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Belangrijkste bevindingen tweede kwartaal 2018

Toegenomen optimisme 
over Nederland beklijft
De stemming blijft goed in ver
gelijking met voorgaande jaren. 
Net als vorig kwartaal vindt 
50% dat het met Nederland de 
goede kant opgaat, een aandeel 
dat de voorbije jaren gemiddeld 
29% was. Dit kwartaal vindt 
40% dat het de verkeerde kant 
opgaat. De economische waar
deringen en verwachtingen zijn 
positief: 85% is tevreden met de 
economie, 88% verwacht daarin 
geen verslechtering. In ver
gelijking met eind 2017 is het 
vertrouwen in de Tweede Kamer 
en regering hoger, dit kwartaal 
geeft respectievelijk 58% en 
57% deze instituties een vol
doende voor vertrouwen.

 → p. 7

Vooral bezorgd over de 
manier van samenleven, 
immigratie en zorg
De manier van samenleven is dit 
kwartaal met afstand het meest 
genoemde maatschappelijke 
probleem. Mensen zijn bezorgd 
over asociaal gedrag, groeiende 
onverdraagzaamheid (in de 
fysieke ruimte en op sociale 
media) en het gebrek aan sociale 
cohesie. Andere veel genoemde 
maatschappelijke problemen 
zijn immigratie en integratie, 
de gezondheids en ouderen
zorg, inkomensverschillen en 
armoede.

 →  p. 20

Terughoudendheid om 
anderen aan te spreken 
op hun gedrag
Mensen voelen zich veel 
vaker vrij (c.q. veilig genoeg) 
om te gaan en te staan 
waar men wil (88%) en uit 
te komen voor de eigen 
mening (84%) dan om 
anderen op straat aan te 
 spreken op onbehoorlijk 
gedrag (28%). In vergelijking 
met tien jaar geleden zijn 
 gevoelens van  onveiligheid 
eerder  afgenomen dan 
 toegenomen.

 →  p. 23
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Positief omdat het beter 
gaat met de economie, 
maar er zijn ook zorgen
De economie is de meest 
genoemde reden om optimis
tisch te zijn. Andere redenen zijn 
dat we in een welvarend land 
leven waar alles goed geregeld 
is en dat Nederland het wat dat 
betreft beter doet dan andere 
landen. Degenen die het meer 
de goede kant op vinden gaan, 
zijn echter niet onverdeeld 
positief. In hun toelichtingen 
noemt een derde óók dingen die 
verkeerd gaan, zoals omgangs
vormen en inkomensverschillen.

 →  p. 8
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Nederland feitelijk 
sterk ge globaliseerd en 
 Nederlanders tamelijk 
 positief over globalisering
Nederland scoort wereldwijd bij
zonder hoog in metingen van de 
feitelijke (economische,  sociale 
en culturele) globalisering. 
Vergeleken met andere Europese 
landen zijn houdingen tegenover 
globalisering in ons land tame
lijk positief. Vrijwel overal zijn 
hogeropgeleiden positiever dan 
lageropgeleiden.

 →  p. 33
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Globalisering blijkt een 
abstract en lastig te 
 beoordelen fenomeen…
Nederlanders associëren de 
term globalisering vaak met 
internationale samenwerking 
en wereldhandel. De meeste 
associaties zijn feitelijk en 
neutraal. Een enkeling heeft 
een uitgesproken negatieve 
eerste associatie, bijvoor
beeld met de toenemende 

macht van  multinationals. 
Globalisering blijkt een vrij 
abstracte term waarvan men de 
uit komsten lastig kan vertalen 
naar het eigen leven. Ook blijkt 
het moeilijk om een eindbalans 
op te maken of globalisering 
een bedreiging of een kans is. 
Bijna ieder voordeel heeft een 
nadeel en omgekeerd.

 →  p. 29

… dat meer voordelen heeft 
voor Nederland als geheel 
dan voor het eigen leven
Mensen denken eerder dat 
globalisering voordelig is voor 
Nederland als geheel (39% ziet 
meer voor dan nadelen) dan voor 
het eigen leven (25% ziet meer 
voor dan nadelen). Genoemde 
voordelen voor Nederland zijn 
vooral economisch, die voor het 
eigen leven richten zich vooral 
op gemak, zoals vrij reizen en 
goedkoop (online) shoppen. 
Nederlanders verschillen van 
mening of globalisering negatief 
of positief uitpakt. Jongeren, 
mannen, hoger opgeleiden 
(hbo+) en Nederlanders met een 
bovenmodaal inkomen ervaren 

vaker voordelen, terwijl lager
opgeleiden en Nederlanders met 
een uitkering juist vaker nadelen 
ondervinden. Zij maken zich ook 
vaker zorgen over hun kansen op 

de arbeidsmarkt als gevolg van 
open grenzen en technologische 
ontwikkelingen.

 →  p. 44
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Belangrijkste bevindingen tweede kwartaal 2018

Binnenland heeft prioriteit, 
maar er is ook steun voor 
inzet over de grens
65% vindt dat de overheid zich 
minder op het buitenland moet 
richten en meer op binnenlandse 
problemen. Dat binnenlandse 
problemen prioriteit hebben, 
betekent niet dat men wil dat 
Nederland zich terugtrekt ach
ter de dijken. Een derde vindt 
dat Nederland desgevraagd 
moet deelnemen aan militaire 
missies (22% vindt van niet); 
eveneens een derde vindt dat 
Nederland meer dan nu moet 
bijdragen aan de oplossing van 
klimaat problemen (22% vindt 
van niet). Voor een bijdrage 
aan wereldwijde armoede
bestrijding is de steun geringer. 
Hogeropgeleiden zijn vaker voor 
Nederlandse inzet over de hele 

linie. Jongeren  steunen vaker 
klimaataanpak. De inzet van 
de Nederlandse overheid in het 
buitenland dient zowel gedeelde 
belangen als het Nederlandse 
eigenbelang, zo denkt men. 
Onze bijdrage dient verder 

pragmatisch te zijn: de focus 
moet liggen op waar we goed in 
zijn, zoals het delen van kennis 
en expertise op het gebied van 
nieuwe energie.

 →  p. 49
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Ten geleide

In dit 42e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) 
onderzoeken we de Nederlandse publieke opinie in het tweede kwartaal van 2018. 
In het eerste hoofdstuk gaan we in op de stemming over Nederland: gaat het de 
goede of de verkeerde kant op? Welke problemen zijn er en wat gaat juist goed? 
Hoeveel vertrouwen heeft men in uiteenlopende instituties? In het tweede hoofd
stuk staat het thema globalisering centraal. We gaan na wat mensen onder die term 
verstaan, welke inzet zij van de Nederlandse overheid in het buitenland verwachten 
en welke voor en nadelen van globalisering men ziet voor Nederland als geheel en 
voor het eigen leven.

De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld van 3 april tot en met 7 mei. 
Op 17 en 19 april waren er focusgroepen in Amsterdam en Meppel. In de enquête
periode was er in de media aandacht voor de totstandkoming van de afspraak over 
het afschaffen van de dividendbelasting tijdens de formatie, de nasleep van het 
referendum over de zogenoemde ‘sleepwet’, de privacyschendingen en datadiefstal 
bij Facebook en de onthullingen over geheime financiering van moskeeën.

In dit rapport presenteren we de uitkomsten van de enquêtegegevens in tabel
len 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 
ver melden we uit welke focusgroep het citaat afkomstig is (bijvoorbeeld: Meppel, 
groep jongeren).

Ondervertegenwoordiging jonge mannen
In bevolkingsenquêtes blijkt het steeds lastiger om met name lager opgeleide jonge 
mannen bereid te vinden deel te nemen aan het onderzoek. Ook bij de cobenquête 
doet dit probleem zich voor. Dit kwartaal deden er, ook in vergelijking met eerdere 
kwartalen, te weinig jongeren en te weinig mannen mee. We corrigeren hiervoor 
door de gegevens te wegen op onder andere geslacht en leeftijd. Respondenten 
uit groepen die oververtegenwoordigd zijn tellen daardoor minder zwaar mee en 
respondenten uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn tellen zwaarder mee. 
We moeten daarbij echter wel veronderstellen dat de respondenten uit onder
vertegenwoordigde groepen qua opvattingen representatief zijn voor die groepen. 
Dat is geenszins vanzelfsprekend. Bovendien moeten we bij de toetsing van de 
statistische significantie van verschillen van minder respondenten uitgaan dan 
zijn ondervraagd (zie de verantwoording achterin voor informatie over de weging 
en respondentaantallen). Om sterke reductie tegen te gaan en omdat de aanname 
van representativiteit van respondenten uit sterk ondervertegenwoordigde cate
gorieën nogal heroïsch is, gaan we voor komende metingen via kanssteekproeven 
uit bevolkings of postcoderegisters extra respondenten werven in sterk onder
vertegenwoordigde categorieën.
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1 Hoe gaat het met Nederland?

Kernpunten

 → De stemming blijft goed in vergelijking met voorgaande jaren. Net als vorig kwartaal vindt 50% dat het 
met Nederland de goede kant opgaat, een aandeel dat de voorbije jaren gemiddeld 29% was (40% vindt 
dat het de verkeerde kant opgaat). De economische percepties en verwachtingen zijn positief en meer 
mensen hebben vertrouwen in de politiek dan de afgelopen jaren.

 → De economie is de meest genoemde reden om optimistisch te zijn. Maar degenen die het meer de goede 
kant op vinden gaan, zijn niet onverdeeld positief. In hun toelichtingen noemt een derde óók dingen die 
verkeerd gaan. De betere economische situatie is voor mensen zelf de belangrijkste reden om optimis-
tisch te zijn, zorgen zijn er onder andere over sociale cohesie.

 → Het meest genoemde maatschappelijke probleem is op dit moment de manier waarop we samenleven: 
onverdraagzaamheid, individualisme en een gebrek aan respect. Andere veelgenoemde maatschappe-
lijke problemen zijn integratie en immigratie, de gezondheids- en ouderenzorg, inkomensverschillen en 
armoede.

 → Men is terughoudender in het aanspreken van anderen op hun gedrag dan in het geven van de eigen 
mening. Voor dat laatste voelt 84% zich meestal veilig genoeg, voor het eerste is dat slechts 28%. 
 Mensen zouden wel iets willen zeggen, maar durven niet.

De stemming blijft goed

Net als vorig kwartaal is de stemming goed. Over de richting van 
 Nederland als geheel zijn meer mensen optimistisch dan de voorbije 
jaren, de economische waardering en verwachtingen zijn positief en 
het ver trouwen in de politiek is hoger dan eind vorig jaar.

Stijging van het optimisme over Nederland beklijft
Vorig kwartaal waren er voor het eerst sinds de start van dit onder
zoek in 2008 meer mensen positief dan negatief over de kant die 
Nederland opgaat. Dat blijft dit kwartaal zo (figuur 1.1). 50% vindt dat 
het al met al meer de goede kant opgaat met het land. 40% vindt dat 
het meer de verkeerde kant opgaat en 10% weet het niet.

Grote verschillen in optimisme
De omslag van pessimisme naar optimisme die zich vorig  kwartaal 
 voordeed, is breed: alle subgroepen worden positiever (zie ook 
cob 2018|1: 18).1 In het eerste en tweede kwartaal van 2018 steeg 
het optimisme in alle leeftijdsgroepen en bij alle opleidings en 
inkomensniveaus (tabel 1.1).2 Er zijn wel een paar groepen waar de 
‘optimismesprong’ niet significant en minder groot is, namelijk 
onder mensen in overheidsdienst, gepensioneerden en mensen 
die arbeidsongeschikt zijn. Voor mensen in overheidsdienst geldt 
dat zij al relatief optimistisch waren. Onder gepensioneerden is 
de verdeeldheid groot: in de eerste twee kwartalen van 2018 vond 
39% het de verkeerde en 47% het de goede kant opgaan (afgeronde 
nettoscore van +9).  Arbeidsongeschikten zijn in grote meerderheid 
van mening dat het de verkeerde kant opgaat met Nederland en dat 
blijft zo.3

1 De waargenomen sprong van het 
optimisme is dermate groot, dat het 
niet waarschijnlijk is dat het alleen 
veroorzaakt wordt door de selectieve 
respons onder jongeren en mannen 
(zie Ten geleide).

2 In tabel 1.1 worden gegevens van twee 
kwartalen samengenomen om genoeg 
respondenten te hebben, zodat we 
iets gedetailleerder kunnen kijken naar 
werksituatie en partijvoorkeur.

3 Ook onder aanhangers van D66, PvdA 
en pvv stijgt het optimisme minder dan 
gemiddeld, maar daarbij moeten we 
aantekenen dat partijvoorkeur geen 
‘stabiel’ persoonskenmerk is. In het 
geval van pvv-aanhangers, die over-
wegend pessimistisch zijn en blijven, 
kan het zijn dat onder deze groep de 
stemming minder dan gemiddeld 
verbetert, maar het kan ook zo zijn dat 
degenen met een optimistischer stem-
ming niet langer een voorkeur hebben 
voor de pvv. Er is panelonderzoek nodig 
om hier uitspraken over te kunnen 
doen.
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De brede omslag in het optimisme neemt niet weg dat de verschillen 
tussen groepen groot blijven. Dat zien we in tabel 1.1 waar de netto 
optimismescores zijn weergegeven; bij positieve scores hebben de 
optimisten in die subgroep de overhand, bij negatieve scores zijn de 
pessimisten in de meerderheid. De verschillen naar opleidingsniveau 
zijn groot: waar onder lageropgeleiden de meesten nog pessimistisch 
zijn (resulterend in een nettoscore van 7), zijn onder hogeropgeleiden 
de optimisten in de meerderheid (nettoscore +31). Ook zijn er verschillen 
tussen inkomensgroepen, tussen mensen met en zonder baan en tussen 
aanhangers van verschillende politieke partijen. Aanhangers van de vvd 
zijn verreweg het meest positief (80% vindt het de goede kant opgaan, 
16% de verkeerde kant, afgeronde nettoscore = +65). Aanhangers van 
de pvv, van FvD, mensen die niet willen gaan stemmen en arbeids
ongeschikten waren en blijven overwegend pessimistisch over de kant 
die Nederland opgaat.

Economische situatie meest genoemde reden om positief te zijn
We vragen mensen elk kwartaal toe te lichten waarom zij het met 
Nederland de goede of verkeerde kant op vinden gaan. Als reden om 
optimistisch te zijn over Nederland wordt sinds 2014 vooral de ver
beterde economische situatie genoemd (vgl. cob 2014|1: 7 en cob 
2018|1: 9). Dat is ook nu het geval. Bijna de helft van de mensen die het 
de goede kant op vinden gaan en hun antwoord toelichten, noemt 
als (een van de) reden(en) dat het goed/beter gaat met de economie, 
de werkgelegenheid en de koopkracht:

‘Met de economie gaat het weer beter, waardoor de balans naar de goede 
kant doorslaat.’ (vrouw, 59 jaar, hbo)

‘Meer mensen hebben nu een baan, en ik hoor mensen minder klagen 
over het een of ander.’ (man, 47 jaar, mbo)

Figuur 1.1 Aandeel dat het de goede kant op vindt gaan, bevolking van 18+, 2008-2018/2 (in procenten)
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Tabel 1.1 Netto-optimisme naar achtergrondkenmerken en stemintentie, bevolking van 18+, 2017/3-4 en 2018/1-2 
(in procentpunten)a

2017/3-4 2018/1-2 verschilscoreb

allen -13 11 24

mannen -6 14 20

vrouwen -20 7 26

18-34 jaar -8 16 24

35-54 jaar -18 8 26

≥ 55 jaar -11 9 20

lager opgeleid -31 -7 25

middelbaar opgeleid -18 3 21

hoger opgeleid 7 31 24

benedenmodaal gezinsinkomen -28 -12 17

modaal -19 6 25

bovenmodaal 14 33 20

werkzaam als:  

ondernemer -5 23 28

in loondienst (exclusief overheid) -6 16 21

in overheidsdienst 6 20 14

arbeidsongeschikt -46 -38 8

werkloos/bijstand -45 -7 38

vut/gepensioneerd -3 9 12

studerend -10 20 31

huisvrouw/-man -39 -7 32

stemintentie:  

cda 11 35 23

cu -11 14 25

D66 46 58 11

FvD -59 -35 24

GroenLinks 12 33 21

PvdA 24 37 13

pvv -67 -57 10

sp -43 -6 36

vvd 38 65 27

wil niet gaan stemmen -46 -24 22

a Netto-optimisme is het aandeel dat het de goede kant op vindt gaan verminderd met het aandeel dat het de verkeerde kant op vindt 
gaan.

b Een vet gedrukte score geeft aan dat het verschil tussen beide halve jaren significant is bij p < 0,01.

Bron: cob 2017/3-2018/2
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Ook in de groepsgesprekken wordt de economische situatie genoemd als 
reden waarom het de goede kant opgaat.4

A: ‘Het gaat beter met de economie.’ (Amsterdam, groep jongeren)

B: ‘Ja, als ik kijk naar m’n omgeving heeft niemand wat te klagen. 
Brood op de plank en een auto voor de deur voor wie dat wil.’

C: ‘Het gaat goed in huishoudens. Mensen hebben geld, willen meer 
uitgeven.’

A: ‘Het gaat beter. Je voelt het gewoon in vergelijking met tien jaar 
geleden dat het met mensen wat beter gaat dan in de crisistijd. 
Op het nieuws zeiden ze ook wel dat het beter gaat.’

B: ‘De werkloosheid gaat ook naar beneden.’

X: ‘Het leven gaat wel goed. Dat heeft met werk te maken. Mijn baan 
betekent gelukkig dat ik inkomen genereer.’ (Amsterdam, groep 
 ouderen)

Y: ‘Ik vind het toch wel positief dat je aardig ziet dat we uit de crisis aan 
het kruipen zijn. Je ziet overal op busjes dat mensen gezocht worden. 
Overal zoeken ze weer mensen. Dat wil niet zeggen dat iedereen die kans 
krijgt, maar er worden toch weer banen aangeboden.’

X: ‘Ik zie welvaart en stijgende economie. Het toerisme dat stijgt. 
Dat gaat de goede kant op.’

Z: ‘De arbeidsmarkt zie je ook aantrekken. Ik heb ook recruitment 
gedaan, continue 100 sollicitanten op één vacature. Nu is het om -
gedraaid. De kansen zijn groter, ook voor mensen boven de 50 jaar. 
Dus qua werk gaat het beter.’

Andere vaker genoemde redenen waarom het meer de goede kant 
opgaat, zijn het feit dat we in een welvarend land leven waarin alles goed 
geregeld is (goede zorg, sociale voorzieningen, vrijheid van menings
uiting, democratie) en dat Nederland wat dit soort dingen betreft een 
beter land is dan andere landen. Wat minder vaak genoemde zaken zijn 
de aandacht voor het milieu en de nieuwe regering.

‘Wij Nederlanders hebben niet te klagen. Een woning, eten, zorg voor 
elkaar. Gezondheid. Vrijheid van meningsuiting. Ik ben tevreden.’ 
(vrouw, 67 jaar, mulo)

‘Er is veel vrijheid, openheid en democratie. Er zijn veel kansen en voor-
zieningen en hoge welvaart. We kunnen bijna alles zeggen en denken 
wat we willen en worden goed geïnformeerd. Er wordt voortdurend 
nagedacht over de maatschappelijke kwesties en hoe daarmee om te 
gaan.’ (vrouw, 49 jaar, hbo)

‘Sterk kabinet, volledig uit de crisis, dringende problemen worden aan-
gepakt (bijvoorbeeld aardgas in Groningen).’ (vrouw, 21 jaar, havo)

‘Ik ben momenteel op vakantie in Taiwan. Dat is wel een goede manier 
om te zien hoe goed we het hebben in Nederland.’ (man, 43 jaar, wo)

4 Rapport van Ruigrok NetPanel over de 
groepen in Amsterdam (zie Verant-
woording achterin): 11; Rapport van 
Kantar Public: 5.
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Uit de groepsgesprekken:

A: ‘Je ziet in alles in het dagelijkse leven dat we het goed hebben. Alles is 
geregeld. Alle ov komt op tijd, er heerst geen oorlog. Het gaat goed in 
mijn beleving. Ja, er is discriminatie en er zijn problemen bij individuele 
mensen.’ (Amsterdam, groep jongeren)

B: ‘Ik heb hetzelfde. Mijn positieve punt is dat ik vind dat alles goed 
geregeld is in Nederland, qua infrastructuur, qua school, qua wegen. 
Alles is prima bereikbaar, winkels zijn goed bereikbaar. Het is overal heel 
schoon, er zijn prullenbakken. In Duitsland en België ofzo staan geen 
prullenbakken, dan sta ik wel met m’n prulletje in m’n hand.’

