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 • 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 mul-
ticulturele samenleving; 

 • 2010|1: maatschappelijke tegenstellingen 
en de relaties tussen jong en oud;

 • 2010|2: bezuinigingen en vertrouwen in 
informatie over klimaatverandering en vac-
cinatie;

 •  2010|3: gevoelens van onveiligheid en inter-
nationalisering;

 •  2010|4: grip op het leven en de publieke 
gevolgen van gejaagdheid.

ten geleide

Dit is het dertiende kwartaalbericht van het 
Continu Onderzoek Burgerperspectieven 
(cob) en betreft enquête- en focusgroep-
onderzoek in het eerste kwartaal van 2011. 
Met combinaties van kwantitatief materiaal 
(antwoorden op gesloten enquêtevragen) en 
kwalitatief materiaal (gesprekken in focus-
groepen en reacties op open enquêtevragen) 
behandelt hoofdstuk 1 enkele algemene ont-
wikkelingen in de publieke opinie. Hoofdstuk 
2 gaat in op verschillen tussen 2008 en 2011 
in de maatschappelijke stemming in het alge-
meen en de thema’s inkomen & economie en 
immigratie & integratie in het bijzonder. In 
hoofdstuk 3 kijken we naar de opvattingen 
over de eurocrisis en (samenwerking in) de 
eu. Hoofdstuk 4 gaat na waarom de Denen 
gelukkiger zijn dan de Nederlanders.  
 De enquêtegegevens zijn verzameld tussen  
3 en 30 januari, de focusgroepen vonden 
plaats op 11 en 13 januari. In deze periode was 
er veel nieuws over de politieke discussie over 
een nieuwe missie naar Afghanistan en over 
de eurocrisis. De campagne voor de Provin-
ciale Statenverkiezingen begon pas in febru-
ari, na afloop van de dataverzameling. Over 
het onderzoek is meer informatie te vinden 
in de Verantwoording achterin en in de daar 
vermelde studies. 

Om de kwartaalberichten zelfstandig lees-
baar te houden is enige herhaling onvermij-
delijk. Naar eerdere berichten (beschikbaar 
op www.scp.nl) wordt verwezen met de 
kwartaalopgave (cob 2009|4 etc.). Daarin is 
aan de volgende onderwerpen extra aandacht 
besteed:
 • 2008|1: groepen mediagebruikers, institu-

tioneel vertrouwen, Europa en gevoelens 
van machteloosheid; 

 • 2008|2: groepen met een verschillende 
levensinstelling, informatiebronnen voor 
de regering en maatschappelijke partici-
patie; 

 • 2008|3: groepen werkenden, economische 
verwachtingen en persoonlijke toekomst-
verwachtingen;

 • 2008|4: groepen met een verschillende 
basismotivatie, voorkeuren voor overheids-
uitgaven, de financiële crisis en omgangs-
vormen in de publieke ruimte; 

 



2 belangrijkste bevindingen

Voor het eerst sinds drie jaar is er meer 
optimisme over ons land. Het aandeel dat 
het per saldo de goede kant op vindt gaan 
is gestegen van 26% eind 2010 naar 32% 
in het eerste kwartaal van 2011. De pessi-
misten blijven wel in de meerderheid: 56% 
(61% eind 2010) vindt het de verkeerde kant 
op gaan met Nederland. 

De trend van meer vertrouwen in institu-
ties zet door. Het vertrouwen in de poli-
tiek (58% voldoende vertrouwen in Tweede 
Kamer, 52% in de regering) nadert het hoge 
niveau van eind 2008, begin 2009, toen de 
overheid ingreep in de bankencrisis. 

Nederlanders zijn toleranter geworden 
tegenover immigranten en positiever over 
integratie. 56% vindt dat er te negatief over 
allochtonen wordt gesproken en geschre-
ven. Toch vindt nog 52% dat er te veel 
naar moslims wordt geluisterd en 54% dat 
Nederland te veel van zijn eigenheid verliest. 
In vergelijking met 2008 zijn zorgen over 
immigratie toegenomen, terwijl integratie 
juist minder wordt geproblematiseerd.

Over ‘de kloof tussen rijk en arm’ en 
‘bonussen aan de top’ zijn mensen vaker 
ontevreden dan drie jaar geleden. Ook de 
klachten dat ‘de burger de rekening betaalt’ 
van de crisis en dat bestuurders en ambte-
naren falen worden vaker genoemd. Prijs-
stijgingen en belastingen zijn juist minder 
een punt van zorg.

De positievere stemming is toe te schrijven 
aan tevredenheid, maar vooral aan de hoop 
op en verwachting van de aanpak van het 
nieuwe rechtse kabinet. Ook de aanpak van 
criminaliteit en onveiligheid wordt gepre-
zen. Verder krijgt de politiek minder dan 
in 2008 het verwijt ‘niet te luisteren’. Wie 
ontevreden is over hoe het met Nederland 
gaat noemt juist de verrechtsing en de pola-
risering in de politiek.

Over komst van de euro en (de uitbreiding 
van) de Europese Unie (eu) zijn Nederlan-
ders terughoudender geworden sinds 2009. 

Men ziet de euro minder vaak als gunstig in 
de crisis (van 45% naar 31%) en een groter 
aandeel had liever een kleinere eu gehad 
(32% naar 44%). 

De eurocrisis staat ver van de mensen af 
en de berichtgeving is erg moeilijk te vol-
gen. 86% van de ondervraagden denkt dat 
de euro er over twee á drie jaar nog is. 58% 
is bereid opnieuw een financiële bijdrage 
te leveren als de euro in gevaar komt. De 
meerderheid ziet dit als onvermijdelijk: we 
zitten nu eenmaal in die club (eurolanden). 
Wel zijn vooral de laagopgeleiden bezorgd 
over de gevolgen voor Nederland; zij zijn 
ook eerder geneigd financiële steun af te 
wijzen dan hoogopgeleiden. Financiële 
steun aan landen in de eurozone en kan-
didaat-lidstaten moet aan strengere voor-
waarden worden verbonden. 

Bovendien is er veel onduidelijk over de 
eurocrisis. Men vraagt zich af waar al die 
miljarden steun vandaan komen, zeker nu 
er zoveel bezuinigd moet worden. Over 
de garantiestelling van Nederland in een 
noodfonds is de dominante gedachte dat 
dat vooral solidariteit is; het eigenbelang 
van Nederland onderkent men zelden. 

De houding tegenover de eu en Europese 
(economische) samenwerking is: het is 
nodig voor zo’n klein land als Nederland, 
maar we zijn er niet blij mee. Vooral de 
mentaliteitsverschillen en een mogelijk 
verlies van Nederlandse identiteit bepalen 
het negatieve conservatieve nationalisti-
sche gevoel (we willen het niet), tegenover 
het positieve rationele kosmopolitisme (we 
hebben er baat bij). 

Denen zijn in allerlei opzichten tevredener 
en hebben meer politiek vertrouwen dan 
Nederlanders. Dat was in de jaren negentig 
nog niet het geval. Een mogelijke oorzaak 
is dat Denen politiek meer betrokken en 
invloedrijk zijn en dat kan weer te maken 
hebben met autonomer lokaal bestuur, 
meer responsieve nationale politiek en 
meer referenda.

belangrijkste bevindingen
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1  hoe gaat het met nederland?   

Wat is de stemming in Nederland in het eerste 
kwartaal van 2011? Voor een algemene indruk 
kijken we in dit hoofdstuk naar tevredenheid, 
verwachtingen van de toekomst en vertrouwen 
in instituties. Daarna kijken we naar ontwik-
kelingen in de onderwerpen waarover mensen 
zich zorgen maken of juist positief zijn en wat 
ze hoger op de politieke agenda willen.  

CONSTANTE TEVREDENHEID, STIJGING
VAN OPTIMISME
In de rapportcijfers van tevredenheid (zie 
tabel 1.1) zijn haast geen bewegingen te 
bespeuren en ze tonen voor de hele periode 
vanaf 2008 ruime voldoendes voor het eigen 
leven, zesjes voor de samenleving, het lokale 
bestuur en de economie, en onvoldoendes 
voor de politiek. Onverminderd vindt vier van 
de vijf Nederlanders zichzelf (erg) gelukkig.

Kernpunten
Nadat drie jaar lang elk kwartaal slechts een kwart van de ondervraagden het met Nederland meer 
de goede dan de verkeerde kant op zag gaan, werd dat begin 2011 meer dan 30%. Vooral cda’ers en 
vvd’ers zijn optimistischer geworden. Over de Nederlandse economie is men bovendien het meest 
optimistisch sinds begin 2008. Het vertrouwen in de politiek is sinds het laatste kwartaal van 2010 
niet verder gestegen maar wel gecontinueerd. De politiek wordt bovendien minder vaak als probleem 
genoemd, nu net zoveel als voor de val van het vierde kabinet-Balkenende. Men is ook weer wat posi-
tiever over immigranten en integratie. 

Tegen de achtergrond van deze overweldi-
gende stabiliteit is het opvallend dat in de laat-
ste rij de opvatting dat het al met al in Neder-
land meer de goede dan de verkeerde kant op 
gaat een sprong maakt van 26% naar 32%. Het 
gaat hier om antwoorden op de slotvraag van 
onze kwartaalenquête, waarin we mensen 
min of meer dwingen te kiezen tussen het 
de goede of de verkeerde kant op zien gaan 

met het land.1 Vervolgens vragen we de keuze 
toe te lichten. Die toelichtingen bekijken we 

1 Voor meer de verkeerde dan de goede kant op kiest in 
2008-2010 tussen 60 en 65% en in het eerste kwartaal 
56%. De rest (9-15%) vermijdt een keuze door ‘weet niet’ 
te antwoorden. In het eerste kwartaal van 2011 is de 
vragenlijst op onderdelen aangepast, maar we hebben 
geen reden om aan te nemen dat de aanpassingen een 
positievere opstelling aan het einde van de vragenlijst 
stimuleren. 

Tabel 1.1 Geluk, tevredenheid en een positieve blik op hoe het met Nederland gaat, bevolking van 18+, 2008-2011/1 

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

rapportcijfers (0-10) voor:     
belangrijkste dagelijkse activiteit (zoals werk of studie) 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3
gezondheid 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4
eigen financiële situatie 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9
Nederlandse samenleving 6,2 6,3 6,2 6,3 6,2
bestuur van de eigen gemeente 6,0 6,0 5,9 6,0 6,0
Nederlandse economie 6,2 5,9 6,0 6,1 6,0
politiek in Den Haag 5,2 5,3 5,2 5,2 5,3
Europese politiek 4,9 5,1 5,0 5,1 5,0

vindt zichzelf een (erg) gelukkig mens (%) 81 81 81 80 80

vindt dat het al met al met Nederland meer de goede 
dan de verkeerde kant op gaat (%) 26 25 26 26 32

Bron: COB 2008-2011/1 
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pvv en waren er dalingen bij de oppositiepar-
tijen. In het eerste kwartaal van 2011 zien we 
weinig veranderingen bij vvd, cda en pvv, 
maar worden de oppositiepartijen weer opti-
mistischer. 

in hoofdstuk 2. In hoeverre concentreert de 
toename van het optimisme zich bij de aan-
hangers van bepaalde partijen? Figuur 1.1 
toont een interessant patroon: in het vierde 
kwartaal van 2010 was er een sterke stijging 
bij de twee regeringspartijen en de gedogende 

Figuur 1.2 plaatst de Nederlandse tevreden-
heid in Europees perspectief.2 Als eerste valt 
de sterke samenhang op tussen tevredenheid 
met het eigen leven en met het functioneren 
van de democratie. Op beide scoort ons land 
 

2 In tegenstelling tot andere kwartaalberichten nu eens 
niet met de meest actuele Eurobarometercijfers, maar 
met gegevens uit de vierde golf  van het European Social 
Survey. De enquêtes zijn in 2008/9 gehouden en hebben 
iets meer tijd nodig om beschikbaar te komen dan de 
Eurobarometers. Dat heeft te maken met een grotere 
degelijkheid en die mag zwaarder wegen dan snelheid 
nu we twee niet zo veranderlijke soorten tevredenheid 
vergelijken.

het hoogst na Zwitserland en de noordse lan-
den. Zoals gebruikelijk staat Denemarken aan 
de top. Op dat land gaan we in hoofdstuk 4 
verder in.
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Figuur 1.1  Opvatting dat het de goede kant op gaat met Nederland a naar partijvoorkeur, bevolking van 18+, 
  2008/1-2011/1

a  Percentage dat vindt het al met al met Nederland meer de goede dan de verkeerde kant op gaat.

Bron: COB 2008-2011/1
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(BE) België
(BG) Bulgarije
(CH) Zwitserland
(CY) Cyprus
(CZ) Tsjechië
(DE) Duitsland
(DK) Denemarken
(EE) Estland
(EL) Griekenland
(ES) Spanje
(FI) Finland
(FR) Frankrijk
(HR) Kroatië
(HU) Hongarije
(IE) Ierland
(IL) Israël
(LV) Letland
(NL) Nederland
(NO) Noorwegen
(PL) Polen
(PT) Portugal
(RO) Roemenië
(RU) Rusland
(SE) Zweden
(SI) Slovenië
(SK) Slowakije
(TR) Turkije
(UA) Oekraïne
(UK) Verenigd Koninkrijk

a  ‘Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven in het algemeen? Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier 
waarop de democratie werkt in Nederland?’ (0 = zeer ontevreden; 100 = zeer tevreden).

Bron: ESS 4 (2008/9)

Figuur 1.2  Tevredenheid met het eigen leven en met het functioneren van de democratie in eigen land  a, 
  bevolking van15+, 2008/2009 (in gemiddelden)

POSITIEVE TRENDS BIJ ECONOMIE EN 
INSTITUTIONEEL VERTROUWEN 
Figuur 1.3 toont de waardering van de eigen 
financiële situatie en de Nederlandse econo-
mie en de verwachte verslechtering daarvan. 
Het meest beweeglijk zijn de verwachtingen 
van de economie. Begin 2011 verwacht nog 
maar 21% een verslechtering en dat is het laag-
ste percentage sinds het begin van het cob in 
2008; eind 2010 was het nog 35% en het hoog-
tepunt was begin 2009 met 69%.
 Figuur 1.4 suggereert dat over de hele linie 
de stijging van vertrouwen in maatschappe-
lijke instituties van het laatste kwartaal van 
2010 zich in 2011 voortzet (zij het dat voor geen 
van de zeven instituties de stijging alleen in dit 
kwartaal significant is).
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Figuur 1.3  Waarderingen en verwachtingen van de eigen financiële situatie en van de Nederlandse 
  economiea, bevolking van 18+, 2008/1-2011/1

a  De voldoendes betreffen de percentages mensen die voor hun tevredenheid een 6-10 geven op een schaal van 1-10; de verwachte verslech-
teringen zijn de percentages mensen die ‘(veel) slechter’ antwoorden op de vraag wat men voor de ‘komende 12 maanden’ verwacht. 

