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Verwachtingen over eigen financiële 
situatie

2009 | 1

2011 | 3

2011 | 4

          verslechtering

          zelfde

          verbetering

Zorgen over de economie 
nemen verder toe
In oktober 2011 verwacht 32% 
dat de Nederlandse economie de 
komende twaalf maanden gelijk 
blijft of verbetert (68% verwacht 
een verslechtering); in het eerste 
kwartaal van 2011 was dat nog 79%. 
De tevredenheid met de economie 
daalt van 69 naar 64%.

→ p.  5

Belangrijkste bevindingen vierde kwartaal 2011

Meer somberheid  
over eigen financiële 
toekomst
Voor het eerst stijgt het aandeel 
mensen dat somber is over de eigen 
financiële toekomst. 32% verwacht 
de komende twaalf maanden een 
verslechtering. Tijdens de financiële 
crisis van eind 2008 en begin 2009 
was dit slechts 20%. De tevreden-
heid met de eigen financiële situatie 
is eind 2011 nog groot (82%).

→ p. 5
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Meer vertrouwen in 
rechtspraak en grote 
ondernemingen
Het vertrouwen in de rechtspraak 
en grote ondernemingen is dit 
kwartaal gestegen (van 64 naar 
71%). Daar is moeilijk een verklaring 
voor te geven. De stijging is sterker 
onder mensen met een bovenmo-
daal inkomen. Onder aanhangers 
van de pvv is het vertrouwen in de 
rechtspraak het laagst (44%) en het 
neemt ook niet toe.

→ p. 8

Opvattingen over eu 
blijven negatief door 
eurocrisis
De stemming over de Europese Unie 
(eu) blijft negatief door de eurocrisis. 
Het aandeel mensen dat tevreden 
is met de politiek in Europa blijft 
39% (net als in het derde kwartaal, 
in het tweede kwartaal van 2011 nog 
46%). Het percentage mensen dat 
het Nederlands lidmaatschap van 
de eu een goede zaak vindt daalde 
vorig kwartaal van 48 naar 42% en 
dat percentage blijft zo. 22% vindt 
het geen goede zaak. Vooral onder 
lageropgeleiden daalt de steun voor 
het eu-lidmaatschap. Meer mensen 
twijfelen aan nut en noodzaak van 
de (Nederlandse) financiële steun 
aan noodlijdende eurolanden.

→ p. 12

Bezuinigingen: 
noodzakelijk, maar 
toenemende zorgen 
63% is het eens (9% oneens) met de 
stelling ‘er moet bezuinigd worden 
op de overheidsuitgaven in Neder-
land’. Bij de vraag naar de grootste 
maatschappelijke problemen valt 
vaak (zij het wat minder dan vorig 
kwartaal) het woord ‘bezuinigingen’, 
een terugkerend onderwerp in de 

focusgroepen. Het gaat dan vaak 
om de maatschappelijke gevolgen 
(tweedeling, zwakste schouders); 
33% (vorig kwartaal 29%) maakt 
zich zorgen over de gevolgen van de 
geplande bezuinigingen voor zich-
zelf. 24% wil extra geld uittrekken 
om de staatsschuld te verminderen; 
dat is gelijk aan eind 2009, meer dan 
in 2008, maar minder dan eind 2010.

→ p. 12

geeft Nederlandse economie een voldoende

verwacht gelijke of betere Nederlandse economie

% dat meer geld wil uittrekken om de staatsschuld te verminderen
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Positief zelfbeeld  
beïnvloedt visie op 
samenleving en politiek
Mensen met een positieve levensin-
stelling hebben meer vertrouwen in 
anderen en staan positiever tegen-
over de samenleving en de politiek, 
ook als rekening gehouden wordt 
met hun opleidingsniveau, politieke 
voorkeur en andere kenmerken.

→ p. 23

Trots op samenleven, 
vrijheden en de  
verzorgingsstaat
Als we mensen vragen wat er goed 
gaat in Nederland en op welke 
zaken ze juist trots zijn, noemen ze 
het meest de manier waarop we 
samenleven. Mensen zien – vooral 
in hun eigen omgeving – veel 
hulpvaardigheid. Een ander sterk 

punt zijn de ‘vrijheden’: Nederland 
is een vrij land, waar je mag zeggen 
wat je wilt. Daarnaast zijn burgers 
blij met de verworvenheden van 
de verzorgingstaat: het is goed 
om in een land te wonen met een 
bestaansminimum voor iedereen, 
met regelingen voor wie niet mee 
kan komen en een goed geregelde 
gezondheidszorg. 

→ p. 18

Groen geeft woongenot, 
leegstande kantoren 
ergernis
Ruimtelijke ordening en milieu zijn 
verre van top of mind. De betrokken-
heid is – vooral bij lageropgeleiden 

– het grootst bij de directe leefomge-
ving. Daarin zijn sociale kenmerken, 
vooral de bevolkingssamenstel-
ling in de wijk en sociale omgang, 
het belangrijkst. Van de fysieke 
kenmerken wordt groen in de (ste-
delijke) woonomgeving belangrijk 
gevonden, vooral gebruiksgroen. 
Een collectieve ergernis betreft de 
leegstand van kantoren. 

→ p. 26

Aanhangers van coalitie-
partijen stellen economisch 
belang boven natuurbelang
Nederlanders zijn verdeeld over de 
balans tussen natuurbelang en econo-
misch belang: 34% vindt dat natuurbe-
langen te vaak voorrang krijgen boven 
economische belangen, eveneens 34% 
vindt dat juist niet (32% is neutraal). 

Vooral aanhangers van vvd, cda en 
pvv vinden dat natuurbelangen te 
zwaar wegen.

→ p. 36
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Bouwen in polders taboe
Minder natuurbeheer wegens geld-
gebrek is voor de meeste Neder-
landers geen optie. Ze kiezen ofwel 
voor meer inzet van vrijwilligers die 
behalve goedkoop ook gemotiveerd 
zouden zijn, ofwel voor meer onder-
nemerschap. Dat laatste meestal 
wel met uitzondering van (recrea-
tie-)woningbouw. Een meerderheid 
hecht aan het beschermen van oude 
polders tegen bebouwing, vanwege 
nostalgie en de associatie met de 
Nederlandse identiteit.

→ p. 36

% dat meer geld wil uittrekken om de staatsschuld te verminderen
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Ten geleide

Dit is het zestiende kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Bur-
gerperspectieven (cob) en betreft enquête- en focusgroeponderzoek in 
het vierde kwartaal van 2011. Met combinaties van kwantitatief mate-
riaal (antwoorden op gesloten enquêtevragen) en kwalitatief materi-
aal (gesprekken in focusgroepen en reacties op open enquêtevragen) 
behandelt hoofdstuk 1 de ontwikkelingen in de publieke opinie. In 
hoofdstuk 2 besteden we aandacht aan de sterke punten van Nederland 
en de relatie tussen opvattingen en een positief zelfbeeld. Hoofdstuk 3 is 
gewijd aan de inrichting van Nederland.
 De enquêtegegevens zijn verzameld tussen 4 oktober en 2 november 
2011. De focusgroepen vonden plaats op 27 oktober en 1 november. In 
deze periode was er in de media veel aandacht voor de eurocrisis, de 
financiële problemen van Griekenland en de dreigende uitzetting van de 
jonge Angolese asielzoeker Mauro.
 Over het onderzoek is meer informatie te vinden in de Verantwoor-
ding achterin en in de daar vermelde studies. Daar zijn ook de thema’s en 
extra belichte onderwerpen van de eerdere kwartaalberichten vermeld. 
Om de kwartaalberichten zelfstandig leesbaar te houden is enige herha-
ling onvermijdelijk. Naar eerdere berichten (beschikbaar op www.scp.nl) 
wordt verwezen met de kwartaalopgave (cob 2009|4 etc.).
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In dit hoofdstuk over ontwikkelingen in de publieke opinie kijken we 
naar de stemming in het land en naar de beleidsterreinen waar burgers 
meer of minder geld aan zouden willen besteden. We bespreken ook 
enkele opinietrends.

Verwachtingen over economie en eigen financiële situatie fors negatiever
De tevredenheid met en verwachtingen over de economie zijn dit kwar-
taal verder verslechterd (zie figuur 1.1). In oktober 2011 verwacht 68% van 
de Nederlanders de komende twaalf maanden een verslechtering van de 
economie; in augustus was dat nog 41% en april van dit jaar 26%. We zijn 
nu op hetzelfde punt beland als tijdens het begin van de financiële crisis, 
najaar 2008. Ook het aandeel mensen dat voldoende tevreden is met de 
Nederlandse economie daalde dit kwartaal verder (van 69% naar 64%). 
Dat geeft aan dat in oktober de zorgen zich vooral op de toekomst rich-
ten en (nog) niet op de huidige economische situatie. Dit patroon zien 
we ook in de opvattingen over de eigen financiële situatie. Het aandeel 
mensen dat daarmee tevreden is ligt nog altijd hoog (82% is voldoende 
tevreden), maar meer mensen dan voorheen verwachten in de toekomst 
een verslechtering (32% tegen 18% vorig kwartaal). De verwachting over 
de eigen financiële situatie was niet eerder zo negatief: tijdens de crisis 
eind 2008 en begin 2009 bleven de tevredenheid en de verwachtingen 
over de eigen financiële situatie positief.1 Onder lageropgeleiden dalen 
de verwachtingen het sterkst: 60% verwacht een gelijke of betere finan-
ciële situatie en dat was vorig kwartaal nog 80%. Onder mensen met een 
bovenmodaal inkomen blijft de daling gering (van 82% naar 77%).

Economische situatie vaker genoemd als belangrijkste nationale probleem
65% van de Nederlanders vindt dat Nederland zich in de verkeerde rich-
ting ontwikkelt; 27% vindt dat het de goede kant op gaat (zie figuur 1.1). 
Wanneer we mensen vragen waarom het de verkeerde kant op gaat met 
Nederland keren steevast dezelfde onderwerpen terug: mensen maken 
zich zorgen over de manier waarop we samenleven, over criminaliteit, 
integratie en toenemende ongelijkheid. Hoewel de stemming dit kwartaal 
niet noemenswaardig negatiever is, zien we wel dat de economische situ-
atie vaker dan voorheen een punt van zorg is.2 Dat is niet echt verwonder-
lijk gezien de aandacht in de media voor economisch nieuws.
 Ook in de lijst met belangrijkste nationale problemen (zie tabel 1.1) 
stijgen economische onderwerpen in rang vergeleken met begin dit jaar. 
Dat komt vooral doordat dit kwartaal meer mensen zich zorgen maken 
over de economische situatie en de bezuinigingen. Andere veelgenoemde 
problemen in deze categorie zijn de verschillen tussen arm en rijk en 
bonussen of topinkomens, maar ze worden niet vaker genoemd dan in 
eerdere kwartalen.
 Ook in de groepsgesprekken komt de economische situatie veel 
nadrukkelijker dan voorheen naar voren. Men verwacht dat het de 
komende tijd voor iedereen wat minder zal worden. Maar men denkt wel 
dat Nederland er relatief goed voor staat en minder werkloosheid kent 
dan elders. De topsalarissen en de bonussen bij banken en in de publieke 
sector zijn veel mensen een doorn in het oog. Zowel in de groepsgesprek-
ken in Amsterdam als in Den Bosch noemen diverse mensen dat zij zich 

Kernpunten 

→ Het pessimisme over de economie 
neemt verder toe. 68% verwacht 
de komende twaalf maanden een 
verslechtering van de economie. 
Voor het eerst stijgt het pessimisme 
over de eigen financiële toekomst: 
32% verwacht een verslechtering 
(tegen 18% vorig kwartaal). 

→ De economische situatie wordt 
ook vaker genoemd als nationaal 
probleem en zorgelijk punt voor 
de toekomst. Andere belangrijke 
problemen zijn de manier waarop 
we samenleven, de politiek en de 
gezondheidszorg. Trots zijn men-
sen juist op de manier waarop we 
samenleven, de vrijheden en de 
verworvenheden van de verzor-
gingsstaat. 

→ Het vertrouwen in grote onderne-
mingen en de rechtspraak stijgt.
Een verklaring is niet gemakkelijk 
te geven. Het vertrouwen stijgt 
sterker onder mensen met een 
bovenmodaal inkomen. Kiezers 
van de pvv hebben niet meer ver-
trouwen in de rechtspraak gekre-
gen. De stijging van het politieke 
vertrouwen dat begon bij het 
aantreden van het kabinet-Rutte 
zet niet door.  >

1 Het is onduidelijk hoe de verwachtin-
gen over de financiële situatie zich ver-
der zullen ontwikkelen. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (cbs) zag in 
november juist weer een kleine verbe-
tering van de financiële toekomstver-
wachtingen ten opzichte van oktober. 
Maar men blijft negatiever over de 
eigen financiën dan begin 2011. Zie 
cbs-conjunctuurbericht ‘Consument 
minder somber over eigen financiën’ 
van 17 november 2011 op www.cbs.nl.

2 Dat fenomeen zien we vaker: als er 
economische problemen zijn, komt de 
economie direct naar voren als belang-
rijke zorg van burgers en raken andere 
onderwerpen iets naar de achtergrond. 
Die onderwerpen zijn dan wat minder 
urgent, maar niet minder belangrijk. 
Als de economische problemen afne-
men, komen ze weer terug en blijft de 
stemming negatief.

Hoe gaat het met Nederland? 1
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als vrijwilligers voor een goed doel ergeren aan de topsalarissen bij die 
organisaties. Al met al bestaat het beeld dat gewone hardwerkende bur-
gers opdraaien voor misstanden van hooggeplaatsen:

A: “Misstanden ook, bij ziekenhuizen die frauderen met dagopnamen […]. En 
wij maar meer betalen! En meer werken…” (Amsterdam, groep lageropge-
leiden)

B: “En de directeuren krijgen steeds meer geld. Je mag niet boven de Bal-
kenendenorm, maar er zijn altijd uitzonderingen. Ik snap niet hoe die 
mensen het over hun hart kunnen verkrijgen.”

C: “Bij goede doelen ook. Ik heb altijd voor de Hartstichting gecollecteerd. Nou, 
ik ben meteen gestopt toen ik hoorde wat de directeur verdiende. Dat vind 
ik krom. Lever wat in, dan heb je minder mensen nodig die doneren.” 

Daarnaast zorgen over samenleven, politiek en gezondheidszorg
De manier waarop we samenleven is ook dit kwartaal het meest genoemde 
nationale probleem. Veel Nederlanders blijven bezorgd over het gebrek 
aan tolerantie en respect, over de toegenomen verhuftering en de ik-cul-
tuur (zie cob 2011|2: 17-18 voor een overzicht van de problemen die hieron-
der vallen). Het thema gezondheidszorg, dat vorig kwartaal van de zesde 
naar de tweede plaats steeg, is dit kwartaal weer iets in rangorde gedaald, 
maar wordt nog steeds veel vaker genoemd dan eerder dit jaar. Veel men-
sen blijven bezorgd over de stijgende kosten, de bezuinigingen in en de 
kwaliteit van de gezondheidszorg en de ouderenzorg. Zorgen over politiek 

Hoe gaat het met Nederland? 

Figuur 1.1 Positieve waarderingen en verwachtingena, bevolking van 18+, 2008-2011/4 (in procenten)

a De verwachtingen betreffen de komende twaalf maanden; de voldoendes zijn het percentage mensen dat 6-10 scoort op een schaal van 1-10 
voor tevredenheid.

Bron: cob 2008/1-2011/4

 55% van de Nederlanders 
heeft vertrouwen in de Tweede 
Kamer; 52% in de regering.

→ 63% is het eens (9% oneens) 
met de stelling ‘er moet bezui-
nigd worden op de overheids-
uitgaven in Nederland’. 33% 
(vorig kwartaal 29%) maakt 
zich zorgen over de gevol-
gen van bezuinigingen voor 
zichzelf. 24% wil extra geld 
uittrekken om de staatsschuld 
te verminderen; dat is gelijk 
aan het percentage van eind 
2009, meer dan in 2008, maar 
minder dan eind 2010 (30%).

→ De stemming over de Europese 
Unie (eu) blijft negatief door 
de eurocrisis. Vooral onder 
lageropgeleiden daalt de steun 
voor het eu-lidmaatschap. 
Meer mensen twijfelen aan nut 
en noodzaak van de (Neder-
landse) financiële steun aan 
noodlijdende eurolanden.

verwacht gelijke of betere Nederlandse economie
verwacht gelijke of betere eigen 	nanciële situatie gee� de politiek in Den Haag een voldoende
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en bestuur staan op de derde plaats in de top drie. De meeste zorgen gaan 
over de politiek in het algemeen, de regering, Wilders, de hoeveelheid 
regels en de besluiteloosheid. Criminaliteit en integratie worden dit kwar-
taal iets minder vaak als nationaal probleem genoemd.

Trots op samenleven, vrijheden en verworvenheden  
van de verzorgingsstaat
Als we mensen vragen wat er goed gaat in Nederland en waar ze juist 
trots zijn, noemen ze het meest de manier waarop we samenleven: 
Nederlanders hebben een open en hulpvaardige houding. (Hoe het kan 
dat samenleven de ranglijst van zowel problemen als sterke punten van 
Nederland aanvoert, bespreken we in hoofdstuk 2.) Een ander sterk punt 
zijn de Nederlandse ‘vrijheden’: Nederland is een vrij land, waar je mag 
zeggen wat je wilt. En burgers roemen de verzorgingstaat: het is goed 
om in een land te wonen met een bestaansminimum voor iedereen, met 
regelingen voor wie niet mee kan en met een goed geregelde gezond-
heidszorg. ‘Nog wel’, zeggen de respondenten er dan bij. 