C: ‘Positief is dat het goed bereikbaar is en zo. De gezondheidszorg is 
goed geregeld in Nederland als ik het vergelijk met andere landen. Ik heb 
pas geleden een ongeluk gekregen en heb gelijk een openbaar vervoers-
pas gekregen.’

D: ‘Ik vind dat alles goed geregeld is in Nederland. Ik heb een tijdje in 
Spanje gezeten. Daar kan je wel een apotheek in lopen en kopen wat je 
wilt, maar hier kan je bijvoorbeeld ook geholpen worden als je je zorg-
verzekering niet betaalt. Vind ik top.’

C: ‘Er is ook weinig corruptie.’

E: ‘We hebben vrijheid om te geloven wat we willen.’

Zoals altijd zijn er een paar mensen die niet zozeer een positieve maat
schappelijke ontwikkeling noemen als motivatie voor hun optimisme, 
maar wijzen op hun eigen instelling:

‘Ik heb zelf een positieve instelling, vandaar het vertrouwen in Neder-
land.’ (man, 56 jaar, mbo)

Veel optimisten zien zowel positieve als negatieve ontwikkelingen
Wat opvalt aan de toelichtingen van mensen die al met al optimistisch 
zijn over Nederland, is dat zij niet alleen positieve ontwikkelingen zien. 
Van de mensen die een toelichting geven waarom het de goede kant 
opgaat, noemt ongeveer een derde bij die toelichting óók dingen die 
verkeerd gaan. Deze zorgen gaan over de verdeling van de toegenomen 
welvaart en inkomensongelijkheid, over het toegenomen individualisme 
en het gebrek aan sociale cohesie, de gezondheidszorg en integratie.

‘Economisch gaat het beter maar de maatschappij wordt steeds (ver)
rotter.’ (man, 50 jaar, wo)

‘Dit is een algemeen gevoel, economisch gaat het nu goed maar we 
hebben nog genoeg problemen met bijvoorbeeld immigranten of de 
financiering van de gezondheidszorg.’ (man, 62 jaar, havo)

‘Er is meer werk, maar de armoede is er nog steeds.’ (vrouw, 74 jaar, mbo)
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Kader 1.1 Neutrale antwoordcategorie zorgt voor minder optimisten

In het cob vragen we mensen sinds 2008 aan het eind van de enquête 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?’ We dwingen ze daarbij om 
een keuze te maken tussen de verkeerde kant (duidelijk of iets meer de verkeerde kant) of de goede kant 
(duidelijk of iets meer de goede kant). Een tussenpositie innemen kan niet, al is het wel mogelijk om ‘ik weet 
het niet’ te antwoorden. Voor deze aanpak is gekozen, omdat de vraag vooral bedoeld is om mensen daarna 
te vragen om een toelichting op hun keuze. Het lijkt lastig een toelichting te geven bij een neutraal antwoord.

Aanvullend onderzoek in 2009 liet zien dat het voor de verhouding tussen pessimisten en optimisten uit-
maakt of een neutrale antwoordcategorie wordt aangeboden.5 De helft van de respondenten kreeg een 
vraag mét en de helft een vraag zonder neutrale antwoordcategorie (tabel 1.2). De toevoeging van een 
neutrale positie ging vooral ten koste van het optimisme: het aandeel mensen dat het meer de goede kant 
op vond gaan, daalde van 27% naar 9%, het aandeel mensen dat het meer de verkeerde kant op vond 
gaan van 62% naar 52%.6 De neutrale categorie van 31% verving dus 18% optimisten, 10% pessimisten en 
3% ‘weet-nieters’.

Recent is ook in het onderzoek Survey Leefsituatie Index (sli) gevraagd naar de richting die Nederland opgaat 
en wel met een neutrale antwoordmogelijkheid. Omdat de onderzoeksperiode een iets andere is dan in het 
cob en ook de methode anders is,7 kunnen we een minder mooie vergelijking maken dan in het onderzoek 
van 2009. Toch lijkt het er ook nu op dat het aanbieden van een neutrale middencategorie ten koste gaat van 
het aantal positieve antwoorden: dat zijn er in sli aanzienlijk minder dan in het cob. Mét neutrale tussen-
categorie vindt rond de jaarwisseling 32% dat het meer de verkeerde kant opgaat, 30% vindt het meer de 
goede kant opgaan, 28% kiest een middenpositie en 9% weet het niet.8

Tabel 1.2 Gaat het over het algemeen de verkeerde kant of de goede kant op met Nederland?, bevolking van 
18+, 2009/2 en 2017-2018/1 (in procenten)

extra onder-
zoek 2009/2 A

extra onder-
zoek 2009/2 B

cob  
2018/1

sli  
nov. ’17-feb. ’18

duidelijk de verkeerde kant op 17 18 10 8

iets meer de verkeerde dan de goede kant op 45 34 29 25

evenveel de goede als de verkeerde kant op 31 28

iets meer de goede dan de verkeerde kant op 24 9 42 22

duidelijk de goede kant op 3 0 8 9

ik weet het niet 10 7 12 9

Bron: cob 2009/2, cob 2018/1 en sli 2017/’18

5 Het ging om twee kleine aanvullende steekproeven met in totaal 311 respondenten die alleen deze vraag kregen voorgelegd zonder 
verdere toelichting, zie cob 2009|2: 5.

6 De mensen in de neutrale categorie bleken hun antwoord overigens inderdaad minder vaak toe te lichten.
7 Het veldwerk van sli vond plaats van november 2017 tot en met februari 2018, dat van cob 2018/1 in januari 2018. sli is een schriftelijke 

vragenlijst die wordt achtergelaten na een face-to-face onderzoek, in het cob vindt het grootste gedeelte online plaats en een klein deel 
schriftelijk.

8 De neutrale middencategorie is bij sommige groepen populairder dan bij andere. Vrouwen en jongeren kiezen er relatief vaak voor, 
zo blijkt uit sli.
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Een deel van de optimisten zegt dus zowel positieve als negatieve ont
wikkelingen te zien, maar als zij moeten kiezen tussen ‘meer de goede’ 
of ‘meer de verkeerde’ kant, dan kiezen ze voor de goede kant. Bij pessi
misten komen we zelden dit soort afwegingen tegen (zie ook verderop). 
Kijkend naar de toelichtingen is het waarschijnlijk dat meer optimisten 
dan pessimisten voor een neutraal antwoord hadden  gekozen als we 
dat hadden aangeboden. Deze aanname vindt steun in onze bevindin
gen met een vraag waarop wel een neutraal antwoord mogelijk was 
(zie kader 1.1).

40% van mening dat het de verkeerde kant opgaat
Bij het verschijnen van het eerste kwartaalbericht van 2018 was er enige 
mediaaandacht voor het geconstateerde toegenomen optimisme over 
Nederland. Naar aanleiding daarvan ontvingen we emails en brieven 
van mensen die zich weinig konden voorstellen bij deze conclusie. 
Ze  lieten ons weten in hun omgeving geen positieve ontwikkelingen te 
zien, maar vooral dingen die verkeerd gaan.

Deze briefschrijvers staan niet alleen. Want hoewel sinds begin 2018 
meer mensen dan voorheen optimistisch zijn over Nederland, is dit 
kwartaal nog steeds 40% van mening dat Nederland zich in de verkeerde 
richting ontwikkelt: 29% vindt het meer de verkeerde kant opgaan, 
10% vindt zelfs dat het duidelijk de verkeerde kant opgaat. Men maakt 
zich zorgen over immigratie, inkomensverschillen, armoede, zorg
kosten en de politiek die daar niets aan doet. Over economische ver
beteringen heeft men het nauwelijks. Ook in de groepsgesprekken is een 
groot aantal deelnemers van mening dat het de verkeerde kant opgaat.

De pessimisten zijn meer dan de optimisten bereid hun antwoord toe 
te lichten (75% doet dat, tegenover 56% van degenen die het de goede 
kant op vinden gaan). Ze nemen ook meer ruimte voor die toelichtin
gen,9 waarbij de woordkeus vaak behoorlijk alarmerend is en er, anders 
dan bij de optimisten, nauwelijks ‘enerzijds, anderzijds’toelichtingen 
zijn. Dat lijkt te stroken met de bevindingen uit kader 1.1, waarin we zien 
dat het aanbieden van een neutrale antwoordcategorie er niet voor zorgt 
dat het aantal pessimisten afneemt. Deze groep lijkt meer dan de groep 
die het de goede kant op vindt gaan van mening dat er sprake is van een 
eenduidige ontwikkeling, in dit geval de verkeerde kant op.

Ter illustratie een aantal toelichtingen van mensen die het de verkeerde 
kant op vinden gaan:

‘Tweedeling wordt te groot, armoede in bepaalde groepen wordt steeds 
zichtbaarder, huren rijzen boven het dak uit, winsten gaan naar buiten-
land? Vriend Markje vind het prima, belastingen en energieprijzen stijgen 
te snel, lonen en uitkeringen niet. Reden voor maatschappelijke onrust, 
actie.’ (vrouw, 69 jaar, mbo, die het gemiddelde van 286 tekens gebruikt 
om haar antwoord toe te lichten, zie noot 9).

‘Nederland wordt steeds truttiger. Te veel zaken worden geassocieerd 
met slavernij, discriminatie. Je kunt niets meer zeggen of doen of er 
duikt een belangengroep op die zich aangesproken voelt. Resulteert in 
vrijheidsbeperking en verstikking. Wat luchthartigheid en een beetje 

9 Pessimisten die een toelichting geven, 
gebruiken gemiddeld 286 tekens, 
optimisten die een toelichting geven 
gebruiken gemiddeld 158 tekens.
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eelt op je ziel kan geen kwaad. Een iets langer lontje en kortere tenen…’ 
(vrouw, 54 jaar, hbo)

‘Nederland is te veel bezig met andere landen en andere culturen. Neder-
landse samenleving, tradities, cultuur en economie veranderen te veel. 
Het Nederland verdwijnt.’ (vrouw, 29 jaar, mbo)

‘Er wordt alleen gekeken naar mensen met veel geld en bedrijven. Voor de 
onderlaag wordt weinig tot niets gedaan. Ook aan het milieu wordt te 
weinig aandacht besteed. (…) Ook de ouderenzorg is slecht geregeld, 
omdat je als je als oudere meer verzorging nodig hebt je die alleen kan 
kopen, maar dan moet je daar wel geld voor hebben. De vergrijzing 
wordt steeds erger, mensen worden ouder, maar de voorzieningen blij-
ven achter. De armoede wordt ook steeds erger, steeds meer gezinnen 
raken ook in de problemen, zelfs als een van de partners werkt. (…) En de 
uitgaven blijven stijgen. Ook de normale boodschappen zijn veel te duur 
en dan moet je gezond leven e.d., maar ze zeggen niet hoe? Er wordt 
te weinig rekening met de wensen van de gewone mensen gehouden.’ 
(man, 54 jaar, lbo)

Nog even terug naar de briefschrijvers: in de groepsgesprekken vroegen 
we deelnemers of zij het beeld herkennen dat de stemming in Nederland 
positiever wordt. In beide Meppelse groepen herkennen deelnemers 
dat het economisch beter gaat en veronderstelt men dat dit wel de reden 
zal zijn dat meer mensen positief zijn. Van de andere kant verbaast deze 
uitkomst sommige deelnemers wel, aangezien er nog veel armoede is:

Moderator: ‘Waarom denken jullie dat een grote groep mensen vindt dat 
het de goede kant opgaat?’ (Meppel, groep jongeren)

A: ‘Ik heb geen idee.’

B: ‘Ik zie steeds meer mensen die in armoede leven, en de voedsel-
banken kunnen het niet meer aan.’

C: ‘Vroeger zou je je schamen als je naar de kledingbank ging, tegen-
woordig maakt dat niks meer uit.’

Positief over de economie en eigen financiën

De tevredenheid met de economie en de eigen financiële situatie blijft 
net als vorig kwartaal hoog (zie figuur 1.2): 85% geeft de Nederlandse 
economie een rapportcijfer 6 of hoger, 84% geeft de eigen financiële 
situatie een voldoende. Ook de verwachtingen zijn goed: 88% verwacht 
de komende twaalf maanden geen verslechtering van de economie of de 
eigen financiën.10

De bovengenoemde groep die geen verslechtering verwacht, valt uiteen 
in een groep die een gelijke situatie verwacht en een groep die een betere 
situatie verwacht. In vergelijking met vorig kwartaal is het aandeel 
dat een verbetering van de economische situatie verwacht, gedaald 
van 37% naar 30% (zie figuur 1.3) en het aandeel dat een gelijke situatie 

10 Ook uit gegevens van het cbs blijkt 
dat het consumentenvertrouwen ruim 
boven het twintigjarig gemiddelde ligt. 
Waar men in april 2018 iets positiever 
werd over het economische klimaat, 
nam dat optimisme in mei weer iets af, 
zie www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/21/
consument-minder-positief-in-mei.
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verwacht, is gestegen van 52% naar 58%. Dat kan erop duiden dat 
het idee van economisch herstel normaliseert: het gaat goed en de 
groep die denkt dat het ‘beter’ zal worden, neemt af.

Mensen met een laag inkomen tevredener over economie dan 
over eigen situatie
Tot 2017 lag het aandeel mensen dat de eigen financiële situatie met 
een voldoende beoordeelde steevast hoger dan het aandeel dat de 
nationale economie een voldoende gaf. Dat had deels te maken 
met de economische crisis, die zeker in het begin de meeste men
sen nog niet persoonlijk raakte, maar de nationale economie wel 
in haar greep hield (vgl. cob 2008|3: 4). Maar dat mensen positie
ver oordelen over hun eigen situatie dan over die van het land als 
geheel, is ook een wat algemener fenomeen dat in de literatuur wel 
bekend staat als de ‘optimism bias’.11 Mensen zouden geneigd zijn 
hun eigen situatie iets rooskleuriger in te zien dan hij misschien is, 
anders zouden we maar depressief en mismoedig worden. Opval
lend in figuur 1.2 is in ieder geval dat er sinds 2017 geen sprake meer 
is van zo’n even tuele optimistische vertekening in de economische 
waardering. Het aandeel voldoendes voor de economie is (statis
tisch gezien) even groot als het aandeel voldoendes voor de eigen 
financiële situatie. Dat roept de vraag op of er mensen zijn die posi
tiever zijn over de nationale economie dan over de eigen situatie? 
En zo ja, wie zijn dat dan?

Dit kwartaal geeft 28% de eigen financiën en de economie 
hetzelfde rapportcijfer, 42% geeft de eigen situatie een hoger cijfer 
dan de economie en 30% geeft de economie een hoger cijfer dan de 

Figuur 1.2 Positieve economische waarderingen en verwachtingen, bevolking van 18+, 2008-2018/2 (in procenten)a
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betreffen de komende twaalf maanden.

Bron: cob 2008/1-2018/2

Figuur 1.3 Economische 
verwachtingen voor de komende 
twaalf maanden, bevolking van 18+, 
2018/1-2 (in procenten)
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Bron: cob 2018/1-2

11 Zie o.a. T. Sharot, The Optimism Bias: 
Why we’re wired to look on the bright side. 
Londen: Hachette uk, 2012.
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eigen situatie. Door de tijd heen zien we een sterke afname van de groep 
die de eigen situatie een beter cijfer geeft, wat niet ver wonderlijk is als 
we kijken naar de cijfers voor de bevolking als geheel.De groep die de 
economie hoger waardeert dan de eigen situatie groeit.

Het blijkt vooral te gaan om jongeren (en deels overlappend: 
 studenten), mensen die werkloos zijn en mensen met een lager 
 inkomen. Het opleidingsverschil is gering. De economische  stemming 
is over het algemeen heel positief, maar bij sommige groepen blijft de 
tevredenheid over de eigen situatie dus wat achter bij de tevredenheid 
over de nationale economie.

Vertrouwen in politiek hoger dan voorgaande jaren

Vorig kwartaal steeg het vertrouwen in de instituties van de rechtsstaat, 
te weten de rechtspraak, de Tweede Kamer en de regering. Dit kwartaal 
blijft dat vertrouwen op hetzelfde niveau (figuur 1.4). 70% geeft de recht
spraak een voldoende op een schaal van 1 tot 10, 58% geeft de Tweede 
Kamer een voldoende en 57% doet dat voor de regering. Daarmee is het 
vertrouwen in de politiek hoger dan in de periode 20152017. Dat geldt 
ook voor de tevredenheid met de politiek in Den Haag (niet in figuur): dit 
kwartaal geeft 60% de politiek een voldoende, eind 2017 was dat nog 52%.

Ook het vertrouwen in de andere instituties veranderde niet signifi
cant. In april 2018 heeft 71% vertrouwen in de kranten, 70% in de televi
sie, 67% in vakbonden en 62% in grote ondernemingen.

In vergelijking met de afgelopen drie jaar is het vertrouwen in de 
Tweede Kamer en regering op dit moment dus relatief hoog, al blijft 

Figuur 1.4 Vertrouwen in zeven instituties, bevolking van 18+, 2008-2018/2 (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 
‘ Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’.

Bron: cob 2008/1-2018/2
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het  aanzienlijk lager dan het vertrouwen in andere instituties. Jonge
ren (67%), hogeropgeleiden (71%) en mensen met een bovenmodaal 
gezinsinkomen (70%) hebben veel meer vertrouwen in de regering dan 
ouderen (49%), lageropgeleiden (43%) en mensen met een beneden
modaal gezins inkomen (44%). Aanhangers van de regeringspartijen vvd 
(86% vertrouwen), ChristenUnie (83%) en D66 (83%) hebben het meeste 
vertrouwen in de regering. In vergelijking daarmee valt het vertrou
wen onder aanhangers van regeringspartij cda met 68% wat tegen. 
Onder aanhangers van sp (39%), pvv (26%) en FvD (24%) is het vertrou
wen in de regering laag.12

Publieke agenda’s: prioriteiten, zorgen, sterke 
punten

We gaan na welke thema’s op dit moment belangrijk zijn door te vragen 
naar zogenoemde ‘begrotingsvoorkeuren’, naar de belangrijkste maat
schappelijke problemen en, als tegenhanger daarvan, naar wat er goed 
gaat in Nederland.

Begrotingsvoorkeuren: meer geld voor onderwijs, zorg en 
armoedebestrijding
Elk halfjaar leggen we mensen zestien beleidsterreinen of politieke 
doelen voor en vragen we hun om voor elk van die doelen aan te geven 
of zij vinden dat de landelijke politiek hieraan meer of minder geld moet 
besteden. We zeggen erbij dat ‘meer geld uitgeven aan bepaalde doel
einden betekent dat er minder geld is voor andere doeleinden’, maar 
in de praktijk zou iemand aan alle doelen meer geld kunnen uitgeven. 
Aan het eind van de rit hoeven de mensen dan ook geen sluitende begro
ting te presenteren. We vermelden er overigens niet bij hoeveel geld de 
regering op dat moment al aan deze doelen besteedt.

Er is veel steun om meer geld uit te geven aan het verbeteren van 
onderwijs en (gezondheids)zorg en het bestrijden van armoede. Ook aan 
het vergroten van de werkgelegenheid en het verbeteren van de veiligheid 
mag de overheid van een meerderheid meer geld uitgeven (tabel 1.3).

Er zijn drie posten met een negatieve nettoscore, wat betekent dat de 
groep die er op wil bezuinigen groter is dan de groep die er meer aan wil 
uitgeven: bijdragen aan internationale missies, het stimuleren van kunst 
en cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

Laatste jaar meer steun voor uitgaven aan milieu en 
stadsvernieuwing
In de top van populaire en impopulaire doelen stonden de afgelopen 
tien jaar steeds dezelfde onderwerpen (figuur 1.5), maar er doen zich 
wel trendmatige verschuivingen voor. In de top van de lijst neemt de 
wens om meer geld te besteden aan werkgelegenheid sinds 2014 gestaag 
af, terwijl veiligheid, armoedebestrijding en zorg belangrijker werden 
in vergelijking met de periode vóór 2014. De wens om meer geld uit te 
geven aan gezondheidszorg is dit kwartaal wel gedaald ten opzichte van 
eind 2017 (van +82 naar +75).

