41% kiest een neutrale 
positie of weet het niet.

De twee andere opties (verkleining van het pakket, stijging van het 
eigen risico) leggen de kosten vooral bij de zorggebruikers. 25% verkiest 
de optie van een verkleining van het basispakket. In dat geval blijft de 
basiszorg voor iedereen betaalbaar en kunnen mensen daarbovenop 
een pakket kiezen dat past bij hun situatie of zelf kiezen voor duurdere 
behandelingen:

‘In mijn premie zijn ook uitgaven voor bijvoorbeeld zwangerschap opge-
nomen; dat geldt voor mij bijvoorbeeld niet. Zo zijn er meer behandelin-
gen en geneesmiddelen die voor mij niet van toepassing (kunnen) zijn, 
maar waarvoor ik wel betaal.’ (man, 68 jaar, hbo)

De optie waarbij vooral gebruikers betalen kan op weinig steun reke
nen: 9% vindt het een goed idee om het eigen risico te laten stijgen. 
De mensen die dit wel een goed idee vinden, zeggen dat het eerlijker is 
om gebruikers te laten betalen dan mensen die geen zorg nodig hebben. 
Dat zou er ook toe kunnen leiden dat mensen gezonder gaan leven of 
kritischer kijken naar hun zorggebruik.

‘Indien ik weinig gebruikmaak van zorg, is het voor mij voordeliger om 
een hoger eigen risico te betalen i.p.v. een hogere zorgpremie.’  
(vrouw, 32 jaar, hbo)

In de toelichtingen van de mensen die kiezen voor bovengenoemde 
opties, valt op dat ze zeggen gekozen te hebben voor de minst slechte 
of dat het kiezen uit drie kwaden was. Dat geen van de opties op weinig 
enthousiasme kan rekenen, blijkt ook uit het hoge aandeel (30%) dat niet 

8 We stelden deze vraag aan een aselect 
gekozen groep van 259 respondenten, 
183 van hen gaven antwoord.
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kan of wil kiezen tussen deze opties. De mensen die ‘weet niet’ aan
kruisen, geven aan dat zij alle aangeboden opties slecht vinden, dat ze 
de zorg nu al te duur vinden of dat ze een andere oplossing voorstaan: 
het aanpassen van het zorgsysteem.

‘Deze drie opties vond ik niets. De ziektekostenverzekering is al de 
pan uitgerezen en voor een gezin bijna niet meer te betalen als je een 
aanvullende en tandartsverzekering erbij moet hebben. Zoveel prijs-
compensatie is er niet bij je salaris gekomen of op de belasting terug 
gekregen.’ (vrouw, 50 jaar, mavo)

‘We moeten terug naar vroeger. Gewoon iedereen hetzelfde verzekerd. 
Wat de maatschappijen kwijt zijn aan reclamegelden die ook betaald 
moeten worden is in mijn ogen bizar.’ (man, 61 jaar, lbo)

In 2012 hebben we deze vraag ook gesteld en toen waren de uitkomsten 
vergelijkbaar.

Uitgangspunten van de zorg: geen Amerikaanse toestanden
Een andere vraag is hoeveel gelijkheid er in de zorg moet zijn. Mogen 
mensen met meer geld betere zorg inkopen? We zagen aan het begin 
van dit hoofdstuk al dat men het een sterk punt van de gezondheids
zorg in Nederland vindt dat die voor iedereen toegankelijk is: iedereen 
kan er een beroep op doen. Wel zijn er zorgen over een groeiende 
tweedeling op dit gebied. Het verbaast dan ook niet dat als we in de 
groepsgesprekken beginnen over de mogelijkheid dat mensen met 
meer geld betere zorg inkopen, de steun daarvoor gering is. Zowel in 
Amsterdam als in Amersfoort en zowel in de lager als in de hoger opge
leide groepen.

De deelnemers van de groepsgesprekken maken zich wel zorgen 
over een groeiende tweedeling in de zorg. Ze denken dat die tweede
ling er deels al is via de aanvullende verzekeringen en ze willen niet dat 
die verschillen nog groter worden. In de Amsterdamse groepen vindt 
men betere huisvesting (in verpleeghuizen) of hoger opgeleid en beter 
verpleegkundig personeel voor mensen die meer betalen nog wel te 
billijken, maar betere medicijnen of betere behandelingen niet.

