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Voorwoord

Deze bundel bevat stukken die over een langere periode zijn gemaakt ter voorbe
reiding van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob), dat het Sociaal en 
Cultureel Planbureau sinds begin 2008 in opdracht van de Voorlichtingsraad uitvoert 
voor het kabinet.

De publicatie bestaat uit drie delen. Deel 1 doet verslag van de pilot van het cob 
van eind 2007, die bestond uit een internetenquête, interviews en groepsgesprek
ken en enkele internetvarianten van kwalitatief onderzoek. Deel 2 bevat secundaire 
analyses van materiaal van een voorloper van het cob, de Rijksbrede Belevingsmo
nitor. Peter Tammes behandelt de persoonlijke en maatschappelijke problemen en 
politieke prioriteiten en hun achtergronden, en in een volgend hoofdstuk de deter
minanten van vertrouwen in de regering. De nadruk ligt op de inhoudelijke bevin
dingen. Van meer methodologische aard is deel 3, waarin Will Tiemeijer ingaat op de 
positie van beleidsgericht opinieonderzoek in een representatieve democratie en op 
de theorie en praktijk van kwalitatief opinieonderzoek bij de overheid. De auteur is 
zeer kritisch over het nut en de wenselijkheid van dergelijk onderzoek en is juist van
wege zijn scepsis uitgenodigd om mee te denken over ons onderzoek. In het eerste 
hoofdstuk worden zijn overwegingen, de bevindingen van de Belevingsmonitor en 
de ervaringen met de pilot vooral gebruikt voor de uitwerking en verantwoording 
van het cob. Verwacht mag echter worden dat de analyses en beschouwingen in deze 
bundel ook interessant en nuttig zullen zijn voor anderen, met name opinieonder
zoekers, communicatiefunctionarissen en andere gebruikers van opinieonderzoek 
bij en rond de overheden.

Marc Arnold, Peter Tammes en Will Tiemeijer schreven hun bijdragen gedeta
cheerd bij of in tijdelijke dienst van het scp. Ik ben hen erkentelijk voor de nazorg die 
zij nadien nog leverden bij de afronding van de publicatie.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 Onderzoek van burgerperspectieven

Paul Dekker

In deze achtergrondstudie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) 
zijn stukken gebundeld die zijn gemaakt bij de voorbereiding van dit onderzoek en 
naar aanleiding van de pilotfase eind 2007.

Uitgangspunt van het cob is de behoefte van de politiek om beter te weten ‘wat 
er speelt’ qua persoonlijke en maatschappelijke zorgen en verwachtingen van de 
politiek. Het gaat zowel om ontwikkelingen in de hele bevolking als om verschil
len tussen bevolkingsgroepen en met name om meer inzicht in groepen met grote 
problemen en veel onvrede. Het onderzoek moet echter niet alleen Haagse politici, 
beleidsmakers en communicatiefunctionarissen informeren, maar ook een bijdrage 
leveren aan de reflectie op de publieke opinie door het publiek. Daar gaan we in para
graaf 1.1 op in, waar we kijken naar motieven voor en gebruik van opinieonderzoek 
voor de overheid. Vervolgens geven we een overzicht van wat in de volgende hoofd
stukken wordt behandeld en in de slotparagraaf trekken we onze conclusies voor de 
opzet van het cob.

Deze publicatie is niet alleen een verantwoording van gemaakte keuzen in de 
opzet van het cob, maar is ook bedoeld als bijdrage aan de gedachtevorming over 
opinieonderzoek voor de overheid. Daarom gaan we ook in op eerder onderzoek, op 
de opzet en het gebruik van verwant onderzoek bij departementen, en op de vraag of 
al dat onderzoek eigenlijk wel zo gewenst is.

1.1 Waarom opinieonderzoek voor de overheid?

Voor het doen van opinieonderzoek voor (en door) de overheid zijn heel verschillende 
argumenten aan te voeren en dat is in de literatuur ook al vaker gedaan (zie ook 
hoofdstuk 7 en Tiemeijer 2006). Het kan gaan om het achterhalen van noden en 
wensen in de bevolking, al of niet expliciet als aanvulling op of ter bestrijding van 
wat belangengroepen, opinieleiders in de media, lobbyisten en anderen namens 
de maatschappij naar voren brengen. Specifieker kan ook de steun voor beleids
alternatieven worden gepeild of geprobeerd worden na te gaan bij welke groepen 
beleidsmaatregelen op steun of weerstand kunnen rekenen. Ook daarbij zal opinie
onderzoek vaak gerelateerd worden aan wensen en bezwaren die anderszins naar 
voren worden gebracht in de politiek en bij de overheid. Page (2006: 15) heeft het in 
dit verband over de passieve publieke opinie van bevolkingsenquêtes en de actieve 
publieke opinie van pressiegroepen, belangenbehartigers, commentatoren in de 
media, burgers in publieke bijeenkomsten en op internetfora (en naar men mag 
hopen van volksvertegenwoordigingen, maar die noemt Page niet).
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10 Onderzoek van burgerperspectieven

Men kan zich afvragen wat er eigenlijk publiek is aan onderzoek naar de publieke 
opinie zolang de resultaten niet gepubliceerd zijn. Op zich vraagt men veelal naar 
persoonlijke meningen en het feit dat meningen aan een onbekende enquêteur 
of aan (web)formulieren worden toevertrouwd maakt ze nog niet publiek zoals 
uitingen van de actieve publieke opinie dat zijn. Op de discussie of er sprake is van 
publieke opinie gaan we hier nu verder niet in1 en we gebruiken de term publiek
opinieonderzoek hier ook voor onderzoek dat bedoeld is om uit verzamelde opvattin
gen meningen van de bevolking te destilleren.