12 Voor deze berekening namen we het 
eerste en tweede kwartaal van 2018 
samen, zodat er genoeg respondenten 
zijn om uitspraken over te doen.



Hoe gaat het met Nederland?

burgerperspec tieven 2018 |  2 18

En hoewel steeds dezelfde doelen het impopulairst zijn, wil men sinds 
2014 veel minder bezuinigen op militaire missies en integratie, en 
iets minder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Ten opzichte 
van vorig kwartaal doen er zich onderaan de lijst geen significante 
 veranderingen voor.

In het midden van de lijst zien we dat het bestrijden van terrorisme 
het afgelopen jaar weer wat minder belangrijk is geworden, na een stij
ging tussen 2014 en 2016. Het aandeel dat er meer geld aan wil uitgeven, 
is dit kwartaal significant lager dan eind 2017 (van +54 naar +41). Ook de 
steun voor uitgaven voor de bescherming tegen water nam ten opzichte 

Tabel 1.3 Gewenste veranderingen in uitgaven aan politieke doelen, bevolking van 18+, 2018/2 (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 17 51 28 3 78

verbeteren van de (gezondheids)zorg 0 1 21 47 28 3 73

bestrijden van armoede in Nederland 0 2 22 51 21 3 70

vergroten van de werkgelegenheid 0 3 28 50 15 4 62

verbeteren van de veiligheid op straat 
(geweld en overlast tegengaan) 0 2 32 47 16 3 61

stimuleren onderzoek en technologie 1 5 33 44 12 5 49

verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en 
wegen) 1 5 45 39 8 3 42

voorkomen en bestrijden van terrorisme in 
Nederland 1 5 44 31 14 4 40

verbeteren bescherming tegen het water 
(zee en rivieren) 1 2 57 31 6 3 34

verbeteren van woonwijken en stads-
vernieuwing 1 8 50 33 5 3 30

bijdragen aan de aanpak van internationale 
milieuproblemen en klimaatverandering 3 13 37 34 8 5 25

verbeteren van het dierenwelzijn 4 15 50 20 7 3 8

verbeteren van de integratie van minderheden 7 17 45 23 3 5 2

bijdragen aan internationale militaire missies 
en conflictbeheersing 8 26 43 15 3 6 -16

stimuleren van kunst en cultuur 9 27 43 14 3 4 -19

bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen 13 27 39 15 2 4 -23

gemiddelde van bovenstaande 16 doelen 3 10 38 34 11 4 32

verminderen van de staatsschuld 3 14 52 17 4 10 3

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 de vermindering van de staatsschuld.

Bron: cob 2018/2
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van een half jaar geleden af (van +42 naar +35). Aan milieu geeft men 
sinds 2014 een steeds grotere prioriteit en dat stabiliseert zich dit kwar
taal. De steun voor uitgaven aan stadsvernieuwing en het verbeteren 
van woonwijken neemt gestaag toe en is nu groter dan een jaar geleden. 
Dat laatste zou kunnen samenhangen met de toenemende zorgen over 
het gebrek aan betaalbare woningen, een onderwerp dat we steeds vaker 
spontaan in de enquête zien terugkomen (zie verderop) en dit kwartaal 
ook nadrukkelijk in de Amsterdamse focusgroepen.13

Burgers bezuinigen het liefst op ‘algemeen bestuur’
Bij de begrotingsvoorkeuren hoeven mensen zoals gezegd geen afwe
ging tussen beleidsterreinen te maken en is niet vermeld hoe groot de 
begrotingsposten zijn.14 In recent onderzoek hebben Olsthoorn en Van  
der Torre op een andere manier gekeken naar begrotingsvoorkeuren.15 
Ze legden respondenten dertien publieke voorzieningen voor, vertelden 
erbij hoeveel miljard de overheid aan die voorzieningen uitgeeft en vroe
gen respondenten om 10% van het totale budget te bezuinigen.16

Mensen bleken met afstand het meest bereid te bezuinigen op ‘alge
meen bestuur’, een post die in de cobbegrotingsvraag niet is opgeno
men en de kosten betreft die de overheid maakt om zichzelf draaiende 
te houden, zoals het ambtenarenapparaat (zie tabel 1.4). Ook op ontwik
kelingssamenwerking wilde men veel bezuinigen. Posten waarop men 

Figuur 1.5 Nettosteun voor meer uitgaven aan politieke doelen, bevolking van 18+, 2008-2018/2 (scores)a
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a Gemiddelde voorkeur als ‘(veel) meer’ = 100, ‘zoals nu’ = 0 en ‘(veel) minder’ = -100 (‘ik weet niet’ blijft buiten de berekening, waardoor 
de waarde niet precies het verschil is tussen de vermelde percentages ‘meer’ en ‘minder’).

Bron: cob 2008/1-2018/2

13 Zie Focusgroep-rapport Ruigrok 
 NetPanel: 14-16.

14 Uit eerder cob-onderzoek weten we 
dat veel burgers niet weten hoeveel 
geld er naar de verschillende posten 
gaat. De uitgaven aan grote begrotings-
posten zoals medische zorg, onderwijs, 
aow en ouderenzorg worden te laag 
ingeschat, terwijl men uitgaven aan 
wonen, ontwikkelingssamenwerking en 
cultuur te hoog inschat (cob 2012|3: 27).

15 Martin Olsthoorn en Ab van der Torre, 
Publieke voorkeuren. Een methodologische 
en inhoudelijke verkenning van voorkeuren 
voor publieke voorzieningen. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018.

16 Olsthoorn en Van der Torre (2018: 37) 
vroegen ook op een andere manier 
naar publieke voorkeuren, namelijk 
door respondenten diverse vignetten of 
scenario’s voor te leggen. Die methode 
leidde tot vergelijkbare resultaten. 
Beide ‘begrotingsspellen’ bleken voor 
respondenten overigens lastig in te 
vullen, waardoor de uitval relatief groot 
was, met name onder lageropgeleiden, 
mensen met een laag inkomen en de 
jongste en oudste leeftijdsgroepen.
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niets of weinig wilde bezuinigen, zijn onderwijs, langdurige zorg en 
oudedagsvoorzieningen. De respondenten ontzien de genees kundige 
zorg (o.a. zorg bij ziekte en lichamelijk letsel, verzorgd door o.a. huis
artsen en in ziekenhuizen) bij de bezuinigingen overigens niet. Hoe
wel we weten dat mensen zich zorgen maken over hoge zorgkosten, 
 ontkomen ze blijkbaar niet aan een bezuiniging op dit terrein als ze 
eenmaal zien dat dit de grootste begrotingspost is.17 Uit eerder cob 
onderzoek naar bezuinigingen bleek dat men denkt te kunnen bezuini
gen op medische zorg door te korten op de salarissen van specialisten en 
middelen efficiënter te besteden (cob 2010|2: 15).

Manier van samenleven terug als belangrijkste probleem
Naast een gesloten vraag naar begrotingsvoorkeuren vragen we mensen 
in het cob ook in hun eigen woorden aan te geven wat zij de belang
rijkste maatschappelijke problemen vinden. De spontane antwoorden 
brengen we onder in zestien categorieën. In figuur 1.6 staan de zes meest 
genoemde maatschappelijke problemen van het tweede kwartaal in 
2018, uitgedrukt in percentage van het ‘nationale probleembesef’.18

Dit kwartaal is de manier van samenleven met afstand het meest 
genoemde maatschappelijke probleem. Waar dit probleem de voorbije 
jaren die toppositie weleens moest delen met zorgen over de economi
sche situatie (bijvoorbeeld in 2008 en 2013), over de gezondheidszorg 

Tabel 1.4 Bezuinigingsbereidheid per voorziening, bevolking van 16+, 2017 (in procenten)a

publieke voorziening

uitgaven  
2016  
(in miljard euro)

niets  
bezuinigen  
(0%)

weinig  
bezuinigen  
(≤ 7%)

gemiddeld 
bezuinigen  
(8%-13%)

veel 
bezuinigen  
(> 13%)

onderwijs 33 58 22 12 8

oudedagsvoorziening 33 50 22 15 13

langdurige zorg en ondersteuning 26 56 15 17 11

openbare orde en veiligheid 12 65 1 14 19

defensie 8 61 4 8 27

geneeskundige zorg 42 39 22 20 19

milieubescherming 6 60 0 2 38

vervoer 7 54 0 4 42

sport, cultuur en recreatie 5 45 0 5 49

ontwikkelingssamenwerking 4 42 0 3 55

inkomensondersteuning 29 20 19 15 47

volkshuisvesting 19 29 5 17 49

algemeen bestuur 11 14 1 8 77

a Vraagstelling ‘De Nederlandse overheid geeft jaarlijks zo’n 235 miljard euro uit. Dat geld wordt aan heel uiteenlopende zaken besteed. 
Wij laten u straks met behulp van een aantal balkjes zien hoe de overheidsuitgaven momenteel in het echt over verschillende zaken 
verdeeld zijn. We vragen u zo om in de huid van de overheid te kruipen en naar eigen inzicht 24 miljard (10% van de totale uitgaven) te 
bezuinigen.’ De posten zijn in aflopende volgorde gerangschikt op het aandeel dat niets of weinig wil bezuinigen. Bovenaan staan dus de 
posten waarop de meeste mensen niets willen bezuinigen.

Bron: Olsthoorn en Van der Torre, 2018: 41

17 Olshoorn en Van der Torre, 2018: 40.
18 Het totale nationale probleembesef is 

100%. We zien dus voor elk onderwerp 
welk percentage het uitmaakt van dat 
probleembesef. In dit nationale pro-
bleembesef telt elke respondent één 
keer mee, dus ongeacht of diegene één 
of vijf problemen noemde.
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(in 2015) of met zorgen over immigratie (in 2016 en 2017), is het onder
werp sinds begin 2018 weer verreweg het meest genoemde. De ‘manier 
van samenleven’ is een brede categorie en omvat zorgen over de manier 
waarop mensen elkaar bejegenen. Men noemt onder andere intoleran
tie, onverdraagzaamheid, een gebrek aan respect, egoïsme, individua
lisme, asociaal gedrag (of: agressief, hufterig) en discriminatie.

In de groepsgesprekken zijn deze zorgen er ook en blijkt bovendien 
dat men daarbij niet alleen denkt aan omgangsvormen in de publieke 
fysieke ruimte, maar zeker ook aan die in de digitale ruimte.19 Op sociale 
media is het wederzijds respect soms ver te zoeken, vindt men:

A: ‘Ik vind dat er weinig respect is voor de medemens. Dat wordt steeds 
minder, net als in de gezondheidszorg en het onderwijs.’ (Meppel, groep 
jongeren)

B: ‘Daar sluit ik me wel bij aan. Ook heel erg de ik-mentaliteit, de rest is 
niet belangrijk.’

C: ‘Dat mensen zich te snel beledigd voelen. Mensen voelen zich in een 
hoekje gedrukt, en gaan vanuit dat hoekje zichzelf profileren. En ze 
dringen zo erg hun mening op, zoals bij de zwartepietendiscussie. 
Het escaleert, met name sociale media geven een te vertekend beeld van 
de situatie.’

(…)

19 Overigens zijn er ook bij de enquête-
vraag over maatschappelijke pro-
blemen zorgen over sociale media, 
bijvoorbeeld ‘sociale media verhardt’, 
‘roeptoeters op sociale media’ of 
‘discussies op sociale media’. In 2008 
is echter de keuze gemaakt om alles 
wat met media en internet te maken 
heeft, te coderen onder de categorie 
‘overig’ en niet onder de categorie 
‘ samenleven’.

Figuur 1.6 Ontwikkelingen in het nationale probleembesef, de zes grootste categorieën van het tweede kwartaal 
van 2018, bevolking van 18+, 2008-2018/2 (in procenten van het nationale probleembesef)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 2008/1-2018/2
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D: ‘Ik ben het eens met dat over sociale media, ik vind het wel gevaarlijk 
eigenlijk. Die Dotan [zanger die fans op sociale media had verzonnen] wordt 
met de grond gelijk gemaakt, de sociale media maakt zoveel kapot.’

C: ‘Als je 20 jaar geleden iets uithaalde, haalde je drie regels in de krant.’

E: ‘Mensen zijn verbolgen over het feit dat het gebeurt, terwijl iedereen 
weet dat het kan.’

(…)

F: ‘Ik ben het eens met sociale media, maar als je gewoon naar Neder-
land op straat kijkt, dan denk ik wel dat we het goed voor elkaar hebben. 
En bij sociale media is het allemaal lekker makkelijk vanaf de computer, 
het is te makkelijk om in die flow mee te gaan, want in het echt zouden 
ze het nooit zeggen. Het toont weinig respect, maar de dingen die je op 
sociale media hoort, hoor ik niet in het echt. Ik zie het als twee verschil-
lende werelden.’

Zorgen over immigratie en integratie zijn niet meer zo urgent als in 2016, 
maar staan nog steeds stevig aan de top van de lijst. Genoemde proble
men in deze categorie zijn dit kwartaal (te veel) vluchtelingen, asiel
zoekers, buitenlanders of allochtonen, immigratie, integratie, de islam, 
racisme en discriminatie. Ook de gezondheids en ouderenzorg staat 
hoog in de lijst met zorgpunten. Het thema zorg werd tussen 2008 en 
2015 geleidelijk steeds vaker genoemd en die urgentie nam na het eerste 
kwartaal van 2015 geleidelijk weer wat af. De zorgen gaan op dit moment 
vooral over hoge zorgkosten en de kwaliteit en toegankelijkheid van de 
ouderenzorg.

Andere grote maatschappelijke zorgen zijn inkomen en economie, 
waarbij het nu vaker gaat over armoede en inkomensverdeling dan 
over de economische situatie (zie cob 2018|1: 20). Mensen noemen dit 
kwartaal minder vaak zorgen over inkomen en economie dan vorig 
kwartaal. Andere maatschappelijke problemen in de top zes zijn politiek 
en bestuur en criminaliteit en veiligheid.

Wat lager op de lijst en dus niet in de figuur zien we dit kwartaal een 
kleine maar significante toename van zorgen over verkeer en fysieke 
leefomgeving (van 4% van het nationale probleembesef eind 2017, 
naar 5% begin 2018 en 6% nu). De meeste problemen in deze categorie 
gaan over de tekorten en prijzen op de woningmarkt.20

Sterke punten: manier van samenleven en vrijheden
Spontaan noemen wat er goed gaat in Nederland is moeilijker dan 
opschrijven wat er fout gaat: 84% kan één of meer problemen noemen, 
65% noemt één of meer sterke punten en dit was tot nu toe in alle 
kwartaalmetingen het geval. Een andere constante is dat de manier 
van samenleven bovenaan de lijst met sterke punten van Nederland 
staat (figuur 1.7). Men heeft het dan over tolerantie en een gevoel van 
saamhorigheid. Naast de overduidelijke zorgen die er op dit gebied zijn, 
zien (deels andere) mensen ook goede dingen gebeuren.21

In de eerste meting van het cob, in januari 2008, was ‘vrijheden’ 
(democratie, de vrijheid van meningsuiting, dat we in een vrij land 

20 In de maanden maart en april was het 
thema privacy in het nieuws (o.a. door 
het referendum over de ‘sleepwet’ 
en de datadiefstal bij Facebook). Het 
thema kwam spontaan aan de orde in 
de focusgroepen, zowel in Amsterdam 
als in Meppel. Men noemt het een 
actueel onderwerp, maar de meeste 
deelnemers lijken zich er niet heel erg 
druk om te maken. In de enquête is het 
thema in ieder geval niet top of mind: in 
de toelichtingen op de slotvraag komt 
het woord ‘privacy’ niet voor, bij de 
vraag naar maatschappelijke proble-
men wordt het vijf keer genoemd.

21 Het thema samenleven is als probleem 
wel veel omvangrijker dan als sterk 
punt: 38% noemt één of meer proble-
men in deze categorie, terwijl slechts 
18% het noemt als sterk punt.



Hoe gaat het met Nederland?

23burgerperspec tieven 2018 |  2

leven) verreweg het meest genoemde sterke punt van Nederland. 
Dat  veranderde daarna snel, al bleef het onderwerp wel in de bovenste 
 regionen van de lijst met punten van nationale trots staan. Het punt lijkt 
de afgelopen kwartalen wat vaker genoemd te worden, maar die toe
name is niet significant.

De economie en dat we in een welvarend land leven wordt de 
afgelopen jaren weer iets vaker genoemd als punt van trots. Ook zijn 
Nederlanders te spreken over de kwaliteit en toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg, de goede infrastructuur en het feit dat er een goed 
sociaal vangnet is.

Terughoudend om anderen aan te spreken op hun gedrag
Een van de zorgen in de sfeer van ‘samenleven, normen en waarden’ als 
grootste maatschappelijke probleem is dat mensen sneller beledigd zijn 
en agressiever reageren als hun iets wordt gezegd wat hun niet bevalt 
(‘korte lontjes’). Die zorg hoeft niet gebaseerd te zijn op eigen ervarin
gen. Mediaberichten over wat anderen is overkomen vanwege verkeerd 
vallende uitspraken kunnen meer dan genoeg reden zijn om zich grote 
zorgen te maken en ook om zich persoonlijk minder vrij te voelen om 
zich te uiten.

Daar informeren we zo nu en dan naar in een blokje van drie vragen, 
waarvan de eerste en derde gaan over meningsuiting en de tweede over 
bewegingsvrijheid.22 De antwoorden in dit kwartaal en die van precies 
tien jaar geleden staan in tabel 1.5. Men voelt zich het meest vrij om te 
gaan en te staan waar men wil (88% voelt die vrijheid ‘meestal’ en ‘altijd’, 
zowel nu als tien jaar geleden), een fractie minder voelt zich vrij om uit 
te komen voor zijn of haar mening (84% en 82% voelt zich meestal of 

Figuur 1.7 Ontwikkelingen in de nationale trots, de zes belangrijkste categorieën van het tweede kwartaal van 
2018, bevolking van 18+, 2008-2018/2 (in procenten van de nationale trots)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 2008/1-2018/2

22 In de vragenlijst staat die bewegings-
vrijheid tussen de twee vrijheden om 
zich te uiten, waarmee wordt tegen-
gegaan dat men de vragen over die 
twee vrijheden vanuit een behoefte aan 
consistentie gelijk zou gaan beant-
woorden, maar voor de overzichtelijk-
heid laten we de bewegingsvrijheid in 
de volgende tabellen voorafgaan aan 
de vrijheden van meningsuiting.
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altijd veilig) en een stuk minder mensen voelen zich vrij om anderen op 
straat aan te spreken op onbehoorlijk gedrag (28% nu en 23% tien jaar 
geleden). Anders dan vaak wordt gedacht, wijzen de reacties in geen van 
de drie gevallen op toenemende onveiligheidsgevoelens. In tegendeel, 
men voelt zich nu eerder iets veiliger dan tien jaar geleden.23

We bespraken de vragen dit kwartaal ook in de focusgroepen en in 
alle vier groepen voelt men zich vrijer om in het algemeen zijn of haar 
mening te uiten of te gaan en staan waar men wil dan om anderen op 
straat aan te spreken. Dan zijn er grotere reserves, zo is ook te lezen in de 
achterin vermelde rapporten van de uitvoerders van het focusgroepen
onderzoek:

‘De teneur van de discussie is duidelijk negatiever [vergeleken met de 
andere twee vrijheden] als het gaat over mensen op straat aanspreken 
op gedrag. Hier is men duidelijk terughoudend in. Deelnemers hebben 
namelijk het gevoel dat dit soms niet veilig is. Men komt al snel met 
voorbeelden van agressie op straat waar men tegenaan loopt. Het gevoel 
overheerst dat mensen tegenwoordig snel korte lontjes en lange tenen 
hebben. De stemming in beide groepen is heel eensluidend over dit 
onderwerp. De meesten herkennen het gevoel dat je niet snel iemand 
op straat op gedrag aanspreekt. (…) Bekenden, zoals buren, vrienden of 
familie, spreekt men eerder aan dan onbekenden op straat. Het hebben 
van een persoonlijke relatie met de ander geeft het gevoel dat die ander 
beter op het gedrag is aan te spreken zonder dat dit kan uitmonden in 
een vervelende situatie. Vreemden zegt men minder snel aan te spreken. 
Het is vooral de angst voor hevige reacties die hierbij domineert.’ 24

‘De deelnemers voelen zich minder vaak veilig genoeg om iemand op 
straat aan te spreken op onbehoorlijk gedrag. In beide groepen geeft de 
meerderheid aan dat zij zich hier alleen soms veilig genoeg voor voelen. 
Er worden verschillende redenen genoemd waarom ze mensen niet altijd 
aanspreken op straat, welke grotendeels overeenkomen voor de oudere 
en de jongere groep. Deelnemers geven aan dat andere mensen soms 

Tabel 1.5 Vrijheden in het dagelijks leven, bevolking van 18+, 2008/2 en 2018/2 (in procenten)a

te gaan en staan  
waar u wilt

uit te komen  
voor uw mening

iemand op straat aan te spreken 
op onbehoorlijk gedrag

2008/2 2018/2 2008/2 2018/2 2008/2 2018/2

§	nooit 0 0 1 1 10 8

§	zelden 2 2 3 2 23 21

§	soms 9 9 13 13 42 41

§	meestal 51 44 55 51 18 21

§	altijd 37 44 27 33 5 7

§	ik weet het niet 1 1 1 1 3 3

a ‘In hoeverre voelt u zich in het dagelijks leven veilig genoeg om…’

Bron: cob 2008/2 en 2018/2

23 De verschillen zijn niet groot, maar zijn 
hoogstwaarschijnlijk ook geen toeval-
streffers. Afgaande op het gemiddelde 
antwoord is er tussen beide kwartalen 
alleen bij ‘uitkomen voor je mening’ nu 
significant (p < 0,01) een vrijer gevoel. 
We hebben de vragen echter in alle 
kwartalen van 2008 en in de afgelopen 
drie kwartalen voorgelegd. Vergelijken 
we die periodes, dan voelen Nederlan-
ders zich in alle drie de gevallen nu iets 
vrijer dan tien jaar geleden.