“Bij heel veel goede dingen, zoals de sociale zekerheid, is het de vraag 
of het over tien jaar nog steeds zo goed is. Er wordt toch steeds iets 
vanaf geknabbeld. We hebben het nog steeds goed in vergelijking met 
landen om ons heen.” (Den Bosch, groep hogeropgeleiden)

Hoe gaat het met Nederland? Hoe gaat het met Nederland? 

Tabel 1.1 Trends in nationaal probleembesefa, bevolking van 18+, 2008-2011/4 (in procenten)
 

 2008 2009 2010 2011 / 1 2011 / 2  2011 / 3 2011 / 4

samenleven, normen en waarden 20  21 22 22 21 18 19

inkomen en economie 14 17 12 12 12 11 16

politiek en bestuur 13 12 15 11 11 11 12

gezondheidszorg en ouderenzorg 7 6 7 8 7 12 11

criminaliteit en veiligheid 11 10 12 11 13 11 9

immigratie en integratie 10 10 10 10 11 11 8

Nederland in internationaal perspectief 1 1 1 2 2 5 5

verkeer en fysieke leefomgeving 6 4 5 5 5 4 3

onderwijs, innovatie, kunst en cultuur 2 2 2 4 4 4 3

sociale stelsel 1 2 1 2 3 4 3

werkgelegenheid 1 5 3 3 3 2 3

jeugd en gezin 4 3 3 3 2 2 2

natuur en milieu 3 3 2 2 2 2 2

vrijheden 1 1 1 0 1 1 1

overig 4 4 4 5 4 4 4

totaal probleembesef 100 100 100 100 100 100 100

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. 88% noemt een of meerdere 
onderwerpen. Achteraf zijn de onderwerpen ingedeeld in categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp 
is omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen). De volgorde van de categorieën is die van de laatste meting. De oranje 
cijfers van 2011/4 wijken significant af van die van het vorige kwartaal. 

Bron: cob 2008-2011/4
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Vertrouwen in rechtspraak en grote ondernemingen stijgt
Het vertrouwen in alle niet-politieke instituties stijgt dit kwartaal licht, 
maar alleen de stijging van het vertrouwen in de rechtspraak (van 64% 
naar 71%) en de grote ondernemingen (eveneens van 64% naar 71%) is 
significant. Helaas is niet duidelijk waarom juist het vertrouwen in deze 
instituties stijgt. 
 Aanhangers van de pvv vertrouwen de rechterlijke macht het minst 
vaak. 44% van de pvv’ers heeft voldoende vertrouwen in de rechtspraak; 
bij alle andere partijen ligt dit percentage ruim boven de 70 (bij d66/
gl heeft zelfs 90% vertrouwen). De stijging van het vertrouwen in de 
rechtspraak doet zich voor bij de aanhangers van alle partijen behalve 
de pvv. Jongeren en hogeropgeleiden hebben vaker vertrouwen in de 
rechtspraak dan ouderen en lageropgeleiden, maar de stijging van het 
vertrouwen doet zich in al deze groepen in ongeveer dezelfde mate voor. 
Wel zien we dat het vertrouwen harder dan gemiddeld stijgt onder men-
sen met een bovenmodaal inkomen.
 Aanhangers van vvd (86%) en cda (82%) hebben het meeste vertrou-
wen in grote ondernemingen, kiezers van de sp (53%) het minste. Maar 
het vertrouwen stijgt onder alle partijvoorkeuren ongeveer even sterk. 
Hogeropgeleiden hebben vaker voldoende vertrouwen in ondernemin-
gen dan lageropgeleiden, maar de stijging is ook hier bij beide groepen 
even sterk. Het vertrouwen van jongeren en mensen met een bovenmo-
daal inkomen is sterker gestegen dan gemiddeld.

Hoe gaat het met Nederland? 

Tabel 1.2 Trends in nationale trotsa, bevolking van 18+, 2008-2011/4 (in procenten)
 

 2008 2009 2010 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 

samenleven, normen en waarden 13 16 16 15 18 15 17

vrijheden 18 15 12 12 13 12 11

sociale stelsel 10 11 11 11 8 10 11

gezondheidszorg en ouderenzorg 8 10 11 12 9 11 10

inkomen en economie 9 7 7 8 8 7 8

politiek en bestuur 6 6 6 7 6 7 6

onderwijs, innovatie, kunst & cultuur 5 6 6 6 6 6 6

verkeer en fysieke leefomgeving 5 4 5 5 5 7 6

natuur en milieu 5 5 5 4 5 4 4

immigratie en integratie 3 4 3 2 3 4 3

Nederland in internationaal perspectief 5 2 2 2 2 3 2

criminaliteit en veiligheid 2 2 2 2 2 2 2

werkgelegenheid 2 1 1 1 2 2 2

jeugd en gezin 1 1 1 1 0 1 1

overig 7 10 12 11 12 10 10

totale trots 100 100 100 100 100 100 100

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?’ 63% 
noemt een of meerdere onderwerpen. Zie toelichting tabel 1.1.

Bron: cob 2008-2011/4
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Het vertrouwen in de Tweede Kamer en de regering verschilt dit kwartaal 
niet significant van vorig kwartaal. Na twee kwartalen van lichte daling 
is het wel duidelijk dat de opwaartse trend sinds het aantreden van het 
kabinet-Rutte voorbij is. Aanhangers van de coalitiepartijen vvd en cda 
hebben het meeste vertrouwen in de regering (resp. 84% en 77%); kiezers 
van sp (31%) en pvv (36%) het minst. Voor de kiezers van de pvv geldt wel 
dat hun vertrouwen in de regering nog steeds aanzienlijk hoger ligt dan 
tijdens de kabinetten-Balkenende. 

Begrotingsvoorkeuren en bezuinigingen
In de kwartaalberichten besteden we afwisselend aandacht aan onder-
werpen die men hoog op de ‘Haagse agenda’ zou willen hebben en aan 
de gewenste overheidsuitgaven. Nu zijn de overheidsuitgaven weer aan 
de beurt. Daar vroegen we nu en in 2008 en de laatste kwartalen van 
2009 en 2010 als volgt naar:3

 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? 

Na deze vraag volgen zeventien doeleinden, waaronder vermindering 
van de staatsschuld. Tabel 1.3 toont de antwoorden in het vierde kwar-
taal van 2011. 

Hoe gaat het met Nederland? 

Figuur 1.2 ‘Voldoende’ vertrouwen in zeven institutiesa, bevolking van 18+, 2008-2011/4 (in procenten)

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 2008/1-2011/4
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3 Zie cob 2008|4: 23-27, cob 2009|4: 
16-18 en cob 2010|4: 16-20 . Met 
andere vragen dwongen we in het 
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pondenten om budgettair neutraal te 
opereren (cob 2009|2: 15-19) en in het 
tweede kwartaal van 2010 om 35 mil-
jard te bezuinigen (cob 2010|2: 12-15). 
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Tabel 1.3 Gewenste uitgaven voor divers overheidsbeleida, bevolking van 18+, vierde kwartaal 2011 (in procenten) 

  veel minder minder zoals meer veel meer ik weet  
  geld geld nu geld geld het niet

verminderen van de staatschuld 2 17 47 21 3 9

vergroten van de werkgelegenheid 0 1 17 62 17 2

verbeteren van het onderwijs 0 1 21 54 22 2

verbeteren van de (gezondheids)zorg 0 3 21 52 22 2

bestrijden van armoede in Nederland 1 3 29 53 13 2

verbeteren van de veiligheid op straat 
(geweld en overlast tegengaan) 0 3 33 46 16 2

stimuleren onderzoek en technologie 1 7 39 39 10 3

verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en wegen) 1 7 45 33 11 3

voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland 3 13 48 24 9 3

verbeteren bescherming tegen het water (zee en rivieren) 1 3 64 24 5 3

verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing 1 11 56 26 2 4

bijdragen aan de aanpak van internationale 
milieuproblemen en klimaatverandering 7 24 40 23 1 5

verbeteren van het dierenwelzijn 8 21 49 15 5 3

stimuleren van kunst en cultuur 12 31 37 15 3 2

verbeteren van de integratie van minderheden 10 28 42 15 1 5

bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen 17 33 35 11 1 3

bijdragen aan internationale militaire missies 
en conflictbeheersing 23 47 21 5 0 4

gemiddeld over de 17 doeleinden 5 15 38 30 8 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?’ Na ‘verminderen van de 
staatsschuld’ geordend op afnemende wens om (veel) meer geld te besteden. 

Bron: cob 2011/4

Net als bij vorige metingen is er vaker een voorkeur voor meer geld uitge-
ven (gemiddeld 30 + 8 = 38%) dan minder geld (15 + 5 = 20%), ondanks de 
waarschuwing in de vraag dat ‘meer geld uitgeven aan bepaalde doelein-
den betekent dat er minder geld is voor andere’. Een grote meerderheid wil 
meer uitgeven aan bevordering van de werkgelegenheid (79%), onderwijs 
(76%) en zorg (74%). Ook naar de bestrijding van binnenlandse armoede 
(66%) en de verbetering van de veiligheid op straat (62%) mag van een 
meerderheid meer geld. Militaire missies vormen de enige post waarop 
een meerderheid zou willen bezuinigen (70%). Bij ontwikkelingssamen-
werking (50%) is dat de helft van de ondervraagden, maar dat zijn er wel 
veel meer dan het aantal dat hieraan meer geld zou willen besteden (12%). 

Tanende steun voor vermindering staatsschuld
Zijn de voorkeuren veranderd tussen begin 2008, toen de crisis nog ver 
weg leek en er een financieringsoverschot was, en eind 2011, met een 
voortdurende eurocrisis en alom economische somberheid? Een belang-
rijke verandering tot eind 2010 is de toename van het aandeel mensen dat 
extra geld wil uittrekken om de staatsschuld te verminderen. Dat loopt 
op van 17% begin 2008 tot 30% eind 2010. Dat is nu weer gedaald naar 
24%. Zoals tabel 1.4 laat zien is de daling sterk bij de hogeropgeleiden. 

Hoe gaat het met Nederland? 
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In tabel 1.5 laten we de vermindering van de staatsschuld buiten beschou-
wing en kijken we naar de gemiddeld gewenste veranderingen op de 
andere posten. De eerste regel laat zien dat men nog steeds meer extra wil 
uitgeven dan bezuinigen, maar men is in 2010 en 2011 wel zuiniger dan in 
2008. 

Hoe gaat het met Nederland? 

Tabel 1.4 Wens om meer geld uit te trekken voor vermindering van de staats-
 schuld, bevolking van 18+, 2008-2011 (in procenten)

  2008/1 2008/4 2009/4 2010/4 2011/4

allen 17 19 24 30 24

•	 lageropgeleiden	 12	 13	 14	 24	 17

•	 middengroep	 17	 18	 29	 27	 24

•	 hogeropgeleiden	 21	 24	 27	 40	 30

Bron: cob 2008/1 en 4, 2009/4, 2010/4, 2011/4

Tabel 1.5 Relatieve uitgavenwensen voor divers overheidsbeleida, bevolking van 18+, 2008-2011 (gemiddelde waarden)

 2008/1 2008/4 2009/4 2010/4 2011/4

gemiddeld gewenste uitgavenverandering over 
onderstaande 16 posten + 20 + 18 + 14 + 11 + 11

afwijkingen daarvan:      

 vergroten van de werkgelegenheid + 19 + 19 + 34 + 34 + 37

 verbeteren van het onderwijs + 41 + 37 + 37 + 38 + 39

 verbeteren van de (gezondheids)zorg + 36 + 38 + 35 + 35 + 35

 bestrijden van armoede in Nederland + 22 + 22 + 22 + 22 + 26

 verbeteren van de veiligheid op straat 
 (geweld en overlast tegengaan) + 26 + 29 + 27 + 31 + 27

 stimuleren onderzoek en technologie + 9 + 8 + 11 + 15 + 15

 verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en wegen) + 28 + 25 + 17 + 14 + 12

 voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland 0 – 3 – 2 + 3 0

 verbeteren bescherming tegen het water (zee en rivieren) + 8 + 10 + 9 + 4 + 3

 verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing – 3 – 5 – 4 – 5 – 4

 bijdragen aan de aanpak van internationale milieu-
 problemen en klimaatverandering – 14 – 12 – 9 – 18 – 19

 verbeteren van het dierenwelzijn – 23 – 18 – 19 – 16 – 18

 stimuleren van kunst en cultuur – 38 – 40 – 37 – 37 – 29

 verbeteren van de integratie van minderheden – 22 – 23 – 28 – 30 – 29

 bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen – 32 – 32 – 35 – 38 – 39

 bijdragen aan internationale militaire 
 missies en conflictbeheersing – 57 – 56 – 57 – 53 – 57

a  Zie voor vraag en antwoorden tabel 1.3; de antwoorden zijn als volgt gewaardeerd: veel minder = – 100, minder = – 50, zoals nu = 0, meer = 50 en 
veel meer = 100. De uitgavencategorieën staan in dezelfde volgorde als in tabel 1.3.

Bron: cob 2008/1 en 4, 2009/4, 2010/4, 2011/4
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Gegeven de gemiddeld toegenomen terughoudendheid bij het verho-
gen van overheidsuitgaven, laat de rest van de tabel relatieve voorkeu-
ren voor de afzonderlijke uitgavenposten zien. Die blijken betrekkelijk 
stabiel te zijn. Zorg en onderwijs zijn voortdurend favorieten, militaire 
missies en ontwikkelingshulp voortdurend impopulair. Over de hele 
periode groeit de steun voor verbetering van de werkgelegenheid en 
daalt die voor verbetering van de mobiliteit. Vergeleken met een jaar 
geleden zijn werkgelegenheid, binnenlandse armoedebestrijding en 
kunst en cultuur statistisch significante stijgers en militaire missies 
en veiligheid op straat significante dalers. Dat laat onverlet dat men 
gemiddeld aan veiligheid nog steeds meer wil uitgeven en op kunst en 
cultuur nog steeds wil bezuinigen. 
 De geringe prioriteit van internationale uitgaven en uitgaven voor 
minderheden en kunst en cultuur in een ‘begroting van het volk’ is 
zeker niet nieuw. Niet nieuw voor Nederland en niet uniek voor Neder-
land.4 Interessanter is dat het publiek dit kwartaal zijn bezuinigings-
wensen bij kunst en cultuur matigt maar dat niet doet bij militaire 
vredesmissies. Blijkbaar hebben de (aangekondigde) bezuinigingen 
van het kabinet in de cultuursector meer indruk gemaakt dan die bij 
defensie. 

Burgers doordrongen van noodzaak bezuinigingen, 
maar bezorgd over uitwerking
De bezuinigingen worden sinds begin 2011 steeds vaker genoemd als 
belangrijk nationaal probleem (zie figuur 1.3). Dit kwartaal 149 keer. Dat 
is minder dan vorig kwartaal, toen de bezuinigingen 213 keer genoemd 
werden en veel burgers zich zorgen maakten over snijden in het per-
soonsgebonden budget (pgb). Het pgb wordt dit kwartaal niet meer 
specifiek genoemd; mensen maken zich zorgen over bezuinigingen in 
het algemeen of over die in de gezondheidszorg. Het aandeel mensen 
dat zich persoonlijk zorgen maakt over de geplande bezuinigingen is wel 
licht gestegen: van 29% naar 33%. De bezorgdheid gaat echter niet alleen 
over de eigen situatie, maar ook over een mogelijke tweedeling in de 
samenleving. Toch zijn de meeste mensen doordrongen van het idee dat 
bezuinigingen noodzakelijk zijn. 63% stemt in met de stelling ‘er moet 
bezuinigd worden op de overheidsuitgaven in Nederland’. Slechts 9% is 
het met deze stelling oneens.

Opinietrend: opvattingen over eu blijven negatief door eurocrisis
De aanhoudende problemen rond zwakke eurolanden en de Europese 
financiële situatie zorgen voor een negatievere stemming over de eu, 
maar die stemming is het laatste kwartaal niet verder verslechterd. Het 
aandeel mensen dat tevreden is met de politiek in Europa blijft 39% (in 
het tweede kwartaal nog 46%). Het percentage mensen dat het Neder-
landse eu-lidmaatschap een goede zaak vindt daalde vorig kwartaal 
van 48 naar 42 en dat percentage blijf zo. 22% vindt dat lidmaatschap 
geen goede zaak. In figuur 1.4 zien we dat de daling in de steun voor 
het eu-lidmaatschap geheel voor rekening van lageropgeleiden komt: 
door de crisis zijn zij nog negatiever geworden. Hogeropgeleiden zijn 
aanzienlijk positiever. In figuur 1.5 zien we echter dat hogeropgeleiden 

4 Flip de Kam en Paul Dekker (2011). De 
Haagse ‘elite’ en ‘het volk’ over bezui-
nigingen. In: Tijdschrift voor Openbare 
Financiën, jg. 43, nr. 1, p. 25-38.

Hoe gaat het met Nederland? 
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wel minder tevreden werden over de Europese politiek in het algemeen 
en dat de verschillen in tevredenheid tussen de opleidingsniveaus hier 
kleiner zijn. Blijkbaar steunt een groot deel van de hogeropgeleiden 
het eu-lidmaatschap, maar zijn ze niet tevreden met de manier waarop 
dingen in de eu lopen.