In hoeverre wordt dergelijk onderzoek feitelijk gebruikt in de politiek en door de 
overheid? Dat lijkt veel minder het geval te zijn dan vaak wordt gehoopt en gevreesd. 
Empirisch onderzoek laat nauwelijks harde bewijzen zien voor een beslissende 
invloed op keuzen in beleidsprocessen, niet in de empirische Canadese casestudies 
van de genoemde Page en ook niet in door hem en anderen samengevatte onder
zoeken (Raupp 2007: 7379; Eisinger 2008). Als onderzoek wordt gebruikt, dan is 
dat primair in de sfeer van de communicatie: niet om beleid aan te passen aan wat 
burgers willen, maar om argumenten ten gunste van al gemaakte beleidskeuzen 
beter te laten aansluiten op wat burgers belangrijk vinden en op de taal waarin ze 
dat verwoorden.2 Het dominante gebruik van opinieonderzoek in politiek en beleid 
voor communicatiedoeleinden heeft consequenties voor het onderzoek. Men zal 
geneigd zijn vraagstellingen te richten op wat door politici en binnen de overheid 
realistisch en relevant wordt geacht, ruimte te gebruiken om reacties op mogelijke 
campagne en voorlichtingsstrategieën te peilen. Bij de openbaarmaking van onder
zoeksresultaten zal een belangrijke overweging zijn wat het politieke belang en de 
overheidscommunicatie kan schragen of juist schaden (Page 2006).

Het is dus verstandig dat in Nederland in het publiekopinieonderzoek voor de 
rijksoverheid een onderscheid is aangebracht tussen algemeen onderzoek naar 
zorgen en wensen van de bevolking enerzijds en communicatie en draagvlakonder
zoek anderzijds. Hier is een korte ontstaansgeschiedenis van het cob op haar plaats.

Het cob is een opvolger van de Rijksbrede Belevingsmonitor, die in de periode 
20032007 is uitgevoerd en bedoeld was als instrument om de rijksoverheid beter 
te informeren over wat er leefde in de bevolking, c.q. hoe groepen burgers maat
schappelijke problemen en het beleid van de regering beleefden. Door meer infor
matie zouden beleid en communicatie van de (rijks)overheid daar beter op kunnen 
inspelen. Deze belevingsmonitor werd om een aantal redenen geen succes. Hij 
was bedoeld om de stem van het volk te horen, maar de directe betrokkenheid van 
de rijksvoorlichters maakte het lastig om die zonder vervormingen te laten door
klinken. Ook werd het instrument wat ambigu door departementale inbreng die 
gericht was op het inschatten van draagvlak voor specifiek beleid. Verder had de 
politiek moeite om iets te doen met de negatieve resultaten (‘vertrouwen in kabi
net verder gedaald’) die moeilijk waren te interpreteren, laat staan te keren. Eind 
2005 is besloten te stoppen met de belevingsmonitor en algemeen opinieonderzoek 
onafhankelijker te maken van communicatiebelangen en specifiek departementale 
beleidsinteresses. Ministeries zouden desgewenst zelf eigen opinie en commu
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11Onderzoek van burgerperspectieven

nicatieonderzoek kunnen doen. Ook in de lijn van het eerder in 2005 verschenen 
advies van de commissie Wolffensperger3 is wat uiteindelijk het cob is geworden op 
enige afstand van de rijksvoorlichters en departementale beleidsmakers bij het scp 
geplaatst. Het onderzoek zou gericht moeten zijn op wat er leeft in de bevolking en 
niet op hoe beleid wordt gewaardeerd en overheidsinformatie overkomt. In de aan
vraag voor het onderzoek aan het scp zijn de bedoelingen zo verwoord:

Het kabinet wil zijn maatschappelijke antenne versterken en voeling houden met wat er 
leeft in de samenleving. Opinieonderzoek is een middel om hier in te voorzien. Doel van het 
onderzoek is om de publieksagenda te achterhalen, zicht te krijgen op opkomende issues 
en grip krijgen op onderstromen in de samenleving. Het onderzoek is signalerend van 
aard en heeft als doel om de buitenwereld binnen te halen. Dit om beter op ontwikkelin-
gen te kunnen anticiperen. Hierbij is beoordeling van actueel beleid van departementen 
niet aan de orde. Omdat de gevolgen van politiek en beleid leven in de maatschappij is 
het wel logisch dat signalen uit de samenleving over gevoerd beleid onderdeel zijn van de 
 rapportages.

Met deze intenties kon het scp goed uit de voeten, zij het met kanttekeningen bij de 
begrippen ‘onderstromen’ en ‘publieksagenda’ 4 en de overweging dat het onderzoek 
behalve voor het kabinet en de Haagse politiek en overheid toch ook algemenere 
functies zou moeten vervullen, namelijk als informatiebron voor het publiek en 
als bijdrage aan de zelfreflectie van de publieke opinie. Ten eerste zou het onder
zoek door zijn continuïteit en representativiteit corrigerend kunnen werken op 
allerlei flitsmetingen met incidentele vragen en selecte steekproeven of onbekende 
onderzoekspopulaties. Ten tweede zou het onderzoek door het doorvragen over 
antwoorden op enquêtevragen meer inzicht kunnen bieden in de betekenis van de 
opiniecijfers en de betrekkelijkheid van publieke voorkeuren. De doelstellingen van 
het cob zijn uiteindelijk als volgt geformuleerd:
1. Het kabinet voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in opvattingen 

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

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

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

De eerste doelstelling moet vooral worden gerealiseerd in kwartaalrapporten op 
basis van nieuwe dataverzameling, de tweede en derde doelstelling vooral in jaarrap
porten op basis van secundaire analyses van door het scp en andere instanties verza
melde data. De derde doelstelling is ook te bereiken door bijdragen in de media.
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1.2 Wat volgt

Na dit hoofdstuk volgen drie delen. Deel 1 (hoofdstuk 24) gaat over de cobpilot, 
deel 2 (hoofdstuk 56) over twee voor het cob centrale metingen van de belevings
monitor en deel 3 (hoofdstuk 79) over diverse aspecten van opinieonderzoek voor 
de overheid. Als verantwoording van het cob staan de delen zo in een welhaast 
omgekeerde volgorde, maar als bijdrage aan de gedachtevorming over opinieonder
zoek voor de overheid lijkt de nu gevolgde verbreding van perspectief logischer. Alle 
hoofdstukken bevatten zowel inhoudelijke bevindingen als methodologische en 
methodische overwegingen.