24 Rapport van Ruigrok NetPanel over de 
groepen in Amsterdam (zie Verant-
woording achterin): 23.
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dreigend overkomen, en geven voorbeelden van vervelende ervaringen 
die hen ervan weerhouden om mensen nog een keer aan te spreken. 
Zo geven meerdere deelnemers aan dat ze asociale reacties hebben 
gekregen na het aanspreken van mensen. Ze werden bijvoorbeeld 
 uitgescholden, of ze werden bedreigd. Ook de onvoorspelbaarheid 
van de reactie van mensen weerhoudt men ervan om anderen aan te 
spreken.’ 25

De argumenten zijn nu niet anders dan tien jaar geleden toen we dit 
vragenblokje eveneens in focusgroepen bespraken. Ook toen uit
ten mensen met brede instemming angst voor agressieve reacties. 
Een kleine greep uit angstbeelden toen en nu:

‘Je durft op straat niets meer te zeggen tegen iemand die bijvoorbeeld 
iets neergooit, want je krijgt op zijn minst een ernstige ziekte naar je 
hoofd geslingerd.’ (cob 2008|1: 33)

‘Als normaal burger durf je bijna niet meer iemand aan te kijken of aan 
te spreken op straat omdat je bang bent om een mes tussen je ribben te 
krijgen!!!’ (cob 2008|1: 33)

A: ‘Ik spreek mensen niet aan op gedrag. Ik kijk wel uit.’ (Amsterdam, 
groep ouderen)

B: ‘Korte lontjes. Als je niet oppast heb je je tanden eruit liggen.’

C: ‘Je weet maar nooit waar de ander mee komt, tegenwoordig is het al 
snel fysiek.’

B: ‘Dat is wel achteruitgegaan in Nederland.’

‘Mensen zijn niet in te schatten, zeker als er drugs gebruikt worden. Als 
de ogen uit hun kop barsten, dan spreek ik ze niet aan. Als ze dat spul al 
hebben, hebben ze dan ook een mes mee?’ (Meppel, groep jongeren)

We beschreven de onveiligheidsgevoelens in 2008 onder het kopje 
‘Gevoelens van machteloosheid’ (cob 2008|1: 32), omdat de meeste 
mensen wel iets zouden willen zeggen van on  wenselijk gedrag, maar 
dat niet durfden. Dat lijkt ook nu vaak het geval en niemand reageert 
verwonderd op de veronderstelling dat je iemand op straat zou willen 
aanspreken op ‘onbehoorlijk gedrag’. Men kan zich dat goed voorstel
len en grijpt ook vaak terug op eigen ervaringen of ervaringen van 
mensen in de directe omgeving die iets zeiden of hadden willen zeg
gen. In een van de focusgroepen relativeren deelnemers de behoefte 
om anderen te corrigeren ook wel:

‘Sommige deelnemers geven aan anderen niet zo snel aan te spreken, 
niet vanuit angst voor agressieve reacties, maar ook vanuit een soort 
desinteresse of onverschilligheid. Ook vindt men het soms niet gepast. 
Men wil zich niet met anderen bemoeien als het kleine zaken betreft. 
Het uitgangspunt is dat je je niet met andermans zaken bemoeit. Een 
aantal deelnemers geeft aan wel in te springen als een situatie ernstig is 
of uit de hand loopt, maar over klein ongemak, kleine overtredingen of 
ergernissen houdt men vaak de mond.’ 26

25 Rapport van Kantar over de groepen 
in Meppel (zie Verantwoording ach-
terin): 13.

26 Rapport van Ruigrok NetPanel over de 
groepen in Amsterdam (zie Verant-
woording achterin): 23.
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Bij het wel of niet aanspreken van anderen op straat spelen meer over
wegingen en concrete angsten en ervaringen mee dan bij de algemene 
bewegingsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.27

Tabel 1.6 laat voor de afgelopen drie kwartalen samen zien hoe bevol
kingscategorieën afwijken qua veiligheidsgevoelens.

Vrouwen en lageropgeleiden voelen zich in alle drie gevallen minder vrij 
dan mannen respectievelijk hogeropgeleiden. Ouderen voelen zich min
der vrij om iemand op onbehoorlijk gedrag aan te spreken dan jonge
ren.28 Opmerkelijk is dat stedelijkheid niets uitmaakt, terwijl het idee dat 
steden onveiliger plaatsen zijn dan dorpen heel gangbaar is, zoals ook 
dit kwartaal weer te horen was in de focusgroepen in Meppel.29

39% heeft het gevoel dat sommige groepen bevoordeeld worden
In het gevoel van onbehagen zoals gemeten met open antwoorden zit 
vaak een element van onrechtvaardigheid: het gevoel dat het er in de 
maatschappij niet eerlijk aan toe gaat en dat sommige dingen niet op 
een rechtvaardige manier verdeeld worden.30 Om te kijken hoe sterk dit 
gevoel leeft, legden we de afgelopen kwartalen de stelling voor dat men 
het gevoel heeft dat bepaalde groepen bevoordeeld worden. Dat deden 
we in 2012 ook al eens (zie tabel 1.7).

39% heeft het gevoel dat sommige groepen bevoordeeld worden ten 
opzichte van mensen zoals zij, 29% heeft dat gevoel niet, 27% neemt een 
neutrale positie in en 5% weet het niet. In vergelijking met begin 2012 
zijn nu meer mensen het met de stelling eens. We vroegen een selectie 
van respondenten toe te lichten waarom zij het met de stelling (on)eens 
zijn.31

Mensen die het met de stelling oneens zijn, vinden dat iedereen gelijk 
behandeld wordt of hebben juist het idee dat zijzelf tot een bevoordeelde 
groep behoren. Ook zijn er mensen die er geen last van hebben dat ande
ren bevoordeeld worden.

Diegenen die kiezen voor de neutrale tussenpositie geven aan dat zij 
zich soms, maar niet altijd in de stelling kunnen vinden of noemen, net 
als degenen die het met de stelling eens zijn, groepen die bevoordeeld 
worden of de manier waarop dat gebeurt.

Mensen noemen een paar groepen vaker: allochtonen/asielzoekers 
worden bevoordeeld ten opzichte van degenen die hier al waren; gezin
nen/tweeverdieners worden bevoordeeld ten opzichte van alleenstaan
den/eenverdieners en rijken/mensen met geld worden bevoordeeld ten 
opzichte van mensen zonder geld/werk.

‘Allochtonen, mensen met kinderen enz. worden vaker voorgetrokken 
dan iemand die alleenstaand is.’ (vrouw, 48 jaar, mbo)

‘Asielzoekers bijvoorbeeld krijgen alles betaald, terwijl de armen hier naar 
de voedselbank moeten, de eerlijke verdeling is weg.’ (man, 37 jaar, hbo)

‘De rijken worden rijker en de armen (werknemers, afgekeurden) steeds 
armer.’ (vrouw, 56 jaar, lager beroepsonderwijs)

27 Daardoor hangen de reacties van 
geënquêteerden op het aanspreken van 
anderen minder samen met hun reac-
ties op de eigen mening durven geven 
of op bewegingsvrijheid dan dat vrij-
heid van meningsuiting en be wegings-
vrijheid onderling samenhangen. In de 
kwartalen samen bedraagt Spearmans 
rho 0,58 voor de relatie mening uiten 
– gaan en staan, 0,45 voor mening 
uiten – aanspreken en 0,38 voor gaan 
en staan – aanspreken. In elk beschik-
baar kwartaal is een schaal van mening 
uiten en gaan en staan betrouwbaarder 
dan een schaal van alle drie de items. 

28 Kijkt men multivariaat naar de 
verschillen, dan verdwijnt alleen het 
opleidingsverschil bij mensen op straat 
durven aanspreken. Het geringere 
gevoel van vrijheid van vrouwen 
correspondeert met het vaker voor-
komen van onveiligheidsgevoelens bij 
vrouwen afgaande op antwoorden op 
de algemene vraag of men zich ‘wel 
eens’ onveilig voelt. Volgens die vraag-
stelling hebben hogeropgeleiden vaker 
dan lageropgeleiden onveiligheids-
gevoelens, terwijl hogeropgeleiden in 
alle drie de gevallen van tabel 1.6 zich 
juist vrijer voelen dan lageropgeleiden. 
Voor die tegengestelde resultaten 
hebben we niet meteen een verklaring. 
Zie over onveiligheidsgevoelens en 
angst voor slachtofferschap verder 
 Lonneke van Noije, Sociale onveilig-
heid, in: Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer 
en Annemarie Wennekers (red.), De 
sociale staat van Nederland 2017 (p. 269-
305). Den Haag: Sociaal en Cultureel 
 Planbureau, 2017; en Lonneke van 
Noije en Jurjen Iedema, Achtervolgd door 
angst. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
 Planbureau, 2017.

29 Rapport van Kantar over de groepen 
in Meppel (zie Verantwoording ach-
terin): 13.

30 Zie o.a. Paul Dekker en Josje den 
Ridder, Stemming onbestemd. Tweede 
verdiepingsstudie Continu Onderzoek Bur-
gerperspectieven. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2011: 174.

31 We legden deze stelling voor aan een 
random selectie van 242 respondenten 
die de enquête via internet invulden; 
135 mensen gaven antwoord.
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Tabel 1.6 Verschillen in ervaren vrijheden in het dagelijks leven, bevolking van 18+, 2017/4-2018/2 (in procentpunten)a

te gaan en  
staan waar u wilt

uit te komen  
voor uw mening

iemand op straat aan te  
spreken op onbehoorlijk gedrag

allen (%) 88 83 29

afwijkingen hiervan:

man + 3 + 3 + 6

vrouw - 3 - 3 - 5

18-34 jaar -1 - 1 + 3

35-54 jaar + 1 0 + 1

≥ 55 jaar - 1 + 2 - 3

lager opgeleid - 5 - 7 - 3

middelbaar opgeleid - 1 0 - 1

hoger opgeleid + 4 + 6 + 3

(zeer) sterk stedelijk 0 0 0

matig of niet stedelijk 0 0 0

a % ‘meestal’ en ‘altijd’ veilig (zie tabel 1.5). Dikgedrukte cijfers geven significante afwijkingen van de rest van de bevolking aan (p < 0,01).

Bron: cob 2017/4-2018/2

Tabel 1.7 Opvatting dat sommige groepen bevoordeeld worden, bevolking van 18+, 2012 en 2017/4-2018/2 (in procenten)

2012/1 2017/4 2018/1 2018/2

Ik heb het gevoel dat sommige 
 groepen bevoordeeld worden 
ten koste van mensen zoals ik.

(zeer) oneens 36 27 25 29

neutraal 26 28 29 27

(zeer) eens 34 40 41 39

weet niet 4 5 5 5

Bron: cob 2012/1, 2017/4-2018/2

Andere genoemde bevoordeelde groepen zijn ‘mensen met een grote 
mond’, ‘mensen die niet met geld om kunnen gaan’ of ‘mensen die arm 
zijn’. In dat laatste geval zeggen deelnemers aan het gesprek er vaak bij 
dat het ook goed is dat deze groep bevoordeeld wordt. Sommige mensen 
vermelden niet wie er bevoordeeld worden, maar leggen de nadruk op 
de benadeelde groep (waarvan zij zelf vaak deel uitmaken), zoals oude
ren, mensen zonder werk, alleenstaande moeders, mensen die altijd 
hard hebben gewerkt of mensen die ziek zijn.

Als men specifieke voordelen noemt, gaat het vaak over financiële 
voordelen: gezinnen en tweeverdieners krijgen belastingvoordelen die 
anderen niet krijgen; allochtonen krijgen gemakkelijker een uitkering 
en geld, terwijl dat voor anderen niet beschikbaar is of dat zij er hard 
voor moeten werken; en mensen met geld weten zichzelf en hun vrien
den zo te bevoordelen, dat zij rijker worden, terwijl mensen zonder geld 
die mogelijkheid niet hebben. Naast financiële voordelen noemt men 
voordelen op de huizenmarkt (bijvoorbeeld asielzoekers die sneller een 
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huis zouden krijgen) of voordelen op de arbeidsmarkt (die vooral oudere 
werknemers zouden mislopen).

Steun voor de stelling hangt samen met geslacht (mannen zijn het 
er vaker mee eens dan vrouwen), met leeftijd (ouderen stemmen vaker 
in; jongeren minder vaak), met opleiding en inkomen (mensen met een 
hoger inkomen en opleiding zijn het veel vaker met de stelling oneens) 
en met werksituatie (mensen met werk zijn het er vaker mee oneens). 
De opvatting dat bepaalde groepen bevoordeeld worden, hangt samen 
met een negatieve beoordeling van de eigen situatie. Mensen die aan
geven weinig grip te hebben op hun eigen leven, die niet optimistisch 
zijn over hun toekomst of die hun eigen gezondheid en financiële 
situatie met een onvoldoende beoordelen, vinden vaker dat sommige 
groepen bevoordeeld worden.

Er is ook samenhang met meer algemene maatschappelijke en poli
tieke waarderingen. Mensen die het de verkeerde kant op vinden gaan 
met het land of die geen vertrouwen hebben in de regering vinden vaker 
dat sommige groepen bevoordeeld worden. Er is een zeer sterke samen
hang met voorkeur voor de pvv: van de aanhangers van die partij vindt 
80% dat groepen bevoordeeld worden.

Kortom: het gevoel van onrechtvaardigheid dat we in open antwoor
den aantreffen, wordt dus door een aanzienlijke groep, maar lang niet 
door iedereen, gedeeld32 en meer dan gemiddeld door mensen in een 
kwetsbare positie of mensen die hun eigen positie of de stand van het 
land en de politiek negatief beoordelen.

32 Zoals je op basis van de inhoudelijke 
gelijkenis kunt verwachten, is er sterke 
samenhang met de stelling ‘in onze 
samenleving worden mensen over het 
algemeen eerlijk behandeld’. Van de 
mensen die denken dat er geen sprake 
is van een eerlijke behandeling, vindt 
75% dat groepen bevoordeeld worden.
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2Globalisering

Kernpunten

 → Nederlanders associëren de term globalisering vaak met internationale samenwerking en wereldhandel. 
Voor velen is het echter ook complex en abstract, zonder duidelijke relaties met het eigen leven.

 → Nederland scoort wereldwijd bijzonder hoog op metingen van de feitelijke (economische, sociale en cul-
turele) globalisering. Vergeleken met andere eu-lidstaten is de houding tegenover globalisering tamelijk 
positief.

 → Er is steun voor een bijdrage aan mondiale uitdagingen, zoals de aanpak van klimaatverandering 
en militaire missies. Deze Nederlandse inzet dient zowel gedeelde belangen als het eigen belang. 
De  overheid moet zich volgens 65% meer richten op het eigen land dan op het buitenland.

 → Globalisering is voordeliger voor Nederland als geheel dan voor het eigen leven: 39% denkt dat globa-
lisering al met al meer voordelen dan nadelen heeft voor ons land. Voor het eigen leven ziet 25% meer 
voordelen. Voordelen voor Nederland zijn vooral economisch, die voor het eigen leven richten zich 
vooral op gemak. Er lijkt geen sprake van een toenemende aversie tegen globalisering.

 → Nederlanders denken verschillend over (de uitkomst van) globalisering en de inzet van Nederland over 
de grens. Hogeropgeleiden steunen vaker een internationale bijdrage, lageropgeleiden willen juist een 
focus op Nederland. Ook ervaren zij globalisering als nadeliger en maken zij zich vaker zorgen over hun 
kansen op de arbeidsmarkt als gevolg van open grenzen en technologische ontwikkelingen.

In dit hoofdstuk verkennen we hoe ‘globalisering’ onder Nederlanders 
leeft en welke opvattingen ze hebben over een aantal globaliserings
kwesties. We beginnen met welke associaties Nederlanders hebben bij 
de term globalisering. Daarna maken we een uitstapje naar metingen 
van feitelijke globalisering van landen en vergelijken we Nederland met 
andere Europese landen. In de rest van het hoofdstuk verdiepen we ons 
in de Nederlandse publieke opinie: in de eerste plaats over de gevolgen 
van globalisering binnen Nederland en ten tweede over of Nederland 
moet bijdragen aan de aanpak van wereldwijde problemen.

Wat is globalisering volgens burgers?

In kranten en op tv spreekt men vaak over ‘globalisering’. De term wordt 
dan vooral  gebruikt om de toegenomen economische, politieke en 
culturele verwevenheid in de wereld aan te duiden. Grenzen vervagen 
en hierdoor kunnen onder andere mensen, goederen en diensten zich 
gemakkelijker verplaatsen tussen verschillende landen wereldwijd.1 
Maar waar denken Nederlanders eigenlijk aan als zij deze term lezen of 
horen? Hebben ze er wel eens over gehoord? En welk beeld roept globa
lisering op?

Meesten hebben associaties, maar ook veel mensen zegt de term 
niks
Het lijkt erop dat de meeste Nederlanders weleens van de term globa
lisering hebben gehoord. Als we in de enquête vragen op te schrijven 
waaraan men denkt bij de term ‘globalisering’ (zonder introductie), 
geeft twee derde een meer of minder uitgebreide eerste associatie.2 
Een derde van de ondervraagde groep heeft geen associatie ingevuld en 

1 Gezien de complexiteit van het begrip, 
hebben we de term ‘globalisering’ in 
de vragenlijst vermeden. Bij iedere 
stelling is globalisering vertaald naar 
een meer begrijpelijke uitkomst, zoals 
‘het verdwijnen van de grenzen en het 
meer open worden van onze economie’ 
en ‘open grenzen en technologische 
ontwikkelingen’. Deze keuze is deels 
gebaseerd op het streven naar conti-
nuïteit (aangezien de stellingen eerder 
ook zo zijn uitgevraagd). We beseffen 
dat de keuze voor deze vertaling het 
begrip globalisering als geheel geen 
recht doet en enigszins selectief is door 
de vrij ‘economische’ benadering.

2 De vraag is voorgelegd aan een wille-
keurige selectie van 241 respondenten; 
daarvan schreven er 157 één of meer 
associaties op.
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gekozen voor de antwoordoptie ‘deze term zegt mij niks’. Dit zijn relatief 
vaak lageropgeleiden en Nederlanders onder de 35 jaar.

In de groepsgesprekken bleef het in alle gevallen in eerste instan
tie vrij stil na het noemen van de term. Pas na aanmoediging kwam 
men aarzelend met associaties. Veel deelnemers wezen op het hoge 
abstractie niveau van de term. Dit ogenschijnlijke verschil in vrij associë
ren tussen de groepsgesprekken en de (online) vragenlijst kan natuurlijk 
het gevolg zijn van onderling overleg of zoekacties op internet tijdens 
het invullen van de vragenlijst. Het kan echter ook een indicatie zijn dat 
men bij moeilijke begrippen als globalisering terughoudend is om zich 
publiekelijk uit te spreken, bijvoorbeeld uit schaamte het verkeerde ant
woord te geven of omdat men bang is om uitspraken te moeten verant
woorden aan de groep.3

Globalisering vooral geassocieerd met politieke internationale 
samenwerking
De gegeven associaties bij de term globalisering verschillen van aard 
(zie ook figuur 2.1). Waar sommigen vooral een politieke associa
tie  hebben, denken anderen in eerste instantie aan de economie. 