Mensen die het eu-lidmaatschap geen goede zaak vinden gebruiken 
daarvoor de argumenten die we kennen uit eerdere cob’s (zie cob 
2010|3: 23-29 en 2011|1: 22-31): Nederland raakt zijn identiteit kwijt, 
betaalt te veel geld aan de eu en heeft niets meer te zeggen in eigen land. 
De eurocrisis en de financiële problemen in Griekenland en andere Euro-
pese landen versterken die argumenten:

“Er wordt steeds meer besloten in Brussel over Nederlandse aangele-
genheden. Nederland is zijn soevereiniteit kwijt: zie de inburgering-
problemen met Turken, de Griekse bedriegerij over de begroting en 
financiën waardoor heel Europa nu in crisis verkeert, het gebrek aan 
inspraak van de bevolking, die van alles maar opgedrongen wordt ( de 
euro voorop), de grenzeloze bemoeizucht van Brussel en de ver-
waandheid en het dedain van de Europese leiders: Barroso voorop!!!! 
En zo kan ik nog even doorgaan...” 
 (zeer oneens met stelling dat het eu-lidmaatschap een goede zaak is)

Hoe gaat het met Nederland? 

Figuur 1.3 Aantal keer dat bezuinigingen worden genoemd als belangrijkste probleem, bevolking van 18+, 
2008-2011/4 (in aantallen)

Bron: cob 2008/1-2011/4
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Mensen die het eu-lidmaatschap wel een goede zaak vinden, wijzen erop 
dat Nederland een klein land is met een open economie en vanwege de 
grote afhankelijkheid van andere landen de eu nodig heeft. De voorstanders 
denken dat de eventuele nadelen van de eu kleiner zijn dan de voordelen.

“Door Europa hebben we meer inspraak in hoe het in de wereld gaat, 
anders zijn we maar een klein land zonder inspraak ergens in. In 
Europa zijn we een van de belangrijkste landen. Europa heeft ons 
welvaart gebracht. We moeten het vooral van onze export hebben en 
Duitsland is ons belangrijkste exportland. We besparen veel door de 
euro en het feit dat er geen douane meer is.” 
(zeer eens met de stelling dat het eu-lidmaatschap een goede zaak is)

We herhaalden dit kwartaal een aantal stellingen over de euro die we 
respondenten voorlegden in het eerste kwartaal van 2009 en 2011 (zie 
tabel 1.6). Ook uit deze uitkomsten blijkt dat de opvattingen over de eu 
en de euro negatiever zijn dan voorheen. 44% van de mensen is het eens 
met de stelling dat het een slechte zaak is dat de euro is vervangen door 
de gulden (29% oneens). Sinds begin 2009 is het aandeel mensen dat 
de euro een slechte zaak vindt gestegen. De verschillen tussen oplei-
dingsniveaus zijn groot: 60% van de lageropgeleiden vindt de euro een 
slechte zaak, tegenover 26% van de hogeropgeleiden. Aanhangers van 
de pvv zijn heel eensgezind in hun afkeer van de euro: 72%. 61% van de 
kiezers van d66/gl is het juist met deze stelling oneens. Andere partijen 
zijn verdeelder. Het aandeel mensen dat het oneens is met de stelling dat 
het goed is dat Nederland de euro heeft in tijden van crisis is sinds begin 
2009 bijna verdubbeld. 76% van de mensen denkt wel dat de euro er over 
drie jaar nog zal zijn, maar ook dit aandeel daalt licht. 

Figuur 1.4 Instemming met Nederlands eu-lidmaatschapa naar opleidingsniveau, bevolking van 18+, 2008-2011/4 (in procenten)

a  Percentage dat het (zeer) eens is met ‘Het Nederlands lidmaatschap van de eu is een goede zaak’.

Bron: cob 2008/1-2011/4
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Figuur 1.5 Voldoende tevreden over politiek in Europaa  naar opleidingsniveau, bevolking van 18+, 2008-2011/4 (in procenten)

a  Percentage dat ‘de politiek in Europa’ een 6 of hoger geeft en daarmee aangeeft ‘voldoende’ tevreden te zijn over de Europese politiek.

Bron: cob 2008/1-2011/4

midden lageropgeleidenhogeropgeleiden

2009 2011/ 42010 20112008

20

30

40

50

60

70

80

33% vindt dat Nederland niet financieel moet bijdragen als meer Euro-
pese landen in de problemen komen, ook als dit het einde van de euro 
betekent. In het eerste kwartaal van 2011 was dit nog 26%. De grootste 
groep mensen wil alleen bijdragen als de euro in gevaar komt. Kiezers 
van de pvv zijn het vaakst tegenstanders van een nieuwe financiële 
bijdrage. 
 Ook in de focusgroepen zien we de opvattingen over de steun aan 
noodlijdende landen sinds begin 2011 verschuiven. Begin 2011 vatten we 
de stemming nog samen als: we maken nu eenmaal deel uit van de eu 
(of we willen of niet), dus we moeten andere landen helpen als dat nodig 
is (cob 2011|1: 26). Inmiddels is niet meer zo duidelijk of die hulp echt 
nodig is en ook echt helpt. Dat voedt de twijfel aan het nut van financiële 
steun en die twijfel wordt versterkt doordat ook politici en economen 
van mening verschillen en de crisis zich alleen maar uitbreidt. Daarom 
kiezen meer mensen dan voorheen de optie ‘niet helpen’. 
 In groepsgesprekken is de toon over de eurocrisis geërgerd (ergernis 
over het geld dat Nederland in Griekenland steekt in plaats van in eigen 
problemen en over de onrechtvaardige situatie dat Nederlanders langer 
moeten werken dan elders) en soms bezorgd (het zal allemaal wel min-
der worden). Maar gelatenheid overheerst: het is niet helemaal duidelijk 
hoe ernstig de crisis is en je kan er verder toch niets aan doen. Ook wordt 
in de groepsgesprekken duidelijk dat de eurocrisis een complexe zaak is. 
Iedereen weet dat er iets speelt, maar niet iedereen weet precies wat hij 
of zij van die ontwikkelingen moet vinden. Dat zagen we in het eerste 
kwartaal van 2011 ook al: de eurocrisis is een ingewikkeld onderwerp 
waarop je geen invloed hebt.

Hoe gaat het met Nederland? 
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Tabel 1.6 Reacties op stellingen over de euroa, bevolking van 18+, 2008-2011 (in procenten)

 metingb opleidingsniveau 2011/4c partijvoorkeur 2011/4c

  09/1 11/1 11/4 lager midden hoger cda pvda sp vvd pvv d66/gl

‘Het is een slechte zaak dat 
de gulden is vervangen 
door de euro.'

•	 (zeer)	oneens	 35	 33	 29	 12 26 48 37 36 31 42 9 61

•	 (zeer)	eens	 39	 42	 44	 60 45 26 35 35 43 32 72 16

‘In de huidige economische 
crisis is het goed dat Nederland
 de euro heeft.’

•	 (zeer)	oneens	 17	 27	 32	 37 34 24 22 22 37 24 59 14

•	 (zeer)	eens	 45	 31	 25 17 21 36 32 34 28 37 9 45

‘Hoe groot acht u de kans dat we 
over 2 à 3 jaar nog steeds met 
de euro betalen?’

•	 (zeer)	klein	 .	 6	 12 15 12 9 8 11 9 6 24 7

•	 (zeer)	groot	 .	 86	 76 68 78 82 82 83 81 86 67 84

‘Stel dat er meer landen in de 
problemen komen, wat moet 
Nederland volgens u dan doen?’

•	 opnieuw	een	financiële	
 bijdrage leveren . 15 12 7 12 16 14 17 15 16 4 24

•	 geen	financiële	bijdrage	
 leveren behalve als de euro
 in gevaar komt . 43 38 27 37 49 45 41 30 46 18 51

•	 geen	financiële	bijdrage	leveren	
 ook al zou dat het einde van 
 de euro betekenen . 26 33 40 35 22 17 28 39 29 69 9

•	 ik	weet	het	niet	 .	 15	 18 26 16 14 24 14 16 9 9 16

a  De eerste twee gepresenteerde stellingen tellen met de neutrale antwoordmogelijkheid en ‘ik weet het niet’ op tot 100%. 
 De derde stelling telt samen met ‘ik weet het niet’ op tot 100%.
b  Oranje cijfers wijken significant af van de gegevens uit 2011/1.
c  Als het cijfer oranje is wijkt de groep significant af van de rest van de bevolking bij p < 0.05. 

Bron: cob 2008–2011/4

Politieke trend: politici gaan onbehoorlijk met elkaar om
45% van de mensen is het eens met de stelling dat politici vaak onbe-
hoorlijk met elkaar omgaan. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte 
van vorig kwartaal toen de instemming nog op 37% lag en meer mensen 
voor de optie ‘neutraal’ kozen. De stijging lijkt een direct gevolg van 
het optreden van politici tijdens de algemene beschouwingen. Mensen 
die het met de stelling eens zijn, verwijzen in de focusgroepen naar de 
confrontaties tussen Rutte en Wilders: 

“Ze behandelen elkaar als kinderen. Ze waren elkaar gewoon aan het 
jennen. Dat wordt breed uitgemeten in de media. Naar de buitenwe-
reld vind ik dat niet goed.” (Den Bosch)

“[…] En dat debat van Rutte en Wilders. Zij vertegenwoordigen ons 
land, dat zegt veel. De verdraagzaamheid, normen en waarden en 
beschaafdheid gaan achteruit.” (Amsterdam)

Hoe gaat het met Nederland? 
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Anderen vinden dat het onbehoorlijke gedrag over de hele linie wel mee-
valt, zeker als je het vergelijkt met sommige vechtpartijen in andere par-
lementen. Er zijn bij ons wel eens incidenten en die worden in de media 
dan sterk uitvergroot, maar zo gaan politici normaal niet met elkaar om: 

“Ze raken elkaar aan, ze geven elkaar de hand, ze spugen niet in elkaars 
gezicht. Ik bedoel: het zijn geen voetballers.” (Den Bosch)

Verder zien we in tabel 1.7 voor dit kwartaal kleine stijgingen van de 
instemming met de stellingen dat de overheid onvoldoende doet voor 
mensen zoals ik, dat de landelijke politiek te ingewikkeld is en dat het 
goed zou zijn als het bestuur zou worden overgelaten aan krachtige 
leiders.

Tabel 1.7 Reacties op stellingen over politieka, bevolking van 18+, 2008-2011 (in procenten)
 

 2008 2009 2010 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4

‘De landelijke politiek is voor de meeste mensen 
te ingewikkeld om te kunnen begrijpen.'

•	 (zeer)	oneens	 	 14	 15	 15	 13	 17	 15	 15

•	 (zeer)	eens	 	 61	 62	 63	 60	 59	 58	 63

‘De overheid doet onvoldoende voor mensen zoals ik.’

•	 (zeer)	oneens	 	 21	 22	 23	 22	 26	 26	 23

•	 (zeer)	eens	 	 36	 33	 36	 35	 35	 33	 39

‘Politici gaan vaak onbehoorlijk met elkaar om.’

•	 (zeer)	oneens	 	 19	 20	 19	 18	 22	 22	 21

•	 (zeer)	eens	 	 36	 36	 40	 37	 37	 37	 45

‘Het zou goed zijn als het bestuur van dit land werd over
gelaten aan enkele krachtige leiders.’

•	 (zeer)	oneens	 	 41	 41	 36	 40	 40	 40	 39

•	 (zeer)	eens	 	 28	 29	 34	 27	 30	 29	 33

a  De gepresenteerde antwoorden tellen met de neutrale antwoordmogelijkheid en ‘ik weet het niet’ op tot 100%. 
 De oranje cijfers wijken significant af van de gegevens van vorig kwartaal.

Bron: cob 2008-2011/4
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Na enkele kwartaalberichten de grootste problemen van Nederland 
uitgediept te hebben, kijken we nu eens uitgebreider naar de positieve 
elementen. Ten eerste zijn dat zaken waarop men trots is in onze samen-
leving (zie tabel 1.2) en ten tweede de argumenten van de minderheid 
die vindt dat het in Nederland meer de goede dan verkeerde kant op gaat 
(figuur 1.1). Bovendien gaan we in op positieve zelfbeelden en de relatie 
daarvan met positieve opvattingen over maatschappij en politiek.

Sterke punten van Nederland

In het cob vragen we mensen niet alleen naar hun zorgen en problemen, 
maar ook naar de sterke punten van Nederland: ‘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?’ Mensen mogen zelf vijf tref-
woorden opschrijven, die wij vervolgens terugbrengen tot vijftien hoofd-
categorieën (tabel 1.2). In deze paragraaf bekijken we welke trefwoorden 
mensen precies gebruiken en of er verschillen zijn tussen groepen. We 
gebruiken hiervoor alle antwoorden in de periode 2008-2011.1 
 Maar eerst iets over het aantal mensen dat in eigen woorden sterke 
punten van Nederland noemt. Misschien klopt het vooroordeel dat 
Nederlanders een volk van klagers zijn, want in tabel 2.1 zien we dat 
mensen gemakkelijker problemen melden dan sterke punten. 87% kan 
een of meer problemen noemen, tegen 64% een of meer sterke punten. 
En gemiddeld worden er meer problemen dan sterke punten genoemd. 
Maar niet iedereen doet evenveel duiten in het zakje. Hogeropgeleiden 
noemen vaker een sterk punt (81% van hen) en gemiddeld meer sterke 
punten dan lageropgeleiden. De helft van de lageropgeleiden weet geen 
enkel sterk punt van Nederland te noemen.2 

Samenleven: trots op saamhorigheid, tolerantie en mentaliteit
De manier waarop we samenleven prijkt steevast bovenaan de lijst 
met sterkste punten van Nederland. Dat is opmerkelijk, want het prijkt 
meestal ook bovenaan de lijst met belangrijkste problemen. Hoe kan 
dat? Is de manier waarop we samenleven nou iets waarop we trots zijn of 

Kernpunten 

→  De manier waarop we samenleven 
staat bovenaan de lijst met 
belangrijke problemen én boven-
aan de lijst met sterke punten. 
Maar meer mensen noemen het 
als probleem dan als sterk punt. 
Bovendien gaat het deels over 
andere aspecten: problemen zijn 
de intolerantie, het gebrek aan 
respect en toegenomen individua-
lisme en sterke punten zijn juist de 
open houding, de saamhorigheid 
en de handelsgeest.

→  Een ander sterk punt is de vrijheid 
waarin we leven en de vrijheid 
van meningsuiting. Dit punt 
wordt sinds begin 2008 steeds 
minder vaak genoemd. Ook het 
stelsel van sociale voorzienin-
gen, de goede en toegankelijke 
gezondheidzorg en de goede eco-
nomische positie worden gezien 
als sterke punten.

Sterke punten en positieve (zelf)beelden 2

Tabel 2.1 Aantal keer dat problemen en sterke punten worden genoemd, 
 bevolking van 18+, 2008-2011 (in procenten)

   trots per opleidingsniveau

   problemen trots lager midden hoger

noemt geen enkel onderwerp 13 36 50 39 19

noemt een of meer onderwerpen 87 64 50 61 81

gemiddeld aantal genoemde 
onderwerpena  3,4 2,5 2,2 2,4 2,8

a  Van mensen die minstens een onderwerp noemden, en maximaal vijf onderwerpen.

Bron: cob 2008-2011

1 In tabel 1.2 in hoofdstuk 1 rapporteer-
den we het aandeel in de nationale 
trots. Omdat niet iedereen evenveel 
sterke punten noemt (hogeropgelei-
den noemen vaak meer trefwoorden 
dan lageropgeleiden) en we niet 
willen dat de lijst met sterke punten 
wordt gedomineerd door hoger-
opgeleiden, corrigeerden we in tabel 
1.2 voor het aantal problemen dat 
iemand noemt. Zo telt elke respon-
dent even zwaar mee. In het vervolg 
van deze paragraaf doen we dat niet: 
we kijken – zonder correctie – naar de 
genoemde onderwerpen. Mensen die 
meer onderwerpen noemen komen 
dus vaker aan het woord. Het gevolg 
is dat de percentages die hier worden 
genoemd afwijken van die in tabel 1.2. 

2 Ditzelfde doet zich voor bij de vraag 
naar belangrijke problemen, maar 
daar is het verschil minder groot. 18% 
van de lageropgeleiden noemt geen 
enkel probleem, tegenover 7% van de 
hogeropgeleiden. Er is geen verschil 
in beantwoording tussen mannen of 
vrouwen of tussen leeftijdsgroepen.
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iets waarover we ons zorgen maken? Door te kijken hoe vaak dit onder-
werp wordt genoemd en hoe het samenleven ter sprake komt, kunnen 
we een antwoord op deze vraag geven.
 De zorgen zijn duidelijk dominanter dan de trots: 40% van de respon-
denten noemt de manier van samenleven als probleem, tegenover 19% 
als sterk punt. 
 Die 40% en 19% hoeven elkaar overigens niet te overlappen. Er kan 
een groep zijn die het samenleven als probleem ziet en een heel andere 
groep die het samenleven juist een sterk punt vindt. Die hypothese is ten 
dele waar. De grootste groep mensen ziet het samenleven ofwel alleen 
als probleem (29%, zie tabel 2.2) ofwel alleen als sterk punt (8%). Echter, 
11% van de mensen ziet in de manier van samenleven zowel een sterk 
punt als een zwakte.3

Een andere mogelijke verklaring voor de hoge score op beide lijstjes is, 
dat het hier om onderwerpen gaat die wij weliswaar rangschikken onder 

‘de manier waarop we samenleven’, maar dat er bij problemen hele 
andere aspecten van het samenleven naar voren komen dan bij sterke 
punten. In cob 2011|2 bespraken we de woorden waarmee mensen het 
samenleven als een belangrijk probleem aanduiden: minder tolerantie, 
achteruitgang van de mentaliteit, gebrek aan respect en toegenomen 
individualisme. In tabel 2.3 zien we wat men sterke punten van de 
manier van samenleven vindt. Dat zijn de saamhorigheid en hulpvaar-
digheid, de tolerantie en openheid, en de mentaliteit. Sommige onder-
werpen overlappen: de toegenomen intolerantie wordt genoemd als 
probleem, terwijl tolerantie ook terugkomt als sterk punt. Bij de sterke 
punten wordt vaker gewezen op saamhorigheid en vrijwilligerswerk en 
op de openheid van Nederland.4 De mentaliteit is zowel een zwak als 
sterk punt, maar het is opvallend dat er wel andere eigenschappen wor-
den genoemd. Slecht is de klaagcultuur, het materialisme en het gebrek 
aan normen en waarden. Goed is juist de handelsgeest, de nuchterheid 
en de gezelligheid van Nederlanders.