Tabel 2.8 Voorkeuren voor de zorg, bevolking van 18+, 2012|3 en 2019|2 (in procenten)a

2012|3 2019|2

We gaan allemaal steeds meer belasting en premies betalen om de stijgende zorglasten te betalen. 33 36

Steeds minder behandelingen en geneesmiddelen worden (helemaal) vergoed; men krijgt die niet 
meer of men moet daarvoor meer zelf gaan betalen of zich ervoor bijverzekeren. 28 25

Het eigen risico voor het hele pakket gaat steeds verder omhoog. 13 9

Ik weet het niet. 26 30

a ‘De kosten van de gezondheidszorg stijgen omdat er meer zorgbehoevende mensen komen (veroudering) en er medisch steeds meer 
mogelijk is. Het aandeel van de zorg in de collectieve uitgaven stijgt. Als u zou moeten kiezen uit de volgende drie ingrepen, welke heeft 
dan uw voorkeur?’ In cob 2019|2 is deze vraag voorgelegd aan een aselect gekozen helft van de respondenten.

Bron: cob 2012|3 en 2019|2
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A: ‘Het is niet echt sociaal.’ (Amsterdam, groep hbo+)

B: ‘Maar het gebeurt al verkapt met privéklinieken. Zij kunnen voorrang 
krijgen.’

C: ‘Het verhoudt zich ook niet tot de eed die artsen afleggen.’

D: ‘Nee, dan maak je van de medische zorg een klassenmaatschappij.’

C: ‘Nu wonen mensen in villa’s en appartementen en dat is geaccepteerd, 
maar in gezondheid verdient iedereen dezelfde kwaliteit en aandacht.’

E: ‘Anders is het ook zo een derdewereldland; alleen zorg als je geld 
verdient.’

In de Amsterdamse focusgroepen is er doorgepraat over diverse oplos
singen om de zorg betaalbaar te houden. De voorgelegde oplossingen 
waren ingewikkeld en het gesprek erover was moeizaam,9 maar duidelijk 
was wel dat het grootste probleem van de gespreksdeelnemers met de 
voorgelegde oplossingen was, dat zij vonden dat die zouden leiden tot 
een verdere tweedeling. Betere zorg voor mensen die zich dat kunnen 
veroorloven druist in tegen hun rechtvaardigheidsgevoel. Een oplossing 
voor het probleem van de betaalbaarheid van de zorg waarbij solidariteit 
overeind blijft en de inspanning bij zorgverleners en overheid ligt, kan 
op de meeste steun rekenen.

In de Amersfoortse groep hogeropgeleiden is er ook nog gesproken 
over de vergoeding van dure behandelingen en wie daarover zou moeten 
beslissen: de arts of de patiënt. De conclusie van de groep was dat de 
arts zeker het gesprek moet aangaan over nut en noodzaak van behan
delingen (concreet ging het over een nieuwe heup bij iemand die oud is 
of een dure behandeling tegen kanker), maar dat de patiënt uiteindelijk 
zelf moet beslissen. Het is niet de arts of de samenleving die dat (met 
regelgeving) moet opleggen, zo vond men.

Uitgangspunten van de zorg: weerstand tegen ‘meer doen voor 
elkaar’ neemt iets af
In discussies over de betaalbaarheid van de zorg gaat het om de vraag 
hoe we de stijgende zorgkosten moeten betalen (alle burgers, vooral 
gebruikers, of het ten koste moet gaan van andere overheidsuitgaven) of 
over de vraag hoe we de kosten omlaag kunnen brengen. We zagen dat 
burgers bij die laatste vraag vooral kijken naar verzekeraars, farmaceu
ten of de overheid. De overheid op haar beurt kijkt ook naar burgers: als 
mensen minder snel een beroep doen op zorg, dan kunnen de kosten 
ook omlaag. Dit speelt vooral in de ouderenzorg. Ouderen moeten lan
ger thuis wonen en eerst een beroep doen op hun familie, vrienden of 
buren voordat ze in aanmerking komen voor hulp van de gemeente.10