Figuur 2.1 Associaties bij het woord globalisering, bevolking van 18+, 2018/2a

a Woordenwolk in alfabetische volgorde van antwoorden op de vraag ‘In kranten en op televisie wordt weleens de term “globalisering” 
gebruikt. Waar denkt u aan bij de term “globalisering”?’ Hoe groter en dikker het woord, hoe meer mensen het genoemd hebben.

Bron: cob 2018/2

3 Zie ook het rapport over focusgroepen 
in Amsterdam van Ruigrok NetPanel: 8.
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Ook  verwijst men vaak naar meerdere perspectieven (cultureel,  politiek, 
economisch) binnen één antwoord. Deze veelzijdigheid aan associaties 
illustreert de reikwijdte van het begrip.

De meeste associaties gaan over internationale politieke samen
werking tussen landen wereldwijd. Globalisering houdt volgens deze 
gedachtegang in dat veel problemen niet bij de landsgrenzen stoppen. 
Wat ‘daar’ gebeurt, raakt ons ‘hier’ en omgekeerd. Deze verbondenheid 
vraagt om wereldwijde samenwerking, zo vindt men.

‘Gebeurtenissen in delen van de wereld hebben wereldwijd invloed en 
omgekeerd kan een land niets meer in zijn eentje beslissen of bereiken 
zonder rekening te houden met of overeenstemming met de rest van 
wereld.’ (vrouw, 59 jaar, vwo)

‘Dat problemen de hele wereld aangaan en niet beperkt blijven tot het 
eigen land.’ (man, 78 jaar, hbo)

‘Dat de wereld groter is dan Nederland. Dat je te maken hebt met wat er in 
het buitenland gebeurt.’ (vrouw, 58 jaar, hbo)

‘Dat zaken zich steeds meer op wereldniveau afspelen en grensoverschrij-
dend zijn.’ (vrouw, 44 jaar, hbo)

‘Nederland is onderdeel van de wereld. Wat elders gebeurt heeft impact op 
Nederland.’ (man, 43 jaar, hbo)

‘Dat je problemen oplost met meerdere landen.’ (man, 62 jaar, havo)

Mensen associëren globalisering ook vaak met wereldwijde economische 
integratie, ofwel het wegnemen van barrières om de wereldhandel te 
bevorderen. Sommigen verwijzen daarbij expliciet naar de toe nemende 
macht van grote bedrijven en multinationals. Ook denkt men aan de 
24uurs economie, waarin producten altijd en overal te verkrijgen zijn.

‘Voor mij betekent dat het min of meer gelijk trekken van alle economische 
aspecten.’ (man, 59 jaar, hbo)

‘Multinationals zijn niet meer aan een land verbonden maar bevinden zich 
over de gehele wereld. Zo worden hun producten over de hele wereld 
geproduceerd.’ (man, 34 jaar, mbo)

‘De hele wereld als werkplaats voor producten, die eenvoudig te ver krijgen 
zijn.’ (man, 64 jaar, hbo)

Er zijn ook mensen die een meer cultureel perspectief hanteren en wijzen 
op wereldwijde eenwording: door verspreiding van kennis en ideeën ont
staan overal dezelfde cultuur en gebruiken. Bovendien zijn door massa
productie en transport overal ter wereld dezelfde producten verkrijgbaar.

‘Het steeds meer hetzelfde worden van alle culturen. En het steeds meer 
verweven worden hiervan.’ (vrouw, 57 jaar, mavo)

‘Alle steden beginnen er hetzelfde uit te zien. Overal dezelfde auto’s, 
dezelfde kleding, dezelfde winkels, enzovoort. De diversiteit van landen 
en culturen verdwijnt helemaal.’ (man, 64 jaar, mbo)
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Anderen spreken in meer algemene termen, zoals het vervagen van 
grenzen of het gevoel dat de wereld steeds kleiner wordt door (onder 
andere) communicatie, vrij reizen en transport, of kortweg ‘de wereld’.

‘Het steeds meer verdwijnen van grenzen, afstanden en het meer wereld-
wijd met elkaar handelen, werken en samenwerken.’ (man, 31 jaar, wo)

Ook in de groepsgesprekken kwam men, na enige aanmoediging, met 
diverse associaties. Opvallend is wel dat men in de groepsgesprekken 
globalisering veel minder vaak nadrukkelijk associeert met internatio
nale politieke samenwerking.4 In de groepsgesprekken dacht men bij 
globalisering vooral aan digitalisering, kennisuitwisseling, wereldwijde 
communicatie en vrij reizen.

Meeste associaties met globalisering neutraal, enkele negatief
Nederlanders hebben in het algemeen een neutrale of feitelijke eerste 
associatie met de term globalisering. Sommigen etaleren een waarde
oordeel, die meestal negatief is. Zij verwijzen onder andere naar het 
verdwijnen van banen als gevolg van goedkope arbeidskrachten in het 
buitenland en de toenemende macht van multinationals.

‘Dit is heel goed voor de grote bedrijven en banken, maar werknemers 
hebben daar geen baat bij.’ (man, 58 jaar, mbo)

‘Grote maatschappijen die de macht hebben.’ (vrouw, 56 jaar, lbo)

‘Dat de grote ondernemingen veel te veel te zeggen hebben. Alles draait 
alleen maar om geld.’ (vrouw, 56 jaar, lbo)

‘Multinationals. Bedrijven die overal zitten in de wereld. Ook het samen-
gaan van bedrijven, het opkopen van kleine bedrijven door grote bedrij-
ven die dan een soort wereldmacht krijgen.’ (man, 34 jaar, mbo)

Enkele anderen zien globalisering als een utopie, onder meer door de 
tegengestelde belangen van de verschillende spelers wereldwijd. Ande
ren associëren globalisering juist met een verlies van de eigen identiteit 
door verregaande eenwording. Sommige deelnemers noemen ook de 
nadelige milieugevolgen van massaproductie en transport.

Gezien de geconstateerde zorgen over immigratie en integratie, zoals 
blijkt uit hoofdstuk 1, associeert opvallend genoeg slechts één persoon 
globalisering in eerste instantie expliciet met migratie en de negatieve 
gevolgen daarvan voor Nederland. In het vervolg van de enquête halen 
mensen dit aspect wel veel vaker aan, bijvoorbeeld in hun argumenta
tie waarom globalisering nadelig is voor Nederland (zie verderop in dit 
hoofdstuk).

Het is belangrijk om op te merken dat een op het oog neutrale eerste 
associatie een onderliggende negatieve interpretatie kan hebben. Zo kan 
men eenwording bijvoorbeeld koppelen aan een verlies van de eigen 
identiteit. Uit eerder onderzoek weten we bovendien dat er uit gesproken 
opvattingen zijn onder Nederlanders over globaliserings onderwerpen, 
zoals de uitbreiding van de Europese Unie en de bemoeienis met conflic
ten elders. Voordat we ingaan op de vraag wat Nederlanders vinden van 

4 Wellicht is hier sprake van een vragen-
lijsteffect (gezien de nadruk op politiek 
in voorgaande vragen) of invloed van 
zoekacties op Google bij het beant-
woorden van de vraag.
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dergelijke ‘globaliseringskwesties’ en welke voor en nadelen ze van 
globalisering zien, bekijken we Nederland eerst vanuit internationaal 
perspectief.

Feitelijke globalisering en steun ervoor: 
internationaal perspectief

Globalisering roept niet alleen verschillende associaties op bij 
burgers, maar wordt ook verschillend omschreven en gemeten door 
onder zoekers ervan. We gaan hier kort in op twee projecten die de 
mate van globalisering van landen meten.5

Globaliseringsindices
Ten eerste is een groep onderzoekers van het instituut voor conjunc
tuuronderzoek (kof) van de ‘Erdgenössische’ Technische Hogeschool 
(eth) van Zürich al langer in de weer met het meten van verschillende 
soorten globalisering.6 Ze omschrijven globalisering als

‘the process of creating networks of connections among actors at 
intra- or multi-continental distances, mediated through a variety of 
flows including people, information and ideas, capital, and goods. 
Globalisation is a process that erodes national boundaries, integrates 
national economies, cultures, technologies and governance, and 
produces complex relations of mutual interdependence’.7

Ze onderscheiden economische, sociale en politieke globalisering en 
meten die dimensies met behulp van tientallen indicatoren. Enkele 
voorbeelden:8

§	economische globalisering: onder andere internationale handel 
in goederen en diensten, internationale schulden en reserves, 
handelsverdragen, directe buitenlandse investeringen, investe
ringsrestricties en invoertarieven;

§	sociale globalisering: onder andere migratie, internationaal toe
risme, visumvrijstellingen, internationale studenten, vestigingen 
van McDonald’s en Ikea, internetgebruikers, onderwijsuitgaven en 
internationale luchthavens; en

§	politieke globalisering: onder andere aanwezigheid van buiten
landse ambassades, deelname aan vnmissies, lidmaatschap van 
internationale organisaties en verdragen.

Het kof combineert de drie dimensies vervolgens in een algemene 
globaliseringsindex. Op de samenvattende index van 2018 (data van 
2015) voor meer dan tweehonderd landen en territoria staat Neder
land op de tweede plaats (na België en gevolgd door Zwitserland, 
Zweden en Oostenrijk). Op de economische globaliseringsindex staat 
ons land op de derde plaats (na Singapore en Hongkong, voor België 
en Malta), op de sociale globaliseringsindex op de negentiende plaats 
(de top vijf bestaat hier uit Noorwegen, Luxemburg, Zwitserland, 
Denemarken en Ierland) en op de politieke globaliseringsindex op de 

5 Zie Marco Caselli, Trying to measure 
globalization. Dordrecht, enz.: Springer, 
2012.

6 Savina Gygli, Florian Haelg en 
Jan-Egbert Sturm, The kof Globalisation 
Index – Revisited (kof Working Papers 
439). Zürich: eth, 2018 (doi: 10.3929/
ethz-b-000238666).

7 Gygli et al., 2018: 4.
8 We gaan hier voorbij aan het onder-

scheid tussen ‘de facto’-indicatoren, 
die globaliseringsactiviteiten in kaart 
brengen, en ‘de jure’-indicatoren, die 
voorwaarden daarvoor betreffen. We 
gebruiken verderop de overall-indices 
waarin beide soorten zijn gecombi-
neerd.
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zesde plaats (na Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk).

Het tweede onderzoek dat we hier noemen is het werk van onder
zoekers van de New York University aan de dhlindex, genoemd naar 
de financier.9 Zij definiëren globalisering als wereldwijde verbonden
heid oftewel global connectedness:

‘The depth and breadth of a country’s integration with the rest of the 
world, as manifested by its participation in international flows of 
products and services, capital, information, and people.’10

Bij de diepte van de wereldwijde verbondenheid van een land gaat 
het om het aandeel van de stromen van goederen en diensten, kapi
taal, informatie en mensen dat grensoverschrijdend is. Bij de breedte 
gaat het om de gemiddelde afstanden die de stromen afleggen 
(gecorrigeerd voor de ligging van landen). Qua diepte is Singapore 
het meest wereldwijd verbonden land, qua breedte het Verenigd 
Koninkrijk. Op de dhlindex van 2016 (data van 2015) staat Nederland 
op de eerste plaats, gevolgd door Singapore, Ierland, Zwitserland en 
Luxemburg.

9 Pankaj Ghemawat en Steven A. Altman, 
dhl global connectedness index 2016. The 
state of globalization in an age of ambiguity. 
Bonn: Deutsche Post dhl, 2016  
(doi: 10.1080/14747731.2014.887389).

10 Ghemawat en Altman, 2016: 9.

Figuur 2.2 De feitelijke globalisering van de 28 eu-lidstaten in 2015 (indexscores)
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Bron: Gygli et al. (noot 6) voor kof en Ghemawat en Altman (noot 9) voor dhl
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Nederland zeer sterk geglobaliseerd
Zowel op de kof als de dhlindex scoren de eulanden hoog. Figuur 2.2 laat de 
posities van Europese landen op de samenvattende indices van beide onderzoe
ken zien. Nederland heeft met afstand de hoogste dhlscore en op de kofindex 
een waarde die een fractie lager is dan die van België, die de hoogste score heeft. 
Ook andere Noordwest Europese  landen zijn volgens beide metingen sterk geg
lobaliseerd. Zuid, Centraal en OostEuropese landen zijn veelal een stuk minder 
geglobaliseerd, maar er zijn grote verschillen.

Relatief veel steun voor globalisering in Nederland
Hoe staat het met de gemiddelde houdingen tegenover globalisering in de eu 
landen en in hoeverre zijn die houdingen gerelateerd aan de feitelijke globalise
ring? In Eurobarometerenquêtes van eind 2017 werden twee relevante stellingen 
voorgelegd. Ten eerste een economisch positieve: ‘Globalisering biedt kansen 
voor economische groei.’ En ten tweede een cultureel negatieve: ‘De globalisering 
bedreigt de identiteit van [land].’ Figuur 2.3 toont de posities van de eulidstaten 
voor netto steun voor de eerste stelling en nettoafwijzing van de tweede (in beide 
gevallen duidt een positieve score op een relatieve meerderheid voor globalisering 
en een negatieve score op een relatieve meerderheid tegen globalisering).

Figuur 2.3 Houdingen tegenover globalisering in de 28 eu-lidstaten in 2017 (in procentpunten)a
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a % eens - % oneens bij stelling over kansen en % oneens - % eens bij stelling over bedreiging.

Bron: Eurobarometer 88.1 (kansen) en 88.3 (bedreiging) (november 2017)
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Griekenland bevindt zich eenzaam in het negatieve kwadrant, naast een 
kwadrant waarin men gemiddeld cultureel ook negatief is over globa
lisering, maar in verschillende gradaties economisch positief. Het voor 
beide stellingen positieve  kwadrant is minder gevuld, voornamelijk 
met NoordwestEuropese landen. De   Denen en Zweden zijn het meest 
positief, gevolgd door de Duitsers en dan de Finnen, Portugezen en 
Nederlanders.

Ziet Nederlander eerder economische kansen dan mondiale 
verantwoordelijkheden?
In de afgelopen jaren zijn er veel vragen in de Eurobarometer gesteld 
over globaliseringsonderwerpen, vaak sterk geënt op de Brusselse 
beleidsagenda. Dat is niet vreemd, want de Europese Commissie is de 
opdrachtgever en het is ook een goede zaak om te peilen welke zorgen 
en opvattingen er leven over beleids kwesties. Sommige vragen hebben 
echter wel een bias pro Europese Unie en vaak veronderstellen ze nogal 
wat kennis van Europese beleidskwesties (en gezien de hoeveelheid 
vragen gaat de Eurobarometer ook uit van nogal veel interesse ervoor).11 
Van dergelijke vragen maken we geen gebruik, omdat we ons moeilijk 
kunnen voorstellen dat voldoende burgers ze serieus kunnen beant
woorden en vrezen dat antwoorden vooral ingegeven zullen zijn door 
heel algemene noties (als men welwillend tegenover de Europese Unie 
staat en beleidsmensen doen iets om zaken te ‘vergemakkelijken’, dan 
zal het wel positief zijn?). In tabel 2.2 staat een aantal globaliserings
opvattingen uit eerdere Eurobarometers die minder specifiek zijn en 
waarvan we denken dat geënquêteerden ze voldoende begrijpen voor 

11 Slechts een enkel voorbeeld van een 
vraag uit een vragenblok over het 
Europese landbouwbeleid in een 
enquête van eind 2017: ‘Momenteel is 
er een aantal handelsovereenkomsten 
tussen de eu en andere landen in de 
wereld, met het doel om onder andere 
de uitwisseling van landbouw- en 
voedselproducten te vergemakkelij-
ken. In het algemeen, zou u zeggen dat 
deze handelsovereenkomsten positief 
of negatief zijn geweest voor … 1) de 
eu-landbouw; en 2) U als consument 
van voedselproducten?’ Met antwoord-
mogelijkheden van ‘zeer positief’ tot 
‘zeer negatief’ en ‘weet niet’ (van die 
laatste mogelijkheid maakt in Neder-
land resp. 24% en 22% gebruik, in de 
hele eu ook 23% en 22%).

Kader 2.1 Relaties tussen globaliseringsmaten

Tabel 2.1 laat zien hoe sterk de metingen van objectieve globalisering en acceptatie van globalisering samen-
hangen. Zoals we al zagen in figuur 2.2 hangen de samenvattende objectieve maten onderling redelijk samen 
(r = 0,73) en zoals getoond in figuur 2.2 geldt dat ook voor de beide metingen van steun voor globalisering 
(r = 0,75). Tussen deze objectieve en subjectieve maten bestaan ook positieve relaties, maar wel wat zwakker 
(0,39-0,58). De andere cijfers laten zien dat er tussen sociale en economische globalisering ook wel een relatie 
bestaat, maar dat de politieke globalisering daar los van staat.

Tabel 2.1 Correlaties tussen globaliseringsindicatoren

dhl-index kof
overall

kof
econo-
misch kof

sociaal kof
politiek

globalise-
ring biedt 
kansen

kof overall (figuur 2.2) 0,73***

kof economisch (zie tekst) 0,69*** [0,46* ]

kof sociaal (zie tekst) 0,64*** [0,57** ] 0,58**

kof politiek (zie tekst) 0,22 [0,69***] -0,24 -0,08

globalisering biedt kansen (figuur 2.3) 0,52** 0,39* 0,44* 0,42* 0,04

globalisering geen bedreiging (figuur 2.3) 0,43* 0,58*** 0,35 0,42* 0,34 0,75***

a Pearson correlaties * p < 0,05, ** p < 0,01 en *** p < 0.001 (n = 28). Tussen [ ]: onderliggende indicatoren overlappen.
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een zinvolle vergelijking. We vergelijken Nederland met de hele 
Europese Unie en met de drie grootste lidstaten.

Nederlanders (en Duitsers) zien vaker economische kansen in de 
globalisering dan andere Europeanen, zien (met de Britten) globa-
lisering minder als bron van ongelijkheid en zijn betrekkelijk open 
ten aanzien van immigratie. Zoals ook al eerder (cob 2017|1: 22) 
staan Nederlanders (met Duitsers) positief tegenover hulp voor 
vluchtelingen. De Britten zijn sceptischer over klimaatverandering. 
Nederlanders zijn opvallend terughoudend met de prioritering van 
armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, zowel voor het eigen 
land als voor de Europese Unie.12 De (inmiddels gedateerde) stelling 
over een vrijhandels- en investeringsovereenkomst tussen de eu en 
de vs (ttip) levert in 2016 in Nederland een eu-gemiddelde steun op, 
aanzienlijk meer dan in Duitsland (zie verder cob 2016|3: 27-28).

Figuur 2.3 en tabel 2.2 leveren geen ondubbelzinnig beeld op 
van het ‘globaliseringsklimaat’ in Nederland in vergelijking met 
dat in andere eu-lidstaten. Als het gaat om economische globa-
lisering, zijn Nederlanders positief gestemd, maar afgaande op 

Tabel 2.2 Enkele opvattingen over globalisering in Europa, bevolking van 15+, 2017 (in procenten)a

Nederland
Europese 
Unie Duitsland Frankrijk

Verenigd 
Koninkrijk

1 Is ‘globalisering’ vooral een bedreiging of een 
kans voor ondernemingen en werkgelegenheid? 

bedreiging 27 38 24 59 29

kans 68 51 65 34 57

2 Globalisering vergroot sociale verschillen.
eens 58 63 67 75 53

oneens 35 26 25 18 31

3 Is immigratie van buiten de eu meer een pro
bleem of meer een kans voor het eigen land?

probleem 34 38 35 38 31

kans 26 20 24 17 35

4 Moet armoedebestrijding in ontwikkelings
landen een prioriteit voor het eigen land zijn?b

nee 60 45 42 45 36

ja 38 51 56 52 58

5 Moet armoedebestrijding in ontwikkelings
landen een prioriteit voor de eu zijn?b

nee 45 28 29 26 26

ja 54 68 68 71 69

6 Moet het eigen land vluchtelingen helpen?
nee 11 27 10 33 16

ja 87 67 87 61 80

7 Hoe ernstig is nu het probleem van klimaat
verandering?

niet 5 6 9 3 10

zeer 78 74 75 79 64

8 Een vrijhandels en investeringsovereenkomst 
tussen de eu en de vs.

tegen 36 34 59 37 22

voor 53 51 26 50 64

a De gepresenteerde antwoorden tellen met neutrale antwoorden en ‘weet niet’ op tot 100%. Ze zijn ontleend aan verschillende Euro
barometers: 87.2 (april 2017) voor 12, 88.2 (oktober 2017) voor 3, 86.3 (november december 2016) voor 45, 88.3 (november 2017) voor 6, 
87.1 (maart 2017) voor 7 en 85.2 (mei 2016) voor 8.

b Er zijn twee stellingen voorgelegd: ‘Het aanpakken van armoede in ontwikkelingslanden zou één van de belangrijkste prioriteiten van 
Nederland moeten zijn’ en ‘… voor de eu moeten zijn’.