Hogeropgeleiden noemen gemakkelijker sterke punten van Nederland 
en dus noemen ze samenleven ook vaker dan lageropgeleiden. Wanneer 
lageropgeleiden samenleven als sterk punt noemen, hebben ze het rela-
tief vaak over saamhorigheid, vrijwilligers en hulpvaardigheid. Hogerop-
geleiden hebben het juist relatief vaak over de mentaliteit en openheid. 
Ouderen en aanhangers van het cda noemen relatief vaak vrijwilligers.

Sterke punten en positieve (zelf)beelden

3 Anders gezegd: meer dan de helft van 
de mensen die samenleven noemt als 
sterk punt, noemde het eerder ook als 
belangrijk probleem.

4 Uit internationaal vergelijkend onder-
zoek blijkt ook dat Nederlanders veel 
vrijwilligerswerk doen en vaak lid zijn 
van een vereniging. Zie Pepijn van 
Houwelingen, Joep de Hart en Paul 
Dekker, Maatschappelijke en politieke 
participatie en betrokkenheid. In: Rob 
Bijl, Jeroen Boelhouwer, Mariëlle Cloïn 
en Evert Pommer (red.), De sociale staat 
van Nederland 2011, Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau, 2011, p. 185.

→  Mensen die vinden dat Nederland 
zich in de goede richting ont-
wikkelt hebben daarvoor drie 
motieven. Een is dat Nederland 
rijk is en een sterke economie 
heeft, zeker in vergelijking met 
het buitenland. Een tweede is dat 
het huidige kabinet daadkrachtig 
is en het land de goede kant op 
stuurt. Een derde is dat ‘je 
gewoon positief moet zijn’.

→  Mensen verschillen in de mate 
waarin ze een positieve levens-
instelling hebben (een positief 
zelfbeeld, zelfvertrouwen, opti-
misme etc.). Mensen met een 
positieve levensinstelling hebben 
meer vertrouwen in anderen en 
staan positiever tegenover de 
samenleving en de politiek, ook 
als rekening gehouden wordt met 
hun opleidingsniveau, politieke 
voorkeur en andere kenmerken.

Tabel 2.2 Samenleven als sterk en zwak punt van Nederland, 
 bevolking van 18+, 2008-2011 (in procenten)

  samenleven als sterk punt 

  niet genoemd wel genoemd

samenleven  niet genoemd 52 8
als probleem wel genoemd 29 11

Bron: cob 2008-2011
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Vrijheid van meningsuiting minder genoemd dan begin 2008
In het eerste kwartaal van 2008 noemde 27% ‘vrijheden’ als sterk punt 
van Nederland; sindsdien is dat sterk teruggelopen tot nog maar 15% 
in dit kwartaal. Hogeropgeleiden noemen dit punt in absolute aantal-
len vaker, maar relatief gezien (dat wil zeggen: gecorrigeerd voor het 
aantal gegeven antwoorden) noemen ze het even vaak. Over welke vrij-
heden hebben mensen het dan? De helft van de respondenten doelt op 
de vrijheid van meningsuiting, iets meer dan een kwart heeft het over 
vrijheid in het algemeen. Sterkste daling sinds begin 2008 vertoont het 
aantal keer dat de vrijheid van meningsuiting wordt genoemd. Andere 
punten van trots zijn de vrijheid van godsdienst, het feit dat we in een 
vrij land leven waar je mag gaan en staan waar je wilt, het homohu-
welijk, de democratie, de persvrijheid en ethische kwesties. Ethische 
kwesties en homohuwelijk worden relatief vaker genoemd door jonge-
ren, hogeropgeleiden en aanhangers van d66 of gl.

Trots op sociale voorzieningen, gezondheidszorg en relatieve rijkdom
Twee andere veel genoemde sterke punten zijn het sociale stelsel 
en de gezondheidszorg. De meeste mensen schrijven letterlijk op 

‘(goede) sociale voorzieningen’. Sommigen gebruiken andere woor-
den zoals ‘sociale zekerheid’, ‘sociaal stelsel’ of ‘sociaal vangnet’. Een 
enkeling gebruikt het woord ‘verzorgingsstaat’. Als men verwijst 
naar een specifieke regeling dan gaat het meestal over de aow of 
het pensioen, een enkele keer de bijstand. De aow en pensioenen 
worden de laatste kwartalen wat vaker genoemd als sterk punt: de 

Tabel 2.3 Sterke punten in het samenleven, bevolking van 18+, 2008-2011 (in procenten)

  opleidingsniveau

categorie subcategorieën allen lager midden hoger

saamhorigheid en hulp- saamhorigheid (ook: betrokken, verbonden) 13 19 14 10
vaardigheid (totaal 45%) vrijwilligers (ook: verenigingsleven) 10 18 8 8

 vrijgevigheid (ook: geven, bij rampen) 8 10 7 5

 hulpvaardigheid (ook: behulpzaam) 7 12 8 5

 sociaal 5 5 6 5

 solidariteit 2 2 2 3

tolerant en open (totaal 29%) tolerant (ook: ruimdenkend) 16 10 18 17

 open (ook: openheid) 11 6 9 15

 verdraagzaam 3 3 3 3

mentaliteit (totaal 25%) mentaliteit overig (vriendelijkheid, aardig, 
 flexibiliteit, doorzettingsvermogen, enz.)  13 7 11 15

 handelsgeest (ook: ondernemerschap) 5 2 4 8

 nuchterheid 3 1 5 4

 gezelligheid (ook: gastvrij) 3 3 4 3

 respect 1 2 1 1

 eensgezindheid 1 1 1 1

totaal percentage dat samenleven als sterk punt noemt 19 12 17 28

Bron: cob 2008-2011
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discussies hierover doen sommige mensen beseffen dat het toch fijn 
is dat dit soort voorzieningen bestaat. Het zal niet verbazen dat dat 
vooral ouderen zijn.
 Ook de gezondheidszorg wordt als een sterk punt van Nederland 
gezien. Driekwart van de respondenten specificeert niet wat zij dan 
precies zo goed vinden. Een kleiner aantal mensen heeft het over de 
ouderenzorg, het zorgstelsel of de zorgverzekeringen. Ook zij worden 
meestal niet specifieker, maar over het algemeen ontstaat het beeld 
dat mensen blij zijn met de kwaliteit en de toegankelijkheid van de 
zorg: ‘goede ziekenverzorging voor iedereen’. In de laatste kwartalen 
maakt een aantal mensen zich zorgen of de gezondheidzorg ook in 
de toekomst een sterk punt blijft: ‘gezondheidszorg nog op een goed 
niveau’ of ‘zorgverzekering (alhoewel die ook steeds duurder wordt)’. 
Vrouwen en ouderen noemen de gezondheidszorg vaker als positief 
punt dan mannen. Tot slot zijn er nog mensen die ‘sport’ noemen als 
sterk punt.
 Op de vijfde plaats van sterke punten staat dit kwartaal ‘inkomen en 
economie’. Ongeveer 40% van de opmerkingen in deze categorie slaan 
op de economische situatie in Nederland: die is (relatief ) goed. Nog 
eens 40% gaat eigenlijk over hetzelfde, maar dan in andere bewoor-
dingen: Nederland is rijk en welvarend. Wat minder vaak genoemd 
is de levensstandaard: niemand hoeft in echte armoede te leven. Tot 
slot noemen enkelen de aanpak van de crisis en het belastingstelsel 
als sterke punten. Mannen noemen de economische situatie vaker als 
sterk punt dan vrouwen; vrouwen hebben het eerder over de levens-
standaard en de afwezigheid van armoede. Ook hogeropgeleiden 
hebben het in absolute aantallen veel vaker over de economie. Als 
lageropgeleiden dit onderwerp noemen hebben ze het relatief vaak 
over de goede levensstandaard.

Waarom het de goede kant op gaat met Nederland

Aan het eind van de enquête vragen we mensen of zij vinden dat het 
met Nederland de goede of juist de verkeerde kant op gaat en vooral 
ook waarom. De uitkomsten zijn redelijk constant (zie figuur 1.1). Elk 
kwartaal vindt ongeveer twee derde van de mensen dat het met Neder-
land (duidelijk) de verkeerde kant op gaat, een kwart is van mening 
dat het (duidelijk) de goede kant op gaat en 10% heeft geen mening. In 
hoofdstuk 1 en voorgaande kwartaalberichten hebben we stilgestaan 
bij redenen waarom mensen vinden dat het de verkeerde kant op gaat 
met Nederland. Hier bespreken we waarom mensen juist vinden dat 
het de goede kant op gaat. We zien drie categorieën.
 Het eerste – en meest genoemde – motief is dat Nederland een wel-
varend land is met een goede economische situatie. Vaak wordt Neder-
land vergeleken met het buitenland: het gaat hier beter dan elders.

“We zijn nog steeds een heel erg welvarend land waar de leefomgeving 
van de bewoners steeds mooier en groener wordt. We hebben een 
goed zorgstelsel en prachtige ziekenhuizen waar we goed geholpen 
worden.”  
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“In vergelijking met het buitenland gaat het hier zo slecht niet, denk 
aan de economie, de gezondheidszorg en de levensstandaard.”

Een tweede argument heeft te maken met het huidige kabinet: dat pakt 
de problemen eindelijk eens daadkrachtig aan, bezuinigt waar nodig 
en stuurt het land zo in de goede richting.

“Ik ben blij met een rechtse regering, nu kunnen ze eindelijk de troep 
van links opruimen. Hopelijk blijft het een tijd zo, dat is beter voor 
de economie.”

“Het grote verspillen is voorbij. We accepteren (knarsetandend) de 
bezuinigingen omdat we weten dat het voor de toekomst beter is. 
Veel bedrijfstakken klimmen uit een dal. Door de macht en de hypo-
crisie van de banken staat de onroerendgoedmarkt nog negatief in 
ontwikkeling en dit zal moeten veranderen. De banken moeten nog 
overstag in het solidariteitsbeginsel en geld makkelijker vrijmaken. 
Als de onroerend-goedmarkt weer op gang komt, komt ook de 
economie weer op gang. Meer opdrachten, meer werkgelegenheid 
en dus economische groei.”

Een derde argument is dat ‘je positief moet zijn’. Dit motief heeft niet 
direct betrekking op de richting van Nederland, maar meer op de men-
tale staat van de respondent zelf. Al legt een enkeling juist een link 
met een hogere macht.

“Men moet toch positief blijven. Er zijn andere landen in de wereld 
waar het nog slechter is dan in Nederland.”

“Ik ben een optimistisch mens!”
“Ik geloof dat er een hogere macht is die voor ons zorgt en ik bid, 

hoop en geloof dat door Gods almacht het hoe dan ook goed komt 
met de mens.”

Slechts weinigen die vinden dat het de goede kant op gaat zijn echt 
onverdeeld positief. De meesten vinden dat het alles overziende de 
goede kant op gaat, maar noemen direct ook een waslijst aan minder 
goede punten. 

“Moeilijke keus. De betere kant heeft nipt gewonnen. Misschien is dat 
mijn eigen positieve denken. Ik heb alle zaken bij elkaar opgeteld en 
geloof dan nog in de betere kant. De Nederlander wil zich inzetten 
voor een betere kant. Zolang er een wil is, kan het een betere kant 
op. [...] Er zijn ook zaken die duidelijk de verkeerde kant op gaan. 
Zoals de armoede in eigen land. Mensen in ons eigen Nederland 
kunnen nauwelijks rondkomen en wij sturen miljoenen naar andere 
landen??? Ik heb niets tegen buitenlanders, ik vind wel dat ze zich 
aan moeten passen in Nederland. Het is ook niet altijd de schuld van 
de buitenlander. Vaak maakt hij dankbaar gebruik van speciale wet-
ten en regels waardoor er zelfs sprake is van positieve discriminatie. 
Ik maak me wel zorgen om het modale gezin. Je bent tegenwoordig 
bijna verplicht om met beide ouders te gaan werken om alle vaste 
lasten te kunnen betalen. De opvoeding van de kinderen schiet er 
dan bij in en twintig jaar later hebben we een generatie waar we 
niets mee kunnen.”

Sterke punten en positieve (zelf)beelden
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Een positieve levensinstelling

We besteden vaak aandacht aan ‘harde’ verschillen in opvattingen over 
samenleving en politiek, zoals naar sekse, leeftijd en vooral opleiding-
sniveau. Dit keer kijken we naar verschillen in zelfbeeld en hoe die 
samenhangen met opvattingen. Tabel 2.4 biedt acht indicatoren. De 
stellingen zijn ontleend aan metingen van verschillende psychologi-
sche en sociologische concepten (zoals locus of control, just world syndrome 
en risk aversion) en maken daar onderdeel uit van langere schalen. Met 
deze combinatie van metingen gaan we geen grote prijzen op psycho-
logiecongressen binnenhalen, maar binnen de beperkte mogelijkhe-
den van onze vragenlijst kunnen ze wel een aardig beeld geven van hoe 
Nederlanders zichzelf zien. Dat beeld is tamelijk positief.5 Bij zeven van 
de acht metingen wordt meer dan 50 gescoord, wat wil zeggen dat men 
meer neigt naar instemming met positieve stellingen en afwijzing van 
negatieve stellingen dan omgekeerd. Uitzondering is de stelling over 
sociaal comfort met een gemiddelde score. We hebben in de tabel ook 
opleidingsniveau opgenomen, omdat we daarop doorgaans de groot-
ste verschillen in opvattingen zien en het voor de hand ligt dat hier ook 
grote verschillen in zelfbeeld worden aangetroffen. Die verschillen zijn 
er inderdaad, maar niet heel groot.6

5 En ook tamelijk stabiel, zij het dat zich 
in de loop van het 2011 bij ‘greep’, 
‘controle’ en ‘optimisme’ een daling 
voordoet. Deze houdt waarschijnlijk 
verband met toenemende econo-
mische onzekerheden. De grootste 
stijging doet zich voor bij ‘greep’: de 
instemming met de stelling ‘Ik heb 
het gevoel dat ik weinig grip heb op 
mijn eigen toekomst’ loopt op van 
20% in het eerste kwartaal via 23% en 
25% naar 30% in het laatste kwartaal. 
Eerder gingen we uitgebreider op deze 
vraag in (cob 2010|4: 21-28). Wie geen 
grip zegt te hebben, motiveert dat 
vaak met ongunstige externe omstan-
digheden en onzekerheden. Wie wel 
grip zegt te hebben, wijst zelden op 
gunstige omstandigheden, maar stelt 
dat het van jezelf afhangt wat je van je 
leven maakt.

6 Variërend van 3 punten verschil tussen 
hoger- en lageropgeleiden bij een posi-
tief zelfbeeld tot 11/12 punten bij greep 
en controle. In termen van verklaarde 
variantie zijn de grootste verschillen bij 
optimisme en controle, waar 4% door 
opleidingsniveau wordt verklaard (bij 
de samenvattende maat op de laatste 
regel 5%).

Tabel 2.4 Reacties op stellingen over de eigen persoon(lijkheid), bevolking van 18+, 2011 (scores)a

    opleidingsniveau

    allen lager midden hoger

positief zelfbeeld: zeer oneens → zeer eens met 
‘Over het algemeen denk ik heel positief over mezelf.’ 69 67 69 70

greep op het leven: zeer eens → zeer oneens met 
‘Ik heb het gevoel dat ik weinig grip heb op mijn eigen toekomst.’ 56 51 56 62

controle: zeer eens → zeer oneens met 
‘Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen.’ 57 52 56 64

verbondenheid: zeer eens → zeer oneens met 
‘Ik voel me van andere mensen geïsoleerd.’ 74 71 74 78

optimisme: zeer oneens → zeer eens met ‘
Ik ben optimistisch over mijn toekomst.’ 65 61 65 70

eerlijke behandeling: zeer oneens → zeer eens met 
‘In het algemeen word ik eerlijk behandeld.’ 70 67 69 73

sociaal comfort: zeer eens → zeer oneens met 
‘Ik voel me ongemakkelijk in onbekende situaties.’b 51 48 50 54

risicobereidheid: zeer oneens → zeer eens met 
‘Ik durf dingen te veranderen, ook al loop ik het risico dat het mislukt.’b 63 59 64 67

levensinstelling: negatief → positief
(gemiddelde waarde zonder sociale vaardigheid en risicobereidheid) 65 62 65 69

a  Scores van 0 – 100 (50 = neutraal en ‘ik weet het niet’). 
b  Alleen gevraagd in het derde en vierde kwartaal en daarom buiten de samenvattende schaal gehouden.