In de cobenquête en groepsgesprekken hebben we het over deze 
oplossing niet gehad, maar in het langlopende onderzoek Culturele Ver
anderingen in Nederland (cv) zijn wel vragen gesteld over de inrichting 
en betaalbaarheid van met name de ouderenzorg (zie tabel 2.9). Het lijkt 
erop dat in 2018 de weerstand tegen de participatiesamenleving, waarin 
mensen meer een beroep moeten doen op hun omgeving, voorzich
tig is afgenomen. Of dat komt doordat de steun voor het concept (als 

9 Zie het focusgroeprapport van  Ruigrok 
NetPanel voor een uitgebreide 
 beschrijving.

10 Zie bijvoorbeeld www.rijks-
overheid.nl/onderwerpen/
zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-
en-antwoord/ondersteuning-gemeen-
te-wmo-2015-aanvragen.
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 ideaalbeeld) groeit of meer vanuit het besef dat dit niet anders kan, is 
lastig te zeggen.

48% is het oneens met het idee dat mensen zo veel mogelijk hulp van 
vrienden, familie of buren moeten krijgen. Dat is nog steeds de grootste 
groep (27% is het hiermee eens, 25% weet het niet), maar het aandeel 
oneens is lager dan in 2016 en 2008. Wel zijn er grote schommelingen 
door de tijd, want in 2010 en 2012 was de steun voor hulp door familie 
en vrienden juist veel hoger. Een meerderheid vindt niet dat buren een 
plicht hebben om voor hun buren te zorgen, maar dit aandeel is in 2018 
met 53% lager dan in de jaren ervoor. Er is verdeeldheid over de vraag 
of het goed is dat de overheid verwacht dat mensen meer voor elkaar 
zorgen bij chronische ziekte of beperking: 40% is het daarmee eens, 
39% oneens.

49% is het eens met de stelling dat kinderen de plicht hebben om 
voor ouders te zorgen. Die groep is groter dan het aandeel dat het hier
mee oneens is (30%), maar er is dus wel de nodige verdeeldheid over. 
Dat zagen we in eerder onderzoek ook: mensen erkennen de verant
woordelijkheid van familie als norm, maar vinden de kinderen niet de 
enige verantwoordelijke (vgl. cob 2011|3: 33). Dat kinderen een plicht 
hebben om iets te doen, wil niet zeggen dat de overheid helemaal geen 
verantwoordelijkheid heeft. Sterker: mensen dichten de overheid meer 
verantwoordelijkheid toe bij de zorg voor hulpbehoevende ouders dan 
de familie: 13% vindt dit alleen een taak van de overheid, 52% vindt het 
meer een verantwoordelijkheid van de overheid dan van de familie, 
30% meer van de familie dan van overheid, 4% vindt het alleen een taak 
van de familie. Sinds 2014 is er in deze opvattingen een lichte verschui
ving zichtbaar van verantwoordelijkheid van de overheid naar verant
woordelijkheid van de familie. Een grote meerderheid (66% in 2018) 
vindt niet dat kinderen moeten meebetalen aan de zorg van hun ouders 
en de afkeer hiervan is sinds 2014 niet wezenlijk veranderd.

De weerstand tegen de participatiesamenleving lijkt tussen 2016 en 
2018 licht te zijn afgenomen, maar dat neemt niet weg dat de beden
kingen groot blijven. Dat is in lijn met de bevindingen van onderzoek 
van De Klerk en anderen in 2017: ‘Men vindt dat mensen elkaar moeten 
helpen, maar dat hier ook een grens aan zit, dat dit niet te veel moet zijn 
en dat deze hulp vooral aanvullend zou moeten zijn. Voldoende profes
sionele ondersteuning blijft dan ook belangrijk.’11

Het probleem van de betaalbaarheid van de zorg op macroniveau
Het is duidelijk dat het probleem van de zorgkosten leeft en herkend 
wordt, maar dat gaat dan vooral over hoge zorgkosten voor individuen. 
Het blijkt echter niet zo eenvoudig om het probleem van de betaalbaar
heid van de zorg op macroniveau in de groepsgesprekken en de enquête 
uit te leggen en bespreekbaar te maken. In een van de groepsgesprekken 
met hogeropgeleiden bekijkt men het vraagstuk van betaalbaarheid 
vanuit het systeem (problemen met personeel in de zorg; keuzes tussen 
beleidsterreinen), maar verder laat het verhaal van stijgende zorgkosten 
door vergrijzing (waardoor er meer ouderen komen, minder mensen om 
daarvoor te betalen, en personeelstekorten) en de toegenomen moge
lijkheden in de zorg met bijbehorende kosten zich moeilijk vertellen. 