Bron: Rapportages van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey)

12 Het is gissen naar de redenen hier
voor. Mogelijk speelt het zelfbeeld 
dat Nederland al veel doet en niet 
nog verder voorop moet gaan lopen; 
mogelijk spelen ook de polarisering in 
de publieke opinie van armoedebe
strijding in eigen land versus die in het 
buitenland en het gevoel dat de eerste 
meer prioriteit moet hebben een rol. 
In het vervolg van dit hoofdstuk is voor 
beide vermoedens wel steun te vinden.
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Figuur 2.4 Houdingen tegenover globalisering van lager- en hogeropgeleiden, bevolking van 18+ in de 28 eu-
lidstaten, 2017 (in procentpunten)a
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a. ne�osteun voor ‘globalisering biedt kansen voor economische groei’
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b. ne�o-afwijzing ‘globalisering bedreigt de identiteit van [land]’

de opvattingen over armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, zou de 
stemming rond het aanpakken van mondiale problemen wat minder kun
nen zijn. We  hebben geen recente Europese metingen over andere kwesties, 
zoals militaire missies en maatregelen tegen klimaatverandering, om dit te 
onderzoeken.

Vrijwel overal lageropgeleiden negatiever dan hogeropgeleiden
Tot slot van deze internationale paragraaf lopen we vooruit op de aandacht 
verderop in dit hoofdstuk voor verschillen tussen bevolkingsgroepen in 
Nederland. We beperken ons hier tot de tweedeling van lager en hogerop
geleiden. Figuur 2.4 laat voor de eerder gebruikte maten van steun en voor 
twee simpele metingen van de gevoelswaarde van ‘globalisering’ en ‘de Euro
pese Unie’ zien hoe de beide opleidings niveaus verschillen.
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Figuur 2.4 (Vervolg) 
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c. ne�ogevoelswaarde ‘globalisering’
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d. ne�ogevoelswaarde ‘Europese Unie’

a Het opleidingsniveau is gemeten met de leeftijd waarop het initiële onderwijs werd afgesloten. Per land zijn twee even grote groe-
pen gemaakt (de leeftijd waarop de splitsing wordt gemaakt, verschilt tussen landen). Zie voor de eerste twee opvattingen figuur 2.3; 
de gevoelswaarden zijn gemeten met de vraag ‘Zou u voor elk van de volgende zaken kunnen zeggen of die bij u een zeer positief, 
tamelijk positief, tamelijk negatief of zeer negatief beeld oproept?’ in Eurobarometer 88.3. Weergegeven zijn nettoscores (% positief 
- % negatief).

Bron: Eurobarometer 88.2 (oktober 2017) en 88.3 (november 2017)

Vrijwel voortdurend zijn de hogeropgeleiden duidelijk positiever over globalisering 
dan lageropgeleiden. In een aantal gevallen staan hoger en lageropgeleiden aan 
verschillende kanten van de nullijn. Zo wijst in Nederland de grootste groep van de 
hogeropgeleiden het idee van de bedreiging van de nationale identiteit door globali
sering af, terwijl bij de lager opgeleiden de grootste groep het eens is met de stelling. 
Bij de Tsjechen, Britten en Oostenrijkers overheerst bij de hogeropgeleiden een posi
tief gevoel over de Europese Unie, bij de lageropgeleiden een negatief gevoel.
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Gevolgen van globalisering voor Nederland en 
Nederlanders

Voor we meer de diepte ingaan met cijfers en toelichtingen uit de 
enquête en met gespreksstof uit de focusgroepen van dit kwar
taal laten we kort enkele ontwikkelingen in opvattingen over 
globaliserings kwesties sinds begin 2008 zien.

Wat positiever over globaliseringskwesties
In figuur 2.5 hebben we zes indicatoren bij elkaar gezet die in een heel 
ruime zin steun meten voor globalisering (inclusief ‘regionalisering’ 
in de Europese Unie en het multicultureler worden van Nederland). 
In de lijnen van boven naar beneden zien we, kort samengevat, bij 
steun voor het eulidmaatschap na een dalende trend tot 2016 weer 
een opleving. Bij de steun voor open grenzen (i.c. afwijzing van de 
stelling dat globalisering voor ons soort mensen vooral nadelen 
heeft) zien we iets vergelijkbaars, maar dan zwakker. Steun voor het 
idee dat de multi culturele samenleving een verrijking is, vertoont 
schommelingen en geen duidelijke trend; dat geldt ook voor de af 
wijzing van de stelling dat het land met minder migranten prettiger 
zou zijn. Die laatste stelling krijgt overigens vrijwel de hele periode 
meer steun dan afwijzing. Vragen naar overdracht van te veel macht 
aan de Europese Unie en bedreiging van de Nederlandse eigenheid 
door migratie en open grenzen zijn pas later gesteld en niet altijd 
herhaald. De antwoorden laten een negatiever wordende stemming 
vanaf 2012 zien, maar die wordt recent weer iets positiever.

We laten de Europese Unie en ook de multiculturele samenleving 
verder buiten beschouwing. Voor de meest algemene globaliserings
indicator ‘open grenzen’ laten we in figuur 2.6 de ontwikkelingen 
zien op zes opleidingsniveaus.

Voortdurend is de grootste instemming met globalisering te vin
den bij de academici: in 2018 is 9% het eens en 77% het oneens met 
de  stelling ‘Mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen van het 
ver dwijnen van de grenzen en het meer open worden van onze 
economie’. Deze groep vertoont wel een licht neerwaartse trend in 
tegenstelling tot de iets minder positief gestemde hbo’ers (in 2018 
11% eens en 62% oneens met de stelling)13 en de mensen met alleen 
havo of vwo (15% eens, 49% oneens). De mensen met mavo en de 
grote groep (andere) mbo’ers staan per saldo in de hele periode 
betrekkelijk neutraal tegenover de stelling en zijn in 2018 licht posi
tief over globalisering (resp. 25% en 22% eens en 33% en 31% oneens). 
Bij mensen met een lager opleidingsniveau is de stemming over glo
balisering meestal licht negatief; in 2018 is 31% het eens en 20% het 
oneens met de stelling.

Al met al laten de ontwikkelingen naar opleidingsniveau vanaf 
2008 geen toenemende opleidingskloof zien. Het is zeker niet zo dat 
de academici als ‘winnaars’ van de globalisering steeds positiever 
worden en de lageropgeleiden als ‘verliezers’ steeds negatiever.

13 Over de afgelopen 42 kwartalen neemt 
de steun bij de academici -0,31*** per 
kwartaal af, bij de hbo’ers is dat -0,10 
(niet significant), waardoor het verschil 
tussen beide groepen trendmatig met 
0,21* per kwartaal vermindert.
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Figuur 2.5 Nettosteun voor globalisering volgens zes indicatoren, bevolking van 18+, 2008-2018/2 
(in procentpunten)a
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a Nettosteun is gemeten met de opvattingen over zes stellingen:
§	 eu-lidmaatschap: % (zeer) eens - % (zeer) oneens met: Het Nederlands lidmaatschap van de eu is een goede zaak.
§	 open grenzen: % (zeer) oneens - % (zeer) eens met: Mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen van het verdwijnen van de grenzen 

en het meer open worden van onze economie.
§	 multiculturele samenleving: % (zeer) eens - % (zeer) oneens met: De aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze 

samenleving.
§	 aantal migranten: % (zeer) oneens - % (zeer) eens met: Nederland zou een prettiger land zijn als er minder immigranten zouden 

wonen.
§	 macht naar eu: % (zeer) oneens - % (zeer) eens met: De politiek in Den Haag heeft te veel macht overgedragen aan Europa.
§	 onbedreigde eigenheid: % (zeer) oneens - % (zeer) eens met: Door immigratie en open grenzen dreigt Nederland te veel van zijn 

eigenheid te verliezen.
De laatste twee stellingen zijn sinds 2011 een aantal kwartalen voorgelegd (aangegeven met blokjes), de andere vier in alle 42 kwartalen 
en daar zijn de blokjes achterwege gelaten.

Bron: cob 2008/1-2018/2

Laten we nu wat nauwkeuriger naar opvattingen over de gevolgen van 
globalisering voor Nederland gaan kijken. Tabel 2.3 laat de reacties zien 
op drie stellingen over de economische implicaties.

Ruim een kwart vreest daling kansen op arbeidsmarkt door 
globalisering
We hebben ook meer specifiek gevraagd naar de mogelijke nadelige 
gevolgen van globalisering voor de eigen kansen op de arbeidsmarkt. 
Een kwart (27%) geeft aan zich zorgen te maken over de gevolgen van 
open grenzen en technologische ontwikkelingen voor hun kansen op 
de arbeidsmarkt, een derde (33%) maakt zich geen zorgen (zie tabel 2.3). 
Dit zijn, net als bij de meer algemene stelling, relatief vaak Nederlanders 
met een lager opleidingsniveau. Onder lager en middelbaar opgeleiden 
is respectievelijk 37% en 32% het eens met de stelling. Onder hoger
opgeleiden (hbo en hoger) is dit slechts één op de zeven (14%). Dit verschil 
voedt de veelgehoorde theorie dat een aversie tegen  globalisering onder 
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Figuur 2.6 Nettosteun voor open grenzen in zes opleidingsniveaus, bevolking van 18+, 2008-2018/2 
(in procentpunten)a
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a Nettosteun als % (zeer) oneens - % (zeer) eens met: ‘Mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen van het verdwijnen van de grenzen en 
het meer open worden van onze economie.’ De lijnen zijn halfjaarcijfers, omdat de kwartaalcijfers mede vanwege de geringe omvang 
van categorieën een erg onrustig beeld opleveren.

Bron: cob 2008/1-2018/2

Tabel 2.3 Opvattingen over de gevolgen van globalisering, bevolking van 18+, 2018/2 (in procenten)

zeer 
oneens  oneens neutraal eens zeer eens weet niet 

Ik maak me zorgen over de gevolgen van open 
grenzen en technologische ontwikkelingen voor 
kansen op de arbeidsmarkt van mensen zoals ik. 4 29 33 21 6 7

Het verdwijnen van de grenzen en het meer open 
worden van de economie is vooral gunstig voor 
grote bedrijven en niet voor burgers. 2 17 25 38 10 7

De overheid moet Nederlandse bedrijven helpen 
om beter te kunnen concurreren met buitenlandse 
bedrijven. 2 13 32 43 6 5

Bron: cob 2018/2
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lageropgeleiden zou voortkomen uit een gevoel van economisch verlies. 
Lageropgeleiden beschikken vaker dan hoger opgeleiden niet over de 
juiste skills en hun positie op de arbeidsmarkt maakt ze kwetsbaar voor 
sanering, automatisering of uitbesteding naar lagelonenlanden.14 
Ook Nederlanders met een uitkering (wao, ww of bijstand) maken 
zich vaker zorgen (zie tabel 2.5). Wellicht zien zij globalisering als een 
 bedreiging voor hun terugkeer op de arbeidsmarkt of wijten zij een eer
der baanverlies aan open grenzen en technologische ontwikkelingen.

Helft Nederlanders meent dat globalisering vooral gunstig is voor 
bedrijven
De helft (49%) van de Nederlanders meent dat globalisering vooral 
gunstig is voor grote bedrijven en niet voor burgers. Bij de genoemde 
associaties in het begin van dit hoofdstuk zagen we al dat sommige 
Nederlanders globalisering in eerste instantie (negatief) associëren met 
de toenemende macht van bedrijven en multinationals ten koste van 
‘gewone’ burgers. Om als Nederlands bedrijf beter te kunnen concurre
ren met buitenlandse bedrijven, vindt een even grote groep (49%) dat 
de overheid Nederlandse bedrijven moet helpen om hun concurrentie
positie te versterken.

Verschil in opvatting over gevolgen globalisering
Nederlanders verschillen in hun oordeel of globalisering al met al 
meer voordelen of meer nadelen met zich meebrengt (zie tabel 2.4). 
Waar 39% meer voordelen ziet dan nadelen, denkt 26% daar omgekeerd 
over. Volgens een kwart slaat de balans voor ons land dus negatief uit. 
Nog eens 27% ziet evenveel voor als nadelen en 8% weet het niet zo 
goed. Ook de opvattingen over de gevolgen voor het eigen leven of dat 
van mensen zoals zijzelf zijn verdeeld. Waar een kwart (25%) meent dat 
het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van de econo
mie meer persoonlijke voordelen heeft, ziet een ander kwart (23%) juist 
meer nadelen. Twee derde (64%) van deze groep die persoonlijk meer 
nadelen ondervindt, ziet ook voor Nederland als geheel meer nadelen 
dan voordelen: zij zijn dus uitgesproken negatief over globalisering op 
alle niveaus.

Tabel 2.4 Stellingname ervaren voor- en/of nadelen globalisering, bevolking van 18+, 2018/2 (in procenten)a

(veel) meer 
nadelen 

evenveel nade-
len als voordelen

(veel) meer  
voordelen weet niet

… Nederland als geheel 26 27 39 8

… mensen zoals u 23 41 25 11

… u persoonlijk 21 41 25 13

a ‘We hebben u hiervoor een aantal vragen gesteld over het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van de economie. Denkt 
u, al met al, dat het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van de economie meer voordelen of meer nadelen heeft voor…’

Bron: cob 2018/2

14 Zie o.a. Branko Milanovic, Global 
inequality: A new approach for the age of 
globalization. Cambridge (vs): Harvard 
University Press, 2016. 
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Globalisering voordeliger voor Nederland als geheel dan voor eigen 
leven
Nederland als geheel profiteert meer van globalisering dan Neder landers 
zelf, zo denkt men. Waar vier op de tien Nederlanders (39%) vindt dat 
globalisering al met al meer voordelen dan nadelen oplevert voor ons 
land als geheel, meent slechts een kwart (25%) dat dit het geval is voor 
hun eigen leven. Er is dus een groep (de helft van degenen die meer 
voordelen zien voor Nederland) die enerzijds erkent dat Nederland profi
teert van open grenzen en een open economie, maar anderzijds minder 
overtuigd is van de voordelige uitkomst daarvan op het eigen dagelijkse 
leven.

Sterker nog, de open antwoorden lijken te suggereren dat een 
negatief oordeel over het persoonlijke effect van globalisering juist kan 
voortkomen uit de positieve uitkomsten voor Nederland als geheel. 
Volgens deze redenatie profiteren zij (onterecht) niet mee van het door 
globalisering toenemende welvaartsniveau in Nederland. Een negatief 
oordeel is in deze gevallen dus niet gebaseerd op een concrete nega
tieve ervaring (zoals baanverlies), maar op het gevoel de boot te missen. 
Ter illustratie:

‘Omdat het voor Nederland als geheel meer voor- dan nadelen heeft, 
wordt er meer verdiend en dat levert per inwoner meer geld, bestedings-
ruimte op door bijvoorbeeld belastingverlaging. Voor mensen zoals ik 
met mbo betekent het ook meer concurrentie op de banenmarkt door 
buitenlandse werknemers. Het zou voor mensen zoals ik, afgekeurd, 
een hogere uitkering moeten betekenen want Nederland wordt wel-
varender, maar het lijkt op het tegendeel. Door stigmatisering worden 
wij als aanstellers gezien.’ (vrouw, 42 jaar, mbo)

Ook hier zien we een verschil in opleidingsniveau (zie figuur 2.7). 
De eigen ervaring met globalisering van beide groepen lijkt nagenoeg 
gespiegeld. Waar hogeropgeleiden vaker persoonlijk meer voordelen dan 
nadelen zien, zien lageropgeleiden juist vaker meer nadelen. Overigens 
is bij beide opleidingsniveaus de groep die evenveel voor als nadelen 
ziet het grootst. Opvallend is verder de relatief grote groep onder lager
opgeleiden die het niet zegt te weten (21%).

Voordelen Nederland vooral economisch, persoonlijk vooral 
praktisch
We vroegen een deel van de geënquêteerden toe te lichten waarom zij 
vinden dat globalisering meer voor of nadelen heeft voor Nederland 
als geheel of voor mensen zoals zijzelf.15 De genoemde voordelen voor 
Nederland zijn vooral economisch van aard. Vrije handel en de daaruit 
voortvloeiende toenemende export is volgens deze argumentatie goed 
voor de economie en dus goed voor ons land.

‘Wij zijn qua economie erg afhankelijk van export. Hoe makkelijker dat 
gaat hoe beter het is.’ (man, 40 jaar, hbo)

15 De toelichtingsvraag bij de gevolgen 
voor Nederland is gesteld aan 301 men-
sen, waarvan er 195 iets opschreven, 
en bij de gevolgen voor mensen zoals 
zijzelf aan 295 andere mensen, waarvan 
er 167 iets opschreven.
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‘Open grenzen zijn beter voor concurrentiekracht van Nederlandse 
 exporterende bedrijven.’ (man, 61 jaar, hbo)

Genoemde nadelen zijn onder andere de verdringing op de arbeidsmarkt 
door buitenlandse werknemers en de (daarmee gepaard gaande) toe
nemende criminaliteit: iedereen kan zomaar ons land in komen, ook 
mensen met slechte bedoelingen. Ook noemen mensen het verlies van 
de eigen identiteit door de toenemende culturele diversiteit.

‘Verdringing van veel arbeidsplaatsen door veelal Oostblokkers, er komen 
te veel arbeidsmigranten uit die landen, dat soms gepaard gaat met veel 
problemen.’ (vrouw, 76 jaar, lbo)

‘Omdat het voor personen die kwaad in de zin hebben wel erg makke-
lijk wordt (geldhandel en mensensmokkelaars bijvoorbeeld).’ (vrouw, 
77 jaar, mbo)

‘Eigen identiteit gaat verloren. We moeten ons te veel aanpassen aan hen 
in plaats van omgekeerd.’ (vrouw, 71 jaar, mulo)

De genoemde persoonlijke voordelen zijn vooral praktisch: men kan 
gemakkelijk en goedkoop vrij reizen, overal werken, betalen met 
dezelfde munt en (online) goedkope producten van over de hele wereld 
kopen. Globalisering maakt veel dingen dus simpelweg gemakkelijker en 
verbreedt de horizon.

‘Reizen is eenvoudiger. Spullen kopen in het buitenland. Geen geld meer 
wisselen.’ (man, 46 jaar, mbo)

Figuur 2.7 Verschil in persoonlijke uitkomsten globalisering tussen hogeropgeleiden en lageropgeleiden 
(middencategorie buiten beschouwing gelaten), bevolking van 18+, 2018/2 (in procenten)a
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a ‘We hebben u hiervoor een aantal vragen gesteld over het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van de economie. Denkt 
u, al met al, dat het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van de economie meer voordelen of meer nadelen heeft voor u 
persoonlijk?’

Bron: cob 2018/2
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‘Ik ben een filmmaker, en ik wil graag internationaal gaan werken later. 
De economie die steeds opener wordt, biedt meer kansen voor mij.’ 
(vrouw, 18 jaar, havo)

Deelnemers noemen nauwelijks concrete voorbeelden van persoon
lijke nadelen; de gegeven voorbeelden refereren vaak aan Nederland als 
geheel of aan andere groepen in de bevolking. Enkelen menen dat de 
euro alles duurder heeft gemaakt en sommigen zeggen zelf concurrentie 
te ervaren van buitenlandse arbeidskrachten.