Bron: cob 2011/1-2011/4
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Hoewel afkomstig uit metingen van verschillende theoretische concep-
ten, zijn de zes indicatoren waarover we voor heel 2011 gegevens heb-
ben toch samen te vatten in een enkele schaal die we ‘levensinstelling’ 
noemen en loopt van heel negatief (0 = zeer oneens met drie positieve 
stellingen en zeer eens met drie negatieve) tot heel positief beeld (100 = 
zeer eens met de positieve en zeer oneens met de negatieve).7

 We onderscheiden drie groepen van elk ongeveer een derde van de 
bevolking: mensen met een negatieve levensinstelling (34% met een 
score onder 60), de middencategorie (34% met scores tussen 60 en 75) en 
mensen met een positieve instelling (31% met scores vanaf 75). In tabel-
len 2.5-2.7 is vermeld hoe groot de groep met een positieve instelling 
in diverse bevolkingsgroepen is. Het minst treffen we haar aan onder 
arbeidsongeschikten en werklozen (13%). Een positieve levensinstelling 
vinden we veel onder jongeren, hogeropgeleiden, mensen met hogere 
inkomens, zelfstandigen, kijkers naar PowNews, lezers van de nrc en 
kiezers van de vvd. Deze categorieën overlappen en combinaties leveren 
hogere percentages op (zo heeft 65% van de bovenmodale nrc-lezende 
vvd-stemmers een positieve levensinstelling).

Wat maakt een positieve levensinstelling uit voor hoe men tegen de 
samenleving en de politiek aankijkt? Dat brengt tabel 2.8 in beeld. Naast 
de twee zaken die eerder in dit hoofdstuk aan de orde kwamen – sterke 
punten van de samenleving en de opvatting dat het met Nederland al 
met al de goede kant op gaat – zijn opvattingen uit hoofdstuk 1 toege-
voegd en nog enkele die regelmatig aan bod komen in onze kwartaal-
rapportages. De verschillen zijn vaak aanzienlijk. Zo vindt van de groep 
met een negatieve levensinstelling slechts 17% het de goede kant op 
gaan met Nederland en van de groep met een positieve levensinstelling 
41%. In de eerste groep vindt 47% dat de overheid te weinig doet voor 
‘mensen zoals ik’, in de tweede groep 24%. In overeenstemming met 
eerder onderzoek is het beeld dat mensen van zichzelf hebben van grote 
invloed op hoe ze tegen de samenleving en politiek aankijken.8

 De vraag is wat daarvan overblijft als rekening wordt gehouden met 
andere verschillen tussen mensen. Dat is niet zo makkelijk in kaart te 
brengen, maar de cijfers in de laatste kolom van tabel 2.8 geven een 
indruk. Waarden van de Wald-statistiek geven aan hoe sterk de drie 
groepen verschillen in opvattingen als we geen rekening houden met 
andere kenmerken en wel rekening houden met de kenmerken uit de 
tabellen 2.4-2.7, dus van sekse en leeftijd tot en met mediagebruik en 
politieke voorkeur. Ter vergelijking zijn tussen haakjes de waarden van 
de Wald-statistiek opgenomen voor het onderscheidingsvermogen van 
opleidingsniveau (ook gecontroleerd voor alle andere kenmerken). 
 In alle gevallen vermindert het statistische effect van de levensinstel-
ling substantieel als rekening wordt gehouden met andere kenmerken. 
Dat ligt ook voor de hand, want diverse opvattingen zijn nogal politiek 
en zullen nauw verband houden met de partijpolitieke voorkeur. Het is 
opmerkelijk dat de levensinstelling verschil blijft maken. Levensinstel-
ling blijft meestal ook meer onderscheidend dan opleiding, het kenmerk 
dat we meestal naar voren halen als we op zoek gaan naar wat mensen 
het meest onderscheidt in sociale en politieke opvattingen. 

Tabel 2.5 Mensen met een positieve 
  levensinstelling, naar diverse 
  categorieën (in procenten)

allen 31
vrouw 32
man 30
18-34 jaar 38
35-54 35
55+  22
hogeropgeleid 43
middengroep 31
lageropgeleid 20
bovenmodaal inkomen 45
modaal 31
onbekend inkomen 28
benedenmodaal inkomen 27
zelfstandige 40
werknemer 38
student 37
huisvrouw/man 21
gepensioneerde 19
arbeidsongeschikte/werkloze 13

Bron: cob 2011/1-4

Tabel 2.6 Mensen met een positieve 
  levensinstelling, naar media-
  gebruik (in procenten)

allen 31
regelmatige kijkers naar:  
PowNews  38
Pauw en Witteman 32
rtl 4 Nieuws 32
nos journaal  32
kijkt nergens regelmatig naar  31
Buitenhof  27
Hart van Nederland (vroeg en laat) 26
regelmatige lezers van: 
nrc Handelsblad / Next 45
de Volkskrant 37
leest geen enkele krant regelmatig  33
Algemeen Dagblad 32
De Telegraaf  29
Trouw 28
Nederlands en Reformatorisch Dagblad 27

Bron: cob 2011/1-4

7 Principale-componentanalyse levert 
geen goed interpreteerbaar multi-
dimensioneel patroon op. De eerste 
component verklaart een respectabele 
45% van de totale variantie van de 
zes indicatoren. We gebruiken verder 
een ongewogen additieve schaal 
(Cronbach’s alfa 0,75; correlatie met 
factorscores 0,99).

8 cpb/scp, Strategisch Europa, Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau en 
Centraal Plan-bureau, 2009, p. 53 e.v.

Sterke punten en positieve (zelf)beelden



burgerperspec tieven 2011 |  4                                                          25

Tabel 2.8 Verschillen in opvattingen tussen groepen met een verschillende levensinstelling, bevolking van 18+, 2011 
 (in procenten en indicaties voor verklaringskracht)

  negatief  positief Wald-statistiek voor
  ingesteld middengroep ingesteld instelling (en opleiding)a

  (34%) (34%) (31%)

noemt een of meer zaken om trots op te zijn (tabel 2.1) 53 66 76 159*** → 60*** (73***)

vindt dat het (duidelijk) meer de goede kant op gaat 
met Nederland (figuur 1.1)  17 29 41 191*** → 116*** (4)

geeft de Nederlandse economie een vol-doende (figuur 1.1) 53 73 83 142*** → 80*** (1)

verwacht gelijke of betere economie (figuur 1.1)  49 63 72 291*** → 173*** (22***)

geeft politiek in Den Haag een voldoende (figuur 1.1)  37 53 66 203*** → 96*** (5) 

geeft de Tweede Kamer een voldoende voor vertrouwen 
(figuur 1.2)   43 61 71 214*** → 91*** (13*)

eens met ‘Over het algemeen zijn de meeste mensen 
wel te vertrouwen’   45 64 75 272*** → 177*** (38***)

eens met ‘Het Nederlands lidmaatschap van de eu 
is een goede zaak’ (figuur 1.4)  33 49 55 115*** → 44*** (33***)

eens met ‘Mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen 
van het verdwijnen van de grenzen en het meer open 
worden van onze economie’  26 17 15 63*** → 20*** (15***)

eens met ‘De aanwezigheid van verschillende culturen
is winst voor onze samenleving’   32 43 52 116*** → 37*** (63***)

eens met ‘De overheid doet onvoldoende voor mensen
zoals ik’ (tabel 1.7)   47 34 24 165*** → 62*** (16***)

eens met ‘Politici gaan vaak onbehoorlijk met elkaar om’ 
(tabel 1.7)   46 39 33 49*** → 15*** (9*)

a De Wald-statistiek geeft aan hoe verklarend de levensinstelling is voor de verschillen in opvattingen (hoe groter het getal hoe beter de le-
vensinstellingen onderscheiden): vóór het pijltje als er geen rekening wordt gehouden met an-dere kenmerken en na het pijltje als rekening 
wordt gehouden met de sociaaldemografische kenmerken, het media-gebruik en de politieke voorkeuren in tabel 2.5-2.7. Ter vergelijking is 
tussen haakjes ook de Wald-waarde vermeld van opleiding als rekening wordt gehouden met alle andere kenmerken.

Bron: cob 2011/1-4

Tabel 2.7 Mensen met een positieve 
  levensinstelling, naar stem-
  intentie (in procenten)

allen 31
vvd  48
d66  40
cu  37
gl  36
pvda 29
anders 28
sp  27
pvv  27
weet nog niet 26
cda  26
gaat niet stemmen 21

Bron: cob 2011/1-4

Over de achtergronden van een positieve levensinstelling valt met psy-
chologisch en biografisch onderzoek ongetwijfeld veel meer te zeggen, 
maar voor beleidsmakers en onderzoekers van de publieke opinie is het 
een gegeven waar ze weinig aan kunnen doen en weinig aan kunnen 
verklaren. Mensen denken deels verschillend over de samenleving en 
politiek omdat ze nu eenmaal verschillend in het leven staan. Het kan zo 
simpel zijn als de toelichting van een respondent eerder in dit hoofdstuk 
waarom hij vindt dat het al met al de goede kant op gaat met Nederland: 

‘Ik ben een optimistisch mens!’
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Hoewel velen er niet regelmatig bij stilstaan beïnvloedt de inrichting van 
Nederland sterk het dagelijks leven. Hoe zien de gebouwde omgeving en 
de openbare ruimte eruit. Is het daar aangenaam verblijven? Is de ruimte 
toegankelijk en veilig? Veilig in sociale zin, geen overlast en criminali-
teit, maar ook in fysieke zin, zoals verkeersveiligheid of bescherming 
tegen overstroming. Krijgen functies zoals wonen, werken, ontspan-
nen en verplaatsen voldoende ruimte? Of is er juist een problematisch 
overschot aan woningen of bedrijfsgebouwen waardoor leegstand en 
verloedering dreigen? 
 We hebben hier te maken met een bij uitstek plaatsgebonden onder-
werp. Bovendien speelt de inrichting van de leefomgeving op verschil-
lende schaalniveaus. De woonbuurt is het meest nabij. Wat maakt het 
daar prettig wonen en leven en wat heeft de burger daar zelf over te zeg-
gen? Dan is er de wijdere woon- en leefomgeving: werk, voorzieningen, 
natuur en landschap om in te ontspannen, sociale contacten en de 
infrastructuur om dit alles fysiek te bereiken: een wegennet, fietspaden, 
openbaar vervoer. 
 De problematiek rond de ruimtelijke inrichting verschilt binnen 
Nederland per regio. Na decennia van bevolkingsgroei is in perifere 
regio’s bevolkingskrimp ingetreden, terwijl de Randstad groeit en dat naar 
verwachting blijft doen.1 In de Randstad doet zich het dilemma voor van 
concentratie van woningbouw in stedelijk gebied versus het offeren van 
groene buffers en nationale landschappen zoals het Groene Hart, maar 
ook het Rivierengebied. De bereikbaarheid wordt vooral gehinderd door 
drukte op de weg, die weer samenhangt met de mate waarin suburbaan 
gebouwd wordt. In perifere gebieden is de opgave om bij verlies van 
werkgelegenheid in de regio en het vertrek van jonge, werkende mensen 
draagvlak te behouden voor een lokale gemeenschap en voorzieningen. 
 We gaan na hoe Nederlanders aankijken tegen de ruimtelijke inrich-
ting van Nederland. Vinden ze het een belangrijk onderwerp? Welke asso-
ciaties krijgen ze erbij en welke afwegingen maken ze bij dilemma’s? We 
maken onderscheid tussen het niveau van de eigen woonbuurt en meer 
algemene inrichtingskwesties en dilemma’s die in Nederland spelen.

Ruimtelijke inrichting: niet top of mind, wel belangrijk

Dat ruimtelijke ordening en milieu niet bovenaan het prioriteitenlijstje 
van de burgers staan zagen we al in hoofdstuk 1. Natuur en milieu staat op 
de voorlaatste plaats in de rangorde van probleembesef; verkeer en fysieke 
leefomgeving staat wat hoger, op een achtste plaats. Beide zijn sinds 2008 
gezakt in de urgentiebeleving. 
 Hoewel ruimtelijke ordening niet voor op de tong ligt wordt het 
toch wel belangrijk gevonden. Ze raakt namelijk aan veel terreinen 
waar burgers mee te maken hebben. Zo heeft het wegennet gevolgen 
voor de tijd die nodig is om naar het werk te gaan en heeft een woonge-
bied invloed op de kwaliteit van leven. Voor de lageropgeleiden is het 
onderwerp wat abstract. Ze hebben er eigenlijk nooit over nagedacht 
maar realiseren zich door er over te praten wel hoe belangrijk bepaalde 
keuzes op dit gebied zijn.
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Kernpunten 

→  Ruimtelijke ordening en milieu 
zijn verre van top of mind. Eenmaal 
aan de praat over concrete 
zaken als wonen, verkeer en 
vervoer, parken, landschap en 
natuur realiseert men zich dat 
de fysieke omgeving van groot 
belang is voor het dagelijks leven. 
De betrokkenheid is – vooral bij 
lageropgeleiden – het grootst bij 
de directe leefomgeving. Zij zijn 
minder thuis in landelijke debat-
ten over inrichtings- en milieu-
kwesties.

 →  In de directe leefomgeving zijn 
sociale kenmerken, vooral de 
bevolkingssamenstelling in de 
wijk en sociale omgang, het 
belangrijkst. Van de fysieke 
kenmerken hecht men aan groen 
in de woonomgeving, vooral 
gebruiksgroen. Een collectieve 
ergernis betreft de leegstand van 
kantoren.

→  Nederlanders zijn verdeeld over 
de balans tussen natuurbelangen 
en economisch belang; aan-
hangers van de coalitiepartijen 
(inclusief de gedoogpartner pvv) 
stellen economische belangen 
meer op de voorgrond. Een meer-
derheid hecht aan bescherming 
van oude polders tegen bebou-
wing, vanwege nostalgie en de 
associatie van die polders met de 
Nederlandse identiteit. 

1 Volgens het Planbureau voor de Leef-
omgeving: Ruimtelijke verkenning 2011. 
Den Haag: pbl, 2011.
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De gespreksdeelnemers hebben niet over alle aangesneden onderwerpen 
een duidelijke mening en dat bemoeilijkt de discussie. Men benadert ruim-
telijke ordening sterk vanuit het eigen perspectief: met eigen ervaringen in 
de directe woonomgeving, zoals overlast in de buurt, woningnood en leeg-
stand van kantoren. In zowel Amsterdam als Den Bosch zijn de gesprekken 
ook sterk gekleurd door de deelname van vooral stadsbewoners. 
 De discussiegroepen met hogeropgeleiden gaven een wat levendiger 
uitwisseling, mede omdat ze meer referentiemateriaal van buiten de eigen 
woongemeente aandroegen. Hogeropgeleiden kwamen met een breder 
scala aan associaties, zoals over recreëren, infrastructuur en landbouw. 
Ruimtelijke problemen die in Nederland spelen zijn volgens hen onder 
meer de bevolkingsconcentratie in de Randstad, waterbeheersing en 
ruimtebeslag van windmolenparken. Ook hadden ze meer oog voor maat-
schappelijke ontwikkelingen met ruimtelijke consequenties, zoals het 
nieuwe werken en de stijging van de zeespiegel. 
 De argumenten uit het maatschappelijke en politieke debat over 
ruimtelijke ordening lijken nauwelijks een rol te spelen in de gehanteerde 
frames. Men lijkt niet erg op de hoogte van wat er speelt (wel of geen lan-
delijke regie, ecologische hoofdstructuur, wel of geen woningbouw in het 
groene hart, enz.).
 De inrichting van Nederland roept geen sterke emoties op. De meest 
unanieme verontwaardiging betrof leegstaande kantoorpanden2, vooral 
in combinatie met een woningtekort. Een andere kwestie die bij een aan-
tal deelnemers stemverheffing teweeg bracht was vijfbaanswegen met een 
snelheidsbeperking van 100 kilometer. Positieve emoties kwamen boven 
tafel als over kwaliteiten van de eigen buurt en stad gesproken werd, zoals 
een gezellige, gemengde bevolkingssamenstelling en veel voorzieningen 
in de directe omgeving. Enthousiasme was er ook over groen in de buurt.

Inrichting van Nederland wordt niet louter fysiek geduid 
Bij de stelling ‘We moeten bij beslissingen over de inrichting van Neder-
land meer rekening houden met toekomstige generaties’ (figuur 3.1) in de 
enquête merken vooral mensen met een neutraal antwoord meermalen 
op dat ‘je niet kan weten wat in de toekomst nodig is’:

“We kunnen niet voorzien wat toekomstige generaties nodig hebben. 
 We kunnen wel bepalen wat voor ons goed is en dat is over het 
algemeen ook wat voor toekomstige generaties goed is: voedsel 
en onderdak voor iedereen, goede scholing voor de kinderen, een 
gezonde/veilige leefomgeving. De rest is koffiedik kijken en loopt het 
risico met hypes politiek te gaan bedrijven.” (vrouw, 56 jaar)

Deze reactie laat zien dat men ‘inrichting van Nederland’ breder opvat dan 
alleen in fysieke zin, zoals dat bij de groepsgesprekken ook heel duidelijk 
bleek (waarover later meer). Op de stelling over de inrichting van Neder-
land in relatie tot toekomstige generaties werden allerlei maatschappe-
lijke kwesties genoemd, zoals dat we toekomstige generaties niet met een 

‘staatsschuld’ of ‘schuldenlast’ mogen opzadelen. Dit is overigens gezegd 
door mensen met uiteenlopende politieke voorkeuren. Daarnaast wordt 
genoemd dat onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en veilig-
heid voor toekomstige generaties gewaarborgd moeten zijn, terwijl ook 

Kwartaalthema:   De inrichting van Nederland

→  Minder doen aan natuurbeheer 
wegens geldgebrek is voor de 
meeste Nederlanders geen optie. 
Ze kiezen ofwel voor meer inzet 
van vrijwilligers die behalve 
goedkoop ook goed gemotiveerd 
zouden zijn, ofwel voor meer 
mogelijkheden voor onderne-
merschap in of rond natuurge-
bieden. Dat laatste meestal wel 
met uitzondering van (recreatie-) 
woningbouw.