Bron: COB 2008/1 – 2011/1

Figuur 1.4  ‘Voldoende’ vertrouwen in zeven institutiesa, bevolking van 18+, 2008/1-2011/1 (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 - 2011/1
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POLITIEK GEMENGD
Vanwege de vorming van een nieuw kabinet 
keken we vorig kwartaal uitgebreider naar ver-
trouwen in de regering van mensen met een 
verschillende partijvoorkeur. Figuur 1.5 voegt 
er de cijfers voor het eerste kwartaal van 2011 
aan toe. Bij de vvd-aanhang treedt een sta-

tistisch significante verdere stijging van het 
vertrouwen op, bij de sp-aanhang een daling, 
waarmee deze weer terug is op het niveau van 
het derde kwartaal van 2010. Net als in het 
vorige kwartaal (cob 2010|4: 12) zien we geen 
positievere houding tegenover de politiek en 
politici.
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Figuur 1.5  Voldoende vertrouwen in de regering a naar partijvoorkeur, bevolking van 18+, 2008/1-2011/1

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? … de regering’. 

Bron: COB 2008/1 - 2011/1

VERTROUWEN IN DE REGERING EN ANDERE INSTELLINGEN
De media beschouwen het vertrouwen in de politieke instituties als zo ongeveer het belangrijkste alge-
mene oordeel van de bevolking over de politiek. Daarom brengen we regelmatig in kaart wat mensen 
onder vertrouwen verstaan en waar ze hun oordelen op baseren. In het eerste cob-kwartaalbericht rap-
porteerden we uitgebreid over de zeer uiteenlopende motiveringen voor vertrouwen in verschillende 
instituties (cob 2008|1: 23-27). Vertrouwen in de media bleek vooral afhankelijk van geloof in het waar-
heidsgehalte van de berichtgeving. Vakbonden werden vooral vertrouwd als men de indruk heeft dat ze 
zich inzetten voor hun leden. Grote ondernemingen kregen vertrouwen vanwege hun bijdragen aan de 
welvaart en als ze niet alleen aan hun eigenbelang dachten. De Tweede Kamer en regering (vaak niet van 
elkaar onderscheiden) wilde men wel vertrouwen vanwege hun functie, maar vertrouwde men toch niet 
omdat politici niet weten wat er speelt of alleen maar praten en niets doen. In het derde kwartaal van 
elkaar onderscheiden) wilde men wel vertrouwen vanwege hun functie, maar vertrouwde men toch niet 
omdat politici niet weten wat er speelt of alleen maar praten en niets doen. In het derde kwartaal van



8 hoe gaat het met nederland?

OOK POSITIEVER TEGENOVER MIGRANTEN?
Figuur 1.6 toont de ontwikkeling in twee 
standpunten over immigratie en integratie. 
De opvattingen zijn begin 2011 positiever voor 
de multiculturele samenleving dan in 2010, 
maar we zien ook dat er al eerder schommelin-
gen waren in de houdingen tegenover immi-
granten. Begin 2009 signaleerden we ook een 
ontwikkeling naar meer tolerantie, die vervol-
gens echter weer verdween. Of er nu wel een 
blijvende verandering plaatsvindt, zullen we 
moeten afwachten.

In tabel 1.2 zijn de twee stellingen uit figuur 1.6 
en drie nieuwe stellingen over immigratie en 
integratie weergegeven. Hieruit blijkt eens en 
te meer de grote verdeeldheid over dit thema. 
Waar een meerderheid van 56% is te vinden 
voor het standpunt dat er te negatief wordt 
gesproken en geschreven over allochtonen, 
vindt 52% dat er in Nederland te veel rekening 
gehouden wordt met moslims en vindt 54% 

dat Nederland door immigratie en open gren-
zen zijn eigenheid dreigt te verliezen. Boven-
dien zien we, zoals zo vaak, dat opleiding een 
belangrijke determinator is: laagopgeleiden 
vinden vaker dat er te veel immigranten zijn en 
dat er te veel naar moslims wordt geluisterd, 
hoogopgeleiden zien andere culturen vaker 
als winst en vinden de toon over allochtonen 
vaker te negatief.

2009 gingen we in op de redenen waarom men politici wel of niet vertrouwde (cob 2009|3: 24-26). Bur-
gers met vertrouwen onderstreepten vaak de competenties en goede bedoelingen van politici; burgers 
zonder vertrouwen benadrukten vaak (het gebrek aan) daadkracht en responsiviteit van politici. 
 Na de stijging van politiek vertrouwen in het vorige kwartaal hebben we een deel van de geënquê-
teerden gevraagd hun vertrouwenscijfer voor de regering toe te lichten. Uit de (191) individuele toelich-
tingen komt weer een grote variëteit aan overwegingen. Voor lage cijfers is gebrek aan daadkracht (‘veel 
gepraat’) een terugkerend argument en daarnaast wijst men op de afhankelijkheid van de pvv, op de 
bezuinigingen en op het feit dat die ten koste gaan van de zwakkeren in de samenleving. Voor hoge cij-
fers zijn terugkerende argumenten dát er een nieuwe regering zit (‘nieuwe wind’) en dat die daadkracht 
vertoont, en instemming met het economische beleid en met strengere straffen. Het ‘voordeel van de 
twijfel’ kan zowel een reden zijn voor een zes als voor een acht.
 Discussies in de focusgroepen over institutioneel vertrouwen bevestigen het beeld uit eerder onder-
zoek: lageropgeleiden zijn negatiever dan hogeropgeleiden; het is makkelijker om redenen te geven voor 
gering vertrouwen dan voor veel vertrouwen;de argumenten lopen sterk uiteen, met name bij de ver-
schillende soorten instituties. Opvallend is dit keer dat diverse deelnemers over vakbonden niet tot een 
oordeel kunnen komen omdat ze geen idee hebben wat die doen. Bij de rechtspraak blijken de fouten die 
de afgelopen jaren in het nieuws kwamen heel verschillend te worden geïnterpreteerd. Zijn ze voor een 
aantal lageropgeleiden een argument voor gering vertrouwen, voor een aantal hogeropgeleiden bewij-
zen ze juist dat het systeem zich kan corrigeren en daarom veel vertrouwen verdient. Tweede Kamer en 
regering worden soms weer door elkaar gehaald. Over de Kamer is men in het algemeen eerder negatief 
(‘laag niveau’, te veel partijen en te veel gepraat); over het nieuwe kabinet is men specifieker, soms posi-
tief (‘daadkracht’, ‘serieuze uitstraling’), soms meer gepolariseerd (‘verrechtsing’ die men wel of juist 
niet waardeert). Dat verschil is niet terug te vinden in gemiddeld hogere cijfers voor de regering. In figuur 
1.2 wordt de Tweede Kamer voortdurend iets hoger gewaardeerd dan de regering en het eerste kwartaal 
van 2011 vormt daarop geen uitzondering.
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Nederland zou een pre�iger land zijn als er minder immigranten zouden wonen

de aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze samenleving
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Figuur 1.6  Opvattingen over immigratie en integratie a; bevolking 18+, 2008/1-2011/1 (in procenten)

a  Vermeld zijn percentages zeer eens en eens. Deze tellen samen met de niet vermelde percentages (zeer) oneens, neutraal en weet niet op tot 
100%.

Bron: COB Bron: COB 2008-2011/1

Tabel 1.2 Instemming met stellingen over immigratie en integratie, bevolking van 18+, eerste kwartaal 2011/1 
 (in procenten)

 allen  (zeer) eens naar opleidingsniveau 

 (zeer) oneens (zeer) eens laag midden hoog

• ‘Nederland zou een prettiger land zijn 
 als er minder immigranten zouden wonen.’ 36 36 46 37 25

• ‘De aanwezigheid van verschillende 
 culturen is winst voor onze samenleving.’ 27 45 30 41 64

• ‘Er wordt in Nederland over het algemeen
  te negatief gesproken en geschreven over 
 allochtonen.’  9 56 42 50 64

• ‘Er wordt in Nederland te veel rekening 
 gehouden met moslims.’  22 52 62 56 45

• ‘Door immigratie en open grenzen dreigt 
 Nederland te veel van zijn eigenheid te 
 verliezen.’  18 54 67 58 38

Bron: COB 2011/1
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IS DE PUBLIEKE OPINIE OPTIMISTISCHER 
GEWORDEN?
Is Nederland nu optimistischer dan eind 2010 of 
niet? Gezien de stabiliteit in de drie jaar ervoor 
is de sprong van 26% die het eind 2010 (meer) 
de goede kant op ziet gaan naar 32% begin 2011 
opmerkelijk (zie tabel 1.1). Over de economie 
is men ook optimistischer (figuur 1.3) en over 
immigratie en integratie wat positiever. Het 
institutionele vertrouwen in figuur 1.4 steeg 
echter niet significant tegenover het vorige 
kwartaal. De tevredenheidscijfers in tabel 1.1 
vertonen hoegenaamd geen verandering. 
 Het beeld is dus gemengd, maar er lijkt 
ons toch wel sprake van wat meer optimisme 
of vooral minder pessimisme, want, let wel, 
tegenover de 32% die het meer de goede kant 
op ziet gaan, staat begin 2011 nog altijd 56% 
die het meer de verkeerde kant op ziet gaan 
(eind 2010 was de verhouding 27%-61%). We 
gaan dan vooral af op de toelichtingen die 
mensen geven bij de beantwoording van deze 
vraag en op de focusgroepgesprekken. Daarin 
zien we meer dan voorheen een positieve 
houding tegenover het nieuwe kabinet: men 
spreekt nogal eens de verwachting of hoop uit 
dat het nieuwe kabinet problemen echt gaat 
aanpakken (zie hoofdstuk 2). Verwachtingen 
van de politiek lijken een grote rol te spelen 
in hoe men tegen ontwikkelingen in het land 
aankijkt. 
 Dat de politieke vertrouwenscijfers begin 
2011 nog altijd lager zijn dan begin 2009, lijkt 
daarmee in tegenspraak. Een rol kan spelen 
dat de cijfers om heel verschillende redenen 
worden gegeven (zie het kader over politiek 
vertrouwen). Eind 2008, begin 2009 was het 
crisisbeleid, met name het daadkrachtig optre-
den bij de banken, een belangrijke reden om 
veel politiek vertrouwen te schenken. Nu trekt 
een wat diffuser imago van daadkracht de 
politieke vertrouwenscijfers minder omhoog, 
maar werkt het wat vaker door in optimisme 
over de toekomst van het land. En nu maar 
afwachten of de afname van pessimisme door-
zet, of dat volgend kwartaal blijkt dat er begin 
2011 slechts sprake was van een opwelling van 
optimisme. 

PROBLEMEN, STERKE PUNTEN EN 
POLITIEKE PRIORITEITEN
Elk kwartaal vragen we mensen in hun eigen 
bewoordingen aan te geven wat zij zien als de 
belangrijkste problemen en sterke punten van 
Nederland en om het kwartaal vragen we zo 
naar politieke prioriteiten.3 Samenleven, nor-
men en waarden staan ook dit kwartaal weer 
op de eerste plaats bij de problemen en de 
samenstelling van de top vijf van problemen is 
ongewijzigd (zie figuur 1.7). Wel is er een dui-
delijke afname van het aantal keer dat de poli-
tiek als probleem wordt genoemd. Die afname 
was er al in het vorige kwartaal en zet door en 
daarmee komt het aantal problemen rond poli-
tiek en bestuur op het niveau van voor de val 
van het vierde kabinet-Balkenende in februari 
2010 en de de parlementsverkiezingen van juni 
2010. Er zijn ook kleine maar significante ver-
anderingen op andere terreinen (niet in figuur 
opgenomen). Er worden iets meer problemen 
in de categorie ‘onderwijs, innovatie, kunst 
& cultuur’ genoemd (2% naar 4%). De zorgen 
gaan over bezuinigingen op deze terreinen. 
Ook zien we een stijging rond problemen in 
de categorie ‘internationaal’ (van 1% naar 
2%), die toe te schrijven is aan zorgen over de 
nieuwe militaire missie naar Afghanistan. 

We zien grote continuïteit in de onderwerpen 
waar men trots op is (figuur 1.8). Significante 
veranderingen beperken zich tot een daling 
van het aantal keren dat ‘natuur en milieu’ 
wordt geprezen (6% naar 4%) en een afname 
van positieve punten bij ‘immigratie en inte-
gratie’ (4% naar 2%).

3 De antwoorden op deze vragen brengen we achteraf 
onder in zestien categorieën. We beperken ons hier 
tot de categorieën die in het eerste kwartaal van 2011 
de ‘top vijf’ per vraag vormden en laten daarvan de 
ontwikkelingen zien sinds het eerste kwartaal van 2008. 
Bij deze vragen kon men maximaal vijf onderwerpen 
noemen. Wie niets noemt, blijft in het volgende buiten 
beschouwing. Aan alle anderen wordt hetzelfde gewicht 
toegekend en dat wordt verdeeld over het aantal 
onderwerpen dat bij een vraag wordt genoemd (als 
iemand maar een onderwerp noemt, telt dat vijf maal 
zo zwaar mee als een onderwerp van iemand die er vijf 
noemt). Zo krijgen we voor elke categorie het aandeel in 
wat men kortheidshalve zou kunnen aanduiden als het 
maatschappelijk probleembesef, de nationale trots en 
de publieke agenda.
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Figuur 1.7  Ontwikkelingen in het maatschappelijk probleembesef a: de vijf belangrijkste categorieën, 
  eerste kwartaal 2011, bevolking van 18+, 2008/1-2011/1 (in procenten)

Figuur 1.8  Ontwikkelingen in de nationale trotsa: de vijf belangrijkste categorieën, eerste kwartaal 2011, 
  bevolking van 18+, 2008/1 -2011/1 (in procenten)

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?’ Zie voor een toelichting voetnoot 3 op pagina 10.

Bron: COB 2008/1 – 2011/1

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?’ 
 Zie voor een toelichting voetnoot 3 op pagina 10.

Bron: COB 2008/1 – 2011/1
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Bij de vraag wat men hoog op de agenda van de 
regering zou willen zien, is de categorie ‘cri-
minaliteit en veiligheid’ gestegen. Dit kan te 
maken hebben met de prominentere plaats die 
deze problematiek krijgt in het kabinet-Rutte. 
‘Zorg en vergrijzing’ is juist minder genoemd, 
evenals ‘inkomen en economie’. Dat laatste 
is logisch gezien de positievere verwachtin-
gen over de economie. Een kleinere maar ook 
significante verandering (niet in figuur) is ook 
hier een stijging van de categorie ‘internati-
onaal’, waarbij men de militaire missie naar 
Afghanistan ter discussie stelt.

Ten slotte kijken we in tabel 1.3 voor de maat-
schappelijke problemen begin 2011 naar  

verschil in opleidingsniveau. Dat blijkt in het 
cob en ander onderzoek vaak een belang-
rijke verklaring voor verschillen in houdingen 
tegenover politiek en samenleving. Hoogop-
geleiden noteren vaker een of meer proble-
men (94%) dan laagopgeleiden (82%), maar de 
verschillen in terreinen waarop ze problemen 
noemen zijn relatief klein. Laagopgeleiden 
noemen vaker criminaliteit en veiligheid en 
zorg en vergrijzing, hoogopgeleiden reppen 
vaker over samenleven, normen en waarden, 
onderwijs en politiek. Dat is ook het beeld in 
eerdere kwartalen en daarom beperken we ons 
hier tot het laatste kwartaal. In hoofdstuk 2 
kijken we voor twee terreinen of er veranderin-
gen zijn opgetreden.