In hoofdstuk 2 gaan Eefje Steenvoorden en Paul Dekker in op de internetenquête 
van de cobpilot, en wel uitsluitend op de open vragen. De meeste daarvan vroegen 
om in trefwoorden maximaal vijf onderwerpen te noemen: de grootste persoonlijke 
zorgen en problemen (in drie varianten gesteld), de grootste problemen en sterkste 
kanten van de Nederlandse samenleving en prioriteiten voor de Haagse politieke 
agenda. Afsluitende vraag was te motiveren waarom men het met Nederland meer de 
goede of de verkeerde op vond gaan. De auteurs vergelijken vraagvarianten, bespre
ken coderingsproblemen en gaan in op software die kan helpen bij de verwerking 
van trefwoordenvragen en de analyse van langere antwoorden.

Will Tiemeijer behandelt in hoofdstuk 3 de gesprekken in focusgroepen en indi
viduele gesprekken van de cobpilot. In die gesprekken ging het vooral om de vraag 
hoe het gaat met Nederland en het vertrouwen dat men heeft in politieke instellin
gen. Langere fragmenten uit de gesprekken laten zien dat dit voor ‘gewone burgers’ 
lastige onderwerpen zijn. Ze kunnen oordelen over de hele samenleving moeilijk 
losmaken van persoonlijke ervaringen. Het begrip vertrouwen roept onzekerheid op 
en politieke instellingen kan men niet goed uit elkaar houden. De gesprekken laten 
echter wel zien welke emoties er spelen en ze zijn ook nuttig bij de interpretatie van 
antwoorden op enquêtevragen.

Tot slot van het eerste deel behandelt Marc Arnold in hoofdstuk 4 de internetva
rianten van kwalitatief onderzoek. Voor de cobpilot zijn drie online focusgroepen 
gehouden en zijn aan 60 mensen individueel vragen gesteld en creatieve opdrachten 
gegeven. De online focusgroepen zijn chatsessies waarin deelnemers vaak kort op 
elkaar reageren, al dan niet met speciale tekens voor de nonverbale communicatie. 
Het individuele onderzoek bestaat uit geautomatiseerd doorvragen naar argumenten 
waarom mensen iets als een maatschappelijk probleem zien en uit het laten samen
stellen van moodboards om te illustreren hoe men vindt dat het met Nederland gaat. 
De auteur beschrijft kort de opbrengsten van dit experimentele onderzoek en verge
lijkt de voor en nadelen van online gesprekken en interviews met offline varianten.

Hoofdstuk 5 en 6 in deel 2, beide geschreven door Peter Tammes, bevatten 
heranalyses van data van de Rijksbrede Belevingsmonitor van 2004 en 2005. 
In hoofdstuk 5 gaat het om persoonlijke zorgen, maatschappelijke problemen en 
politieke prioriteiten. Dat zijn ook voor het cob centrale onderwerpen en daarom 
is het van belang de vraagstelling in eerder onderzoek op haar bruikbaarheid 
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13Onderzoek van burgerperspectieven

te onderzoeken. In de enquêtes van de belevingsmonitor zijn in verschillende 
modules 70 onderwerpen voorgelegd met de vraag of men ze persoonlijk en voor 
de maatschappij van belang vond en of de regering er meer of minder aandacht aan 
moest besteden. Tammes vergelijkt de drie rangordes en analyseert voor twaalf 
probleemgebieden welke bevolkingsgroepen daar meer en minder belang aan 
hechten. Hij vergelijkt de groepen ook op het aandeel mensen dat geen antwoord op 
de gestelde vragen kan of wil geven.

Hoofdstuk 6 gaat over wat in de publieke perceptie onbedoeld de kernvraag van 
de belevingsmonitor werd: de vraag naar het vertrouwen in de regering. Bij de opzet 
van het cob was het een discussiepunt of we weer naar dit en ander institutioneel 
vertrouwen zouden gaan vragen en zo ja, hoe. In de belevingsmonitor is naar het 
vertrouwen in de regering gevraagd met een tienpuntsschaal van ‘geen enkel’ tot 
‘zeer veel’ vertrouwen. Na enige validering van deze meting onderzoekt Tammes de 
achtergronden van verschillen in vertrouwen. Daarbij komen naast sociaaldemogra
fische factoren ook andere soorten vertrouwen aan bod, evenals houdingen tegen
over de politiek, leefstijlen en kenmerken van het mediagebruik.

Deel 3, geschreven door Will Tiemeijer, opent in hoofdstuk 7 met de vraag ‘wat is 
de (on)wenselijkheid van opinieonderzoek onder burgers voor de beleidsvorming in 
een representatieve democratie?’ In het perspectief van de volkssoevereiniteit plaatst 
de auteur opinieonderzoek als bron van informatie over wensen van burgers naast de 
volksvertegenwoordiging, maatschappelijke organisaties en nieuwsmedia. Hij for
muleert criteria om de beleidsmatige zeggingskracht van de onderzoeksbevindingen 
te bepalen. Ook behandelt hij perspectieven die naast die van de volkssoevereiniteit 
een rol moeten spelen bij het gebruik van opinieonderzoek: het perspectief van de 
staat (problemen identificeren en oplossen) en van politici (draagvlak verwerven), en 
het metaperspectief van de politieke gemeenschap en politieke cultuur. De com
municatie van onderzoeksbevindingen kan bijdragen aan wederzijds begrip en een 
positief zelfbeeld van de politieke gemeenschap, maar ook spanningen in de maat
schappij onnodig vergroten.

De daarop volgende twee hoofdstukken gaan verder in op kwalitatief opinieon
derzoek. In hoofdstuk 8 zoekt Tiemeijer vooral inspiratie bij de Angelsaksische cultu-
ral studies. In dit postmoderne of constructivistische deel van de academische wereld 
worden claims van waardeneutraliteit en generaliseerbaarheid van onderzoeksbe
vindingen principieel in twijfel getrokken en richt men zich op subjectieve en lokale 
waarheden. Men zoekt verscheidenheid en erkenning voor wat niet past in bestaande 
regels en machtsverhoudingen. Volgens de auteur biedt deze onderzoekstraditie op 
zijn minst een interessante aanvulling op de traditie van het marktonderzoek, waar
uit het meeste kwalitatieve opinieonderzoek uit voortkomt. Hij bespreekt de haken 
en ogen van meer postmodern onderzoek in de sfeer van de overheid, de behoefte 
aan een voortdurende kwaliteitsdiscussie en de relatieve voor en nadelen van focus
groepen en individuele interviews.