→  Aanhangers van vvd en pvv zijn 
de grootste pleitbezorgers van 
hogere maximumsnelheden en 
meer wegen. Ergernis over de 
snelheidsbeperking op vijfbaans-
wegen leeft breder.

→  Ondanks de mogelijk vertra-
gende werking hecht een (kleine) 
meerderheid aan inspraak bij 
grote bouwplannen. Vrijheid bij 
verbouwingen van particuliere 
woningen vindt veel meer bijval, 
al is er ook wel vrees voor ‘Belgi-
sche toestanden’.

 2 Zie Binnenlands Bestuur, 28-10-2011. Het 
zou gaan om zeven miljoen vierkante 
meter leegstaande kantoren en de 
overtollige ruimte zal nog toenemen.
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vaak het thema goed en vooral betaalbaar wonen wordt aangekaart. Vaak 
worden in een adem zowel fysieke als andere thema’s genoemd:

“Schone lucht, vrijheid, democratie, meer gelijkheid en bewogenheid 
met de zwakkeren in de samenleving.” (vrouw, 46 jaar)

“Meer groen, ruimte, gezondheid, vrije tijd en opleiding. Minder geld, 
bakstenen en ratraces.” (man, 55 jaar)

Eerste associatie: goede en betaalbare woningen
Wanneer mensen nadenken over de behoeften van toekomstige genera-
ties aan ruimtelijke functies, komt als belangrijkste ‘wonen’ naar voren, 
soms specifieker ‘betaalbaar wonen’ (relatief vaak door lageropgeleiden). 
In de enquête spreekt men meestal in algemene termen (‘voldoende 
betaalbare woningen’), maar een enkeling verwijst naar een persoonlijke 
ervaring:

“Wonen moet beter worden, want de meeste tijd van ons leven ben je 
thuis. Ik heb zelf ervaren wat het met je doet als je van een huurhuis 
in een niet mooie wijk naar een mooi huis in een aantrekkelijke buurt 
gaat.” (man, 65 jaar)

Slechts enkele keren wordt duurzaam bouwen aangedragen; soms zegt 
men dat er minder gebouwd moet worden uit natuurbehoud.
Na wonen is ‘natuur en landschap’ het meest genoemde inrichtingsele-
ment. Wie dat aspect noemt, bedoelt dat de natuur ontzien moet worden, 
onder meer voor toekomstige generaties:

“Toekomstige generaties hebben ook natuur in de vorm van bossen, wei-
den, ongerepte duinen nodig als wij. Zij zullen het volbouwen van Neder-
land met wegen en Vinex-locaties niet waarderen, verwacht ik. Nederland 
is vol, alhoewel ik dat anders bedoel dan Wilders.” (man, 57 jaar)

Minder vaak genoemd zijn openbaar vervoer, een goed wegennet, duur-
zame voedselproductie, groen in het algemeen of de woonbuurt in het 
bijzonder, leefbare dorpen, spreiding van economische activiteiten of de 
gevolgen van de zeespiegelstijging. 
 Als milieuthema wordt duurzame energie het vaakst spontaan 
genoemd, net zo vaak als natuurbehoud; een enkeling noemt zuinige 
auto’s. Een ander spontaan aangekaart thema is een schoon milieu, 
vooral de lucht- en waterkwaliteit. Kennelijk associeert men deze 
milieuthema’s met ‘de inrichting van Nederland’. Als het om duurzame 
energie gaat wordt zowel in de groepsgesprekken als in de toelichting in 
de enquête wel verwezen naar Duitsland. Dat dit land op Nederland een 
straatlengte voor ligt in duurzame energie is niet onopgemerkt gebleven. 
Een deelnemer aan de groepsgesprekken in Den Bosch vindt dat er meer 
ruimte moet komen voor particuliere initiatieven voor duurzame ener-
gieopwekking: als voorbeeld noemt ze Duitsland, waar hele dorpen met 
windmolens en zonnepanelen in hun eigen energie kunnen voorzien.
 De inrichting van Nederland wekt ook associaties met duurzaamheid. 
Maar die zullen mede zijn ingegeven door de koppeling van inrichting 
aan toekomstige generaties. Een (representatieve) meerderheid van 
driekwart is het (zeer) eens met de stelling dat bij de inrichting rekening 
gehouden moet worden met toekomstige generaties; de rest is neutraal, 
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behoudens 2% oneens. Jongeren zijn het wat vaker eens, lageropgeleiden 
wat minder vaak; zij oordelen vaker neutraal. Potentiële cda-, gl- en 
d66-stemmers zijn het vaker eens met de stelling (tabel 3.2).

De directe leefomgeving

Sociale kwaliteit belangrijker dan fysieke
Over de directe, eigen leefomgeving zijn de meeste Nederlanders tevre-
den. Het gemiddelde rapportcijfer voor de eigen buurt is 7,7; slechts 6% 
geeft geen voldoende en twee derde geeft een 8 of hoger. De verschillen 
tussen bevolkingsgroepen zijn vrij klein: vrouwen en mensen van mid-
delbare leeftijd zijn gemiddeld wat tevredener. Volgens landelijk, groot-
schalig woononderzoek dat sinds de jaren zeventig gehouden wordt is 
84% tevreden of zeer tevreden met de eigen woonomgeving, waarbij 
zich een klein verschil voordoet naar inkomen en opleiding.3 Hoger gaat 
samen met meer tevreden, maar dat wordt anders als de feitelijke omge-
vingskwaliteit in ogenschouw wordt genomen. Hogeropgeleiden blijken 
dan juist hogere eisen te stellen en met eenzelfde kwaliteit minder 
tevreden te zijn, waar lageropgeleiden eventuele ongemakken eerder als 
facts of life accepteren. 
 In de focusgroepen in Amsterdam en Den Bosch is ingegaan op de 
ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving. Voor de meeste mensen 
is het erg belangrijk hoe hun woonomgeving er uit ziet en vooral ook 
wie er wonen. De sfeer in een straat of buurt moet goed zijn; mensen 
willen echt thuis komen in hun buurt en zich er veilig voelen “Het sfeertje 
is belangrijk, je komt thuis.” De inrichting van de buurt wordt afgemeten aan 
het woongenot. De schaal waarop men kijkt verschilt wel: de een kijkt 
naar de hele buurt, de ander alleen naar de eigen straat.
 De omgevingskwaliteit valt uiteen in fysieke en sociale kwaliteiten. 
In beide categorieën zijn wat kenmerken voorgelegd in de enquête met 
de vraag hoe belangrijk ze zijn en hoe tevreden men ermee is (figuur 
3.2). In belang doen de genoemde kenmerken weinig voor elkaar onder. 
Alleen een aantrekkelijke bebouwing is iets minder belangrijk; dat is 
kennelijk de slagroom op de taart. Sociale kenmerken wegen zwaar, 
vooral voldoende vertrouwd zijn met de buren, zodat je voor hulp kunt 
aankloppen, en geen overlast van omwonenden hebben. Dat komt ook 
in de groepsgesprekken sterk naar voren.

Mensen kijken niet strikt naar de ruimtelijke inrichting, maar ook naar 
de gevolgen ervan, zoals de bevolkingssamenstelling, het aanbod aan 
voorzieningen of de vestiging van ongewenste activiteiten.
Echt ontevreden met de buurt is maar een klein aandeel van de bevol-
king. Dat heeft vrijwel altijd te maken met overlast, verloedering en 
onveiligheid in de buurt en doet zich het meest voor in sterk stedelijke 
woonmilieus met een hoge bebouwingsdichtheid en een relatief arme 
en bovendien heterogene bevolking. Daar is weinig sociale controle; het 
is de keerzijde van de stedelijke dynamiek die ook juist aantrekkelijke 
kanten heeft.

Figuur 3.1 
Stelling 'We moeten bij beslissingen 
over de inrichting van Nederland 
meer rekening houden met toe-
komstige generaties', bevolking 
van 18+, 2011/4 (in procenten)

        (zeer) eens

          neutraal / weet niet

          (zeer) oneens

3 WoON onderzoek Nederland, zie onder 
meer De sociale staat van Nederland 2011. 
Den Haag: scp, 2011, p. 283-303.
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Figuur 3.2 Belang van en tevredenheid over kenmerken van de eigen woonbuurt, bevolking van 18+, 2011/4 (in procenten)

Bron: cob 2011/4
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Zo spreekt een deelnemer uit het centrum van Den Bosch over zijn  
ongemak in de buurt, wat hem ertoe brengt te verhuizen naar een 
andere woonplaats:

“Ik stoor me erg aan al het geweld op het plein waar ik woon. Van 
donderdag- tot zondagnacht heb ik last van het lawaai van dronken 
mensen. Ze komen uit de stad en vernielen van alles. Er wordt in coke 
gehandeld. Fietsen worden in elkaar getrapt. Ik heb zaterdag nog de 
politie gebeld omdat er hangjongeren tegen mijn deur stonden te 
pissen. Dan zeggen ze: over drie kwartier komen we langs, maar er 
gebeurt niets.” (man, Den Bosch, groep lageropgeleiden)

Ook ‘rust’ wordt genoemd als een van de belangrijkste aspecten voor 
tevredenheid met de woonomgeving. Bij doorvragen wordt met rust 
bijna steeds bedoeld de afwezigheid van overlast door hangjongeren:
A: “Ik vind rust: geen lawaai.” (Den Bosch, groep lageropgeleiden)
B: “Dat ze ’s nachts geen rondjes door de buurt rijden en toeteren, dat ze geen 

fietsen in elkaar trappen.”
C: “Het gaat vooral om hangjongeren. Als je last van je buren hebt, kun 

je dat wel met ze regelen.”

Als gevraagd wordt wat het allerbelangrijkste is wordt veiligheid en 
‘schoon’ genoemd. Dan wordt ook duidelijk hoe sociale dynamiek en 
fysieke omgeving in elkaar grijpen. Veiligheid heeft een sociale en een 
fysieke kant. Het sociale aspect slaat op hangjongeren die een onveilig 
gevoel oproepen. Het fysieke slaat op verlichting van de buurt en van 
onoverzichtelijke plekken (groen, tunneltjes, brandgangen tussen en 
achter de huizen) waar kwaadwillende mensen zich kunnen verschuilen. 

Kwartaalthema:   De inrichting van Nederland



burgerperspec tieven 2011 |  4                                                          31

Bij ‘schoon’ wordt gedoeld op het gedrag van medeburgers:
A: “Als je ziet wat er bij mij op straat ligt, dat is niet normaal. Ik zit net in de 

loop naar het centrum. Iedereen gooit zijn troep gewoon op straat.” (Den 
Bosch, groep lageropgeleiden)

B: “Mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik was laatst in de 
Efteling. Daar zat een gezin aan een tafel te eten en die lieten gewoon hun 
rommel achter. Wat voor voorbeeld geven die ouders aan hun kinderen?” 

C: “Ik denk dat je daar boetes op moet gaan zetten.”

In Amsterdam noemen sommige mensen de fysieke verbetering van hun 
buurt. 

“Ik woon in de Tsaar Peter-buurt. In 1999 ben ik er komen wonen, een 
aggenebbisj buurt met tippelzones. In vijftien jaar is de buurt beoor-
deeld als een van de beste van Amsterdam. Dure koopwoningen, 
goedkope huurwoningen. Het is zo’n fijne, prettige buurt geworden, 
kleine winkeltjes in de straat; de renovatie van de straat is bijna 
voltooid. Het is top geworden. Een goede mix.” (Amsterdam, groep 
hogeropgeleiden)

Hoewel overlast en onveiligheid het diepst ingrijpen in het woongenot 
van mensen, is men vaker niet tevreden met de verkeersveiligheid, de 
schoonheid van de straten en de aantrekkelijkheid van de bebouwing 
(figuur 3.2). Daarmee is bijna een derde niet echt tevreden. De kenmer-
ken die het meest de tevredenheid bepalen, rekening houdend met de 
andere omgevingskenmerken, met de stedelijkheid van de woonom-
geving en met enkele persoons- en huishoudenskenmerken, zijn het 
ontbreken van overlast, een aantrekkelijke bebouwing en groen in de 
buurt. Overigens is het ontbreken van overlast een basisvoorwaarde 
voor het thuis voelen in de buurt, terwijl een aantrekkelijke bebouwing 
de toch al redelijk tevreden bewoner nog tevredener maakt. Opvallend is 
dat ook de aanwezigheid van groen in de buurt significant van invloed is 
op de tevredenheid. We komen daar later op terug.

Groot- en kleinstedelijke charmes: voorzieningen, bevolkingsmix, 
compact
In Amsterdam prijst men als goede elementen in de eigen woonom-
geving het grootstedelijke karakter van de buurten. Niet alleen wie er 
wonen is belangrijk, maar ook hoe de buurt eruit ziet en wat er te doen 
is. Men spreekt over een groot en gevarieerd winkelaanbod, veel sfeer, 
veel horeca, een goede mix van woningtypen, voldoende groen, dicht 
bij het centrum, alles dicht in de buurt, altijd wat te doen:

“Ik vind alles mooi, woon in de Pijp. Ik kan het Concertgebouw zien, de 
Albert Cuyp. Je bent 300 meter van alles.” (Amsterdam)

Ook hogeropgeleide Bosschenaren zijn erg tevreden met de eigen, 
kleine stad. Ze noemen het kleinschalige centrum, een goede mix van 
bevolkingsgroepen in de meeste wijken en voldoende groen, zowel in 
de eigen leefomgeving als net buiten de stad:
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A: “Ik ben zo blij met deze stad, fantastisch gewoon. Water en polder in de 
buurt. En ook planologisch hebben ze het geweldig gedaan. Den Bosch 
heeft altijd gezorgd dat rijk, arm, sociaal zwak en sterk, en hulpbehoevend 
door elkaar wonen.” 

B: “Klopt, waar ik woon heb je ook huur en koop door elkaar. Het is echt een 
gemêleerde wijk, je hebt stukken die er goed bij staan en stukken die er 
minder goed bij staan. Het centrum ziet er goed uit, maar ja, dat trekt 1,2 
miljoen toeristen per jaar.” 

C: “Het compacte vind ik fijn van Den Bosch. Ik kom zelf uit Amsterdam. Ik 
woon hier in het centrum en in twee minuten ben ik daar en in twee minu-
ten daar, heerlijk.” 

Gevraagd naar de aspecten die van belang zijn voor de tevredenheid met 
de leefomgeving, noemt men sociale diversiteit, groen, (verkeers)veilig-
heid en voorzieningen. 
 De charmes die aangeduid worden zijn deels dezelfde elementen die 
ook landelijk prioriteit hebben (veiligheid en groen), terwijl sociaal-cul-
turele diversiteit en een rijk aanbod van culturele voorzieningen typisch 
stadse kwaliteiten zijn die een bijpassend publiek aanspreken. Echte 
stadsliefhebbers nemen vaak eventuele ongemakken, zoals een hoge 
woondichtheid, drukte en lawaaierigheid, voor lief. Een rijk aanbod van 
met name culturele voorzieningen, maar ook een hoge dichtheid van 
monumenten hebben een gunstig effect op de vastgoedwaarde.4  Zowel 
Amsterdam als Den Bosch heeft die kwaliteiten.
 Opgemerkt wordt ook dat tevredenheid met je woonomgeving afhan-
kelijk is van je levensfase. Studenten en mensen die nog geen kinderen 
hebben vinden volgens de deelnemers voorzieningen in de stad, zoals 
winkels, horeca en bioscopen, belangrijker dan groen in de buurt. Voor 
mensen die opgroeiende kinderen hebben, zijn groen, rust en (verkeers)
veiligheid juist weer belangrijk:

“Het hangt er vanaf in welke levensfase je verkeert. Als student woon 
je liever in de stad, als je kinderen hebt wil je groen in de buurt.” (Den 
Bosch, groep hogeropgeleiden)

Deze vaststelling klopt met de mate waarin verschillende groepen 
voorkeur hebben voor een suburbane woonomgeving met ruime eenge-
zinshuizen, ruimte en rust in de omgeving. Vooral mensen die kinderen 
hebben of willen verhuizen naar de rand van de stad of buitengemeenten.5 
 Er zijn geen gesprekken gevoerd in de contramal van de stedelijke 
omgeving: het ‘echte’ platteland (dus niet de suburbane randstedelijke 
dorpen) en de krimpregio’s. Daar zijn overlast en onveiligheid nauwe-
lijks aan de orde, maar wel factoren als verlies van werkgelegenheid, 
jongeren die wegtrekken, sociale gemeenschappen die uiteenvallen en 
sluiting van basisscholen en winkels. Ook kan in de dorpen fysiek verval 
optreden door leegstand van huizen en gebrek aan onderhoud.