‘Meer werkmogelijkheden aan de ene kant, aan de andere kant kan “mijn 
soort” werk nu makkelijker door goedkopere arbeidskrachten worden 
ingenomen.’ (man, 46 jaar, hbo)

‘Ik denk dat alles duurder geworden is, gevolg van de concurrentiepositie 
ten opzichte van het buitenland.’ (man, 70 jaar, mbo)

Gevolgen globalisering lastig te vertalen naar eigen leven
Hoewel sommige Nederlanders dus een duidelijk oordeel hebben of 
globalisering aan het eind van de rit negatief of positief uitpakt, zijn 
de meeste Nederlanders minder uitgesproken. Naast het gegeven dat 
de grootste groep (vier op de tien) zegt evenveel voor als nadelen te 
ervaren, is het daarnaast opvallend dat er relatief veel Nederlanders het 
niet zo goed weten, vooral op persoonlijk vlak (13%). De inhoud van 
de groepsgesprekken hadden vaak dezelfde strekking. Globalisering is 
volgens de deelnemers een vaststaand gegeven, maar de uitkomsten 
daarvan zijn moeilijk te filteren.

A: ‘Ik voel persoonlijk de voordelen nog niet zo erg. Je hoeft niet gecon-
troleerd te worden aan de grens, maar heb nog niet helemaal helder wat 
nou het voordeel is in Europa.’ (Amsterdam, groep ouderen)

B: ‘Wat het persoonlijk voor mij betekent? Moeilijk, ik kan me er geen 
voorstelling van maken.’

Globalisering geeft tweeledig gevoel
Uit de groepsgesprekken blijkt verder dat globalisering vaak een dub
bel gevoel geeft. Deelnemers pareren veel voordelen van globalisering 
meteen met een bijbehorend nadeel (en vice versa). Zo ziet men Euro
pese samenwerking als een mogelijkheid om als klein land iets voor 
elkaar te kunnen krijgen, maar is het ergens ook een beperking door 
het ondersneeuwen van onze eigen belangen. Daarnaast vindt men het 
bijvoorbeeld fijn dat we hier goedkoop kunnen shoppen door de komst 
van grote ketens en webshops, maar dit is potentieel wel nadelig voor de 
werkgelegenheid hier in Nederland.

A: ‘De werkgelegenheid denk ik. Ouderen krijgen geen werk omdat ze 
goedkoper een Pool in kunnen huren.’ (Meppel, groep jongeren)

B: ‘Dat heeft ook een keerzijde, is maar hoe je het bekijkt. Je zou het 
zelf ook laten doen als je iets moet laten doen. Het is een nadeel voor 
iemand anders, maar voor heel Nederland?’



Globalisering

47burgerperspec tieven 2018 |  2

Naast deze genoemde tegenstellingen zijn de deelnemers aan de 
gesprekken op sommige momenten ook (onbewust) ambivalent. 
Zo prijst iemand in eerste instantie de mogelijkheden van vrij en 
goedkoop reizen, om vervolgens te verwijzen naar de nadelige 
 klimaatgevolgen van het toenemende wereldwijde vliegverkeer als 
gevolg van globalisering, zonder zelf de koppeling te maken tussen 
beide  argumenten.

Idee is dat jongeren meer profiteren van globalisering dan ouderen
Gevraagd naar wie er het meest profiteert van globalisering waren de 
deelnemers van de groepsgesprekken er veelal van overtuigd dat jonge
ren in het algemeen (en studenten in het bijzonder) meer profiteren van 
globalisering dan ouderen. Jongeren zouden de verdergaande (technolo
gische) veranderingen makkelijker kunnen verwerken en beter kunnen 
‘meegaan met de flow’. Bovendien is globalisering voor jongeren een 
vanzelfsprekendheid. Omdat ze zijn opgegroeid in een verweven wereld, 
weten zij niet beter dan dat het altijd zo is geweest dat informatie en 
kennis overal online beschikbaar zijn en dat je vrij bent om te gaan en 
staan waar je wilt. Vooral voor hoger opgeleide jongeren (studenten) 
biedt globalisering veel kansen, omdat ze door uitwisselingen ervaring 
op kunnen doen in het buitenland. Ouderen zouden daarentegen meer 
moeite hebben om bijvoorbeeld de verdergaande digitalisering bij te 
houden.

‘Ik denk als ouder dat je echt de boot kunt missen. Vroeger had je op 
elke hoek van de straat een bank, nu moet je bijna al verplicht internet-
bankieren.’ (Meppel, groep jongeren)

Figuur 2.8 Verschil in persoonlijke ervaring globalisering tussen jongeren en ouderen, bevolking van 18+ 
(middengroep 35-55 jaar buiten beschouwing gelaten), 2018/2 (in procenten)a
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a We hebben u hiervoor een aantal vragen gesteld over het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van de economie. Denkt 
u, al met al, dat het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van de economie meer voordelen of meer nadelen heeft voor u 
persoonlijk?

Bron: cob 2018/2
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Tabel 2.5 Verschillen in opvattingen globalisering tussen bevolkingsgroepen, bevolking van 18+, 2018/2 (in procent-
punten)a

mensen zoals 
ik ondervinden 
vooral nadelen 
van open gren-
zen (eens)

ik maak me 
 zorgen over 
 kansen op 
arbeidsmarkt 
(eens)

globalisering is 
vooral gunstig 
voor grote 
bedrijven
(eens)

overheid moet 
Nederlandse 
bedrijven helpen 
concur reren
(eens)

globalisering 
brengt meer 
voordelen dan 
nadelen voor 
mij persoonlijkb

allen (%) 18 27 49 49 25

afwijkingen hiervan:

man 0 -1 +3 +6 +7

vrouw 0 +1 -3 -6 -7

18-34 jaar +3 +3 +1 -8 +7

35-54 jaar -3 -3 -2 -1 +1

≥ 55 jaar +1 0 +1 +6 -6

lager opgeleid +6 +10 +3 +5 -13

middelbaar opgeleid +2 +6 +1 -1 -2

hoger opgeleid -6 -12 -3 -2 +11

benedenmodaal gezinsinkomen +9 +9 +7 -1 -11

modaal +2 +4 +4 +1 -4

bovenmodaal -9 -11 -10 0 +12

werksituatie:

betaalde baan -3 -4 -2 0 +4

student -1 +3 -3 -3 +13

uitkering (ww/bijstand/wao) +13 +15 +8 +1 -15

pensioen -2 -4 +3 +3 -10

overig +8 +9 0 -3 -6

stemintenties:

cda -5 -8 -6 -3 -1

cu/sgp -8 -4 +1 -8 -5

D66 -2 -7 -8 +4 +15

GroenLinks -13 -13 -5 -19 +14

PvdA +2 -4 -1 +4 +8

pvv/FvD +33 +30 +20 +4 +1

vvd -11 -9 -17 +6 +15

sp -3 +5 +12 +2 -12

niet stemmen +15 +11 +3 +5 -8

a Dikgedrukte cijfers geven significante afwijkingen van de rest van de bevolking aan (p < 0,01).
b Samengestelde variabele op basis van antwoordcategorieën ‘veel meer voordelen’ en ‘meer voordelen’ van originele vraag ‘Denkt u, 

al met al, dat het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van de economie meer voordelen of meer nadelen heeft voor u 
persoonlijk?’

Bron: cob 2018/2
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Dit veronderstelde leeftijdsverschil in profijt wordt (deels)  onderschreven 
door de uitkomsten van de enquête (zie tabel 2.5). Onder de jongeren 
(18 tot 35 jaar) is 32% van mening dat globalisering voor hen vooral 
voordelen oplevert. Onder de oudste leeftijdsgroep (55 jaar en ouder) is 
slechts 19% hiervan overtuigd. Het is echter niet zo dat deze laatste groep 
veel vaker dan jongeren vooral nadelen ervaart: zowel onder de jongste 
leeftijdsgroep als onder de 55plussers ondervindt één op de vijf vooral 
nadelen van globalisering (zie figuur 2.8). Het verschil tussen de twee leef
tijdsgroepen zit dus vooral in het feit dat jongeren meer overtuigd zijn van 
hun eigen persoonlijke voordelen en niet dat ouderen vaker dan jongeren 
meer nadelen zien. Ouderen geven wel beduidend vaker aan niet te weten 
of globalisering positief of negatief uitpakt voor henzelf (18% ouderen vs. 
9% jongeren). Overigens is er geen verschil tussen beide leeftijdsgroepen 
in de opvatting of Nederland als geheel meer voor of nadelen ondervindt.

Bijdrage Nederland aan aanpak mondiale 
uitdagingen

Verschillende internationale uitdagingen laten zien hoezeer landen met 
elkaar verbonden zijn. Problemen rondom bijvoorbeeld klimaatveran
dering, armoede, migratie en veiligheid stoppen niet bij landsgrenzen. 
Ook Nederland ervaart de effecten van problemen ergens anders op 
de wereld. Veel Nederlanders lijken zich zoals gezegd bewust van deze 
verwevenheid in de wereld. Internationale samenwerking is volgens hen 
nodig om grensoverschrijdende uitdagingen zoals klimaat verandering en 
migratie aan te pakken. Deze associatie zegt echter nog niet per definitie 
iets over wat Nederlanders hiervan vinden. Welke rol moet Nederland 
spelen op het wereldtoneel? En hoe verschilt dit per onderwerp?

Een derde wil grotere bijdrage aan aanpak klimaatverandering
Eén op de drie Nederlanders vindt dat Nederland meer dan nu moet 
bijdragen aan de oplossing van internationale klimaatproblemen 
(zie tabel 2.6). Dat is een opmerkelijke daling ten opzichte van de vorige 
meting. Tot het eerste kwartaal van dit jaar zagen we namelijk een 
duidelijke opmars van dit thema en was nog de helft van mening dat 
Nederland zijn bijdrage moet verhogen. In hoofdstuk 1 zagen we al dat 
de groeiende steun voor overheidsuitgaven aan klimaat en milieu dit 
kwartaal is gestabiliseerd. Wellicht is het eerdere enthousiasme over de 
klimaatplannen van het nieuwe kabinet wat getemperd, nu langzaam
aan duidelijk wordt wat het de samenleving gaat kosten. In het verlengde 
hiervan ziet men het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen (een 
besluit dat genomen werd vlak voor de afname van de enquêtes) wellicht 
als een relatief groot offer.16 In de groepsgesprekken werd ook enkele 
keren gerefereerd aan dit besluit en vonden sommigen dat Nederland 
doorslaat op het gebied van milieu (zie tekst verderop). Het kan ook zijn 
dat juist het vorige kwartaal een positieve uitschieter was en dat het 
 verhogen van de bijdrage volgens Nederlanders toen urgenter was dan 
nu. Bovendien zegt een opvatting over meer of minder geld niet per se 
iets over de prioritering van het thema.

16 Zie bijvoorbeeld ook berichtgeving 
hierover in de Volkskrant van 1 april 
2018, ‘Groene revolutie begint pijn te 
doen: wie betaalt de rekening van het 
klimaatbeleid?’.
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Idee leeft dat Nederland koploper aanpak klimaatverandering is
In de groepsgesprekken vindt men in het algemeen dat het onvermijde
lijk en noodzakelijk is dat we klimaatverandering (en de gevolgen ervan) 
moeten aanpakken. In tegenstelling tot andere mondiale uit dagingen 
zijn volgens veel deelnemers de potentiële nadelige gevolgen van 
klimaatverandering voor Nederland vrij concreet (bijvoorbeeld over
stromingen) en is ook de eigen bijdrage hoe het probleem aan te pakken 
helder (namelijk minder en bewuster consumeren, energiezuinig leven). 
Daarbij benadrukt men vaak ook het eigen belang. Een investering in 
het tegengaan van klimaatverandering is een investering in je eigen 
volk. Men verwijst daarbij ook naar de leefbaarheid voor de toekomstige 
generaties.

Over het algemeen heerst er in de groepsgesprekken het geloof dat 
we in Nederland al veel doen op het gebied van klimaatverandering en 
dat we vooroplopen in vergelijking met andere landen.17 Men denkt ook 
dat onze expertise het verschil kan maken wereldwijd, door het goede 
voorbeeld te geven en kennis te delen, bijvoorbeeld op het gebied van 
schone energie, windmolens en de aanpak van plastic soup.

‘Nederland heeft veel water en is een windland. Wat wij kunnen doen 
is windmolens neerzetten, met zonne-energie, waterzuivering, op die 
manier energie opwekken, minder uitstoot… wij kunnen daar goed een 
voorbeeld in geven naar andere landen. We zijn een goed land in dingen 
bouwen en dingen ontwerpen. De uitvoering ervan. Als wij dat als eerste 
doen en dan zeggen tegen andere landen zo kan het ook.’ (Amsterdam, 
groep jongeren)

Aan de andere kant komt in de gesprekken juist ook een paar keer ter 
sprake dat Nederland ‘te ver is doorgeschoten’ als het gaat om milieu
maatregelen.

Tabel 2.6 Nederlandse bijdrage aan internationale vraagstukken, bevolking van 18+, 2011-2018/2 (in procenten)a

2011-2013 2014-2016 2017 2018/1 2018/2

Nederland moet meer dan nu bijdragen aan de 
 oplossing van internationale klimaatproblemen.

oneens 31 25 . 17 22

eens 29 31 . 48 34

Nederland moet meer vluchtelingen opnemen  
dan het nu doet.

oneens . 57 58 55 59

eens . 13 14 13 11

Nederland mag zijn bijdrage aan bestrijding van 
armoede elders in de wereld niet verminderen.

oneens 40 . . . 37

eens 31 . . . 28

Nederland moet deelnemen aan militaire missies  
als de internationale gemeenschap daarom vraagt.

oneens 33 21 . . 22

eens 33 41 . . 34

De Nederlandse regering moet zich minder richten op 
het buitenland en meer op de problemen in eigen land.

oneens 10 12 . 13 10

eens 67 65 . 66 65

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

Bron: cob 2011-2018/2

17 In werkelijkheid is dit geloof een mis-
vatting, aangezien Nederland Europees 
gezien juist vaak onderaan bungelt op 
veel fronten van klimaat en energie, 
bijvoorbeeld bij het aandeel hernieuw-
bare energie. Zie Monitor brede welvaart 
2018. Den Haag: Centraal Bureau voor 
de Statistiek, 2018.
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‘Ik vind al die milieumaatregelen veel te veel doorgeschoten. Ik heb een 
oud scootertje. Komt er een malloot die zegt, ik ga een milieuheffing 
doen en dan krijg je een boete. Maar er staat wel een dikke rokende 
vrachtwagen naast me bij het stoplicht. Internationaal vind ik het zo 
verkeerd. In Marokko rijden ze met die oude diesels. Wegenbelasting en 
diesel is daar zo goedkoop. Dan denk ik, wat milieu?’ (Amsterdam, groep 
ouderen)

Bovendien heeft het, aldus de deelnemers aan de groepsgesprekken in 
Amsterdam, geen zin om als Nederland voorop te lopen als anderen niet 
meedoen, vooral nu de Verenigde Staten zich hebben teruggetrokken uit 
de klimaatafspraken. In dat licht zijn de gasvrije woningen in Nederland 
volgens sommigen op wereldschaal slechts een druppel op de gloeiende 
plaat.

Overheid en bedrijven belangrijkste actoren aanpak 
klimaatverandering
De deelnemers aan de gesprekken zien de overheid als een belangrijke 
actor in de aanpak van klimaatverandering. Zij kan regels opstellen en 
burgers aanzetten tot ‘groen’ gedrag met behulp van subsidies. Ook ziet 
men een belangrijke rol voor bedrijven. Zij moeten het goede voorbeeld 
geven en ervoor zorgen dat duurzame alternatieve producten betaal
baarder worden. Zo is het bij het dichtdraaien van de gaskraan belangrijk 
dat energiebedrijven een goed en betaalbaar alternatief aanbieden. 
De eigen rol in de aanpak van klimaatverandering blijft volgens de 
deelnemers aan de gesprekken veelal beperkt tot minder en bewuster 
consumeren. Voorbeelden zijn afval scheiden en minder vliegreizen.18

Meerderheid tien tegen opvang van meer vluchtelingen in 
Nederland
Uit ander onderzoek weten we dat een meerderheid van de Nederlanders 
de opvang van politieke vluchtelingen steunt.19 Sinds de vluchtelingen
crisis van 2015 is de discussie weer urgenter. De meeste Nederlanders zijn 
van mening dat Nederland genoeg doet als het gaat om vluchtelingen
opvang: desgevraagd vindt zes op de tien mensen dat Nederland niet 
meer vluchtelingen moet opnemen dan nu (zie tabel 2.6). Het aantal 
tegenstanders van meer vluchtelingenopvang is de afgelopen jaren 
nagenoeg gelijk gebleven. Het is dus niet zo dat men meer openstaat 
voor vluchtelingenopvang nu de zorgen om immigratie en integratie wat 
meer naar de achtergrond zijn verdwenen (zie ook hoofdstuk 1).

Inzet Nederland kan ook gaan over vluchtelingenopvang in de regio
Ook in de groepsgesprekken zijn de meesten terughoudend over 
vluchtelingenopvang hier in Nederland. Hoewel de algemene houding 
is dat het de menselijke plicht is om vluchtelingen te helpen, betekent 
dit niet dat we iedereen hier moeten toelaten (zie ook cob 2016|2: 39 
e.v.). Nederland is relatief gezien maar een klein land en we hebben er 
hier simpelweg geen plek voor. Ter illustratie noemt men bijvoorbeeld 
het tekort aan woningen: het is niet eerlijk dat vluchtelingen voorrang 
krijgen op een woning, terwijl huizen al zo schaars zijn. Nederland 

18 Minder vlees eten als een mogelijke 
eigen bijdrage wordt niet genoemd. 
Zie over gedragsveranderingen en de 
mogelijkheden voor de overheid om 
die te bevorderen de recente Verkenning 
Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, 
gedrag en beleid. Den Haag: pbl, cpb en 
scp, 2018.

19 Zie o.a. Paul Dekker en Josje den 
Ridder, De publieke opinie, in: Rob 
Bijl, Jeroen Boelhouwer en Annemarie 
Wennekers (red.), De sociale staat van 
Nederland 2017. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2017: 75.
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moet al met al alleen vluchtelingen opnemen als het niet anders kan, 
bijvoorbeeld omdat Europa dat eist. Hierbij is het volgens de deelnemers 
sowieso belangrijk om onderscheid te maken tussen politieke vluch
telingen en migranten met economische motieven. Voor deze laatste 
groep is geen plek in Nederland, zo is de overtuiging.

Een actieve rol van Nederland kan volgens sommige deelnemers aan 
de groepsgesprekken ook inhouden dat men meewerkt aan vluchtelin
genopvang in de regio. Dit is aan te moedigen, omdat de vluchtelingen 
dan niet hoeven te wennen aan een andere cultuur en een ander klimaat. 
Bovendien kunnen ze dan risicovolle reizen vermijden. Wel erkent men 
dat de opvang in de regio beter moet gebeuren dan nu het geval is en dat 
we gevolgen zoals Syrische kinderarbeid in Turkije moeten bestrijden.

Moderator: ‘Wat moet Nederland doen met opvang van vluchtelingen?’

A: ‘Ja sowieso mee doorgaan, maar alleen als het politieke vluchtelingen 
zijn en niet economische vluchtelingen. Het moet niet zo zijn dat mensen 
merken dat het goed geregeld is en dan niet meer terug willen. Een aan-
tal zijn echt gelukszoekers, hier is het financieel beter geregeld. Er moet 
een vooruitzicht zijn op terugkeer naar het land van herkomst.’ (Meppel, 
groep ouderen)

B: ‘Daarom kan je beter de vluchtelingenopvang in Jordanië steunen, 
dan gaan ze veel eerder terug. En de taal en het klimaat is daar het-
zelfde.’

Verdeeldheid over bijdrage aan armoedebestrijding
In de enquête is gevraagd of men vindt dat Nederland zijn bijdrage 
aan de bestrijding van armoede elders in de wereld níet mag vermin
deren. Wat opvalt, is dat Nederlanders verdeeld zijn over deze stelling 
(zie tabel 2.6). Een kwart (28%) vindt dat we niet mogen tornen aan de 
huidige bijdrage voor wereldwijde armoedebestrijding. Eén op de drie 
(37%) is het echter (zeer) oneens met de stelling. Zij vinden met andere 
woorden dat we de Nederlandse bijdrage aan ontwikkelingshulp best 
kunnen verminderen.20 Uit de begrotingsvoorkeuren in hoofdstuk 1 
bleek ook al dat ontwikkelingssamenwerking een veel gekozen post is 
om op te bezuinigen.