5
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20

zorg en vergrijzing

criminaliteit en veiligheid

inkomen en economie

onderwijs, innovatie, kunst en cultuur

immigratie en integratie

2008/3 2009/1 2010/1 2010/32009/32008/1 2011/1

Figuur 1.9  Ontwikkelingen in de politieke agenda a: de vijf belangrijkste categorieën, eerste kwartaal 2011, 
  bevolking van 18+, 2008/1-2011/1b (in procenten)

a  ‘Wat zou u hoog op de agenda van de Nederlandse regering willen hebben? Het kan gaan om onderwerpen die veel meer aandacht moeten 
krijgen of heel anders aangepakt moeten worden’. Zie voor een toelichting voetnoot 3 op pagina 10.

b  De vraag is om het kwartaal gesteld, maar niet in 2008/3 en 2009/1. 

Bron: COB 2008/1 – 2011/1
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Tabel 1.3 Opvattingen over de problemen van Nederland naar opleidingsniveau, bevolking van 18+, 
 eerste kwartaal 2011 (in procenten)a 

 allen opleidingsniveau  

 laag midden  hoog 

minstens één onderwerp genoemd, 88  82 89 94
waarvan:      

• immigratie en integratie 10  9 12 9
• jeugd en gezin 3  4 2 2
• samenleven, normen en waarden 22  19 20 26
• vrijheden 0  0 0 0
• criminaliteit en veiligheid 11  14 12 9
• inkomen en economie  12  12 12 12
• werkgelegenheid 3  4 3 2
• zorg en vergrijzing  8  11 8 6
• onderwijs, innovatie, kunst & cultuur 4  1 5 5
• sociale stelsel (algemeen) 2  3 3 2
• verkeer en fysieke leefomgeving 5  5 4 4
• natuur en milieu  2  1 1 3
• Nederland in internationaal perspectief  2  2 3 2
• politiek en bestuur 11  8 12 13
• overig 5  6 4 6
• Nederlands 0  0 0 0

totaal  100  100 100 100

a  Zie voor een toelichting voetnoot 3 op pagina 10. 

Bron: COB 2011/1
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2 de stemming begin 2011 en drie jaar eerder 

Na drie jaar cob kijken we terug naar het 
begin. Hoe anders is de stemming nu dan in 
het eerste kwartaal van 2008? Praat men nu 
anders over hoe het gaat met Nederland? Een 
financiële en vervolgens een economische cri-
sis, een gevallen kabinet, vervroegde verkie-
zingen en een nieuw kabinet met een rechtsere 
signatuur zullen het aanzien van Nederland in 
de ogen van zijn burgers hebben veranderd. 
Maar is dat wel zo?
 Eerst gaan we wat gedetailleerder in op 
twee onderwerpen: de wisselende zorgen over 
inkomen en economie gedurende de afgelopen 
jaren en de juist constante zorgen rond immi-
gratie en integratie. Vervolgens vergelijken we 
de stemming van het eerste kwartaalbericht 
(2008|1) en van dit kwartaal.

VER ANDERINGEN IN PROBLEMEN ROND
INKOMEN EN ECONOMIE
Door de tijd heen hebben we de grootste ver-
schillen gezien in het aantal problemen rond 
inkomen en economie (zie figuur 1.7). Hoewel 
deze categorie sinds begin 2008 in de top vijf 
staat, zijn er nogal wat fluctuaties geweest 
(tussen de 11% en 19%). Waar zijn die verschil-
len aan toe te schrijven? In tabel 2.1 is weer-
gegeven waar de problemen in de categorie 
‘inkomen en economie’ betrekking op heb-
ben. Dat blijken vooral te zijn: verschillen tus-
sen arm en rijk, belastingen, de bonussen of 
topinkomens, de hoge prijzen en de economie/
(economische) crisis. Er zijn duidelijke ver-
schillen in de tijd. In 2008 was er tot septem-
ber geen sprake van een crisis of economische 

problemen, dus wordt dit ook met 24% minder 
genoemd dan in 2009 (43%). In 2010 lijkt ech-
ter de crisis in de publieke opinie op zijn retour 
(30%) en begin 2011 wordt de economie met 
18% minder genoemd dan in 2008. De belas-
ting wordt ook minder als probleem gezien. 
In 2008 had 13% van de genoemde problemen 
rond inkomen en economie met belasting te 
maken, begin 2011 was dat 8%. Een daling 
zien we ook bij klachten over prijsstijgingen. 
 Wat juist vaker wordt genoemd, zijn de ver-
schillen tussen arm en rijk: ‘armen worden 
armer, rijken rijker’. In 2008 vormde dat onder-
werp 16% van de problemen. Dat percentage 
nam in 2009 en 2010 wat af, maar is begin 2011 
hoger dan ooit: 23. Blijkbaar wordt de roep om 
een meer gelijke verdeling van inkomen steeds 
sterker. Sinds 2008 is ook de ontevredenheid 
over de bonussen (‘graaicultuur’) en de topsa-
larissen groter geworden, maar sinds 2009 is 
dat met 15-16% stabiel. 

Is het nu zo dat burgers van verschillende poli-
tieke kleur ook sterk verschillen in de proble-
men die ze noemen over inkomen en economie? 
Die vraag staat centraal in tabel 2.2, waarbij we 
alle kwartalen vanaf 2008 bij elkaar nemen 
zodat de afzonderlijke partijen kunnen wor-
den vergeleken. We zien deels het te verwach-
ten patroon: linkse stemmers (sp, GroenLinks, 
PvdA) vinden vaker inkomensverschillen een 
probleem, rechtse aanhang (vvd) belasting 
betalen. Wel valt van de pvv-kiezers, soms 
sociaaleconomisch links genoemd, op dat 
zij relatief weinig de verschillen tussen arm 

Kernpunten
In vergelijking met drie jaar geleden zijn de zorgen over inkomensverschillen en te hoge bonussen in 
topfuncties groter en zijn er meer zorgen dat de burger ‘de rekening betaalt’ voor de crisis en het falen 
van bestuurders en ambtenaren. Gedaald zijn zorgen over prijsstijgingen en belastingen. pvv-stem-
mers zijn niet sociaaleconomisch links in het politieke spectrum te plaatsten, maar lijken het meeste 
op vvd’ers. Wat betreft de multiculturele samenleving, zijn zorgen over immigratie toegenomen ter-
wijl integratie juist minder wordt geproblematiseerd. De stemming is in 2011 iets positiever dan in 
2008. De argumenten waarom men vindt dat het met Nederland de goede of de verkeerde kant gaat 
zijn in meerderheid hetzelfde. Wel is er een duidelijke verandering bij politieke argumenten: wie het 
de goede kant op vindt gaan noemt nu twee keer zo vaak de politiek en roemt daarbij ‘het aanpakken’ 
van dit kabinet of spreekt de hoop uit dat zaken nu ten goede gaan veranderen. Ook de aanpak van 
criminaliteit en onveiligheid wordt geroemd. Verder wordt de politiek minder dan in 2008 verweten 
‘niet te luisteren’. Een nieuwe klacht over de politiek betreft verrechtsing en polarisering. 
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Tabel 2.1 Problemen genoemd in de categorie ‘inkomen en economie’, bevolking van 18+, 2008/1-2011/1 (in procenten)

 2008 2009 2010 2011-1

arm/rijk inkomensverschillen, (stille) armoede, minima, verschillen 
 tussen arm en rijk, inkomensverdeling/ongelijkheid, kloof 
 tussen arm en rijk, voedselbanken 16 12 15 23

banken de banken, bankwereld, financiële instellingen, icesave, 
 ABN AMRO, DSB Bank, het omvallen van banken, het 
 bestuur/wanbeleid bij banken 2 7 5 5

bedrijven  bedrijven trekken naar buitenland, verkoop Nederlandse  
 bedrijven, bedrijven gaan failliet/ zijn in problemen, boeren 
 (hebben meer steun nodig), industrie (trekt weg naar 
 buitenland, teloorgang Nederlandse bedrijven 1 2 1 1

belasting belasting betalen, belastingdruk, belastingverhoging,  
 belastingdienst, belasting te hoog 13 5 7 8

beleid  aanpak economie, financieel beleid, uitgaven regering, ver- 
 kwisting van overheidsgeld, staatsschuld, financieringstekort 2 3 4 3

bezuinigingena bezuinigingen, verkeerde bezuinigingen 1 1 4 3

bonus/topinkomens te hoge beloningen, salarissen, bonussen aan de top,  
 gouden handdrukken, ‘het grote graaien’, zakkenvullers 8 16 16 15

commercialisering kapitalisme, consumptiemaatschappij, marktwerking,  
 commercialisering 1 0 1 0

hoge prijzen alles wordt duurder, betaalbaarheid, hoge kosten/lasten/ 
 prijzen, hoge accijns (op brandstof) 18 5 6 9

economie economie, economische ontwikkeling/teruggang/situatie/ 
 verslechtering, economische/financiële crisis, recessie  24 43 30 18

euro dure euro, lage koers euro, euro minder waard dan de gulden  2 1 1 2

geld alles draait om geld, geldtekort, te veel geld aan banken,  
 te veel geld voor buitenland, geldproblemen, geldzucht, 
 hebzucht, te makkelijk lenen en schulden maken 4 4 4 3

welvaart  ontevredenheid over onze welvaart, welvaart belangrijkste  
 vinden 1 1 2 2

a  Hier alleen de term ‘bezuinigingen’ zonder toelichting of specificatie. ‘Bezuinigingen op onderwijs’ is bijvoorbeeld in de categorie onderwijs 
 gecodeerd.  

Bron: COB 2008|1-2011|1
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en rijk als probleem noemen, en belasting 
juist veel. Hierin lijken de pvv-stemmers het 
meeste op vvd’ers. Alle groepen kiezers noe-
men ongeveer evenveel de hoge bonussen voor 
directeuren en de economie als problemen.

De economie en de hoge prijzen zijn duidelijk 
problemen die vaker door respectievelijk hoog- 
dan wel laagopgeleiden worden genoemd. 
Opvallend is dat alle opleidingsgroepen zowel 
de kloof tussen arm en rijk als de bonussen 
ongeveer even vaak als probleem noemen.

VER ANDERINGEN IN PROBLEMEN ROND 
IMMIGR ATIE EN INTEGR ATIE
Sinds 2008 worden altijd ongeveer evenveel 
problemen rond immigratie en integratie 
genoemd, zo’n 9-10%. Gaan achter dat con-
stante percentage toch verschuivingen schuil? 
Uit tabel 2.3 blijkt dat inderdaad het geval te 
zijn. Er is een duidelijke daling in het aantal 
keren dat integratie wordt geproblematiseerd, 
van 21% in 2008 naar 11% in 2011. Immigratie 
stijgt in die periode juist van 4% naar 9%.

Ook hier zijn er verschillen wanneer we uit-
splitsen naar politieke voorkeur (tabel 2.4). 
Discriminatie is een thema dat vooral de aan-
hang van sp, gl en d66 bezighoudt. De nega-
tieve stemming tegenover allochtonen is ook 
vooral voor links georiënteerde partijen een 
thema (gl, PvdA, d66, cu). Immigratie wordt 
door pvv- en VDD-stemmers veel vaker aan-
gehaald. De achterban van de cu is verreweg 
het meest bezorgd over de islam (22%); pvv’ers 
komen op een tweede plaats maar noemen de 
islam half zo vaak (11%). pvv’ers halen het 
meeste etnische minderheden aan (62%). Naar 
opleiding blijken integratie en de negatieve 
stemming over ‘nieuwe Nederlanders’ the-
ma’s te zijn van vooral hoogopgeleiden, ter-
wijl laagopgeleiden vaker de groepen ‘nieuwe 
Nederlanders’ en de problemen die zij veroor-
zaken noemen.

Tabel 2.2 Problemen genoemd in de categorie ‘inkomen en economie’, bevolking van 18+, gemiddelde van 
 2008/1-2011/1 (in procenten)

 stemvoorkeur opleiding  
 SP GL PvdA D66 CU CDA VVD PVV laag midden hoog

arm/rijk 22 24 20 14 16 11 9 10  16 14 15
belasting 7 3 4 7 6 5 14 13  9 9 7
bonus/topinkomens 13 14 14 16 18 16 9 13  14 12 14
hoge prijzen 9 3 6 5 7 8 9 12  13 10 6
economie 30 30 34 41 28 37 35 30  25 34 35

Bron: COB 2008/1-2011/1
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 Tabel 2.3 Problemen genoemd in de categorie ‘immigratie en integratie’, bevolking van 18+, 2008/1-2011/1 (in procenten)

 2008 2009 2010 2011-1

angst angst voor de islam en voor buitenlanders 1 0 1 1 

beleid de aanpak van allochtonen, asiel/integratie/immigratie/ 
 vreemdelingenbeleid 7 8 7 8

culturen cultuurverschillen, niet aanpassen aan onze cultuur, verlies  
 Nederlandse cultuur, botsende culturen, niet respecteren 
 cultuurverschillen 2 2 2 1

discriminatie buitenlanders, islamieten, racisme a 6 6 5 8

immigratie immigratie, instroom, open grenzen, gelukzoekers, te veel  
 mensen binnenlaten, Nederland is te vol, toename 
 buitenlanders 4 6 9 9

integratie  (gebrek aan) integratie van vreemdelingen, allochtonen etc,  
 niet aanpassen, niet integreren 21 18 16 11

islam (opkomst) islam, (toenemende) islamisering, intolerantie  
 tegen moslims, negatieve houding naar islam, (bouw van) 
 moskeeën, extremisme, terrorisme 8 7 7 9

multiculturele multiculturele samenleving, multiculti 
samenleving  2 2 2 1

negatieve stemming behandeling van / hetze tegen vreemdelingen/allochtonen,  
 negatieve houding / intolerantie / negativiteit / vooroordelen 
 t.a.v. allochtonen, polarisatie autochtoon-allochtoon 10 10 8 8

NL / te soft eigen volk eerst, buitenlander in eigen land, allochtoon  
 krijgt meer dan eigen volk, buitenlanders mogen alles, 
 worden te veel verwend, te veel buitenlanders in ons land 4 3 3 3

problemen het allochtonenprobleem, geen Nederlands spreken, 
 criminaliteit onder allochtonen, Marokkaanse jongeren, 
 agressie buitenlanders 9 11 11 9

totaal alle typeringen  52 52 55 53

typering  omschrijving van (etnische) minderheden 
allochtonen	 	 15	 15	 16	 16
asielzoekers	 	 3	 3	 2	 4
buitenlanders	 	 19	 29	 23	 22
Marokkanen	 	 3	 3	 4	 1
moslims/islamieten	 	 6	 4	 3	 3
overig	(%	<	2)	 Antillianen,	autochtonen,	bevolkingsgroepen,	gekleurde,		
	 illegalen,	immigranten,	medelanders,	minderheden,	
	 Molukkers,	nationaliteiten,	nieuwe	Nederlanders,	Oostblok,
	 Polen,	rassen,	Turken,	vluchtelingen,	vreemdelingen	 6	 8	 7	 5
	

a  Hier betreft het discriminatie van etnische minderheden. Discriminatie zonder verdere uitleg valt in de categorie samenleven, omdat de term 
 bijvoorbeeld ook over leeftijdsdiscriminatie of homodiscriminatie kan gaan. 