Nederlanders hechten veel belang aan groen in de woonomgeving
Groen in de buurt domineert als thema dat alle groepen spontaan te 
berde brengen bij de vraag wat men wel en niet aantrekkelijk vindt aan 
de inrichting van de eigen woonomgeving. In de groep lageropgeleiden 
in Amsterdam is nadrukkelijker doorgevraagd naar wat men lelijk vindt 

4 G. Marlet, De aantrekkelijke stad.  
Nijmegen: voc-Uitgevers, 2010.

5 P. Feijten, Life events and the housing 
career. Delft: Eburon, 2005.
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in de woonomgeving. Men noemt dan bepaalde gebouwen (‘er is een 
aantal schoenendozen neergezet, karaktermoord!’), kunst die men niet 
apprecieert (‘kost heel veel en geeft geen sjeu’), de aanleg van de Noord-
Zuidlijn (‘altijd omrijden, potverdorie’) en wegwerkzaamheden (‘mid-
den in de nacht in de file staan’). Het zijn particuliere kwesties die bij de 
andere gespreksdeelnemers niet veel reactie oproepen. Op het thema 
groen volgen meer spontane reacties.
Expliciet gevraagd naar het belang van groen in de buurt, is het dan ook 
niet verbazingwekkend dat het belang unaniem wordt ondersteund. 
Soms klinkt ook de zorg door dat het groen geofferd zal worden voor 
lucratievere vormen van grondgebruik. 

“Ik woon langs het spoor naar Utrecht, achter die hele hoge glazen 
wand. We hebben daar een groenstrook waar we kunnen vissen, 
voetballen, de hond uitlaten. Je hebt er strandjes langs het water. Die 
luxe vind je nergens.” (Den Bosch, groep hogeropgeleiden) 

“Nu is het een zalige buurt, groen. En openheid, nog een beetje ruimte.” 
(Amsterdamse groepen)

“Ik woon in Zuidoost, je hebt veel laagbouw, nieuwbouw. Daar woon ik 
zelf ook, best prettig. Ook best veel groen.” (Amsterdamse groepen)

“Ik woon in Noord, dat is groen. Ze waren bezig met bebouwen, dat 
gaat door, maar er is veel groen. Wonen aan de rand, je bent ook zo in 
de echte natuur.” (Amsterdamse groepen)

De laatste respondent verwijst zowel naar groen in de woonbuurt als 
naar ‘echte natuur’ net buiten de stad. Ook in Den Bosch wordt het land-
schap buiten de stad geprezen. Anderen verwijzen naar grotere groen-
voorzieningen binnen de stad, zogenoemd gebruiksgroen.
A: “Waar ik woon zijn de winkels lekker dichtbij. Ik zou alleen meer speelplaatsen 

voor honden willen.” (Den Bosch, groep lageropgeleiden)
B: “Daar ben ik het mee eens. Er is niet veel groen in de binnenstad. Je kunt 

langs het water lopen, maar er zijn in de binnenstad geen uitlaatplaatsen 
voor honden.”

C: “Ik vind wel dat ze in Den Bosch elk leeg veldje aan het bebouwen zijn.” 

Volgens psychologische studies is alleen al het uitzicht op groen bevor-
derlijk voor herstel van stress, waarbij dan nog de effecten kunnen 
komen van lichaamsbeweging.6 Naarmate de omgeving stedelijker is, 
wordt vaker gebruik gemaakt van stadsparken of -bossen. In Amsterdam, 
de stad met de hoogste bebouwingsdichtheid, bezoekt ruim 70% van de 
bevolking wel eens of regelmatig een stadspark. In Rotterdam, Den Haag 
en Utrecht is dat ruim de helft van de bevolking.7 Ook verhoogt groen de 
prijs van woningen, in elk geval grootschalig groen. 
 Ook kleinschalig groen in de buurt wordt gewaardeerd, vooral als dat 
gevarieerd is en goed onderhouden.8 Om te achterhalen of men hecht 
aan kleiner groen in de buurt is in de groepsgesprekken gevraagd naar 
het belang van mooie voortuinen. Dit was ook ingegeven door het feit 
dat zoveel mensen zeggen dat ze groen belangrijk vinden, terwijl de 
aanblik van veel particuliere tuinen een heel andere indruk geeft.
 In Amsterdam was men het in de lageropgeleide groep eens met de 
stelling dat het goed voor de buurt is als mensen hun tuin of balkon met 

6 Zie onder meer: J. Maas, Vitamine G. 
Een groene woonomgeving bevordert 
gezondheid. In: Stedebouw en Ruimtelijke 
Ordening 04/2009, p. 24-27. Voor meer 
studies naar effecten van groen in de 
stad: www.groenendestad.nl.

7 scp Tijdbestedingsonderzoeken. 
8 Onder meer: P. van Konijnenburg 

en J. Uitzinger, Met het oog op groen. 
Onderzoek naar de relatie tussen groen in de 
woonomgeving en leefbaarheid. Amster-
dam: Universiteit van Amsterdam, 
1999.
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planten inrichten en onderhouden. ‘Je tuin is geen kattenbak, is een 
uitstraling van de buurt.’ Maar het gaat hen te ver om mensen daartoe 
te verplichten: ‘Verplichten is moeilijk, maar je hoopt dat mensen zelf 
inzien dat het er leuk uit zou moeten zien.’ 
 In de groep hogeropgeleiden is wat langer over dit punt doorge-
praat en klonk meer enthousiasme, wat gevoed lijkt te worden doordat 
gemeente en woningcorporaties aandacht besteden aan kleinschalig 
groen. Zo zijn in Amsterdam Nieuw-West stukjes openbaar groen 
ingericht als moestuinen voor bewoners. Dat initiatief is zo aangeslagen 
dat het navolging krijgt nu de bouw vertraagd is door de crisis op de 
woningmarkt. Collectieve tuinen blijken gunstig te zijn voor de sociale 
cohesie in de buurt.9

 In de Amsterdamse groep werd spontaan de zorg uitgesproken 
over de bedreiging van volkstuinen en sportvelden die op ‘retedure 
grond’ liggen en steeds meer naar de stadsrand gedrongen worden. 
Op de vraag of groen belangrijk is antwoordt men in koor: ‘Heel 
belangrijk.’ 
A: “Met groen heb je ook vogels en is er levendigheid.”
B: “Het is een ontmoetingsplek.” (over zijn volkstuin)
C: “Het is rustgevend.” 
D: “In West zie ik een heleboel mooie dingen. Ze hebben er plantenbakken, 

wedstrijden. Hartstikke leuk om daar rond te lopen, net alsof je door zo'n 
bloementuin loopt.”

 Op de vraag of een goed verzorgde voortuin verplicht zou moeten zijn:
C: “Het is een sociale verplichting, maar wel vrijblijvend.”

In de discussie kwam men ook in deze groep tot de conclusie dat interes-
sante tuinen niet kunnen worden afgedwongen, maar wel gestimuleerd 
door bijvoorbeeld gratis stekjes uit te delen of gereedschap te lenen. 
Zowel in Amsterdam als in Den Bosch wordt geopperd dat het niet 
onderhouden van je tuin of balkon mogelijk ook met het niveau van 
mensen te maken heeft. 

“Ik denk dat het heel erg per wijk verschilt. In rijke wijken heb je dat pro-
bleem niet.” (Den Bosch)

“De mensen daar hebben geen zin, geen tijd, zijn de wat sociaal zwak-
keren.” (Amsterdam) 

Deelnemers zijn het erover eens dat pas ingegrepen moet worden bij over-
last, bijvoorbeeld bij stank en als de voortuin op een vuilstort lijkt.

De inrichting van Nederland

We stappen nu over van de inrichting van de eigen woonomgeving naar 
de inrichting van Nederland als geheel. We kijken of mensen vinden dat 
er ruimtegebrek is in Nederland en bespreken enkele dilemma’s.

Drukke Randstad versus het lege Noorden
Kenmerkend voor de inrichting van Nederland is volgens de geïnterview-
den dat het land gestructureerd, georganiseerd, schoon, plat, dichtbe-
bouwd en waterrijk is. 

9 J. Vreke, I.E. Salverda en F. Langers, 
Niet bij rood alleen: buurtgroen en sociale 
cohesie, Wageningen: Alterra, 2011; J. 
Kullberg, Buurttuinen: seizoensgebon-
den banden in de publieke ruimte. In: E. 
van den Berg, P. van Houwelingen en  
J. de Hart (red.), Informele groepen.  
Den Haag: scp, 2011, p. 130-150.
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“Het is een vakjesland. Tussen die vakjes liggen de steden. Ieder vakje 
is benut. Het echte groen zie je niet veel meer.” (Den Bosch, groep 
lageropgeleiden)

“Alles is georganiseerd, alles is toebedeeld.” (Amsterdam, groep hoger-
opgeleiden)

Over hoeveel groene ruimte er nog is en of dat toereikend is, zijn de 
meningen sterk verdeeld.
A: “Ligt eraan waar je zit.” (Amsterdam, groep hogeropgeleiden)
B: “In Appingedam gaat het nog wel.”
A: “Buiten de Randstad is er plenty ruimte, zelfs binnen Randstad wel.”
C: “Er is geen plek meer waar je in de natuur kunt zitten zonder de snelweg te 

horen, kennen jullie zo’n plek?”
A: “Jaweeeel…..”

Alle groepen zijn eensgezind over de grote verschillen tussen de Rand-
stad en andere delen van Nederland. Als voorbeeld van gebieden met 
veel ruimte komt de provincie Groningen meermalen op. Sommige 
deelnemers in Den Bosch zien hun eigen stad en omgeving als minder 
drukke regio:

“In Rotterdam is het wat minder dan hier. Hier hebben we meer ruimte 
dan in het westen van Nederland.”

“Mensen die beneden de grote rivieren wonen, worden boeren 
genoemd en boeren hebben meer land.”

Voor de stadse lageropgeleiden is wonen in dunbevolkt gebied niet 
aanlokkelijk. Een fragment uit de discussie onder lageropgeleiden in 
Amsterdam:
A: “Als je kijkt naar het Noordoosten, daar wil je echt niet dood gevonden wor-

den. Zo’n tegenstelling. Kan dat niet aangestuurd worden en verspreiden? 
Daar is wel veel natuur, maar weinig werkgelegenheid.” 

B: “Ik had elke keer als ik naar Amersfoort reed, naar mijn relatie, het gevoel 
dat ik op vakantie ging, met al die bossen.”

C: “Tempo hè?”
B: “Hier is meer energie. Lekker voor een weekje, maar ik zou daar niet willen 

wonen.”
D: “Als we het over Nederland hebben, er is dus onderscheid binnen Nederland. 

Het levensonderhoud is in het Noorden veel goedkoper dan hier. Zij heb-
ben veel meer te besteden dan hier, ze zijn veel rijker.”

B: “Dat is ook niet je van het, hoor, veel minder werkgelegenheid.”

Soms worden enige gedachten gespendeerd aan het ongemak van bevol-
kingskrimp, hoewel die term niet genoemd is. Sommige deelnemers 
vinden dat bedrijven zich in de legere provincies moeten vestigen. Een 
ander wijst erop dat pogingen in die richting zijn mislukt. Krimp is voor 
de stadsbewoner ver van zijn bed.
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Grootste misstand: lege kantoren
Gevraagd naar activiteiten die te veel beslag leggen op de ruimte komt 
men in alle gesprekken al gauw op kantoorruimte. Men vindt het 
ongewenst nieuwe kantoren te bouwen terwijl er zo veel leeg staan en er 
huizengebrek is. Een paar reacties uit Den Bosch:

“Ik word niet blij van al die leegstaande kantoren. En dan worden onder 
het oog van de provincie weer nieuwe kantoren gebouwd.” 

“Daar zou ik voor willen stemmen: leegstaande kantoren gebruiken in 
plaats van nieuwe kantoren bouwen.”

“Die kantoren, daar baal ik ook van. Maak er appartementjes van. Er is 
wel een grote vraag naar woningen.” 

Een aantal deelnemers stelt dat het ruimtegebruik sterk is veranderd, 
dat mensen tegenwoordig veel meer woonruimte willen hebben, nog 
versterkt door het grote aantal echtscheidingen. Men voelt het gebrek 
aan ruimte op de woningmarkt aan den lijve, staat bijvoorbeeld al lang 
op de wachtlijst, ziet dat jongeren geen woning of kamer kunnen krijgen. 
Men vraagt zich af waarom er niet meer leegstaande kantoren worden 
omgezet in woonruimte. Want bijbouwen is niet altijd een oplossing. 
Andere activiteiten die te veel ruimte in beslag zouden nemen, zijn ver-
keer, industrie, toerisme (in de stad Amsterdam), de agrarische sector en 
de kassen in het bijzonder, maar daarover is men het binnen de groepen 
geenszins eens. 

Verdeeldheid over natuurbelangen versus economische belangen
Figuur 3.3 laat zien dat de meningen sterk verdeeld zijn over de vraag of 
economische belangen moeten prevaleren boven natuurbelangen of 
vice versa en er is ook een grote groep die het niet weet. We zagen al dat 
mensen vinden dat we bij de inrichting van Nederland aan toekomstige 
generaties moeten denken. Onder potentiële stemmers op cda, d66 en 
gl is dat aandeel nog hoger (tabel 3.2). Hoe dat moet gebeuren verschilt 
sterk tussen de politieke bloedgroepen, zo blijkt uit het antwoord op de 
stelling over natuurbelangen versus economische belangen. Aanhangers 
van de coalitiepartijen (inclusief de gedoogpartner) leggen een sterker 
accent op economische belangen, terwijl aanhangers van d66, gl en sp 
het stelligst voor natuurbelangen opteren. PvdA-aanhangers oordelen 
vaak neutraal. Het rentmeesterschap van de cda-aanhang richt zich dus 
meer op economische dan op natuurbelangen. Er is ook een groot ver-
schil naar opleidingsniveau: hogeropgeleiden kennen meer waarde toe 
aan natuurbelangen en lageropgeleiden aan economische belangen. 

Polders beschermen uit nostalgie
Een flinke meerderheid van de Nederlanders hecht aan het behoud van 
het polderlandschap (tabel 3.1), zowel onder hoger- als lageropgeleide 
mensen.10 Bij de afweging of oude polders beschermd moeten worden 
of dat daar meer woningbouw toegestaan zou moeten worden, staat het 
cda wel weer aan de kant van de links-liberale partijen (tabel 3.2). 
Of de cda-aanhang een zelfde motivering heeft als de linksgeoriënteerde 
groepen weten we niet. Mogelijk speelt compassie met de boeren een 
grotere rol bij de cda-ers, maar in de groepsgesprekken, waar ook een 

Figuur 3.3 
Stelling 'Als natuurbelangen botsen 
met economische belangen dan 
wordt in Nederland te vaak voor-
rang gegeven aan de natuur’, 
bevolking van 18+, 2011/4  
(in procenten)

 (zeer) eens

 neutraal / weet niet

 (zeer) oneens

10 Onder hogeropgeleiden 56%; 
 onder lageropgeleiden 43%.
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grote meerderheid zich voor behoud uitsprak, werd vooral de culturele 
eigenheid aangevoerd. Polders verdienen bescherming omdat ze nu een-
maal bij Nederland horen. Het is onze cultuur, er speelt een gevoel van 
nostalgie en de polders bieden rust in een steeds drukkere samenleving. 
Slechts één Amsterdamse deelnemer, recent in Nederland woonachtig, 
was stellig voor woningbouw in de polders en vindt dat de woningnood 
in Amsterdam te groot is om nostalgisch te gaan doen. Een van de deel-
nemers sluit deze discussie af met een relativerende opmerking: 

“We hebben de Zaanse Schans toch nog?” 

Tabel 3.1 Reactie op vijf dilemma’s over de inrichting van Nederland, bevolking van 18+, 2011/4 (in procenten)

optie A meer A zoals nu meer B weet niet optie B

meer bescherming van oude Hol-
landse polders, zodat ze bewaard 
worden als erfgoed 47 28 16 9

meer toestaan van woningbouw in 
die polders, zodat mensen in het 
groen kunnen wonen

maximumsnelheden op wegen 
beperken om luchtvervuiling en 
geluidhinder te verminderen 27 37 29 7

maximumsnelheden op wegen zoveel 
mogelijk verhogen om mensen meer 
vrijheid te geven

geld bestemd voor wegenaanleg naar 
openbaar vervoer 29 35 23 13

geld bestemd voor openbaar vervoer 
naar wegenaanleg

strenger zijn met vergunningen voor 
verbouwingen van woningen 10 29 52 9

mensen meer vrij laten bij verbou-
wingen aan hun huis

meer inspraak van de bevolking bij 
grote bouwplannen, ook als dat tot 
vertraging leidt 37 31 22 10

minder inspraak van de bevolking bij 
grote bouwplannen, zodat die sneller 
kunnen worden uitgevoerd

Bron: cob 2011/4

Tabel 3.2 Meningen over de inrichting van Nederland, naar politieke voorkeur (in procenten)

allen cda pvda sp vvd pvv d66/gl

bij inrichting Nederland meer rekening houden met 
toekomstige generaties 74 86 77 71 74 71 89

natuurbelangen krijgen te vaak voorrang boven 
economische belangen 34 44 28 31 49 43 18

meer geld verdienen met natuurbeheer 33 24 36 28 43 36 35

meer bescherming oude polders gewenst 47 56 43 56 36 39 58

meer geld voor wegen, minder voor openbaar vervoer 23 19 16 18 35 30 10

hogere maximumsnelheden op autowegen toestaan 29 28 23 26 50 53 18

overheid verbiedt bouwen in zones met overstromings-
gevaar 32 29 47 46 21 34 28

mensen meer vrij laten bij verbouwing huis 52 36 48 60 66 48 55

snellere procedure en minder inspraak bij grote bouwplannen 22 13 24 16 38 27 17

Bron: cob 2011/4
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Tabel 3.3 Opinies over natuurbeheer in verschillende groepen, bevolking van 18+, 2011/4 (in procenten)

‘Wat heeft uw voorkeur als er de komende jaren minder opleidingniveau stedelijkheid
geld van de overheid is voor natuurbeheer en -ontwikkeling?' allen lager midden hoger weinig  matig sterk

meer mogelijkheden bieden aan boeren en andere 
ondernemers om geld te verdienen met natuurbeheer,
bijvoorbeeld door combinatie met woningbouw of 
recreatieve voorzieningen 33 27 33 39 34 38 31

natuurgebieden meer laten beheren door niet-
commerciële organisaties die gebruik maken 
van vrijwilligers en giften 42 38 42 46 38 39 47

minder gaan doen aan natuurbeheer en natuur-
ontwikkeling 9 11 9 7 11 7 8

weet niet 16 24 16 8 17 17 14

Bron: cob 2011/4

Minder doen aan natuurbeheer is geen optie
Als er de komende jaren minder geld voor natuurbeheer en –ontwik-
keling is, kiest een meerderheid voor de inzet van vrijwilligers; onder 
hen zijn relatief veel hogeropgeleiden en stadsbewoners (overlappende 
groepen; tabel 3.3). Een derde is voor meer vrijheid voor boeren en 
andere ondernemers om geld te verdienen aan de natuur, onder wie naar 
verhouding meer hogeropgeleiden en vvd-aanhangers (tabel 3.2). Een 
kleine minderheid wil minder doen aan natuurbeheer. 