11 Mirjam de Klerk, Alice de Boer, 
Inger Plaisier en Peggy Schyns, Voor 
elkaar? De stand van de informele hulp in 
2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
 Planbureau, 2017.



Zorgen over zorg

burgerperspec tieven 2019 |  2 50

Tabel 2.9 Opvattingen over de inrichting en betaalbaarheid van de (ouderen)zorg, bevolking van 18+, 2008-2018 
(in  procenten)

2008/’09 2010/’11 2012/’13 2014/’15 2016/’17 2017/’18

Als mensen vanwege een langdurige ziekte of beperking hulp nodig hebben, moeten zij deze hulp zo veel mogelijk van 
familie, vrienden of buren krijgen.

eens 21 40 38 31 22 27

neutraal/weet niet 17 20 27 22 23 25

oneens 62 40 35 48 55 48

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

eens . 43 43 36 42 49

neutraal/weet niet . 15 16 17 19 21

oneens . 42 41 47 39 30

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

eens 20 19 15 16 25

neutraal/weet niet 14 15 14 17 22

oneens 66 66 71 67 53

Om de zorg betaalbaar te houden zouden mensen moeten meebetalen aan de zorg voor hun eigen bejaarde ouders.

eens 18 16 19

neutraal/weet niet 14 13 15

oneens 68 71 66

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

eens 39 40 40

neutraal/weet niet 18 19 20

oneens 44 41 39

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

vooral een taak voor de overheid 18 16 13

meer een taak voor de overheid dan voor de familie 52 47 52

meer een taak voor de familie dan voor de overheid 26 31 30

vooral een taak voor de familie 3 4 4

weet niet 1 1 1

Bron: cv 2008/’09-2017/’18
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In de Amersfoortse groepen hebben we geprobeerd het probleem 
duidelijker te maken door cijfers uit de Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning12 te laten zien. Vooral de lageropgeleiden konden daar niet 
zo veel mee (‘als ik het plaatje omdraai zie ik een stijging’) of worden er 
ontzettend moedeloos van: zij zien de kostenstijging in de zorg direct 
op zich af komen, terwijl ze nu al moeite hebben de eindjes aan elkaar te 
knopen.

De vraag hoe ‘we’ de stijgende zorgkosten moeten betalen is daar
mee lastig te adresseren. Men kijkt in de eerste plaats naar verzeke
raars, farmaceuten en het zorgsysteem. Dat moet anders en dan zal het 
goedkoper worden, zodat burgers minder hoeven te betalen. Als we 
doorpraten over solidariteit in de zorg, wordt wel duidelijk welk ideaal
beeld mensen hebben: een gezondheids en ouderenzorg die voor 
iedereen toegankelijk is (bereikbaar, betaalbaar, beschikbaar), waarbij 
er solidariteit is tussen jong en oud, tussen ziek en gezond en tussen 
hoge en lage inkomens. Eigenlijk zoals het nu is. Mensen die meer geld 
hebben, mogen best in mooiere verzorgingstehuizen wonen, maar over 
het algemeen vindt men niet dat zij voor zichzelf betere zorg zouden 
mogen inkopen. Maar heel veel verder komen we hier niet: het is een 
lastig onderwerp, waarbij het moeilijk is om in korte tijd dilemma’s voor 
te leggen en uit te diepen, zeker als mensen nog niet in de materie zijn 
ingevoerd.

Dat geeft wel aan waarom dit ook voor de overheid en politiek een 
lastig te agenderen onderwerp is. Mensen hebben het idee dat de zorg 
de afgelopen jaren al flink duurder werd (en niet in alle opzichten beter) 
en de boodschap dat het in de toekomst nog duurder wordt, is moei
lijk te verteren. Stijging van belastingen, premies, het eigen risico, het 
verkleinen van het basispakket en eerder een beroep doen op naasten, 
kunnen op de nodige weerstand rekenen, vooral omdat mensen zelf de 
problemen vooral elders zien: bij verzekeraars, farmaceuten, inefficiënte 
processen of marktwerking. Het is lastig om te zien hoe het onderwerp 
van de betaalbaarheid van de zorg en de keuzes die daarmee gemoeid 
zijn (politiek) bespreekbaar zouden kunnen worden gemaakt. Duidelijk 
is wel dat het dan niet alleen zou moeten gaan om wat (diverse groepen) 
burgers zouden moeten doen en betalen, maar dat er afgaande op de 
publieke opinie ook iets gezegd moet worden over het zorgsysteem als 
geheel en over de grote partijen die daarin opereren.