Bron: COB 2008/1-2011/1
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VER ANDERINGEN IN DE FOCUSGROEPEN
Begin 2008 regeerde het kabinet-Balkenende 
iv, was de kredietcrisis nog niet uitgebroken, 
moesten de banken nog gered worden en kon-
digde pvv-leider Wilders zijn film Fitna aan. 
Was de stemming in het land toen anders dan 
nu? Wat betreft de cijfers is dat op de meeste 
terreinen niet het geval: men is even gelukkig 
en even tevreden met de eigen financiële situ-
atie. De tevredenheid met de Nederlandse eco-
nomie is wel wat gedaald (van een 6,5 naar een 
6,1). Maar begin 2011 is men wel weer hoopvol-
ler over de Nederlandse economie en iets meer 
tevreden met de politiek in Den Haag (van een 
5,4 naar een 5,6). 
 Een belangrijke verandering is echter dat 
sinds dit kwartaal voor het eerst in de cob-
geschiedenis een duidelijke verandering is 
naar een optimistischer stemming. Het per-
centage mensen dat het meer de verkeerde 
kant op vindt gaan met Nederland daalde van 
rond de 63% naar 56%. En 32% vindt het nu 
de goede kant op gaan tegen 27% begin 2008. 
Waar zitten de veranderingen vergeleken met 
drie jaar geleden? 
 Wanneer we de focusgroepsdiscussies van 
begin 2008 en begin 2011 met elkaar vergelij-
ken vallen allereerst de overeenkomsten op. 
Grotendeels dezelfde onderwerpen komen in 
dezelfde bewoordingen aan bod als men toe-
licht waarom het met Nederland de goede of 
de slechte kant op gaat. Men is teleurgesteld 
in de politiek in het algemeen, men hekelt de 
lage straffen, het gebrek aan normen en waar-
den en de verharding van de samenleving, en 

men is bezorgd over de problemen rond immi-
gratie en integratie. Ook opvallend is dat naast 
boosheid en ontevredenheid bij een aanzien-
lijk aantal deelnemers zowel begin 2008 als 
begin 2011 een gevoel van berusting en mach-
teloosheid aanwezig is. Men concentreert zich 
dan liever op het privéleven, aldus de eerdere 
onderzoeksbevinding ‘met mij gaat het goed, 
met ons gaat het slecht’ bevestigend. 
 Toch zijn er ook (kleine) verschillen. Ter-
wijl premier Balkenende begin 2008 in de 
focusgroepen op maar weinig waardering kon 
rekenen, onder meer vanwege een ‘gebrek aan 
uitstraling’ en een ‘knullig imago’, lijkt pre-
mier Rutte begin 2011 wat beter te liggen bij 
de deelnemers aan de focusgroepen: ‘Ik vind 
dat onze nieuwe minister-president, hoe jong 
hij ook is, een hele serieuze jongen is en een 
hele goede club heeft verzameld.’ Een ander 
verschil lijkt de stemming rond de regering te 
zijn. Terwijl het kabinet-Balkenende iv begin 
2008 in de focusgroepen op lauwe en onver-
schillige reacties kon rekenen zijn er dit kwar-
taal zowel expliciete voor- als tegenstanders 
van het huidige kabinet in de focusgroepen te 
vinden. Ook hebben in ieder geval de lagerop-
geleiden er geen moeite meer mee expliciet te 
vermelden dat ze op de pvv gestemd hebben, 
zelfs als er deelnemers aanwezig zijn die eer-
der hun afkeer van deze partij te kennen heb-
ben gegeven.

Tabel 2.4 Problemen genoemd in de categorie ‘immigratie en integratie’, naar partijvoorkeur en opleidingsniveau, 
 bevolking van 18+, gemiddelde van 2008-2011 (in procenten)

 stemvoorkeur opleiding  
 SP GL PvdA D66 CU CDA VVD PVV laag midden  hoog 

discriminatie 11 14 6 10 6 5 4 1  4 7 7
immigratie 4 3 2 5 2 5 13 11  7 6 6
integratie  21 16 22 24 11 19 27 14  12 18 24
islam 6 5 5 7 22 7 8 11  6 8 9
negatieve stemming 12 24 19 22 18 10 4 1  4 7 17
problemen 9 10 7 9 7 15 10 11  13 12 8
typering  46 58 55 44 50 57 43 62  65 56 45

Bron: COB 2008-2011/1
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WA AROM HET DE GOEDE OF VERKEERDE 
K ANT OP GA AT MET NEDERLAND
Zijn de redeneringen en argumenten die men 
aandraagt waarom het de goede kant of de ver-
keerde kan op gaat met ons land veranderd? 
Met behulp van een textmining-programma 
hebben we in kaart gebracht welke onder-
werpen men in de toelichtingen naar voren 
brengt.1 Uit figuur 2.1 blijkt dat er meer rede-
nen genoemd worden waarom het met Neder-
land de verkeerde kant in plaats van de goede 
kant op gaat. Dat is logisch omdat de meerder-
heid het de verkeerde kant op vindt gaan.2 

1 De antwoorden, vooral op de vraag waarom het de ver-
keerde kant op gaat, zijn nu gemiddeld aanzienlijk korter 
dan drie jaar geleden (205 versus 331 leestekens). Vooral 
de toelichtingen zijn nu korter, waarschijnlijk omdat er 
nu meer open vragen zijn dan in 2008. De percentages 
voor 2011 in figuur 2.1 zijn opgehoogd uitgaande van 
dezelfde gemiddelde lengte als begin 2008. Er wordt 
uitsluitend op trefwoorden gecodeerd en we zijn dus 
niet nagegaan wie er met ‘ze’ of ‘die lui’ bedoeld zijn. 
Waarschijnlijk onderschatten we daardoor het aantal 
motiveringen dat verwijst naar de categorie ‘immigratie’.

2 Bovendien geven degenen die het de verkeerde kant op 
vinden gaan ook aanzienlijk langere antwoorden. 

Het is opvallend dat de genoemde redenen in 
2011|1 vaak hetzelfde zijn als in 2008|1: de poli-
tiek, normen en waarden, economie en inko-
men, immigratie en criminaliteit. Ook de top 
drie over de goede kant is hetzelfde: politiek, 
normen en waarden en economie en inkomen. 
Thema’s zijn de verharding van de samenleving, 
het gebrek aan respect, problemen rondom 
immigratie en integratie en de angst dat mos-
lims en de islam de overhand krijgen.  
 Maar wat zijn de verschillen? Meest opval-
lend is dat de categorie ‘politiek en bestuur’ nu 
veel vaker wordt genoemd als reden waarom 

COB 2011/1 COB 2008/1
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Figuur 2.1  Redenen waarom het de goede of de verkeerde kant op gaat met Nederland a (in procenten)

a  Analyse van de antwoorden op de vraag waarom men het de 
goede of de verkeerde kant vindt op gaan met Nederland. 
Leesvoorbeeld: begin 2011 noemt van alle ondervraagden 
met een toelichting 31% iets over economie en inkomen als 
reden waarom het de verkeerde kant op gaat en 12% zoiets 
als reden waarom het de goede kant op gaat. 

Bron: COB 2008/1 en COB 2011/1
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Ook zijn een aantal zaken die vroeger vanwege 
politieke correctheid niet genoemd mochten 
worden eindelijk bespreekbaar geworden. 
“Er staat een klimaat waarin het weer mogelijk is 

de dingen bij naam te noemen. Problemen zoals 
rondom integratie mogen benoemd worden, crimi-
naliteit wordt harder aangepakt.”

Sommige Nederlanders zijn duidelijk ver-
heugd dat er naar hun gevoel eindelijk een 
rechts kabinet aan de macht is gekomen. Een 
gevoel dat zich vertaald in reacties zoals:
“Eindelijk een rechts georiënteerd kabinet.” 
“Dat linkse gedoe is er een beetje af.”
“Ik heb hoge verwachtingen van een rechtse 
  regering.” 

Kortom, de bovenstaande citaten vertegen-
woordigen een categorie respondenten die 
door de komst van het nieuwe rechtse kabi-
net het met Nederland de goede kant op vindt 
gaan. Hierbij moet wel worden opgemerkt 
dat het vaak de hoop en de verwachting is dat 
dit kabinet een verschil gaat maken. Er moet 
dus nog wel wat worden bewezen. Overigens 
waren er in 2008|1 dus minder mensen die de 
politiek als reden noemden dat het de goede 
kant op ging, maar dan werd dat ook met het 
kabinetsbeleid van toen beargumenteerd. 

Politiek: ‘verrechtsing, polarisering en 
verharding’
Wie het de verkeerde kant op vindt gaan en 
daarbij de politiek als argument gebruikt, 
heeft het vaak over de verrechtsing die zal 
leiden tot verharding en polarisering van de 
samenleving. Men vreest een sfeer van onver-
draagzaamheid waarin bevolkingsgroepen 
tegenover elkaar komen te staan. 
“Ik vind deze regering keihard, rechts en totaal geen 

gevoel voor mensen. Ondanks dat ze doen alsof ze 
dat wel hebben. Krijg er onbehaaglijk gevoel van.”
“De verhuftering van de maatschappij, en de PVV die 

hierin het voortouw neemt.”
“Gevaarlijke rechtse regering, met schandalige 

samenwerking met PVV.”

Vooral de (samenwerking met de) pvv moet 
het bij sommigen ontgelden, en dan meent 
men vaak dat Wilders te veel invloed heeft en/
of dat hij gevaarlijke ideeën heeft. Anderen 
wijzen expliciet op de gevaren van polarisatie 
in een multiculturele samenleving.

het de goede kant op gaat in Nederland dan 
drie jaar terug. De categorie ‘economie en 
inkomen’ wordt dit kwartaal vaker genoemd, 
als reden waarom het de goede kant op gaat en 
als reden waarom het de slechte kant op gaat 
met het land. Criminaliteit wordt dit kwar-
taal minder vaak genoemd als reden waarom 
het de verkeerde kant op gaat, en iets vaker als 
reden waarom het de goede kant op gaat. Het 
verkeer en de fysieke leefomgeving in Neder-
land, de zorg en ouderen en de jeugd en het 
gezin worden minder vaak genoemd, zowel bij 
de verkeerde kant op als de goede kant op, en 
lijken dus in 2011 minder in de belangstelling 
te staan.

Op welke manier redeneert men over deze 
onderwerpen? Zijn de argumenten veranderd? 
Dat is op een aantal punten wel het geval. De 
redenen om de politiek aan te halen zijn ver-
anderd. Dit geldt zowel voor ‘de verkeerde kant 
op’ als ‘de goede kant op’. Dat is voornamelijk 
toe te schrijven aan de politieke wisseling van 
de wacht: wie in 2008|1 de politiek als positieve 
reden noemde, was blij met het beleid van het 
kabinet-Balkenende iv, nu wordt het rechtse 
kabinet als reden gezien dat het de goede kant 
op gaat. En die spiegeling zien we ook bij wie 
het de verkeerde kant op vindt gaan: vroeger 
werd de politiek verweten niet te luisteren en 
ver van het volk af te staan, nu is het verwijt ver-
rechtsing en verharding. Hieronder worden de 
veranderde politieke frames uitgewerkt. Boven-
dien besteden we aandacht aan veranderingen 
bij economie en inkomen en criminaliteit. 

Politiek: ‘daadkrachtig rechts kabinet’
De politiek wordt twee keer zo vaak genoemd 
als argument waarom het de goede kant op 
gaat. De daadkracht van dit nieuwe rechtse 
kabinet wordt vaak genoemd en geprezen in 
deze antwoorden. Dit is tenminste een kabinet 
dat van aanpakken weet:
“Er worden door de nieuwe regering zaken aange-

pakt die voorheen zijn blijven liggen. Dat geeft 
hoop voor de toekomst.” 
“Sinds installering van het nieuwe kabinet wordt er 

weer geregeerd in Den Haag. Er worden besluiten 
genomen (goed en slecht) en problemen aangepakt. 
Het vorige kabinet schoof zaken op de lange baan. 
Slechte besluiten nemen is beter dan helemaal geen 
actie ondernemen.” 
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“Samenleving dreigt uit elkaar te vallen door pola-
risatie tussen links en rechts en allochtoon versus 
autochtoon.”

Politiek: minder gemor over ‘niet luisteren’
Hoewel men bezorgd is over de ‘verrechtsing 
en verharding’ in de politiek wordt er dit kwar-
taal, in vergelijking met drie jaar geleden, min-
der geklaagd over een kloof tussen politiek en 
samenleving. Het werkwoord ‘luisteren’ is een 
typisch woord waarmee Nederlanders hun 
irritatie over de in hun ogen wereldvreemde 
politiek in Den Haag kenbaar maken. De 
boosheid over de arrogante houding van die 
‘nitwitsen van politici die zich duidelijk te 
ver verheven voelen boven de man/vrouw in 
de straat en daardoor ook niet de impact van 
hun beslissingen kunnen beseffen’ (2008|1), 
is dit kwartaal verminderd. Het vorige kabinet 
werd weliswaar niet zozeer verweten dat het de 
samenleving polariseert, maar kreeg drie jaar 
geleden wel dikwijls het verwijt naar het hoofd 
geslingerd arrogant en betweterig te zijn en 
niet naar de burger te luisteren. Toch worden 
wel ook nu nog steeds klachten geuit over het 
functioneren van de politiek, bijvoorbeeld 
het kortetermijndenken en voor eigen (partij)
belangen gaan. 

Onveiligheid: verwachtingen van ‘aanpak
criminaliteit’
Zoals uit figuur 2.1 blijkt wordt criminaliteit dit 
kwartaal iets minder vaak als reden genoemd 
waarom het de slechte kant op gaat met Neder-
land en vaker genoemd als reden waarom het 
de goede kant op gaat. Er zijn nog steeds veel 
klachten over criminaliteit en te lage straffen. 
Wat anders is dat sommigen menen dat hierin 
iets verandert doordat het kabinet serieus werk 
aan het maken is van het aanpakken van de 
onveiligheid:
“Er worden zaken opgepakt die tot op heden taboe 

waren, zoals bij een inbraak niet het slachtoffer die 
zijn have wil verdedigen vastzetten,maar na zijn 
verhaal gedaan te hebben weer vrijlaten.”
“De huidige regering wil een aantal knelpunten 

aanpakken waar burgers zich zorgen over maken. 
Zie het supersnelrecht met Oud en Nieuw.” 
“Er wordt bij een aantal (straf )zaken beter een lik-

op-stukbeleid gevoerd dan voorheen.”