Hoofdstuk 9 gaat over de praktijk van kwalitatief opinieonderzoek bij de Neder
landse rijksoverheid, in het bijzonder het gebruik van focusgroepen in projecten 

Meten wat leeft 3e pr.indd   13 1-10-2009   15:16:01
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van departementen. Op basis van gesprekken met uitvoerders en gebruikers onder
scheidt Tiemeijer verschillende settings en functies, waarbij in de praktijk communi
catieafdelingen en doeleinden een sterk stempel op het onderzoek blijken te zetten. 
Hij bespreekt mogelijke alternatieve presentaties van onderzoeksbevindingen en de 
institutionalisering van een kwaliteitsdebat voor opinieonderzoek bij de overheid.

1.3 Conclusies

We trekken eerst conclusies voor de opzet van het cob en sluiten af met opmerkin
gen over opinieonderzoek voor de overheid.

In de cobpilot is het nut van een combinatie van methoden van gegevensverza
meling gebleken. In Arnold et al. (2009) is dat toegelicht voor de verschillende metin
gen van tevredenheid. Daar hebben we geïllustreerd hoe de negatieve stemming van 
het publiek over samenleving en politiek volgens gesloten en open enquêtevragen 
bevestigd wordt en kan worden ingekleurd met diverse soorten kwalitatief onder
zoek. Zo maken focusgroepen en moodboards op verschillende wijzen de persoonlijke 
beleving van maatschappelijke zorgen zichtbaar en kunnen online laddering-technie
ken (zie hoofdstuk 4) voor grotere aantallen mensen de zorgelijke punten in kaart 
brengen.

Op basis van de analyses in de volgende hoofdstukken hebben we besloten online 
kwalitatief onderzoek en individuele gesprekken geen onderdeel te laten uitmaken 
van de reguliere kwartaalonderzoeken van het cob. Aan de online onderzoeken 
kleven nog te veel bezwaren, met name de moeizame interactie en beperkte interven
tiemogelijkheden van een moderator bij de focusgroepen, het ontbreken van non
verbale communicatie, de beperking tot digitaal vaardige personen en met name 
wat de moodboards betreft de (nog) te geringe fundering in wetenschap en ervaring. 
We willen er in de toekomst wel mee experimenteren.

De individuele interviews (zie hoofdstuk 3) zijn in de cobpilot vooral nuttig 
gebleken om de zeggingskracht van enquêteantwoorden te relativeren, maar dat 
hoeft niet voortdurend te gebeuren. Voor het doorpraten over enquêtevragen bieden 
de focusgroepen ook mogelijkheden. Dat is niet alleen efficiënter, maar vaak ook 
prettiger voor de respondenten. In een individueel interview voelt men de druk om 
voortdurend te antwoorden, ook al heeft men weinig te zeggen, terwijl mensen 
in een focusgroep even kunnen zwijgen om weer mee te doen als opmerkingen 
van anderen daar aanleiding toe geven (zie hoofdstuk 3 en Hollander 2004: 608
609). Daarnaast kan in de enquête zelf ook om toelichtingen worden verzocht. Dat 
gebeurde in de pilotenquête in de open slotvraag naar een toelichting op de opvat
ting welke kant het op gaat met Nederland, maar het kan vaker gedaan worden. Aan
gezien kleine aantallen respondenten vaak voldoende zijn kan split-run in een enquête 
bij veel antwoorden een toelichting worden gevraagd terwijl de belasting voor de 
respondenten beperkt blijft.5
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Voor het reguliere cob kiezen we voor de combinatie van bevolkingsenquêtes en 
focusgroepen en dan niet simpelweg een kwantitatief en kwalitatief deel. Een 
belangrijk kwalitatief element zit in de enquête, namelijk in de trefwoordenvragen 
en vooral de open slotvraag. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 is de analyse van de 
antwoorden op die laatste vraag nog wel een uitdaging, maar ook zonder verdere 
analyse maken ze focusgroepen al tamelijk overbodig als leveranciers van inventari
serende rijtjes en van smeuïge citaten. De focusgroepen moeten daarom worden wat 
altijd al de bedoeling was maar in de praktijk vaak niet goed lukt: groepsgesprekken 
die inzicht bieden in interacties en processen van collectieve meningsvorming. De 
reguliere cobfocusgroepen hebben in principe een vast stramien van drie onder
delen. Het eerste onderdeel is een discussieronde over hoe het gaat met Nederland, 
vergelijkbaar met de slotvraag van de enquête, maar nu met de bedoeling dat mensen 
elkaar proberen te overtuigen van hun zienswijze. Ten tweede is er een kort deel 
waarin enkele enquêtevragen worden ingevuld en besproken, waarbij het wat minder 
gaat om de discussie en meer om het achterhalen van individuele motieven en rede
neringen.6 In het derde deel wordt doorgepraat over een thema dat actueel is of dat 
naar boven kwam uit eerdere algemene discussies (Europa, opvoeding, omgangs
vormen etc.). Vanaf 2009 worden over het thema in principe ook enkele vragen in de 
kwartaalenquête gesteld zodat de verslagen en duidingen van de focusgroepdiscus
sies ingebed kunnen worden in verdelingen van opvattingen in de bevolking.

Van de pilotenquête hebben we voor de reguliere cobenquêtes vooral geleerd dat 
we beter geen open vraag kunnen stellen naar persoonlijke zorgen en problemen. De 
antwoorden betreffen te puur persoonlijke kwesties of lopen vooruit op maatschap
pelijke problemen, waarover later in de enquête een vraag wordt gesteld. Verdere aan
passingen in de vragenlijst hebben we vooral aangebracht op basis van tweede lezing 
en de behoefte aan consistentie. Zo zijn waar mogelijk de antwoorden op alle geslo
ten vragen in dezelfde richting, van negatief naar positief, geformuleerd. Daarnaast 
hebben we bij alle vragen ‘ik weet het niet’ als antwoord aangeboden. Bij sommige 
vragen zijn er waarschijnlijk wel argumenten te bedenken om een respondent tot een 
opvatting te dwingen, maar dat getuigt dan toch niet van respect, en het risico lijkt 
reëel dat een respondent dan ook bij andere vragen gaat denken dat men wellicht 
liever een willekeurig antwoord heeft dan geen mening.7 Al eerder kozen we ervoor 
om geen al te populaire stereotyperende vragen en stellingen voor te leggen (‘politici 
zijn zakkenvullers’), maar serieuze en dus onvermijdelijk vaak saaiere formuleringen 
te gebruiken. Op onderdelen zouden meer populaire stereotypen waarschijnlijk best 
goed werken, maar het gevaar leek ons groot dat respondenten gaan veronderstellen 
dat formuleringen blijkbaar niet letterlijk moeten worden genomen en het vooral om 
stemmingsuitingen gaat waarop men zo spontaan mogelijk moet reageren. Dat zijn 
echter geen keuzen op basis van ervaringen met de pilot.