Vooral degenen die voor beheer door niet-commerciële organisaties 
opteren hebben hun antwoord vaak toegelicht. In ongeveer twee derde 
van die motiveringen wordt gezegd dat de natuur het waard is om te 
behouden en dat vrijwilligers het beste alternatief zijn voor professio-
neel beheer. Men is van mening dat natuur zich niet goed verhoudt tot 
commercie, waarbij vooral (vakantie-)woningbouw in natuurgebieden 
als fnuikend gezien wordt. Overigens wordt ook onder degenen die meer 
ondernemerschap willen toestaan in natuurgebieden meestal een uit-
zondering gemaakt voor woningbouw; zij denken meer aan zorgboerde-
rijen, B&B’s en campings, groentenverkoop en horeca. Ongeveer een van 
de drie voorstanders van de inzet van vrijwilligers geeft aan dat vrijwil-
ligers geschikt zijn, omdat ze gemotiveerd zijn en betrokken. Ook zegt 
men wel dat natuurbeheer de betrokkenheid van burgers kan vergroten:

“De natuur gaat ons allen aan. Derhalve mag men van de burgers ook 
een inspanning verwachten.” (man, 79 jaar, vvd)

“Dan kunnen er ook werklozen en mensen in de bijstand helpen met 
behoud van uitkering.” (man, 53 jaar, pvv)

“Daardoor maak je meer mensen bewust van het belang van de natuur.” 
(man 53 jaar, gl)

Argumenten om meer ondernemerschap toe te laten in natuurbeheer zijn 
dat het de boer toevertrouwd en gegund is met de natuur om te gaan en 
daaraan te verdienen, vrijheid van ondernemen, werkgelegenheid schep-
pen en integratie van natuur in de samenleving, ook om draagvlak te 
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creëren. Maar één respondent pleit expliciet voor woningbouw.
Degenen die minder aan natuurbeheer en -ontwikkeling willen doen 
menen dat natuur geen prioriteit heeft of dat je in magere jaren de 
natuur even op zijn beloop kunt laten.

Verdeeldheid over maximumsnelheid; irritaties over lege wegen 
Als het dilemma wordt voorgelegd of een betere luchtkwaliteit en min-
der geluidhinder het waard zijn om de maximumsnelheid te beperken, 
zijn de meningen zeer verdeeld (tabel 3.1). Meer dan een derde zou het 
laten zoals het nu is. Hogeropgeleiden zijn meer geneigd de snelheid te 
beperken dan lageropgeleiden.
 In de focusgroepen met lageropgeleiden neigt het merendeel er 
naar om mensen op dit punt meer vrijheid te geven. Anderen vinden 
het prima zoals het nu is en enkelen willen de snelheid beperken. De 
deelnemers ergeren zich aan situaties zoals op de A2: 
A: “Ik vind het belachelijk dat er vijf stroken zijn en toch maar 100 mag.” 
B: “Van mij mag de snelheid omhoog. Je hebt tegenwoordig eco-auto’s.”
C: “Ik vind dat je het moet laten zoals het is, maar ik ben het wel met je eens 

dat het raar is dat je ’s nachts maar 100 mag rijden op een vijfbaansweg.”
  (Den Bosch, lageropgeleiden)

Waar de een vindt dat harder rijden gevaarlijke situaties oplevert zon-
der dat daar tijdswinst tegenover staat, vindt de ander dat harder rijden 
juist bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Je houden aan een te lage 
snelheid als harder rijden verantwoord is, levert veel irritatie op en 
maakt mensen minder oplettend, zo is de redenering. Aan de andere 
kant draagt minder hard rijden wel bij aan het milieu en beperkt het de 
geluidsoverlast.

Aanhang van vvd en pvv meest autogezind
Over de vraag of er meer in autowegen of in openbaar vervoer geïnves-
teerd moet worden is men even verdeeld als over de maximumsnelheid 
(tabel 3.1), waarbij hogeropgeleiden voor meer openbaar vervoer opte-
ren. Deels komt dit doordat ze in een stedelijker omgeving wonen, waar 
men meer belang heeft bij goed openbaar vervoer. De links-liberalen 
pleiten meer voor openbaar vervoer. vvd- en pvv-aanhangers zijn de 
sterkste pleitbezorgers van meer wegen en ook van verhoging van de 
maximumsnelheid (tabel 3.2).
 In de groepsgesprekken neigen de deelnemers naar meer openbaar 
vervoer, wat samenhangt met de stedelijke woonomgeving. Op verschil-
lende manieren wordt het onderscheid tussen beide categorieën wat 
genuanceerd. Meer geld naar wegenaanleg zal op termijn niet leiden 
tot minder files, want ‘aanbod creëert vraag’, zoals in Amsterdam werd 
opgemerkt. Een deelnemer brengt daar tegen in dat investeren in wegen 
juist wel een verstandige optie is omdat je niet overal kunt komen met 
het openbaar vervoer en omdat stilstaand verkeer veel overlast bezorgt. 
Maar het omgekeerde geldt ook: ‘Als meer mensen met de trein gaan, 
kan het wegennet beter en sneller gebruikt worden door de vrachtwa-
gens.’ Tenslotte wordt –onder verwijzing naar de Noord-Zuidlijn – opge-
merkt dat niet alle investeringen in openbaar vervoer goed zijn. 
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Vrijheid en verantwoordelijkheid van de burger
Voor enkele onderwerpen zijn we nagegaan in hoeverre de eigen verant-
woordelijkheid van de burger voorop gesteld wordt en in hoeverre men 
juist meer bescherming of initiatief van de overheid verwacht. Dit sluit 
aan bij een thema uit het vorige kwartaal (cob 2011|3): de eigen verant-
woordelijkheid. 
 Zo is een keuzeprobleem voorgelegd omtrent bouwen in gebied 
met overstromingsgevaar. Bij deze wat lastige vraag opteert een kleine 
meerderheid toch voor maximale sturing door de overheid: in onveilige 
gebieden mag eenvoudig niet worden gebouwd. Vooral lageropgeleiden, 
PvdA- en sp-aanhangers kiezen hiervoor (tabel 3.2); vvd-aanhang kiest 
veel vaker voor maximale eigen verantwoordelijkheid van de burger. Er 
is geen sterk verschil naar stedelijkheid. In de toelichting op het pleidooi 
voor een bouwverbod wordt vooral gezegd dat veiligheid boven alles 
gaat.

“Onveilig wonen moet niet worden toegestaan. Als het lang goed gaat 
dan zullen mensen denken dat ze toch veilig kunnen wonen in een 
rivierbedding.” (man, 52 jaar)

Deze optie is, net als het neutrale antwoord, ook meermalen gekozen 
om te zeggen dat uiterwaarden helemaal niet bebouwd mogen worden, 
vanwege de natuurwaarde. Wie pleit voor meer vrijheid en verantwoorde-
lijkheid van de burger vindt dat mensen die willens en wetens in gevaar-
lijk gebied gaan wonen niet bij de overheid moeten aankloppen voor 
schadevergoeding. Ook wordt gewezen op het belang van verzekering.

Inspraak in grote bouwplannen gaat boven snelle uitvoering
Bij grote bouwplannen is een meerderheid voor meer inspraak, ook 
op straffe van vertraging (tabel 3.1, zie ook kader). De vvd-aanhang wil 
vaker de inspraak verminderen (tabel 3.2).
 In de focusgroepen neigt men ook naar meer inspraak, maar het 
onderwerp roept wel discussie op. Voorstanders van minder inspraak 
wijzen op de economische schade door eindeloze procedures. Boven-

Met de Wet ruimtelijke ordening (2008) is de ruimtelijke inrichting 
dichter bij de burger gebracht onder het motto: decentraal wat kan, 
centraal wat moet. Het rijk geeft in een structuurvisie aan welke 
nationale doelen provincies en gemeenten in hun bestemmingsplan-
nen moeten zetten, zoals waterberging voor grote rivieren. Proce-
dures zijn bekort. Zo hoeft het ontwerp-bestemmingsplan niet meer 
achteraf getoetst te worden door de provincie; wel kunnen burgers 
nog bezwaar maken. Het is aan de gemeente om wel of niet vooraf 
inspraak van burgers te organiseren.
 Ook de regels voor aanvraag van een bouwvergunning zijn 
vereenvoudigd en gebundeld in één ‘omgevingsvergunning’. Kleine 
bouwsels zoals schuurtjes en dakkapellen hoeven alleen aan de tech-
nische eisen van het Bouwbesluit te voldoen.
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dien heeft de burger door zijn stemrecht al voldoende invloed. Anderen 
brengen daar tegenin dat het ook belangen van particuliere partijen, 
zoals projectontwikkelaars, kunnen zijn die tegenover burgerbelan-
gen staan. Ook zou inspraak belangrijk zijn om draagvlak te creëren. 
Vertraging is te voorkomen door een eindtermijn aan de inspraak te 
verbinden. In een van de groepen wordt ongenoegen uitgesproken over 

‘schijninspraak’: plannen liggen eigenlijk al vast. In een andere groep 
(hogeropgeleiden te Amsterdam) wordt aangegeven dat burgers ook 
verantwoordelijkheid moeten nemen als ze de kans krijgen hun inbreng 
te leveren: ‘Je moet niet alleen mopperen, maar ook opperen.’
 Bij verbouwing van de eigen woning opteert een flinke meerder-
heid voor meer vrijheid (tabel 3.1). Hoe men hier tegenover staat hangt 
ook samen met de lokale regels. In Den Bosch zou het beleid (volgens 
deelnemers in de groep hogeropgeleiden) te streng zijn en inconsistent. 
Anderzijds wordt geopperd dat het niet goed is als ‘iedereen zijn gang 
kan gaan’, als het ‘een allegaartje’ wordt of ‘een soort België’.

Ten slotte: burgers en beleid

De meeste burgers maken geen scherp onderscheid tussen natuur, 
milieu, wonen, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Voor beleidsma-
kers is dat een relevante verkaveling van hun werk, maar burgers associ-
eren vrijelijk tussen inrichting van het land en lucht- of waterkwaliteit, 
of tussen boerenland en natuur. Bovendien kunnen dezelfde kwesties 
heel verschillend worden geframed: zijn files een milieuprobleem, een 
infrastructuuropgave of een kwestie van ruimtelijke ordening?
Ruimtelijke inrichting heeft veel minder publieke belangstelling dan 
zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Dat kan men zien als gebrek aan 
erkenning, maar is toch ook een succes van beleid. Blijkbaar ervaart 
men het land niet als planningsramp en ziet men met vertrouwen een 
toekomst met droge voeten tegemoet. Vooral voor lageropgeleiden gaan 
ruimtelijke en milieuthema’s meer leven als ze vanuit de directe, eigen 
omgeving geconstrueerd worden. Van daaruit kan de blik worden opge-
rekt naar zaken buiten de eigen leefwereld. 
 Ruimtelijke inrichting leent zich ook niet voor eenvoudige poli-
tisering. Voor zover er politieke tegenstellingen zijn in bevolkings-
voorkeuren, verschillen ze tussen onderwerpen. De aanhang van de 
regeringspartijen en de gedoogpartner deelt de afweging tussen eco-
nomische en natuurbelangen: de economie moet meer gewicht krijgen. 
vvd- en pvv-aanhang delen ook een voorkeur voor meer ruimte voor de 
(snelle) auto. Aanhangers van cda, sp, d66 en gl zijn het eens over de 
grote (nostalgische) waarde van oude polders. Of ze allen hetzelfde in 
die polders zien verdient nader onderzoek, maar ze maken in elk geval 
deel uit van de Nederlandse identiteit. vvd- en sp-aanhangers vinden 
elkaar in een voorkeur voor veel vrijheid bij het verbouwen van de eigen 
woning, terwijl PvdA- en sp-aanhang een risicomijdende houding delen 
bij het gevaar van overstromingen.
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Achtergrond

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) wordt gedaan door 
het Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van de Voorlichtingsraad 
(VoRa) en heeft de volgende doelstellingen:
• Het kabinet voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in opvat-

tingen 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 
onderwerpen om Nederland in de tijd en internationaal te kunnen plaatsen 
en verscheidenheid 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 
achtergrondstudie en twee verdiepingstudies zijn verschenen en beschik-
baar op www.scp.nl/publicaties:
• Paul Dekker (red.). Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek 

Burgerperspectieven. Den Haag: scp, 2009.

• Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eefje Steenvoorden. Crisis in 
aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008.  
Den Haag: scp, 2009.

• Paul Dekker en Josje den Ridder (red.). Stemming onbestemd. Tweede verdiepings-
studie Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Den Haag: scp, 2011.

Onderzoek in het vierde kwartaal van 2011

Er is een kwartaalenquête gehouden en focusgroeponderzoek gedaan. 
Het enquêteonderzoek is uitgevoerd door MarketResponse Nederland 
op een steekproef van personen van 18 jaar en ouder uit zijn bestand 
‘De Onderzoek Groep’. Dit onderzoekspanel is samengesteld op basis 
van telefonische werving en maakt geen gebruik van zelfaanmeldingen. 
De respondenten ontvangen in principe geen vergoeding. Ook voor 
deelname aan de cob-enquête is niet betaald. Uit het panel zijn 1541 
respondenten van 18 jaar en ouder telefonisch geselecteerd, van wie er 
1011 tussen 4 oktober en 2 november 2011 de vragenlijst volledig hebben 
ingevuld (765 via internet en 246 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van 
de online vragenlijst was ruim 25 minuten. Tenzij anders vermeld zijn in 
dit rapport de resultaten gewogen op sekse, leeftijd, opleiding en inter-
netgebruik. De weegfactor varieert van 0,7 tot 2,3 en de weegefficiëntie is 
90%, resulterend in een effectieve steekproef van 911. De respondenten 
beoordeelden de enquête op een schaal van 1-10 met gemiddeld een 7,4; 
3% gaf een onvoldoende.
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Verantwoording

Het focusgroeponderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureaus Ferro 
en Veldkamp. Veldkamp deed dit kwartaal onderzoek onder een groep 
lageropgeleiden en een groep hogeropgeleiden in Amsterdam op 27 
oktober. Ferro deed hetzelfde in Den Bosch op 1 november. De gesprek-
ken bestonden uit een algemene ronde over de Nederlandse samen-
leving, het kort bespreken van enkele stellingen over de euro en een 
uitvoerige discussie over de inrichting van Nederland. De gesprekken 
duurden ongeveer twee uur. Wat in het voorliggende rapport is vermeld 
over de focusgroepen is ontleend aan de onderstaande rapportages van 
de onderzoeksbureaus en eigen waarneming van de scp-onderzoekers.  

Rapporten, beschikbaar op www.scp.nl/publicaties: 

• Imre van Rooijen en Petra van Laar, Onderzoekstechnische verantwoording  
Burgerperspectieven 2011, 4e kwartaal. Leusden: MarketResponse, november 
2011 (projectnummer 17017).

• Judith van Male en Jochum Stienstra, cob-focusgroepen vierde kwartaal 2011: 
Den Bosch. Amsterdam: Ferro, november 2011 (projectnummer 4231).

• Judith ter Berg en Yolanda Schothorst, cob-focusgroepen vierde kwartaal 2011: 
Amsterdam. Amsterdam: Veldkamp, november 2011 (projectnummer 5537).

Onderwerpen in eerder verschenen kwartaalberichten

2008|1: groepen mediagebruikers, institutioneel vertrouwen, Europa 
 en gevoelens van machteloosheid; 
2008|2: groepen met een verschillende levensinstelling, informatie-
 bronnen voor de regering en maatschappelijke participatie; 
2008|3: groepen werkenden, economische verwachtingen en persoon-

lijke toekomstverwachtingen;
2008|4: groepen met een verschillende basismotivatie, voorkeuren voor 

overheidsuitgaven, de financiële crisis en omgangsvormen in de 
publieke ruimte; 

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-
 verandering 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; en
2011|3: eigen verantwoordelijkheid en groepen mediagebruikers.
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