Inkomen: zorgen over de ‘kloof tussen arm 
en rijk’
Ten slotte lijkt het erop dat, zeker in vergelij-
king met begin 2008, meer mensen zich zor-
gen maken over een toenemende kloof tussen 
arm en rijk. Typische citaten in dit verband zijn 
bijvoorbeeld:
“Door de rechtse politiek wordt het verschil tussen 

arm en rijk steeds groter.” 
“Omdat de rijken steeds rijken worden en de armen 

steeds armer. Hier moet wat aan gedaan worden.” 
“De politieke beslissingen treffen vaak de armere 

mensen. En ze nemen nooit een bezuiniging ten 
koste van zichzelf.”
“Straks kunnen alleen de rijke Nederlanders nog 

goede gezondheidszorg en onderwijs krijgen. Al-
les wordt maar duurder en duurder. Vaste lasten, 
maandelijkse onkosten, rijken worden rijker door 
de graaicultuur en arbeiders krijgen het steeds 
zwaarder.”

Inkomen: ‘de burger betaalt’
Respondenten zien niet alleen een verschil tus-
sen rijken en armen maar ook tussen diegenen 
die de (politieke) macht hebben en de gewone 
man. In vergelijking met drie jaar geleden 
zijn meer mensen van mening dat de ‘gewone 
hardwerkende burger’ moet opdraaien voor 
de fouten die zijn gemaakt door allerlei ‘hoge 
pieten’ bij de banken en in de politiek. Waar 
bijvoorbeeld het werkwoord ‘betalen’ in 2008 
gebruikt werd in de context van ‘te veel belas-
ting betalen’, betalen voor dure zorg en een 
‘hardwerkende mens’ die meer belasting moet 
betalen voor uitkeringstrekkers zien we dit 
kwartaal formuleringen in de trant van ‘wij 
mogen betalen voor de sjoemelende en cor-
rupte landen in de eu’, en ‘gewone mensen’ 
die de rekening mogen betalen voor geld dat 
verkeerd wordt uitgegeven door de overheid.
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3  de eurocrisis: ‘we zitten nu eenmaal in die club’ 
  

Kernpunten
Over de euro en de Europese Unie (eu) zijn Nederlanders terughoudender geworden sinds 2009. Men 
ziet minder vaak de euro als gunstig in de crisis (van 45% naar 31%) en een groter aandeel had lie-
ver een kleinere eu gehad (32% naar 44%). Men vindt de berichtgeving over de eurocrisis erg moei-
lijk te volgen. 86% van de ondervraagden denkt dat de euro er over twee à drie jaar nog is. 58% is 
bereid opnieuw een financiële bijdrage te leveren als de euro in gevaar komt. De meerderheid ziet 
dit als onvermijdelijk: we zitten nu eenmaal in die club (eurolanden). Wel zijn vooral de laagopgelei-
den bezorgd over de gevolgen voor Nederland en zij zijn eerder geneigd financiële steun af te wijzen 
dan hoogopgeleiden. Zo vraagt men zich af waar al die miljarden vandaan komen in tijden van crisis. 
De garantiestelling van Nederland aan een eu-noodfonds wordt gezien als hulp uit solidariteit. Dat 
Nederland uit eigenbelang steun verleent wordt weinig ingebracht in de discussies. Een breed gedra-
gen idee is dat zowel de eurozone als de eu te gemakkelijk zijn uitgebreid. Financiële steun moet wel 
aan strenge voorwaarden worden verbonden, en landen die de problemen zelf hebben veroorzaakt 
moeten op de blaren zitten. De houding tegenover de eu en Europese (economische) samenwerking 
is: we weten dat het voor zo’n klein land als Nederland noodzakelijk is, maar blij zijn we er niet mee. 
Vooral de mentaliteitsverschillen en een mogelijk verlies van Nederlandse identiteit bepalen het 
negatieve conservatieve nationalistische gevoel over de eu, tegenover het positieve rationele kosmo-
politisme. 

De afgelopen tijd is er onrust in de eurozone: 
verschillende landen die de euro voeren heb-
ben grote financiële problemen. Andere 
eurolanden hebben zich genoodzaakt gezien 
garanties af te geven voor bijvoorbeeld Grie-
kenland en Ierland. In dit hoofdstuk gaan we 
na hoe Nederlanders staan tegenover de euro, 
de noodsteun en de Europese samenwerking 
in het algemeen. 

STEMMING OVER EURO EN EU 
TERUGHOUDENDER
Allereerst bekijken we vijf vragen die we in het 
eerste kwartaal van 2009 ook hebben gesteld over 
het eu-lidmaatschap, de euro, de uitbreiding van 
de eu en de samenwerking binnen de eu. Zijn 
de meningen na alle turbulente ontwikkelin-
gen veranderd? Ja, zo blijkt uit tabel 3.1. Hoewel 
er geen significant verschil is tussen 2009 en 
2011 bij de vraag of het een slechte zaak is dat 
de gulden is vervangen door de euro, is dat wel 
het geval bij de andere vier stellingen. Neder-
landers vinden het eu-lidmaatschap minder 
vaak een goede zaak, vinden het minder vaak 
goed dat Nederland de euro heeft in de huidige 
economische crisis, zouden vaker dan in 2009 
een kleinere eu willen en vinden ook vaker dan 
in 2009 dat er te veel gemeenschappelijk beleid 
is in de eu. Kortom, de stemming tegenover 

zowel de euro als de eu is terughoudender dan 
twee jaar geleden.
 Een belangrijke determinant bij deze opvat-
tingen is, zoals zo vaak, opleiding. Vooral bij 
de vragen over de euro en het lidmaatschap van 
de eu zijn de verschillen groot. Laagopgelei-
den zien de euro vaker als een slechte zaak en 
zijn vaak tegen meer uitbreiding of samenwer-
king op Europees niveau, terwijl hoogopge-
leiden de euro en de eu juist meer waarderen. 
Deze verschillen zijn al vaak geconstateerd en 
worden wel verklaard uit de meer kosmopo-
litische instelling van hoogopgeleiden en de 
meer nationalistische instelling van laagop-
geleiden, een tegenstelling ‘tussen de steeds 
beter verdienende hogeropgeleiden met een 
internationale oriëntatie tegenover de minder 
verdienende lageropgeleiden, die in de natio-
nale democratie hun wortels en bescherming 
vinden’.1

1 René Cuperus (2009). De wereldburger bestaat niet. Waarom 
de opstand der elites de samenleving ondermijnt (p. 21). 
Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker; zie ook Kees Aarts 
(2008). 
‘Europese integratie en de Nederlandse kiezer’. In: 
Frans Becker, Menno Hurenkamp en Sie Dhian Ho (red.), 
Hetongemak over Europa. Amsterdam: Wiardi Beckman 
Stichting (WBS jaarboek 2008)..
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STEUN VOOR FINANCIËLE STEUN, MA AR
ALLEEN ALS HET MOET
Hoe zit het met de publieke opinie over de 
noodsteun voor eurolanden? Uit tabel 3.2 blijkt 
dat de meerderheid (58%) van de Nederlanders 
bereid is om opnieuw een financiële bijdrage 
te leveren als dat nodig is. Hierbij kiest wel ver-
reweg de grootste groep (43%) voor het voor-
behoud dat alleen te doen wanneer de euro in 
gevaar is. 26% van de ondervraagden wil niet 
dat Nederland nog eens een financiële bijdrage 
levert, ook al betekent dat het einde van de 
euro. Laagopgeleiden zijn wederom het minst 
geneigd financiële steun te verlenen (45%); 

hoogopgeleiden stemmen juist in grote meer-
derheid in (76%). De toekomst van de euro ziet 
men positief in: 86% acht de kans dat de euro 
over twee tot drie jaar nog bestaat groot tot 
zeer groot.

Tabel 3.1 Opvattingen over de euro, de EU en Europese samenwerking, eerste kwartaal 2009 en eerste kwartaal 
 2011, bevolking van 18+ (in procenten)

     2009|1 2011|1    opleiding  

          laag midden hoog 

‘Het Nederlandse lidmaatschap van de EU is een 
 goede zaak.’     
• (zeer) oneens 13 16 20 20 7
• (zeer) eens  52 47 35 43 65

‘Het is een slechte zaak dat de gulden is vervangen 
door de euro.’ a     
• (zeer) oneens 35 33 22 28 50
• (zeer) eens  39 42 58 42 26

‘In de huidige economische crisis is het goed dat 
Nederland de euro heeft.’ a     
• (zeer) oneens 17 27 37 26 19
• (zeer) eens  45 31 25 25 44

uitbreiding van de EU met nieuwe lidstaten b     
• het zou beter zijn geweest als de EU kleiner was gebleven 32 44 42 45 44
• het aantal lidstaten is goed zoals het nu is 15 15 14 15 14
• de EU moet verder uitbreiden met kandidaat-lidstaten 27 22 15 19 32
• ik weet het niet 26 20 29 21 10

samenwerking tussen de huidige lidstaten van de EU c     
• er is nu al te veel gemeenschappelijk beleid 23 27 30 31 21
• de samenwerking is goed zoals ze nu is 17 16 11 16 21
• de samenwerking zou nog verder moeten gaan 33 34 27 29 45
• ik weet het niet 27 23 32 24 13

a  De gepresenteerde antwoorden tellen samen met de neutrale antwoordmogelijkheid en ‘ik weet het niet’ op tot 100%. 
b  ‘Als het gaat over de uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe lidstaten, welk van de volgende standpunten ligt dan het dichtst bij uw mening?’
c  ‘Als we het hebben over de samenwerking tussen de huidige lidstaten van de Europese Unie, welk van de volgende standpunten ligt dan het 
 dichtst bij uw mening?’

Bron: COB 2009|1 en 2011|1
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ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN DE EURO
EN DE EU
Wat zijn de argumenten achter deze cijfers? 
Daarvoor gaan we naar de focusgroepen die dit 
kwartaal onder andere over de euro en Europa 
hebben gesproken en de vragen van tabel 3.1 
en 3.2 hebben ingevuld. Het thema wordt 
ingeleid met de vraag of men het nieuws over 
de euro heeft gevolgd. En ondanks de geani-
meerde gesprekken in het eerste uur, valt het 
dan in de verschillende groepen een beetje stil. 
Men heeft niet zo veel op met het onderwerp. 
Hoewel iedereen op de hoogte is van de proble-
men met de euro, is er niet veel enthousiasme 
om erover te praten. Deels komt dat doordat 
men het een ingewikkeld onderwerp vindt of 
niet precies weet wat er speelt. Het belangrijk-
ste lijkt echter te zijn dat men er niet echt warm 
of koud van wordt. Het is geen thema om een 
uitgesproken mening over te hebben; het is 
als het weer, je moet maar afwachten wat er 
komt en het nemen zoals het is. De rode lijn 
in de gesprekken over de euro bestaat uit twee 
terugkerende punten: we zijn niet blij met de 
noodsteun maar we ontkomen er niet aan, en 
ze hadden veel minder snel de eu en de euro-
zone moeten uitbreiden en strengere voor-
waarden aan de toetreding moeten stellen. 

Te ingewikkeld en abstract, al die miljarden
De kennis over de gebeurtenissen rond de 
euro en over de eu verschilt, vooral tussen 
de focusgroepen: hogeropgeleiden zijn over 
het algemeen accurater met hun vermoedens 
dan de lageropgeleiden. Maar ook binnen de 
groepen zijn verschillen: de een weet dat er 27 
eu-lidstaten zijn en zeventien eurolanden, de 
ander tast volledig in het duister. Wel weet de 
grote meerderheid in alle groepen dat som-
mige Europese landen in de financiële proble-
men zijn en dat Nederland met andere landen 
moet helpen. Ook weten veel deelnemers dat 
er een nieuw land, namelijk Estland, bij de 
eurozone is gekomen en de nieuwe ezelsbrug, 
sms ff bondige clips, komt ook in alle groepen 
langs en is dus duidelijk overgekomen. 
 Iedereen vindt de europroblematiek inge-
wikkeld: alleen economen kunnen echt vol-
gen wat er speelt. Al die miljarden: het is erg 
abstract. Het is als burger erg moeilijk om een 
goed beeld te krijgen van de problemen rond 
de euro. Bovendien ervaart men het als een 
zichzelf voltrekkend proces buiten de eigen 
invloedsfeer: ‘het staat zover van je af, je bent 
toch onmachtig’ en ‘een veel te groot onder-
werp om me zorgen over te maken’.

Tabel 3.2 Noodsteun en de toekomst van de euro, bevolking van 18+, eerste kwartaal 2011 (in procenten) 

              allen  opleiding  

          laag midden hoog 

‘De afgelopen tijd zijn eurolanden die in de problemen kwamen (Griekenland 
en Ierland) door Nederland en andere landen financieel ondersteund. Stel 
dat er meer landen in de problemen komen, wat moet Nederland volgens u 
dan doen?’    
• opnieuw een financiële bijdrage leveren  15 8 12 26
• geen financiële bijdrage leveren behalve als de euro in gevaar komt  43 37 43 50
• geen financiële bijdrage leveren, ook al zou dat het einde van de euro 
    betekenen  26 34 30 14
• ik weet het niet  15 21 16 10

‘Hoe groot acht u de kans dat we over 2 à 3 jaar in Nederland nog steeds 
met de euro betalen?’ a    
• (zeer) klein  6 8 6 2
• (zeer) groot  86 78 85 95

a   De gepresenteerde antwoorden tellen samen met ‘ik weet het niet’ op tot 100%. 

Bron: COB 2011/1
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Discussie in focusgroep laagopgeleiden

Moderator: Nieuws gevolgd?
[Meesten: “Nee, nee, beetje.”] 

E: “Estland is erbij gekomen.”
D: “Ja, maar dat is ook weer een financieel rampen-

plan.”
E: “Ik ben niet zo voor een verenigd Europa.” 
B: “Ik heb het wel meegekregen, maar ik denk dat de 

euro steeds minder waard wordt door al die twijfel-
landen die erbij komen.”

E: “Portugal, Spanje, Griekenland, al die landen waar 
wij voor moeten gaan dokken…, Ierland.”

Moderator: Maar jullie volgen het niet echt?

A: “Het is geen interessant onderwerp.”

Moderator: Maar wie er wel wat van meegekregen 
heeft, het nieuws over de euro, wat voor gevoel 
kreeg je erbij?

D: “Ik heb er niet echt een gevoel bij.” 
A: “Ik weet dat het moet. Maar ik ben nooit voorstan-

der van de euro geweest. Kijk, het is wel een leuk 
idee maar er komen nu zoveel landen bij. Het wordt 
echt te groot. En het zijn toch allemaal landen die 
financieel niet erg sterk staan en die natuurlijk mee 
willen huppen op de sterke euro. Maar je kan het 
niet meer terugdraaien.”

Discussie in focusgroep hoogopgeleiden

Moderator: Ik krijg het idee dat jullie je wel 
zorgen maken? 

E: “Valt wel mee, als ik dat soort dingen lees komen er 
wel zorgen op maar tegelijkertijd denk ik ook hoe-
veel invloed heb ik erop weet je wel, ik relativeer 
het dan ook wel heel snel weg hoor.” 

A: “Het is niet een onderwerp waar je dagelijks mee be-
zig bent. Als je het hoort denk je het zal wel, er zijn 
mensen die hebben daarvoor gestudeerd en die zul-
len het vast wel oplossen. Ik heb er weinig verstand 
van, dus ik ga het probleem toch niet oplossen.” 