Uit hoofdstuk 5 concluderen we dat het niet verstandig is om met gestandaardi
seerde vragen identieke rijtjes onderwerpen voor te leggen als mogelijke persoonlijke 
en maatschappelijke zorgen en politieke prioriteiten. Formuleringen die als een 
mogelijke politieke prioriteit wellicht natuurlijk klinken, doen vreemd aan als poten
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tieel groot persoonlijk belang (‘Europese samenwerking op het gebied van asiel
beleid’). Het omgekeerde is minder het geval bij de onderwerpen die in de bijlage van 
hoofdstuk 5 zijn opgesomd en dat zal komen omdat ze zijn bedacht door onderzoe
kers in samenspraak met beleidsmensen. Ook zonder betrokkenheid van de laatsten 
lopen onderzoekers een groot risico dat hun categoriseringen van zorgen en proble
men ver verwijderd blijven van wat respondenten bezig houdt. Open vragen hebben 
ook nadelen – men mist de mogelijkheid om de respondent op ideeën te brengen en 
de verwerking kost meer tijd (hoofdstuk 2) – maar zijn hier toch te verkiezen. Men 
zal eerder nieuwe zorgen op het spoor komen, krijgt meer informatie over de aard 
van de zorgen (in plaats van ‘minderheden’ eerder ‘te veel buitenlanders’ of ‘discri
minatie allochtonen’) en men houdt de mogelijkheid om indelingen te actualiseren.

De vragen naar institutioneel vertrouwen uit de belevingsmonitor, waarvan in 
hoofdstuk 5 de vraag naar vertrouwen in de regering aan bod komt, zijn met kleine 
aanpassingen wel overgenomen in de cobenquête. Daarbij is ook de tienpunts
schaal voor de beantwoording gehandhaafd, omdat die goed blijkt te werken. De 
meting van vertrouwen in de regering blijkt in hoofdstuk 5 statistisch ook goed ana
lyseerbaar, maar dat neemt niet weg dat men inhoudelijk grote twijfels kan hebben 
bij de betekenis van het ‘institutioneel vertrouwen’ en de meting daarvan (zie o.a. 
hoofdstuk 3 en 7). Mensen hebben heel verschillende associaties bij vertrouwen in de 
regering en andere instituties en ze hebben ook vaak moeite om die onder woorden 
te brengen. Het is echter niet zo dat het begrip ‘vertrouwen’ vanuit de onderzoekslite
ratuur via een rare vraag aan hen wordt opgedrongen. Ook in het leven van alledag en 
in de omgangstaal hebben mensen meer of minder vertrouwen in instanties. Politiek 
vertrouwen is ook een onderwerp in het publieke debat en daarom is het goed ernaar 
te vragen, of, beter misschien, is het onverstandig om het onderwerp te mijden. In 
plaats van geen vraag te stellen omdat het begrip vaag is, is het verstandig om meer 
vragen te stellen om betekenissen te verhelderen. Daarmee kwamen we terug van 
een eerder standpunt dat het wellicht beter is om niet naar vertrouwen maar naar 
tevredenheid of uitsluitend naar specifieke aspecten van vertrouwen en betrouwbaar
heid te vragen (Dekker et al. 2004a: 1726). Dat is toch alsof je adviseert om maar niet 
meer naar de liefde te informeren omdat het zo’n lastig begrip is en liever te laten 
scoren of mensen anderen aardig, slim of mooi vinden.

Uit deel 2 bleek dat uitgebreide informatie over mediagebruik nuttig is. Met kleine 
aanpassingen zijn de betreffende vragen overgenomen in de cobenquête. De in de 
belevingsmonitor onderscheiden leefstijlen of waardesegmenten blijken in hoofd
stuk 6 weinig behulpzaam te zijn bij het verklaren van verschillen in vertrouwen. Dat 
sluit hun nut voor andere onderwerpen niet uit en er bestaat wel een sterke behoefte 
aan sociaalculturele differentiatie naast de gangbare sociaaldemografische onder
scheidingen. Daarom is in het reguliere cob aanvankelijk een waardesegmentering 
gehandhaafd. Op basis van analyses van de enquêtedata van 2008 en de zware belas
ting van de respondent met het achterhalen van de nodige gegevens, is later besloten 
om er per 2009 mee te stoppen (Dekker et al. 2009).
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Uit deel 3 volgt niet direct iets voor de inrichting van het cob en de keuze van enquê
tevragen. De hoofdstukken dragen bij aan de reflectie op nut en nadeel van cobach
tig onderzoek en een kritischer houding tegenover keuzen die in opinieonderzoek 
worden gemaakt: is de gangbare keuze voor focusgroepen wel zo verstandig, zijn 
gangbare criteria van het wetenschapsbedrijf toepasbaar en is toepassing wenselijk, 
wat zeggen de gebruikelijke indicatoren op basis van enquêtevragen eigenlijk als 
mensen de vraag verschillend blijken op te vatten en bij een kleine verandering van 
de vraagstelling anders antwoorden? Will Tiemeijer toont zich in hoofdstuk 7 erg 
terughoudend bij het stellen van vragen over samenleving en politiek als het gaat 
om zaken waar de respondenten persoonlijk geen directe ervaringen mee hebben en 
waarover ze waarschijnlijk slecht zijn geïnformeerd. Op dat punt hebben we in het 
cob waarschijnlijk iets minder reserves. Natuurlijk heeft het geen zin om mensen 
meningen af te dwingen over zaken die geen betekenis voor hen hebben, of te laten 
kiezen tussen beleidsvarianten waarover ze nauwelijks iets weten. Iets anders zijn 
kwesties die misschien ver van hun bed liggen en waarover ze waarschijnlijk vaak 
ook slecht zijn geïnformeerd, maar waarbij ze zich wel betrokken kunnen voelen 
(oorlogen, armoede, milieu). Of kwesties die nu eenmaal spelen in de publiciteit en 
waarover men opvattingen zal hebben omdat ze blijkbaar relevant zijn voor anderen, 
om mee te doen in het sociale verkeer of om een (partij)politieke voorkeur te verant
woorden. Voor algemene beleidsprioriteiten, het functioneren van de Nederlandse 
politiek en politici, Europa en de economische wereldcrisis geldt wat ons betreft het
zelfde als voor institutioneel vertrouwen: wel naar vragen en vooral ook doorvragen 
en doorpraten om erachter te komen of er iets leeft en wat dan.