Op basis van de vraag naar de overheidsbijdrage lijkt het draagvlak 
voor Nederlandse inzet op armoedebestrijding beperkt. De groeps
gesprekken nuanceren dit beeld: vrijwel alle deelnemers zien Neder
landse inzet bij armoedebestrijding bijna als een vanzelfsprekendheid. 
Wij hebben het hier in Nederland relatief zo goed, dat je wel je steentje 
móet bijdragen uit solidariteit. Nederland kan daarnaast zelf ook ver
dienen aan armoedebestrijding, bijvoorbeeld door kennisoverdracht 
en activiteiten van Nederlandse bedrijven. Ook kan het aanpakken van 
armoede een preventief middel zijn om migratie uit deze landen te 
voorkomen. Deze hulp moet echter niet onvoorwaardelijk zijn. Zo moe
ten we de ontwikkelingslanden niet ‘pamperen’, maar moet hulp vooral 
de zelfredzaamheid van deze landen vergroten. Geld overmaken is niet 
genoeg, je kunt bijvoorbeeld ook (eerst) kennis overbrengen. Dat ver
groot ook de kans dat het geld op een goede en eerlijke manier wordt 

20 De vraag is ingevuld zonder kennis-
name van het huidige overheidsbudget. 
Uit onderzoek blijkt dat veel Neder-
landers niet op de hoogte zijn van het 
budget dat wordt besteed aan ontwik-
kelingssamenwerking en dit vaak over-
schatten. Hetzelfde onderzoek laat zien 
dat wanneer Nederlanders informatie 
krijgen over de werkelijke uitgaven, 
het aandeel dat wil bezuinigen op dit 
terrein significant daalt. Zie Christine 
Carabain, Gabi Spitz en Lette Hogeling, 
Nederlanders & overheidsbudget ont-
wikkelingssamenwerking, Amsterdam: 
ncdo, 2012: 13.
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besteed (en dat corrupte leiders het niet simpelweg in eigen zak steken). 
Ook is het niet nodig dat Nederland het meeste bijdraagt van alle landen.

A: ‘Dat vind ik wel een belangrijke afweging. Ik zou niet zomaar geld 
sturen.’ (Amsterdam, groep jongeren)

B: ‘Ja, dat moet je samen doen. Je moet niet zomaar geld storten.’

A: ‘Dan weet je toch dat het in de zak van de machthebbers komt.’

C: ‘Microkrediet vind ik een mooie manier. Dat is een goede manier om 
boeren een lening te geven, zodat ze iets kunnen opbouwen.’

A: ‘Onderwijs bieden.’

D: ‘En ook gewoon projecten dat je mensen stuurt, zodat ze daar kunnen 
leren.’

Armoedebestrijding is daarnaast uiteindelijk ook de eigen verantwoor
delijkheid van ontwikkelingslanden, vindt men in de gespreksgroepen. 
Iemand noemt het voorbeeld van fair fashion: landen moeten toch echt 
zelf wet en regelgeving invoeren om kinderarbeid tegen te gaan en 
de werkomstandigheden in de fabrieken veiliger te maken. Een enkele 
deelnemer is in beginsel kritisch over onze invloed op het uitbannen van 
armoede in een ander land met een andere cultuur en andere gewoon
tes. Je kan bijvoorbeeld niet simpelweg als westers land aankomen met 
eigen regels over hoe ontwikkelingslanden moeten omgaan met geld.

‘Als ik kijk naar India, dat is een levenswijze, die armoede. Daar kiezen ze 
voor, daar word je in geboren en ga je in dood. Nederland kan niet zeg-
gen: dat lossen we op. (…) als je voor miljoenen een toilet koopt, Indiërs 
weten niet wat een toilet is, dus daar hebben ze niks aan.’ (Amsterdam, 
groep ouderen)

Een derde vindt dat Nederland moet meedoen aan missies na 
verzoek
Ook over het wel of niet meedoen aan militaire missies zijn Neder
landers verdeeld. Een derde (34%) is het (zeer) eens met de stelling dat 
Nederland moet meedoen aan militaire missies na een verzoek vanuit de 
internationale gemeenschap, een kwart (22%) is het hier niet mee eens 
(zie tabel 2.6). De aantallen voor en tegenstanders fluctueren enigszins 
in de tijd. De trend ten opzichte van de vorige metingen in de peri
ode 20142016 is licht negatief. Er is niet zozeer meer weerstand tegen 
deelname (toen was 21% het oneens tegenover 22% nu), maar de groep 
uitgesproken voorstanders is wel kleiner geworden (toen was 41% het 
eens tegenover 34% nu).

Ook tijdens de groepsgesprekken is men verdeeld over het wel of niet 
bijdragen aan internationale missies. Voorstanders menen dat veilig
heid de basis is voor het voorkomen van veel andere problemen (zoals 
migratie) en dat we daarom moeten meehelpen. Ook zou Nederland met 
zijn nuchterheid een rol als mediator op zich kunnen nemen. Sommigen 
menen simpelweg dat je niet kan weigeren als andere landen of de vn 
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Nederland vragen te helpen, anderen zijn juist bang voor inmenging. 
Dit zou de dreiging hier in Nederland groter maken.

‘Je kan ook andersom denken. Als Nederland zich gaat bemoeien, dan 
krijgen wij ook problemen. Heb je geen oorlog, krijg je ineens oorlog.’ 
(Amsterdam, groep jongeren)

‘Ik snap niet wat ze daar in die oorlogsgebieden doen. Wat voor toege-
voegde waarde hebben ze? Je maakt de dreiging thuis groter. Ze krijgen 
meer een hekel aan Nederland.’ (Amsterdam, groep ouderen)

Ook twijfelt men aan de meerwaarde van een Nederlandse bijdrage. 
Het Nederlandse leger is volgens sommigen niet toereikend om het ver
schil te kunnen maken. Ook zou de Nederlandse stem sowieso te klein 
zijn in internationaal perspectief om invloed uit te kunnen oefenen. 
Daarnaast zou het mandaat van de vn in het algemeen niet afdoende zijn 
om missies zinvol te laten zijn.

Meerderheid vindt dat overheid zich minder op buitenland en meer 
op binnenland moet richten
We legden mensen de stelling voor dat de overheid zich minder op 
problemen in het buitenland en meer op problemen in Nederland moet 
richten. Daarop zegt 65% dat Nederland zich meer zou moeten richten 
op het binnenland (zie tabel 2.6). Slechts één op de tien (11%) is het niet 
met de stelling eens. Dit aandeel is al jaren nagenoeg gelijk. Deze priori
tering zien we ook terug in de eerder genoemde begrotingsvoorkeuren 
uit hoofdstuk 1, waar ontwikkelingshulp en internationale missies stee
vast populaire bezuinigingsposten zijn.

In de groepsgesprekken over mondiale uitdagingen kwam ook 
regelmatig de prioritering van eigen belangen en van problemen binnen 
Nederland ter sprake. Zolang er voedselbanken zijn in Nederland vindt 
men het ongepast en ongewenst dat de overheid arme mensen in bui
tenland helpt.

‘Eerst kijken naar wat we voor Nederland kunnen doen en dan pas verder 
kijken dan de grenzen. Eerst zorgen dat hier alles goed geregeld is.’ 
(Amsterdam, groep jongeren)

‘Eerst hier oplossen voordat je mensen in het buitenland gaat helpen. 
Armoede, zorg. Los dat eerst maar op voordat je het voedselprobleem 
ergens anders gaat oplossen.’ (Amsterdam, groep ouderen)

De deelnemers wijzen er verder op dat communicatie rondom de inzet 
van Nederland in het buitenland essentieel is. Je moet als overheid bij
voorbeeld goed kunnen uitleggen aan mensen die al lang op een woning 
wachten waarom vluchtelingen voorrang krijgen. Dit voorkomt ook 
negatieve opvattingen over deze nieuwkomers.

Hogeropgeleiden meest overtuigd van Nederlandse inzet mondiale 
uitdagingen
Natuurlijk denkt niet iedereen hetzelfde over wat Nederland zou moe
ten bijdragen op het wereldtoneel. In tabel 2.7 zijn sommige van deze 
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 verschillen tussen groepen Nederlanders uiteengezet. Het meest in het 
oog springende verschil is de onderscheidende ‘kosmopolitische’ hou
ding van hogeropgeleiden (minimaal hboniveau). Zij zijn in alle gevallen 
vaker voor Nederlandse inzet dan Nederlanders die lager zijn opgeleid. 
Aan de andere kant zijn zij juist minder vaak van mening dat de over
heid zich meer op Nederland en minder op het buitenland zou moeten 
richten. Dit verschil komt overeen met de conclusie in een eerder rapport 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarin werd gesteld dat globali
seringskwesties zorgen voor tegengestelde opvattingen tussen ‘gesloten’ 
lageropgeleiden en hogeropgeleiden met een meer ‘open’ houding.21

Klimaat relatief hoog op prioriteitenlijstje jongeren
In tabel 2.7 valt verder op dat jongeren tot 35 jaar vaker een grotere 
bijdrage aan klimaatverandering ondersteunen dan ouderen (net als 
dat studenten vaker voor een bijdrage zijn dan gepensioneerde Neder
landers). Dit komt overeen met het beeld in de groepsgesprekken. 
Dit onderwerp stond vooral onder jongeren hoog op het prioriteiten
lijstje van internationale uitdagingen. Daarentegen is deze groep er juist 
minder vaak voorstander van om het budget voor armoedebestrijding 
gelijk te houden. Dit is een heel voorzichtige indicatie dat de nieuwe 
duurzame ontwikkelingsagenda van de vn (die zich naast traditionele 
armoedebestrijding ook richt op duurzaamheid en gelijkheid) wellicht 
beter aansluit bij de nieuwe generatie. Klimaataanpak wordt daarnaast 
vaak gesteund door stemmers op GroenLinks. Sowieso zijn Nederlanders 
met een voorkeur voor GroenLinks over de hele linie uitgesproken inter
nationaal georiënteerd. Opvallend is daarnaast dat vvdstemmers minder 
vaak voor een focus op Nederland zijn, maar tegelijkertijd ook minder 
vaak een Nederlandse bijdrage aan klimaataanpak, ontwikkelingshulp 
en internationale missies steunen. Hun relatief internationale blik uit 
zich dus niet zozeer in steun voor een Nederlandse bijdrage aan mondi
ale uitdagingen, maar waarschijnlijk eerder in steun voor internationale 
handel.

We hebben ook gekeken naar samenhang tussen deze onder werpen. 
Het blijkt dat alle thema’s positief samenhangen. Dat wil zeggen: 
Nederlanders die bijvoorbeeld inzet verwachten op het gebied van kli
maat, verwachten deze inzet ook op de andere thema’s. In de gespreks
groepen had men soms ook oog voor de onderlinge afhankelijkheid 
van de verschillende uitdagingen. Zo werd de komst van vluchtelingen 
naar Nederland regelmatig gekoppeld aan internationale conflicten. 
Het tegengaan van de komst van vluchtelingen werd ook aangehaald als 
argument om mee te doen aan missies of het bestrijden van armoede 
in ontwikkelingslanden. Dit zou ervoor zorgen dat migranten niet naar 
Europa komen.

Mensen die nadelen van globalisering zien, willen vaker focus op 
binnenland
Zoals we al eerder zagen, is twee derde van de Nederlanders het eens met 
de stelling dat de overheid zich meer op binnenlandse problemen zou 
moeten richten. Naast lageropgeleiden zijn dit vaker Nederlanders die 
persoonlijk vooral nadelen zeggen te ondervinden van  globalisering.22 

21 Josje den Ridder, Iris Glas en Paul 
Dekker, Een globaliseringsscheidslijn?, 
in: Mark Bovens, Paul Dekker en Will 
Tiemeijer (red.), Gescheiden werelden? Een 
verkenning van sociaal-culturele tegenstel-
lingen in Nederland (p. 131-64). Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau en 
Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid, 2014.

22 Dit zijn ook vaak Nederlanders met 
een laag opleidingsniveau, maar niet 
uitsluitend.
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Tabel 2.7 Verschil in opvattingen over Nederlandse inzet tussen bevolkingsgroepen, bevolking van 18+, 2018/2 
(in  procentpunten)a

nl moet meer 
vluchtelingen 
opnemen dan 
het nu doet: 
(zeer) eens

nl moet meer 
bijdragen aan 
oplossing 
klimaatproble-
men: (zeer) eens 

nl moet 
bijdrage aan 
armoede-
bestrijding niet 
verminderen: 
(zeer) eens 

nl moet mee-
doen aan mili-
taire missies: 
(zeer) eens 

overheid moet 
zich meer op nl 
en minder op 
het buitenland 
richten (zeer) 
eens

allen (%) 11 34 28 34 65

afwijkingen hiervan:

man 2 7 3 5 -2

vrouw -2 -6 -2 -5 2

18-34 jaar 1 9 -8 -3 0

35-54 jaar 1 -1 2 2 -3

≥ 55 jaar -2 -5 4 +1 +2

lager opgeleid -5 -6 -6 -4 +10

middelbaar opgeleid 0 -4 -3 -2 +6

hoger opgeleid +4 +8 +8 +6 -13

benedenmodaal gezinsinkomen 0 -2 +1 -5 +7

modaal -3 -3 0 0 0

bovenmodaal +4 +5 +3 +7 -7

werksituatie:

betaalde baan 0 -1 +3 +5 -5

student +1 +18 -7 +1 -1

uitkering (ww/bijstand/wao) +1 -2 -5 -10 +12

pensioen -3 -11 -1 -4 +5

overig (huisvrouw/-man, anders) 0 -3 -3 -11 +6

stemintenties:

cda -6 -13 +2 +8 0

cu/sgp +13 +7 +27 +6 -6

D66 +2 +15 +2 +13 -6

GroenLinks +20 +36 +30 -3 -24

PvdA +11 +11 +19 +11 +2

pvv/FvD -7 -4 -17 +4 +16

vvd -5 -7 -13 +8 -17

niet-stemmer -1 -8 -6 -12 -1

a Dikgedrukte cijfers geven significante afwijkingen van de rest van de bevolking aan (p < 0,01).

Bron: cob 2018/2
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Van de Nederlanders die zeggen meer nadelen dan voordelen te ervaren, 
is de overgrote meerderheid (87%) het eens met de stelling dat Neder
land zich minder op het buitenland moet richten. Het overgrote deel 
van deze groep (51%) is het zelfs zeer eens met deze stelling. Slechts 5% is 
het (zeer) oneens met deze stelling. Onder Nederlanders die vooral 
voordelen zeggen te ervaren, is er veel minder steun voor een focus op 
Nederland. Hoewel ook onder deze groep de meesten voor een focus 
op binnenlandse problemen zijn (47%), is deze voorkeur minder uit
gesproken. Eén op de vijf (18%) is het oneens met de stelling en één 
op de drie (34%) weet het niet of kiest een neutrale positie. Er lijkt dus 
een samenhang tussen de  (gerapporteerde) persoonlijke ervaring 
met globalisering en de verwachtingen ten aanzien van overheids
beleid. Nederlanders die zelf meer nadelen dan voordelen zeggen te 
onder vinden, willen dat de overheid zich meer richt op binnenlandse 
problemen.

Al met al verschillen Nederlanders van mening over wat globalisering 
inhoudt en wat het ons land en hunzelf oplevert. Ook is men niet een
duidig over de grootte van de bijdrage van Nederland in het buitenland. 
Het meest in het oog springende verschil tussen groepen in de samen
leving is die tussen Nederlanders met verschillende opleidingsniveaus. 
Hoewel globalisering vooral voor lageropgeleiden een on(be)grijpbaar 
begrip is, hebben zij wel de meest uitgesproken negatieve opvattingen 
erover. Lageropgeleiden geven vaker aan niet te weten wat globalisering 
inhoudt of hebben geen eerste associatie. Tegelijkertijd zijn zij wel nega
tiever als gevraagd wordt naar hun mening over globaliseringsissues. 
Zo zeggen zij vaker dan hogeropgeleiden vooral nadelen te ervaren van 
de open economie en het vervagen van grenzen, en maken ze zich meer 
zorgen over hun kansen op de arbeidsmarkt als gevolg van globalisering 

Figuur 2.9 Verschil in opvatting over de focus van de overheid tussen Nederlanders die meer voordelen ervaren van 
globalisering en Nederlanders die meer nadelen ervaren, bevolking van 18+, 2018/2 (in procenten)a
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a Stelling: De Nederlandse regering moet zich minder richten op het buitenland en meer op de problemen in eigen land.

Bron: cob 2018/2
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en technologische ontwikkelingen. Ook zijn zij vaker tegen inzet van 
Nederland over de grens.

We kunnen een deel van deze negatieve opvattingen verklaren vanuit 
het gevoel van mensen dat ze de boot missen; terwijl (de rest van) het 
land wel profiteert van globalisering, plukken zij zelf niet de vruchten 
van de toegenomen handel en welvaart. Zowel in de groepsgesprekken 
als in de open antwoorden kwamen maar weinig concrete persoonlijke 
nadelige ervaringen ter sprake, zoals baanverlies. Een negatieve waar
dering van globalisering lijkt dus in veel gevallen voornamelijk geba
seerd op gevoelens van achtergesteldheid. De vraag is of deze gevoelens 
voortkomen uit de onzekerheden die globalisering met zich mee brengt 
of dat een ongrijpbaar proces als globalisering zich goed leent om reeds 
bestaande gevoelens van onbehagen te kanaliseren. Nader onderzoek 
kan hier hopelijk meer inzicht in geven.

In tegenstelling tot wat er weleens wordt beweerd (o.a. op basis van 
de opkomst van populistische partijen), lijkt er geen sprake van een 
toenemende aversie tegen globalisering in Nederland. Nederlanders 
trekken zich ook niet in toenemende mate terug achter de dijken: het 
aandeel dat vindt dat de overheid zich minder op het buitenland moet 
richten en meer op problemen in het binnenland, schommelt al jaren 
rond twee derde van de bevolking. De opvattingen over globaliserings
kwesties fluctueren enigszins in de tijd, maar van een negatieve trend is 
in ieder geval geen sprake.
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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 2018
Het enquêteonderzoek van dit kwartaal is uitgevoerd door samr op een steekproef 
van personen van 18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De Onderzoek Groep’. Dit onder-
zoekspanel is samengesteld op basis van telefonische werving en maakt geen gebruik 
van zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen in principe geen vergoeding, maar 
162 panelleden die telefonisch niet kunnen worden uitgenodigd en herinnerd, ontvan-
gen een cadeaubon van € 7 om hen snel en positief te laten reageren. In totaal hebben 
1169 mensen tussen 3 april en 7 mei 2018 de vragenlijst volledig ingevuld (967 via 
internet en 202 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van de online vragenlijst was 
21,4 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 0,4 tot 3,9 en 
de weegefficiëntie is 74,4%. Deze weegefficiëntie is lager dan de norm voor dit onder-
zoek (sinds 2015 85%, daarvoor 90%) en aanzienlijk lager dan in eerdere kwartalen. 
Het betekent dat onze steekproef van 1169 respondenten eigenlijk maar 74,4% = 868 
respondenten groot is. Zie verder de hierna vermelde onderzoeksverantwoording.

Het focusgroeponderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Kantar Public en 
Ruigrok NetPanel. Beide bureaus voerden een gesprek met een groep 19-39 jarigen 
en een gesprek met een groep 40-69-jarigen. Ruigrok NetPanel deed dat op 17 april 
in Amsterdam, Kantar Public op 19 april in Meppel. De gesprekken bestonden uit een 
algemene ronde over hoe het nu gaat met Nederland, een intermezzo met het invullen 
en bespreken van twee vragenblokjes uit de enquête en een uitgebreide discussie over 
globalisering en de inzet van de Nederlandse regering in het buitenland. Wat in dit 
rapport is vermeld over de focusgroepen is ontleend aan de hiernavolgende rapporta-
ges van de onderzoeksbureaus en de eigen waarneming van de onderzoekers van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau.
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Rapporten, beschikbaar op www.scp.nl/publicaties:
§	 Judith ter Berg, Yolanda Schothorst en Gerben Vos, cob-focusgroepen tweede kwar-

taal 2018: Meppel. Amsterdam: Kantar Public, mei 2018 (projectnummer H4853).
§	 Gerard Blomsma en Sander Toet, cob-focusgroepen, 2e kwartaal 2018, Amsterdam. 

Amsterdam: Ruigrok NetPanel, april 2018.
§	 Petra Immerzeel, Tessa Dahlmans en Jurian Broers, Onderzoekstechnische verant-

woording Burgerperspectieven 2018, 2e kwartaal. Leusden: samr, mei 2018 (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;
2016|3  politiek vertrouwen & verantwoordelijkheden en kerkelijkheid & gods-

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