Moderator: Wie heeft er wel zoiets van dat ga ik 
echt volgen?
[stilte]
Moderator: Is het een beetje te volgen eigenlijk? 
[gemompel]

A: “Het is onderbelicht in de media dit onderwerp.” 
I:  “Maar je moet een beetje economisch onderlegd zijn 

om het te volgen, hè?”
F: “Denk het wel, om daar goed inzicht in te hebben.” 
B: “Ja, op de nieuwsberichten hebben ze het dan over 

zoveel miljarden, maar ja, het zegt mij dan niet zo 
veel, ja het is een heel groot bedrag maar of het 
nou erg is…”

E: “Ja, boven een bepaald aantal nullen wordt het alleen 
maar abstracter. Op een gegeven moment is het al-
leen maar een magisch getal, zegt het steeds minder.” 

Moderator: Zou je het willen volgen? (kijkt rond)
[het blijft stil, tot mensen beginnen te giebelen 
en te lachen: het leeft niet]

A: “Ja, ieder z’n hobby. [gelach] Het is uiteindelijk wel 
iets wat heel belangrijk is maar het staat heel ver 
van je af.”

F: “En onmachtig, weet je iets wat in de regio speelt, of 
op nationaal niveau heb je nog enigszins het idee 
dat je participeert maar dit is zo abstract.”

I:  “Je ziet het wel, want moet je kijken hoeveel Poolse 
en Bulgaarse auto’s hier in de straat staan, maar ja 
het zij zo, wat kun je er aan doen?” 

In alle groepen zien we verschillende inzichten 
over de economische gevolgen van de proble-
men van sommige eurolanden. Wat betekent 
het wanneer een land failliet gaat? Volgens de 
een merkt Nederland er niets van als Grieken-
land van de kaart verdwijnt. Een ander meent 
dat een land failliet gaat en dan gewoon weer 
met een schone lei begint. Een derde meent dat 
landen als Nederland de prijs betalen omdat 
wij daar geld hebben uitstaan, en een vierde 
dat het grote stromen asielzoekers zal ople-
veren. De een ziet een eventueel einde van de 
euro als een catastrofe, terwijl de ander denkt 
dat je alleen even moet wennen aan het omre-
kenen. De complexiteit van de materie leidt 
dus tot nogal wat verschillende inzichten maar 
ook tot onzekerheid: men weet vooral dat men 
het niet echt weet. 
 Een ander opvallend resultaat van de 
groepsdiscussies is dat men algemene redene-
ringen op de abstracte materie gaat toepassen. 
Over het einde van de euro:
“Stel dat je dat vergelijkt met videorecordersyste-

men. Video is dvd’tje geworden, dus uiteindelijk 
komt er wat nieuws. Je gaat niet meer terug naar 
de gulden, dan komt er wel iets nieuws.”
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Over steun aan eurolanden in problemen:
“In een groep heb je altijd achterblijvers en kop-

lopers en die moeten achterblijvers helpen.”
“Ik zou ze even lekker laten zweten. Zo doe je dat 

ook bij kinderen: je wilt iets, je gaat er maar voor 
werken en dan komt het.”

De euro was te duur, maar is nu ingeburgerd
Vooral een deel van de lageropgeleiden houdt 
zich echter helemaal niet met de euro en de 
gevolgen van een zwakke euro bezig. Zij zien 
ook geen reden daartoe: ‘Zolang je maar 
begrijpt wat je in je portemonnee hebt en wat 
je uit kan geven. Wat heb ik er mee te maken, 
met de koersen?’ Zij vinden het wel vaak een 
slechte zaak dat de gulden is vervangen, aan-
gezien alles veel duurder is geworden. Som-
migen denken niet dat het goed is dat we de 
euro hebben in tijden van crisis, omdat Neder-
land nu andere landen moet helpen. Anderen 
kiezen neutraal omdat ze de kwestie moeilijk 
kunnen inschatten: als wij als enige de gulden 
hadden gehouden, was het misschien net als 
met de pond naar beneden gegaan. We moe-
ten wel meebetalen aan eurolanden waar het 
niet goed gaat, maar anderzijds krijgen wij ook 
hulp als het ons slecht vergaat. Verder oppert 
iemand dat we er niet op vooruit gaan als we de 
gulden weer invoeren omdat ‘die echt niet meer 
terugkomt voor die wisselkoers van 2,2 maar 
voor minder, dus daar hebben we niets aan’.
 De hogeropgeleiden zijn veel positiever over 
de euro: zowel de komst van de euro als het 
voordeel van de euro in de crisis wordt vaak als 
een goede zaak gezien, vooral voor de handel. 
In de focusgroepen van hogeropgeleiden vin-
den sommigen de vragen over de euro onrea-
listisch: de munt is er en zal wel blijven, en daar 
valt verder niet veel over te zeggen. Degenen die 
neutraal kiezen doen dat omdat ze naast posi-
tieve ook negatieve aspecten zien, namelijk dat 
Nederland meebetaalt aan de financiële pro-
blemen elders en dat er landen in de eurozone 
komen die eigenlijk te zwak staan. 

C: “Neutraal: omdat er positieve en negatieve dingen 
zijn. Alles is wel duurder geworden, als je gaat 
omrekenen, dan denk je ‘wow, zou ik dat een paar 
jaar geleden ervoor hebben betaald, een kop kof-
fie of een paar schoenen’. Maar het heeft ook z’n 
voordelen.”

G: “De filosofie erachter vind ik wel heel goed om 
samen een sterk Europa te zijn, want dan heb je 
veel meer inspraak in de wereld, zoals de strijd om 
de grondstoffen komt eraan. Dan heb je veel meer 
te zeggen. Maar wat jij, denk ik, bedoelt is dat de 
gulden te goedkoop ingewisseld is voor de euro. De 
mensen die toen geld hadden zijn dan de dupe en 
de mensen die schulden hadden die zijn weer blij 
want hun schuld is minder waard en wie heeft de 
grootste schuld? Dat is de staat!” 

F: “Ik snap die filosofie wel dat je samen met een 
aantal landen een goede stevige munt hebt, maar 
het gaat mij er meer om, daarom heb ik neutraal 
gedaan, dat de landen die erbij zijn gekomen min-
der sterk zijn.” 

Ten slotte is in alle groepen duidelijk dat nie-
mand verwacht dat de gulden terugkomt en 
dat niemand dat op dit moment ook als een 
oplossing of een goed idee ziet. Vaak meent 
men dat de gulden opnieuw invoeren heel duur 
zal zijn. Wel wordt in verschillende groepen 
geopperd dat als we van tevoren hadden gewe-
ten van ervan kwam, we niet zo makkelijk met 
die euro in zee waren gegaan. 

Noodsteun: alleen als het moet, we zitten
nu eenmaal in die club
In tegenstelling tot de algemene ver-van-
mijn-bedsfeer in de gesprekken over de euro 
en Europa, lopen de gemoederen wat hoger 
op in de lageropgeleide groepen als het gaat 
om het geld dat Nederland moet steken in de 
steun aan andere eurolanden in zwaar econo-
misch tij. Men maakt zich zorgen over de grote 
bedragen die worden uitgeleend. Die bedragen 
zijn volstrekt niet te bevatten en zijn voor hen 
ook niet te rijmen met de recessie en het begro-
tingstekort: ‘Waar komt al dat geld dan van-
daan?’ 

Moderator: Maken jullie je zorgen erover? Kunnen 
we er zelf ook iets van gaan merken?

D: “Als we er te veel geld in steken, denk ik wel dat we 
het gaan merken, ja.”

A: “Waar komt dat geld vandaan, denk ik dan. Dat 
gaat dus niet om een paar tientjes, maar om mil-
jarden.”

E: “Ik probeer dat dan te lezen maar ik snap dat ook 
niet, waar dat geld dan weer vandaan komt.”
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A: “Net als toen in Nederland. Er is recessie, er is geen 
geld. Maar er worden miljarden in een bank gestopt. 
Dat snap ik niet, dat gaat me boven mijn pet.”

C: “Nou, van iedereen een beetje.”
A: “Maar niet van mij, hoop ik.”
E: “Het is heel ondoorzichtig omdat het maar steeds 

groter en groter wordt...”

Bovendien maakt men zich ook zorgen over de 
voorwaarden die aan landen worden gesteld 
om bij de eu of de eurozone (die twee lopen 
in alle gesprekken door elkaar) te komen. Ook 
de voorwaarden die aan de leningen aan bij-
voorbeeld Griekenland worden verbonden lij-
ken niet streng genoeg. Het idee van velen is 
dat Nederland anderen hulp biedt. Er wordt 
een vergelijking gemaakt met Haïti: veel geld 
blijft altijd weer aan de strijkstok hangen. De 
hulp wordt dus vooral als echte hulp gezien. 
Dat Nederland en de eurozone er belang bij 
hebben andere eurolanden te helpen, is geen 
breed gedeelde gedachte. 
 Over noodsteun lopen de meningen wel 
uiteen. Sommigen vinden dat we ‘in die club 
zitten’ en we elkaar in de eu moeten helpen. 
Bovendien moet je je als klein land nu een-
maal aansluiten bij een groep en als dat met 
zich meebrengt dat je voor elkaar betaalt, 
het zij zo. Liever niet, maar daar kom je niet 
onderuit. Wat dat betreft vormen de euro en de 
daaruit voorvloeiende noodsteun een fuik: we 
kunnen er niet meer onderuit. Eruit stappen is 
geen optie, dan zou Nederland alleen komen 
te staan en internationaal geen invloed meer 
uitoefenen. 
A: “We hebben geen keuze, ons geld zit ook in die pot.”
B: “Ja, we zitten nu eenmaal in die club.”
A: “Ik denk dat het in de statuten staat.”

Anderen kiezen voor de optie ‘geen financiële 
bijdrage leveren, ook al zou dat het einde van 
de euro betekenen’. 
A: “Ik heb nummer 3 [geen bijdrage]. Het zijn onze 

belastingcenten, of de euro of ik, nou laat dan de 
euro maar klappen.”

B: “Ja, dat antwoord heb ik ook. Maak van jouw 
probleem niet mijn probleem. Genoeg is genoeg. Op 
een gegeven moment gaan wij als Nederland naar 
beneden en over honderd jaar of zo zijn wij een 
derdewereldland.” 

C: “Natuurlijk kan je iemand helpen, maar om dan 
jezelf te slopen...”

In de hogeropgeleide groepen is men over het 
verlenen van noodsteun gelatener. Het wordt 
als iets onvermijdelijks gezien dat zich toch 
wel boven onze hoofden voltrekt zonder dat je 
er iets zinnigs over kunt zeggen of aan kunt 
doen. Bovendien is er een breed idee van soli-
dariteit: we hebben nu eenmaal met elkaar die 
euro en dan help je elkaar. Dat er wellicht voor 
onszelf ook belangen mee gediend zijn, zoals 
Nederlandse banken en pensioenfondsen die 
in die landen geld hebben uitstaan, wordt zel-
den als argument genoemd. Sommigen zien 
wel de noodzaak de euro te redden, maar de 
meesten beleven de steun aan landen in eco-
nomische problemen vooral als solidariteit. 
Een argument van de hoogopgeleiden tegen 
noodsteun, ook wanneer dat het einde van de 
euro zou betekenen, is dat het geen zin heeft 
landen met financiële tekorten te steunen als 
die landen niet structureel gaan werken aan 
hun begrotingstekort, zodat er niet opnieuw 
een financiële crisis ontstaat. Men twijfelt of 
de problemen in Griekenland wel structureel 
worden aangepakt. 
 Waar men wel in alle groepen een pro-
bleem mee heeft, is dat de toetreding tot de 
eurozone en de eu (die overigens vaak door 
elkaar worden gehaald in de discussie) veel te 
snel is gegaan. Landen hadden aan strengere 
regels moeten voldoen, voordat ze werden toe-
gelaten. Dit ziet men ook als de belangrijkste 
opdracht voor de toekomst. 
F: “Ik vind dat het ook aan het voorportaal ligt: welke 

landen laat je toe. Er wordt gezegd dat er hoge 
eisen gesteld worden maar als ik nu zie welke lan-
den erbij zitten en vanuit welke landen men naar 
Nederland vrij kan reizen, daar word ik niet vrolijk 
van.” 

B: “Ja, terwijl het met goede bedoelingen is opgezet en 
daar geloof ik ook zeker wel in, maar het wordt nu 
te veel en er komen nu mijns inziens te veel zwakke 
landen bij, per 1 januari weer nieuwe.”

C: “Niet alle nieuwe landen zitten gelijk bij de euro, ze 
moeten eerst nog wel een traject afleggen.” 

H: “Ja klopt, maar per 1 januari zijn er weer een paar 
bijgekomen.”
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F: “Ik ben heel erg gehecht aan Nederland. Veel vakan-
tie gedaan, maar altijd blij als ik weer terug kom. 
Ik heb ook ooit tegen gestemd. Grenzen open, noem 
maar op, denk, nounounou. Ik heb genoeg mensen 
in de straat uit andere landen uit de EU wonen en 
die hebben toch wel andere meningen.” 

E: “Ben helemaal niet voor een verenigd Europa.”
A: “Nee, absoluut niet, maar het gebeurt!”
E: “Omdat de mentaliteit van Polen, Roemenen, 

Hongaren, bij mij zitten ze dus ook in de straat en 
die hebben een hele andere mentaliteit.”

D: “Ja heel anders.” 
[instemmend geknik van de anderen] 
E: “En nu komt Estland er weer bij. Daar hebben ze ook 

werkeloosheid, hup ook weer hier naar toe.”
A: “Ja, hoe krijg je ze weer weg.” 
C: “Ja dat is het probleem!!”
[gelach]
E: “We hadden net moeten doen als in Saoedi-Arabië, 

in de jaren zestig. Toen hadden we ze nodig, en we 
hadden ze net als daar gewoon een contract voor 
drie jaar moeten geven, en erna wegwezen. En dan 
weer anderen.” 

Toch is iedereen doordrongen van het nut van 
de eu voor Nederland, en ziet niemand het als 
een optie om uit de eu te stappen. We zijn een 
klein land, dus we moeten ons aansluiten bij 
een groep, is de achterliggende gedachte. Ook 
dat het ons (economisch) voordeel oplevert, 
wordt wel veel benoemd. 
 Bij de vraag of er meer uitbreiding moet 
komen menen sommigen: samen sta je ster-
ker, dus hoe meer hoe beter. Daartegenover 
staat de scepsis (zie ook hierboven) over de 
voorwaarden die aan het eu-lidmaatschap 
worden gesteld. Die zijn niet streng genoeg, 
of worden niet gehandhaafd. Bovendien wordt 
opgeworpen dat de kandidaat-lidstaten Wit-
Rusland en Turkije zijn, en dat men die toch te 
verschillend vindt van Nederland. Een Turkse 
Nederlandse vindt de werkloosheid en de alge-
mene ontwikkeling te verschillend. Een ander 
vindt juist dat een land erbij mag wanneer aan 
de voorwaarden is voldaan, of dat nu Turkije is 
of een ander land. 
 Anderen vinden dat de uitbreiding te snel 
is gegaan en dat er te veel zwakke landen bij-
gekomen zijn. Dat betekent volgens hen dat de 
rijke landen steeds meer geld kwijt zijn aan de 
ondersteuning van deze armere landen. Een 
ander argument van de tegenstanders van ver-

Wat opvalt, naast de roep om strenge voor-
waarden bij het verlenen van steun, is dat in 
alle groepen een onderscheid wordt gemaakt 
tussen landen die de economische problemen 
aan zichzelf te wijten hebben en landen die 
het overkomt. Wanneer de problemen door 
wanbeleid zijn ontstaan, moet men in dat 
land de gevolgen ook maar voor lief nemen: 
‘laten zweten’, ‘er zijn nu eenmaal winnaars 
en verliezers’, ‘dan hadden de burgers maar 
niet op die slechte leiders moeten stemmen’. 
Nogmaals valt op dat dan de gevolgen voor 
Nederland door veel lager- en hogeropgelei-
den worden genegeerd. Een andere vraag die 
meermalen wordt gesteld: als het in die landen 
heel slecht gaat, hebben ze dan wel de kennis 
in huis om te weten hoe het wel moet? 