Tot zover de conclusies voor het cob. Tot slot twee overwegingen over de aard 
van opinieonderzoek en de rol ervan in de publiekeopinievorming. De eerste is 
dat opinieonderzoek nooit een neutrale meting van bestaande meningen in een 
natuurlijke setting is. Enquêtes, maar ook focusgroepen en diepteinterviews zijn 
altijd kunstmatig en leveren informatie vol beperkingen en vertekeningen. Eviden
tie voor tekortkomingen van de instrumenten moet echter geen slotconclusie zijn. 
In enquêtes moeten ze stimulans zijn om door experimenten, de vergelijking van 
vertekeningen en het doorvragen naar achtergronden van antwoorden meer te weten 
te komen (Schuman 2008). Met focusgroepen ontstaan geen natuurlijke gesprekken.
Wel vormen ze research sites (Hollander 2004) waar men interactiepatronen en sociale 
mechanismen probeert te ontdekken. Dat kan leiden tot een beter begrip van hoe 
mensen, inclusief politici, tot politieke oordelen komen.

De tweede overweging is dat het grote publiek zichzelf in toenemende mate is 
gaan kennen door publiekopinieonderzoek, met name door grootschalige enquê
tes met keuzevragen. Dat heeft ook bijgedragen aan het zelfbeeld van mensen als 
keuzemakende burgers en aan hun collectieve zelfbeeld als gemiddelde burgers 
(Iglo 2007). Perrin en Roos (2009) noemen publiekopinieonderzoek ‘performative’: 
al onderzoekend wordt gecreëerd wat wordt onderzocht.8 Alexander (2006: 69105) 
rekent publiekopinieonderzoek met de massamedia en op publieksbeïnvloeding 
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gerichte verenigingen tot de ‘communicatieve instituties’ van de moderne maat
schappij. Polls dragen bij aan de zelfkennis van het publiek: dit is wat we opgeteld 
vinden. Polls en massamedia versterken elkaar: media worden afhankelijker van 
polls om iets over het publiek te zeggen en polls vragen zaken die het publiek over 
zichzelf wil weten.9 Een interessante ontwikkeling, die we ook in Nederland aantref
fen, is de versmelting van massamedia en polls door lezers en kijkers op te roepen 
losse vragen en vragenlijstjes in te vullen. De uitkomsten van dergelijk onderzoek 
zullen doorgaans niet representatief zijn (ook niet voor de lezer of kijkers van het 
betreffende periodiek of programma), maar er wordt een soort opiniërende gemeen
schap gecreëerd die zich publiek manifesteert. Buiten het kader van bepaalde media 
gebeurt dat in het groot in de op zelfaanmelding gebaseerde 21minutenenquête, 
waarvan de resultaten niet alleen worden gepubliceerd maar ook als input dienen 
voor een virtuele publieke discussie in ‘de nationale dialoog’ (www.denationale
dialoog.nl). Dergelijke innovaties in de publiekeopinievorming zijn niet zonder 
problemen en hun feitelijke impact is moeilijk te beoordelen, maar ze demonstreren 
wel de verwevenheid van opinieonderzoek met de publieke opinie. Minister Piet
Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitte in een redevoering in 2008 
twijfel over het nut van allerlei vragen over tevredenheid en vertrouwen, vooral omdat 
niet duidelijk is waar precies naar wordt gevraagd en hoe respondenten de vraag 
opvatten. De gegenereerde data leveren geen ondubbelzinnige informatie op, zeggen 
niets over feitelijke prestaties, laat staan dat er bruikbare suggesties aan ontleend 
kunnen worden. Pogingen om de tevredenheid en het vertrouwen van iedereen dan 
toch te vergroten zouden leiden tot halfslachtig beleid. Het gevaar van voortdu
rende peilingen van negatieve waarderingen en houdingen is groter: ‘They undermine 
confidence in the government, the parliament and the authorities in general. This is a cause for 
concern. It can corrode the foundation of democracy. Because as this trust disappears, so does 
trust in our capacity to resolve problems collectively.’ (Donner 2008). Dat zijn reële gevaren, 
maar het opinieonderzoek wordt toch gedaan en waarschijnlijk kun je dan maar het 
beste meedoen met zo goed mogelijk onderzoek om die gevaren te keren, want ‘(…) 
we will continue to live in a world shaped by, and perceived through, survey data.’ (Igo 2007: 
299).
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Noten

1 Zie hoofdstuk 7 en Tiemeijer 2006 alsook Van Dixhoorn (2006) en de daar vermelde 
literatuur.

2 In de woorden van door Eisinger (2008: 492) aangehaalde onderzoekers: ‘politicians (…) 
use research on public opinion to pinpoint the most alluring words, symbols, and arguments in an 
attempt to move public opinion to support their desired politics’ (Jacobs en Shapiro) en ‘poli-
ticians rarely use polling to decide what to support. They use polling to tell them what to stress of 
the views they already have’ (Stonecash).

3 De commissieWolffensperger was een gemengde commissie van ambtenaren en 
externe deskundigen, die in het kader van het project ‘Andere overheid’ de communi
catieactiviteiten van de (rijks)overheid doorlichtte en er 50 praktische aanbevelingen 
voor formuleerde. Ze deed dat voortbouwend op het werk van de commissieWallage, 
die in 2001 een groter advies had uitgebracht over de toekomst van de overheidscom
municatie. Zie voor de adviezen van deze en andere staatcommissies en de reacties 
erop van het kabinet en implementatieplannen: www.communicatieplein.nl/Onder
werpen/Visie_en_opinie. 