Eigenlijk is die conclusie weinig anders dan in 2012, toen het Sociaal 
en Cultureel Planbureau uitgebreider onderzoek deed naar de betaal
baarheid van de zorg.13 Ook toen was het een moeilijk onderwerp en 
ook toen keek men vooral naar verzekeraars en overheid. Een verschil is 
hoogstens dat de tweedeling in de zorg waarvoor men toen bang was, in 
de ogen van sommigen nu al deels werkelijkheid is geworden.

12 Zie www.rivm.nl/volksgezondheid-toe-
komst-verkenning-vtv

13 Zie wederom Kooiker et al. 2012.
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Slot: ongerustheid over de zorg in breder 
perspectief

We hebben in dit hoofdstuk in kaart gebracht wat er speelt in het domein 
van de gezondheidszorg en ouderenzorg en hoe Nederlanders aankijken 
tegen de hoge zorgkosten en de betaalbaarheid van de zorg. Daarvoor 
stelden we open en gesloten vragen in de cobenquête en spraken we 
erover in vier groepsgesprekken.

Het is duidelijk dat het onderwerp zorg leeft. In de enquête en de 
groepsgesprekken beginnen mensen er spontaan over als we vragen 
naar hoe het gaat in Nederland. Mensen hebben er een mening over en 
ervaring mee. Dat het een belangrijk maatschappelijk thema is, staat 
buiten kijf.

Wat opvalt, is dat mensen wat de problemen in de zorg betreft flink 
verschillen in hoe zij de impact daarvan op hun persoonlijke leven erva
ren. Dat zien we in de enquête als we antwoorden op gesloten vragen 
uitsplitsen naar subgroepen, maar misschien nog wel duidelijker in de 
groepsgesprekken. Daar praten hoger opgeleide deelnemers met wat 
meer afstand en beschouwend over het onderwerp, terwijl deelnemers 
met een lagere opleiding en inkomen de problemen meer aan den lijve 
lijken te ervaren. Voor sommigen van hen zijn de hoge zorgkosten 
direct voelbaar; dat geld kan je niet aan iets anders uitgeven, als je het 
al hebt. Ze denken wel drie keer na voordat ze zich door de huisarts 
laten doorverwijzen. De ongerustheid over hoge zorgkosten past voor 
deze groep in het bredere perspectief van de stijgende kosten van het 
levensonderhoud: de zorg is duur, de btw is verhoogd, de energieprijzen 
stijgen. Ook minder kwetsbare groepen zien alles duurder worden, maar 
het levert niet voor iedereen acute problemen op aan het eind van de 
maand.

Ook op een ander punt staat de ongerustheid over de gezondheids
zorg en de zorgkosten niet op zichzelf: mensen zien dat er een verschil 
ontstaat tussen de mensen die gebruik kunnen maken van alle goede 
faciliteiten die Nederland in principe heeft en mensen die buiten de 
boot dreigen te vallen. Mensen die tegenslag hebben, de weg niet weten 
of de middelen niet hebben, zoeken hulp bij de overheid. Ze zien dat dat 
soms moeilijk is: ze hebben het gevoel dat er voor hen geen hulp is of 
dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Soms hebben ze het 
idee dat anderen wel worden geholpen, vluchtelingen bijvoorbeeld, en 
dat roept wrevel op. Het volgende antwoord op de open vraag over meer 
geld voor de zorg brengt al deze aspecten samen:

‘Vind het belachelijk dat bepaalde medicijnen niet vergoed worden 
omdat ze te duur zijn. Maar een nieuwe medelander die nog nooit 1 euro 
premie betaald heeft en niet goed in zijn/haar vel zit, kan voor tonnen 
geopereerd worden. En de torenhoge reserves die op de plank bij de 
zorgverzekeringen liggen. Schandalig!! Zij beogen geen winst te maken. 
En waarom zoveel zorgverzekeraars, kost ook allemaal heel veel geld in 
de bestuurskosten. Afschaffen! en 1 zorgverzekeraar dan kunnen er meer 
zaken in de zorg gerealiseerd worden.’ (vrouw, 64 jaar, hbo)
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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 achter-
grondstudie 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 tweede kwartaal van 2019
Het enquêteonderzoek van dit kwartaal is uitgevoerd door samr op een steek-
proef van personen van 18 jaar en ouder uit zijn respondentenbestand samsam. 
Dit onderzoekspanel is samengesteld op basis van telefonische werving; er is geen 
gebruikmaakt van zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen in principe geen 
vergoeding, maar 163 panelleden die telefonisch niet kunnen worden uitgenodigd 
en herinnerd, ontvangen een cadeaubon van € 7 om hen snel en positief te laten 
 reageren.

Omdat in het panel onvoldoende jongeren (18-34 jaar) voor het cob kunnen worden 
geselecteerd en tot medewerking aan het onderzoek kunnen worden bewogen, zijn 
aanvullend respondenten geworven door schriftelijke benadering van 1865 jonge-
ren uit een personensteekproef van het cbs. Deze jongeren werd bij deelname een 
cadeaubon van € 10 in het vooruitzicht gesteld. Dit heeft 246 extra respondenten 
opgeleverd.

In totaal hebben (via de reguliere en aanvullende werving) 1.172 mensen tussen 1 april 
en 5 mei 2019 de vragenlijst volledig ingevuld (1.039 via internet en 133 schriftelijk). 
De gemiddelde invultijd van de online vragenlijst was 22 minuten. 97% beoordeelt 
het onderzoek met een voldoende en het gemiddelde cijfer is een 7,6. Tenzij anders 
vermeld, zijn in dit rapport de resultaten gewogen op sekse, leeftijd, opleiding en 
internetgebruik. De weegfactor varieert van 0,5 tot 3,7 (zeventien respondenten 
hebben een gewicht groter dan 3) en de weegefficiëntie is 83%. Dat komt neer op een 
effectieve steekproef van 982.

Het focusgroeponderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Kantar Public en 
Ruigrok NetPanel. Beide bureaus voerden een gesprek met een groep lageropgelei-
den (tot en met mbo+) en een groep hogeropgeleiden (hbo+). Ruigrok NetPanel deed 
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dat op 16 april in Amsterdam, Kantar Public op 18 april in Amersfoort. De gesprekken 
bestonden uit een algemene ronde over hoe het nu gaat met Nederland, een inter-
mezzo met het invullen en bespreken van twee vragen uit de enquête over het klimaat 
en een uitgebreide discussie over (de betaalbaarheid van) de gezondheidszorg. Wat 
in dit rapport is vermeld over de focusgroepen is ontleend aan de hiernavolgende 
rapportages van de onderzoeksbureaus en de eigen waarneming van de onderzoekers 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Rapporten, beschikbaar op www.scp.nl/publicaties:
§	 Judith ter Berg en Yolanda Schothorst, cob-focusgroepen tweede kwartaal 2019: Amers-

foort. Amsterdam: Kantar Public, mei 2019 (projectnummer H6026).
§	 Dorien Meurs en Sander Toet, cob-focusgroepen, 2e kwartaal 2019, Amsterdam. 

Amsterdam: Ruigrok NetPanel, mei 2019.
§	 Petra Immerzeel, Tessa Dahlmans en Jurian Broers, Onderzoekstechnische verant-

woording Burgerperspectieven 2019, 2e kwartaal. Leusden: samr, mei 2019 (project-
nummer 30.123).

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

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

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

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

2016|4: energietransitie en electorale diversiteit;
2017|1: maatschappelijk onbehagen en politieke onvrede;
2017|2: discriminatie, vertrouwen in de media en het politieke landschap;
2017|3: toekomstperspectieven en de inhoud van optimisme;
2017|4: tien jaar Burgerperspectieven:veranderingen, trends en terugblikken;
2018|1: vertrouwen in informatiebronnen en lokaal bestuur & decentralisaties;
2018|2: globalisering en onveiligheidsgevoelens;
2018|3: samenleven;
2018|4: naar een flexibele samenleving?; en
2019|1: maatschappelijke tegenstellingen en polarisatie.