De EU en Europese samenwerking: ‘ieder z’n 
hobby’
De stemming over Europese samenwerking is 
positief waar het de lasten van Nederland ver-
mindert en kennisverspreiding en efficiency 
bevordert. Men ziet veel voordelen in schaal-
vergroting en vermindering van de last van 
Nederland, bijvoorbeeld voor defensie (‘kun-
nen wij wat minder troepen sturen als we het 
samen doen’), maar ook wat betreft zorg, 
onderwijs, veiligheid en wetenschap. Te veel 
een politieke eenheid vormen is echter niet 
wenselijk, want Nederland moet wel zijn eigen 
politiek voeren, omdat de politiek anders te ver 
van de burger komt te staan. Ook wil men niet 
dat Nederland minder te zeggen krijgt over het 
eigen land. Als negatief voorbeeld wordt het 
recente huurbeleid vanuit Brussel genoemd. 
 Wat als onoverkomelijk wordt gezien, is 
verlies aan identiteit en lokale cultuur. Wat dat 
betreft lijkt de insteek van het gesprek, name-
lijk de euro en economische samenwerking, 
het gesprek te kleuren. Want economische 
eenheid in Europa wordt door alle deelnemers 
aangemoedigd. Maar de Europese eenwor-
ding en de gevolgen daarvan in bredere zin 
niet. Vooral het verschil in mentaliteit tussen 
Oost-Europeanen en Nederlanders wordt als 
problematisch gezien. De komst van Polen, 
Roemenen, Hongaren en Roma wordt speci-
fiek als negatief aspect genoemd. 
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dere uitbreiding is dat de eu dan nog moeilij-
ker te besturen wordt. 

NEDERLANDERS VERGELEKEN MET 
EUROPEANEN POSITIEF
Hoe moeten we de Nederlandse uitkomsten 
plaatsen? Nederland blijkt op veel terreinen 
nog altijd positief vergeleken met het eu-
gemiddelde. Zo ziet 67% van de Nederlanders 
vooral voordeel van het eu-lidmaatschap, 
tegenover 50% gemiddeld in de eu. Overigens 
zien we eu-breed ook een trend naar meer 
terughoudendheid, zoals uit tabel 3.1 blijkt, 
maar minder sterk. Nederland is het op drie 
na meest optimistische land van de eu als het 
om het verloop van de economische crisis gaat. 

57% van de Nederlanders meent dat het ergste 
achter de rug is, tegenover een eu-gemiddelde 
van 42%. Het meest somber zijn de Grieken, de 
Ieren en de Portugezen. Onder hen meent 72% 
tot 75% dat het ergste nog moet komen.
 Over het algemeen is men niet erg tevreden 
over het ingrijpen bij de financiële en econo-
mische crisis. De eu heeft volgens 44% van 
de Europeanen effectief opgetreden, waarbij 
Nederlanders met 51% iets vaker tevreden zijn 
over de eu. Over het optreden van de eigen 
regering is slechts 39% van de Europeanen 
tevreden. Nederlanders zijn met 66% aanzien-
lijk vaker tevreden over het optreden van de 
eigen regering. 

Figuur 3.1  Aandeel dat vindt dat hun land voordeel heeft van het EU-lidmaatschap, bevolking van 18+, 
  2007-2010 (in procenten)

Bron: EB 68.1, 70.1, 72.1 en 74.1
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 Op de vraag wie het beste in staat is effec-
tief actie te ondernemen tegen de effecten van 
de crisis, kiezen Europeanen niet vaak voor 
de nationale regering (gemiddeld 20%), maar 
vaker een internationaal instituut, zoals de 
eu (23%), de g20 2 (14%) of het Internationale 
Monetaire Fonds (14%). In Nederland kiest 
een relatief grote groep de g20 (35%) en een 
juist klein aandeel de eigen regering (16%) of 
de eu (17%). Dit patroon is nog veel sterker bij 
de vraag wie het beste de mondiale financiële 
markt kan hervormen. Waar 21% van de Euro-
peanen de eu als de beste actor aanwijst, doet 
slechts 12% van de Nederlanders dat. Blijk-
baar schatten we de slagkracht van zowel onze 
eigen regering als die van de eu op het wereld-
toneel kleiner in dan andere eu-landen. 

2 De g20 is een forum voor de ministers van Financiën 
van negentien landen en de eu, opgericht in 1999, na 
de Aziatische crisis, om economische ontwikkeling te 
stimuleren.

Maatregelen van de eu om de mondiale finan-
ciële markten te hervormen kunnen op brede 
steun rekenen in Nederland en de andere eu-
lidstaten (tabel 3.3), hoewel Nederlanders in 
meerderheid tegen een belasting op financiële 
transacties zijn. Ook de effectiviteit van moge-
lijke maatregelen van Europese instituties om 
de crisis aan te pakken wordt over het alge-
meen in zowel Nederland als de eu als groot 
beoordeeld (tabel 3.4).

Tabel 3.3 Steun voor maatregelen van de EU om de mondiale financiële markten te hervormen, najaar 2010, 
 bevolking van 18+ (in procenten)

 EU NL

• strengere regels voor belastingontduiking en belastingsparadijzen 88 93
• introductie van een belasting op winst van banken 81 73
• introductie van belasting op financiële transacties 61 36
• regulering van lonen in de financiële sector 80 80
• strenger toezicht op hedgefondsen 73 72
• grotere transparantie van financiële markten 87 92

Bron: EB 74.2

Tabel 3.4 Effectiviteit van mogelijke maatregelen door Europese instituties om de financiële en economische crisis 

 te bestrijden, najaar 2010, bevolking van 18+ (in procenten)

 EU NL

• belangrijkere rol voor de EU in het reguleren van financiële dienstverlening 71 73
• strenger toezicht van de EU op de activiteiten van de belangrijkste financiële groepen 75 76
• sterkere coördinatie van economisch beleid tussen alle EU-lidstaten 77 85
• strenger toezicht van de EU wanneer publiek geld wordt ingezet om banken en financiële 
   instituties te redden  75 72
• sterkere coördinatie van economisch en financieel beleid tussen de eurolanden 75 81

Bron: EB 74.2
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Concluderend blijkt zowel uit de focusgroepen 
als uit de Eurobarometercijfers dat zo onge-
veer iedereen instemt met de economische 
samenwerking in de eu: het aanpakken van de 
crisis door Europese instituties is prima. Dat 
wil echter allerminst zeggen dat burgers voor 
Europa zijn. Het is eerder dat ze zich schikken 
in het onvermijdelijke: we weten dat economi-
sche samenwerking voor zo’n klein land als 
Nederland noodzakelijk is, maar blij zijn we er 
niet mee. In de onderzoeksliteratuur over ach-
tergronden van steun voor Europese integratie 
(of juist euroscepsis) komen het gepercipieerde 
economische profijt en de gevoelde bedrei-
ging van de nationale identiteit naar voren als 
belangrijkste factoren.3 Uit het voorgaande 
blijkt dat ze geen communicerende vaten zijn 
en ook niet simpel tegen elkaar worden afge-
wogen. Als rationeel inzicht en gevoel bestaan 
ze naast elkaar aanwezig en het hangt af van 
de omstandigheden wat de overhand krijgt. De 
focusgroepen suggereren dat als burgers op 
zoek gaan naar overeenstemming over Europa 
het gemeenschappelijke negatieve gevoel uit-
eindelijk belangrijker is dan het gemeenschap-
pelijke positieve oordeel over voordelen van de 
eu. Dat zou in een eventueel oplaaiend maat-
schappelijk debat ook het geval kunnen zijn. 
Daarbij komt dat het positieve oordeel min-
der vanzelfsprekend is nu in de eurocrisis de 
gemeenschappelijke munt ook grote risico’s 
en mogelijk hoge kosten voor de belastingbe-
taler blijkt te impliceren.

3 J. Diez Medrano (2003). Framing Europe. Attitudes to Euro-
pean integration in Germany, Spain, and the United Kingdom. 
New Jersey: Princeton University Press; L. Hooghe en

 G. Marks (2004). ‘Does identity or economic rationa-
lity drive public opinion on European integration?’ In: 
PSOnline, jg. 37, nr. 3, p. 415–420; en L. McLaren (2007). 
‘Explaining mass-level euroscepticism: Identity, inte-
rests, and institutional distrust’. In: Acta Politica, nr. 42, 
p. 233-251.
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4  het geluk van denemarken   

Kernpunten
Denen zijn tegenwoordig tevredener met hun leven en hun samenleving en hebben meer politiek ver-
trouwen dan Nederlanders. In de jaren negentig waren de verschillen kleiner. Een mogelijke oorzaak 
voor het grotere geluk en vertrouwen van de Denen is dat zij door autonomer lokaal bestuur, respon-
siever nationaal bestuur en directere invloed via referenda politiek betrokkener en invloedrijker zijn.

In de cob-kwartaalberichten nemen we regel-
matig grafiekjes op waarin we Nederland ver-
gelijken met andere Europese landen. Steevast 
komt Denemarken daaruit naar voren als het 
land waar de mensen nog tevredener zijn met 
het eigen leven dan Nederlanders, tevredener 

zijn over de samenleving en politiek en met 
meer vertrouwen maatschappelijke instel-
lingen en de toekomst tegemoet treden. Ook 
figuur 1.1, met gegevens uit het European Social 
Survey (ess), bevestigde dit beeld. Op basis van 
dezelfde bron brengen we in tabel 4.1 eerst meer 

Tabel 4.1 Tevredenheid, vertrouwen en betrokkenheid in Denemarken, Nederland en vier andere landen a, 
 bevolking van 15+, 2008/2009 (in procenten)

 DK NL UK BE DE CH

is zeer gelukkig (8-10 als rapportcijfer) 81 69 60 64 55 72

is zeer tevreden (8-10 als rapportcijfer) met       
• het eigen leven vandaag de dag 84 65 52 55 50 71
• de huidige toestand van de economie in eigen land 34 13 3 5 8 23
• de manier waarop de regering haar werk doet 23 8 5 3 6 21
• de manier waarop de democratie in eigen land werkt 57 23 15 13 24 44
• de huidige staat van het onderwijs  58 15 21 36 9 36
• de huidige staat van de gezondheidszorg 25 24 26 57 13 46

vindt eerder dat de meeste mensen te vertrouwen zijn dan dat je niet 
voorzichtig genoeg kunt zijn in je omgang met mensen 75 64 47 46 41 52

heeft voldoende vertrouwenb in
• het nationale parlement 68 60 31 34 34 58
• het rechtsstelsel 80 64 46 43 56 68
• de politie 86 73 66 63 74 77
• politici 53 52 17 26 16 40

• is heel erg/tamelijk geïnteresseerd in de politiek 72 67 56 48 62 58
• vindt politiek zelden of nooit zo ingewikkeld dat hij of zij niet begrijpt wat
    er aan de hand is 39 31 25 24 29 30
• kijkt op een gewone doordeweekse dag meer dan een half uur op tv naar 
    nieuws en programma’s over politiek en actualiteiten 38 29 28 21 18 7
• leest op een gewone doordeweekse dag meer dan een half uur over politiek 
    en actualiteiten 9 7 9 8 4 3
• heeft de afgelopen twaalf maanden wel eens contact opgenomen met een 
    politicus of een landelijke of gemeentelijke ambtenaar 19 14 17 15 17 12

a  Significant hoogst scorend land of scorende landen. 
b  Scores 6-10 op een schaal van 0 (helemaal geen vertrouwen) – 10 (volledig vertrouwen).

Bron: ESS vierde golf (2008-2009)
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verschillen ook niet aan gebrekkige vertalin-
gen wijten. Daarvoor scoort Denemarken op 
te veel verschillende indicatoren hoog.1 Er is  
geen reden om te veronderstellen dat het geluk 
van Denemarken een onderzoeksartefact is.

Bovendien is het verschil tussen Denemarken 
en Nederland niet altijd zo geweest. In de jaren 
negentig lagen beide landen in tevredenheid 
en vertrouwen dichter bij elkaar en konden ze 
op basis van Eurobarometergegevens zonder 
meer in dezelfde groep high trust societies wor-
den gestopt.2 Figuur 4.1 toont ontwikkelingen 
in geluk en vertrouwen volgens de European 
Values Studies (evs) van 1981-2008/9. Vol-
gens deze bron gaat het in beide landen goed. 

1 Wat de tevredenheid aangaat geven Christensen et al. 
wel in overweging dat het Deense ‘tilfreds’ niet alleen 
‘satisfied’ is, maar ook connotaties heeft van ‘at peace’ 
en ‘contented’ (K. Christensen, A. Herskind en J. Vaupel 
(2006). ‘Why Danes are smug: comparative study of life 
satisfaction in the European Union’. In: British Medical 
Journal, nr. 333, p. 1289-1291). Dat zal echter hoogstens 
wat uitmaken bij de meting van persoonlijke levenste-
vredenheid. 

2 Zie bijvoorbeeld SCP (2000). Nederland in Europa. Sociaal 
en Cultureel Rapport 2000  (p. 144). Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau. 

verschillen tussen Denemarken, Nederland en 
nog enkele landen in kaart. Daarna gaan we 
verder in op verschillen tussen Denemarken en 
Nederland en speculeren we op hun mogelijke 
achtergronden.

DE DENEN DOEN HET ECHT BETER
In tabel 4.1 zit Denemarken voortdurend 
in de top, behalve bij de waardering van de 
gezondheidszorg. Daarover is men in België 
en Zwitserland aanzienlijk positiever. Vaak 
springt Denemarken er ook echt uit als meest 
tevreden, vertrouwend en betrokken land. Dat 
is opvallend omdat Denen niet de naam heb-
ben enquêtes, los van het onderwerp, altijd 
extreem of positief in te vullen. We kunnen de  

NL vertrouwen parlementNL sociaal vertrouwen

DK gelukDK vertrouwen parlement
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Figuur 4.1 Ontwikkelingen van geluk, sociaal vertrouwen en vertrouwen in het parlement a in Denemarken en
                Nederland, bevolking van 18+, 1981-2008 (in procenten)

a  Respectievelijk de percentages ‘heel gelukkig’, ‘de meeste 
mensen zijn over het algemeen wel te vertrouwen’ en ‘heel/
tamelijk veel’ vertrouwen in het parlement. 