4 ‘Publieksagenda’ kan worden opgevat als een (prioriteiten)lijst van publiek erkende en 
besproken maatschappelijke problemen en doelstellingen, terwijl het in het onder
zoek juist ook zou moeten gaan om het achterhalen van zorgen en aspiraties die niet 
publiek zijn en dat wellicht ook niet worden, maar wel relevant zijn als bronnen van 
maatschappelijk onbehagen of opvattingen over publieke kwesties. ‘Onderstromen’ 
staan oorspronkelijk voor metingen van waarden, houdingen en gedragsintenties 
van individuen met behulp van korte schalen enquêteitems, maar na de politieke 
onrust van 2002 wordt eerder gedacht aan ondergrondse collectieve bewegingen, 
die zich bij voldoende aanwas bovengronds gaan manifesteren, waarschijnlijk via 
een uitbarsting. Dit kan soms een adequaat beeld zijn, maar het moet geen sjabloon 
worden voor alle mogelijke maatschappelijke veranderingen. Ter vermijding van mis
verstanden kunnen de begrippen publieksagenda en onderstroom beter niet zonder 
toelichting worden gebruikt.

5 Tot nog toe is het hier niet van gekomen in de reguliere cobenquêtes, maar er pleit 
veel voor om meer te vragen naar toelichting na beantwoording van meerkeuze
vragen. Zie Schuman (2008: 6390) en ook Bishop (2005: 193197).

6 We doen dit primair om inhoudelijke motiveringen te krijgen voor de interpretatie van 
bevindingen, maar meer dan eens stuitten we zo ook op vragen die misverstanden 
opriepen of te ingewikkeld waren. Zie verder de cobkwartaalberichten
(cob 2008|1  2009|3) en achterliggende verslagen van de focusgroepen.

7 Een niet doorgevoerde, maar te overwegen stap is om niet slechts een ‘weet niet’
antwoord aan te bieden bij een vraag, maar vooraf te vragen naar de bekendheid met 
of interesse voor een onderwerp en deze als filtervragen te gebruiken.

8 Zoals in de taalkunde ‘ik beloof dat …’ performatief taalgebruik is: ‘zich voltrekkend 
tegelijk met de door de taaluiting uitgedrukte handeling’ (Grote Van Dale). 

9 Alexander ziet een ‘kind of sub-rosa dialogue’ tussen media en opiniepeilers ontstaan, 
waarbij opiniepeilers de mediaconstructies van gebeurtenissen als uitgangspunt 
nemen voor het formuleren van gesloten vragen. ‘Polls are asking, in this way, about 
what the public wants to know about itself, insofar as this self has already been symbolically 
defined by the news. Rather than asking what people know about a situation, polling questions 
are directed to what people can be expected to know in the current situation, given the context of 
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opinion as it has developed already. (…) Polling questions are collective representations that try to 
extent the horizon of civil ideas, the structures of feelings that the public have already expressed, 
to information and events that have not yet been processed. It is this already familiar quality of 
polling questions that ensures the relevance of polling results to the diffuse and anxious concerns 
of public opinion more broadly defined. It also ensures that polling results will be relevant to news 
media in turn, that they will be able to examine polls and report back to civil society about what 
“it” thinks about itself.’ (Alexander 2006: 8889). 
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Deel 1 

De pilot van het cob

De pilot van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) van 
eind 2007 bestond uit een internetenquête, twaalf individuele interviews 
en gesprekken in twee focusgroepen. Tevens is via internet verdiepend 
onderzoek gedaan met individuele vragen en opdrachten en drie chatsessies. 
Hoofdstuk 2 gaat over de internetenquête, hoofdstuk 3 over de interviews en 
groepsgesprekken en hoofdstuk 4 over de internetonderzoeken.
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2 De enquête

Eefje Steenvoorden en Paul Dekker

De pilotenquête is in week 43 en 44 van 2007 uitgevoerd door Centerdata met het 
Centerpanel. Dat panel is niet gebaseerd op zelfaanmelding (accesspanel), maar 
op telefonische benadering van een steekproef.1 Van de benaderde 1132 panelleden 
van 16 jaar en ouder hebben er 1017 (90%) meegedaan. We laten hier de 1617jarigen 
verder buiten beschouwing en rapporteren over een bestand dat na herweging op 
geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen representatief verondersteld wordt voor de 
Nederlandstalige bevolking van 18 jaar en ouder. De enquête is in gemiddeld ruim 
20 minuten ingevuld (Puumala 2007), de tijd die de respondenten ook in het vooruit
zicht was gesteld bij de introductie van de vragenlijst.2

De internetenquête van de pilot bestond voor een deel uit gesloten vragen, waar
van de meeste waren ontleend aan eerder onderzoek. Soms zijn ze letterlijk overge
nomen, soms is de vraag of voorgelegde stelling veranderd en vaak was het nodig om 
de antwoordcategorieën te uniformeren. Een kleiner deel van de vragenlijst, maar 
qua tijdsbeslag voor de respondenten waarschijnlijk het leeuwendeel van de enquête, 
bestond uit open vragen. Wat zien Nederlanders als de grootste problemen in hun 
persoonlijke leven en in ons land, wat gaat goed, wat moet hoog op de politieke 
agenda? We hoopten zo een beter inzicht te krijgen in zaken die spelen onder burgers 
dan met gesloten vragen, waarvan de antwoordmogelijkheden door de onderzoekers 
zijn bedacht en er een of meer door de respondenten moeten worden aangevinkt. Die 
antwoordmogelijkheden kunnen slecht aansluiten op wat er leeft en nieuwe kwesties 
blijven wellicht geheel onvermeld. Om respondenten gelegenheid te geven zaken in 
hun eigen bewoordingen aan te kaarten hebben we in de pilotenquête een aantal 
trefwoordvragen opgenomen en een open vraag met het verzoek om een mening 
uitgebreid toe te lichten.3

In dit hoofdstuk bespreken we onze ervaringen en keuzes voor trefwoordvragen 
en open vragen in de enquête. Wat vertellen de antwoorden ons en wat leren we ervan 
voor het vervolg van het onderzoek? Elders (Arnold et al. 2009) hebben we meer 
inhoudelijk verslag gedaan van de resultaten van de pilot, met name de waardering 
van ontwikkelingen in de maatschappij.