Bron: EVS 1981-2008/9
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Alle lijnen stijgen, met uitzondering van het 
vertrouwen in het parlement in Nederland. Dat 
daalt tussen 1999 en 2008/9.3 Zowel het ver-
trouwen in andere mensen als in het parlement 
is in de hele periode in Denemarken meer toe-
genomen dan in Nederland. In tegenstelling 
tot de ess-bevindingen in tabel 4.1 is in 2008 
het geluk in Nederland juist wat groter dan in 
Denemarken.4 Enquêtes van de Eurobarome-
ter laten een vergelijkbaar beeld zien voor het 
vertrouwen in het nationaal parlement. Dat is 
bij de Denen in 1997 61% en in 2009 74%, bij de 
Nederlanders respectievelijk 64% en 57%.5 De 
afgelopen tien tot vijftien jaar is dus niet zozeer 
het Deense politieke vertrouwen gestegen als 
wel het Nederlandse vertrouwen gedaald.
 Ook de ontwikkeling van de electorale 
volatiliteit, een ruwe gedragsindicator voor 
ontevredenheid of in ieder geval onrust, sug-
gereert een relatieve verslechtering van de 
situatie in Nederland. Sinds het midden van 
de jaren negentig is de volatiliteit in Nederland 
sterk toegenomen terwijl deze in Denemarken 
op hetzelfde niveau is gebleven.6

3 Gezien de beweeglijkheid van politieke vertrouwens-
cijfers bestaat het risico dat de cijfers toevallig laag of 
hoog uitvallen vanwege bepaalde gebeurtenissen in de 
enquêteperiode. Er is echter geen reden om te denken 
dat het cijfer voor Nederland in 2008 toevallig laag is: de 
ess-data zijn in ons land verzameld van september 2008 
tot juni 2009 en in die periode was het politieke vertrou-
wen juist hoog vanwege de aanpak van de bankencrisis 
(zie figuur 1.4). 

4 In beide enquêtes gaat het erom hoe ‘gelukkig’ of 
‘lykkelig’ men is. Er is op voorhand geen reden om 
de hoge rapportcijfers van de ess meer of minder te 
vertrouwen dan de keuzes voor ‘heel gelukkig’ en ‘meget 
lykkelig’ in de evs. Volgens de issp-enquêtes van 2008 
waren Nederlanders ook vaker heel gelukkig (33%) dan 
de Denen (24%). Telt men in de evs en issp ‘heel’ en 
‘tamelijk’ gelukkig op, dan is er in beide onderzoeken 
geen verschil tussen de twee landen. Overeenkomstig 
de ess-resultaten in tabel 4.1 blijken Denen ook in ander 
onderzoek wel vaker ‘zeer tevreden’ over het eigen leven 
(66% tegen 53%) in Nederland volgens Eurobarometer 
74.2 van eind 2010. Daarom houden we het toch maar op 
een groter geluk voor Denemarken.

5 De cijfers voor vertrouwen in de regering zijn voor Dene-
marken 54% en 74% en voor Nederland 57% en 49%. 

6 Ph. van Praag (2006), ‘Het gaat weer “donderkeilen” in 
Den Haag’. In: Maatschappij & Politiek, nr. 36, p. 4-6; K. 
Strom(1986), ‘Deferred gratification and minority gov-
ernments in Scandinavia’. In: Legislative Studies Quarterly, 
jg. 11, nr. 4, p. 583-605.

WA AROM DOEN DE DENEN HET BETER?
We mogen concluderen dat de Denen geluk-
kiger en tevredener zijn met veel aspecten van 
hun leven. Maar waarom is dit zo?
 Afgaande op data uit de Eurobarometer 
achten Christensen et al. de minst onwaar-
schijnlijke verklaring dat Denen in het alge-
meen lage verwachtingen hebben en daardoor 
telkens weer aangenaam verrast kunnen zijn 
‘that not everything is getting more rotten in 
the state of Denmark’. 7 Dit verklaart echter 
niet waarom het politieke vertrouwen in Dene-
marken de laatste tien jaar is gestegen terwijl 
het in Nederland is gedaald. Waarom zouden 
de Denen hun verwachtingen hebben getem-
perd en/of de Nederlanders veeleisender zijn 
geworden? 
 Een verklaring die meer rekening houdt met 
de ontwikkelingen in de afgelopen decennia 
zou kunnen zijn dat de Denen minder onvrede 
op de politiek en staat projecteren omdat ze, 
evenals andere Scandinaviërs, de staat meer 
als deel van hun samenleving beschouwen. De 
verzorgingsstaat staat er nog meer als ‘volks-
huis’. Dat geldt echter waarschijnlijk van de 
noordse verzorgingsstaten voor Denemarken 
het minst. De Denen combineren meer dan de 
Zweden hun steun met sociale zekerheidsar-
rangementen met verzet tegen belastingen of 
vreemdelingen.8 
 Een verklaring kan misschien beter gezocht 
worden in de verschillende mate waarin Denen 
en Nederlanders politieke invloed kunnen uit-
oefenen. In de onderzoeksliteratuur zijn aan-
wijzingen te vinden dat kleinschaligheid (en 
autonomie) bevorderlijk is voor politieke en 
bestuurlijke betrokkenheid en tevredenheid 
van burgers, en dat bij afnemende politieke 
invloed ook de tevredenheid afneemt.9 Hier 
zijn de Denen door een kleinere bevolking-
somvang (ongeveer een derde van de Neder-
landse) en autonomer lokaal bestuur in het 
voordeel. Nadat per 2007 dertien provincies en 
271 gemeenten werden samengevoegd tot vijf 

7 Christensen et al. (noot 1), p. 1290.
8 J.C. Vrooman (2009). Rules of relief. Institutions of social 

security and their impact. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, p. 242. 

9 T. Matsubayashi (2007). ‘Population size, local autono-
my, and support for the political system’. In: Social Science 
Quarterly, jg. 88, nr. 3, p. 830-849;  
S. Ulbig (2008). ‘Voice is not enough’. In: Public Opinion 
Quarterly, jg. 72, nr. 3, p. 523-539.
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regio’s met 98 gemeenten is het bestuur niet 
meer kleinschaliger dan in Nederland, maar 
de financiële autonomie van de gemeenten is 
met 70% middelen uit eigen inkomstenbelas-
tingen wel groter.10

 Wat de politieke invloed op nationaal niveau 
betreft hebben Denemarken en Nederland 
allebei een systeem van evenredige vertegen-
woordiging en dat zorgt voor een responsie-
ver beleid dan een meerderheidsstelsel zoals 
in het Verenigd Koninkrijk.11 In Denemarken 
komt daar, evenals elders in Scandinavië, bij 
dat minderheidsregeringen gebruikelijk zijn. 
Die moeten zoeken naar wisselende meer-
derheden en dat betekent meer invloed voor 
niet-regeringspartijen. Die hoeven zich niet te 
beperken tot een oppositierol maar kunnen zo 
nu en dan daadwerkelijk het regeringsbeleid 
meebepalen.12 Dat verschaft indirect meer kie-
zers invloed en zou een bron van meer politiek 
vertrouwen kunnen zijn. 
 Hier doemt natuurlijk de vraag op of dan ook 
van het huidige minderheidskabinet in Neder-
land een vergroting van de responsiviteit en 
daardoor een vergroting van politiek vertrou-
wen verwacht mogen worden. Dat zou kunnen, 
maar er kan voor Nederland niet simpelweg 
worden uitgegaan van de Deense ‘gedooger-
varingen’. Claes de Vreese heeft gewezen op 
verschillen tussen de huidige Deense en Neder-
landse minderheidskabinetten.13 Anders dan de 
pvv als beweging en fractie is de Deense Volks-
partij een echte partij. En anders dan het cda 
namen de Deense conservatieven niet als ver-
liezende partij deel aan de regering. Dat geeft 
de Deense situatie meer stabiliteit. Bovendien 
had het Deense minderheidskabinet het afge-
lopen decennium de economische wind mee 
waardoor belangrijke wensen van de Volkspar-
tij (o.a. op het gebied van ouderenzorg) konden 
worden gehonoreerd. De financiële ruimte is nu 
in Nederland veel minder. Dit als intermezzo.

10 Zie http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_38221/ 
ImageVaultHandler.aspx.

11 S. Hobolt en R. Klemmemsen (2005). ’Responsive govern-
ment? Public opinion and government policy preferences in 
Britain and Denmark’. In: Political Studies, nr. 53, p. 279-402.

12 C. Green-Pedersen (2001). ‘Minority governments and 
party politics: The political and institutional background 
to the “Danish Miracle” ‘. In: MPIfG Discussion Paper, p. 20.

13 Claes de Vreese (2010). ‘Going Danish? The (ir)relevance 
of the Danish situation for the Netherlands’. Paper ge-
presenteerd op een conferentie van de Wiardi Beckman 
Stichting op 28 juni 2010.

Naast de tradities van regeringsvorming is ook 
van belang of burgers rechtstreeks invloed op 
de politiek kunnen uitoefenen. Denen wor-
den op nationaal niveau aanzienlijk vaker per 
referendum geconsulteerd, namelijk veertien 
keer sinds de Tweede Wereldoorlog. In Neder-
land is dit slechts één keer gebeurd, namelijk 
in 2005 bij het referendum over de Europese 
grondwet. Daar stemde toen bijna twee derde 
tegen en het Verdrag van Lissabon, dat er voor 
in de plaats kwam, werd geratificeerd zonder 
nieuwe volksraadpleging. In de focusgroepen 
en antwoorden op open enquêtevragen van 
het cob blijken sommige mensen daar nu nog 
boos over te zijn. 
 Europa als zodanig is misschien ook wel 
interessant als verklaringsfactor. De Denen 
traden in 1973 toe tot wat toen nog de eeg 
was, na veel discussie en na een referendum 
met een krappe meerderheid voor toetreding. 
De afwijzing van de euro in een referendum in 
2000 werd door de regering opgevolgd. Als het 
om Europa gaat hebben de Denen alle reden 
om zichzelf meer democratische invloed toe 
te schrijven en minder fatalistisch te zijn dan 
Nederlanders (vergelijk ook hoofdstuk 3).14 
Dit verklaart mogelijk ook dat Denemarken 
inmiddels niet meer in de groep euroscepti-
sche landen zit, waartoe het in de jaren negen-
tig nog wel behoorde.
 Het lijkt wellicht vergezocht om de grotere 
democratische invloed die de Deense bevol-
king via referenda heeft kunnen uitoefenen 
op de rol van Denemarken in het proces van 
de Europese eenwording aan te wijzen als 
een stimulans voor het ‘Deense geluk’. Maar 
het is wel de moeite waard om te overwegen, 
of tegenover de investeringen in referenda in 
termen van tijd en geld maar ook van vertrou-
wen van politici in de bevolking, niet ook een 
‘geluksdividend’ voor de langere termijn staat.

14  In Nederland, een van de founding fathers van de Euro-
pese Gemeenschap, heeft nooit echt een debat over 
Europa plaatsgevonden. Bij de late en twijfelende toetre-
der Denemarken wel. Daardoor bevinden de kennis van 
zaken en discussie zich er op een hoger niveau en zou 
men daar niet kunnen aankomen met een argument als 
‘anders gaat het licht uit’, dat politici bij het referendum 
in Nederland in 2005 dreigend gebruikten (mondelinge 
communicatie met Claes de Vreese).
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Achtergrond
Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 
(cob) wordt gedaan door het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau in opdracht van de Voor-
lichtingsraad (VoRa) en heeft de volgende 
doelstellingen:
• Het kabinet voorzien van actuele informa-
tie over ontwikkelingen in opvattingen in de 
bevolking over maatschappelijke en politieke 
problemen en doeleinden, inclusief gegevens 
over algemene tevredenheid en onbehagen 
en zo mogelijk signaleringen van groepen die 
‘negatief’ opvallen.
• Het informeren van politiek en publiek met 
uitvoeriger analyses van deze onderwerpen 
om Nederland in de tijd en internationaal te 
kunnen plaatsen en verscheidenheid binnen 
de Nederlandse samenleving in kaart te bren-
gen en te duiden.
• Een bijdrage leveren aan de publieke dis-
cussie 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 kwartaalrap-
porten en in studies. De volgende achter-
grondstudie en twee verdiepingstudies zijn 
verschenen en beschikbaar op www.scp.nl/
publicaties:
• Paul Dekker (red.) (2009). Meten wat leeft? 

Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek 
Burgerperspectieven. Den Haag: scp.

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

• Paul Dekker en Josje den Ridder (red.) (2011). 
Stemming onbestemd. Tweede verdiepingsstudie 
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. 

 Den Haag: scp.

Onderzoek in het eerste kwartaal van 2011
Er is een kwartaalenquête gehouden en focus-
groeponderzoek gedaan. Het enquêteon-
derzoek is uitgevoerd door MarketResponse 
Nederland op een steekproef van personen van 
18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De Onder-
zoek Groep’. Dit onderzoekspanel is samen-
gesteld 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 1579 
respondenten van 18 jaar en ouder telefonisch 
geselecteerd, van wie er 1100 tussen 3 januari 
en 30 januari de vragenlijst volledig hebben 
ingevuld (847 via internet en 243 schriftelijk). 
De gemiddelde invultijd van de online vragen-
lijst was gemiddeld 22 minuten. Tenzij anders 
vermeld zijn in dit rapport de resultaten gewo-
gen op sekse, leeftijd, opleiding en internetge-
bruik. De weegfactor varieert van 0,59 tot 2,22 
en de weegefficiëntie is 90%, resulterend in 
een effectieve steekproef van 994. De respon-
denten beoordeelden de enquête op een schaal 
van 1-10 met gemiddeld een 7,2; 5% gaf een 
onvoldoende. 
 Het focusgroeponderzoek is uitgevoerd 
door onderzoeksbureaus Ferro en Veldkamp. 
Ferro deed dit kwartaal onderzoek onder een 
groep lageropgeleiden en een groep hogerop-
geleiden in Rotterdam op 11 januari. Veldkamp 
deed hetzelfde in Almere op 13 januari. De 
gesprekken bestonden uit een algemene ronde 
over de Nederlandse samenleving, het invul-
len en uitvoerig bespreken van enkele vragen 
uit de kwartaalenquête over institutioneel ver-
trouwen en een discussie over Europa en de 
eurocrisis. De gesprekken duurden ongeveer 
twee uur. Wat in het voorliggende rapport is 
vermeld over de focusgroepen is ontleend aan 
de onderstaande rapportages van de onder-
zoeksbureaus en eigen waarneming van de 
scp-onderzoekers. 

Rapporten, beschikbaar op 
www.scp.nl/publicaties: 
• Imre van Rooijen en Petra van Laar (febru-

ari 2011), Onderzoekstechnische verantwoording 
Burgerperspectieven 2011, 1e kwartaal. Leus-
den: Market Response (projectnummer 
17017).

• Judith van Male en Gerben Bruins (februari 
2011), cob-focusgroepen eerste kwartaal 2011: 
Rotterdam. Amsterdam: Ferro (projectnum-
mer 4004).

• Judith ter Berg en Yolanda Schothorst 
 (februari 2011), cob-focusgroepen eerste kwar-

taal 2011: Almere. Amsterdam: Veldkamp 
(projectnummer 5534). 

verantwoording


		2011-03-18T14:31:59+0100
	Preflight Ticket Signature