We volgen de indeling van de vragenlijst en besteden in de volgende paragrafen 
aandacht aan trefwoordvragen over de persoonlijke situatie (§ 2.1), de Nederlandse 
samenleving en de politiek (§ 2.2) en de open slotvraag hoe het al met al gaat met 
Nederland en waarom men dat vindt (§ 2.3). Na een beschouwing over technische 
hulpmiddelen om antwoorden op trefwoordvragen en open vragen te analyseren 
(§ 2.4) sluiten we af met de evaluatie van de pilotenquête en de lessen die we eruit 
hebben getrokken voor latere cobenquêtes (§ 2.5).
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2.1 De persoonlijke situatie

Het eerste deel van de vragenlijst start met een vraag over geluk en de tevredenheid met 
enkele aspecten van het eigen leven en de verwachtingen daarvan voor de komende 12 
maanden. Vervolgens is open gevraagd naar grote persoonlijke zorgen en is het blok 
afgesloten met enkele vragen naar politiek zelfvertrouwen, onveiligheidsgevoelens en 
actiegeneigdheid en maatschappelijke participatie. We richten ons hier op de tref
woordvraag over persoonlijke zorgen. Hiervan zijn drie varianten split-run voorgelegd, 
dat wil zeggen dat elke respondent één vraagvariant heeft gezien en beantwoord:
1 Zijn er zaken waar u bang voor bent of waar u zich zorgen over maakt als u denkt 

aan uw eigen situatie in de komende 12 maanden?
2 Zijn er wat uw eigen leven en persoonlijke omstandigheden betreft zaken waar u 

zich grote zorgen over maakt?
3 Spelen er in uw leven of directe leefomgeving de afgelopen tijd zaken waarover u 

zich veel zorgen maakt of waarvan u veel last ondervindt?
In alle drie de vraagvarianten is het object zaken en alle drie de vragen gaan over (veel) 
zorgen maken. Vraag 1 vermeldt naast zorgen ook angst en vraag 3 naast zorgen ook veel 
last ondervinden. Omdat angst een heftiger emotie is, kan worden verwacht dat hiermee 
persoonlijker zorgen worden opgeroepen dan met last ondervinden. Verder zijn er ook 
verschillen in de manier waarop de persoonlijke leefsfeer wordt aangeduid. In vraag 1 
gaat het over de eigen situatie; in vraag 2 wordt gesproken van het eigen leven en persoon-
lijke omstandigheden; in vraag 3 het eigen leven of de directe leefomgeving. Hiermee wijkt 
vraag 3 af van de andere twee, omdat leefomgeving een meer geografische en minder 
persoonlijke connotatie heeft.

Er zijn ook verschillen in tijdsperspectief. In vraag 1 gaat het om een verwachting in 
de komende twaalf maanden, in vraag 2 wordt dit niet gespecificeerd en in vraag 3 gaat 
het om een evaluatie van de afgelopen tijd. Tenslotte is er verschil in het soort antwoord 
waarnaar wordt gevraagd. Bij vraag 1 dienen de respondenten vijf zorgen te noemen, 
bij vraag 2 vijf problemen en bij vraag 3 vijf onderwerpen. We verwachten dat onder
werpen een neutraler en minder persoonlijke lading hebben en daarmee minder 
persoonlijke antwoorden zullen genereren.

Zijn deze veronderstellingen gestaafd door de resultaten? In tabel 2.1 is voor twaalf 
categorieën vermeld welk aandeel van de respondenten één of meer zorgen noemt die 
daarop betrekking hebben. Aangezien men meerdere zorgen kan vermelden en deze 
doorgaans niet op een enkele categorie betrekking hebben, komt de som van deze 
aandelen uit op meer dan 100%.

In antwoord op vraag 1 worden veel zorgen over de eigen gezondheid (36%) en het 
eigen inkomen (34%) genoemd; in antwoord op vraag 3 worden deze persoonlijke 
zaken minder genoemd en krijgen problemen van anderen relatief veel aandacht 
(gezondheid van anderen, leefomgeving, de maatschappij). Vraag 2 levert een wat meer 
gemêleerd antwoordpatroon op, wat tussen 1 en 3 in valt maar de meeste overeenstem
ming vertoont met vraag 1.
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Tabel 2.1
Persoonlijke zorgen: % van alle ondervraagdena

categorie toelichting/voorbeelden vraag 1 vraag 2 vraag 3 totaal

eigen gezondheid 36 30 18 28

gezondheid van anderen ziektes van partner, kinderen, ouders,  
vrienden etc.

11 12 14 12

relationeel single zijn, scheiding, ‘mijn vrouw’, ‘mijn 
schoonmoeder’

6 8 9 8

gezin (niet gezondheid) ‘de kinderen’ 10 8 4 7

werk werkloosheid, stress, problemen op het werk 15 12 12 13

studie school, examen 4 1 2 2

inkomen rondkomen, hypotheek, kosten van de zorg 34 28 16 26

leefomgeving buren, buurt, veiligheid, criminaliteit 15 11 15 14

overige zorgen over zichzelf ‘de toekomst’ 5 3 3 4

overige zorgen over anderen problemen van partner, kinderen, ouders, 
vrienden 

11 7 9 9

overige zorgen over de  
maatschappij

politiek, milieu, mentaliteit e.d., zonder link 
met eigen situatie

16 16 18 17

overig 5 6 8 6

totaal 168 142 128 146

% van de ondervraagden met minstens één categoriseerbare zorg 72 67 67 69
a Drie vragen, die vervolgen met ‘U kunt hieronder met een paar trefwoorden maximaal 5 zorgen/problemen/

onderwerpen vermelden, het liefst in volgorde van afnemend belang’:
1 Zijn er zaken waar u bang voor bent of waar u zich zorgen over maakt als u denkt aan uw eigen situatie in de komende 

12 maanden?
2 Zijn er wat uw eigen leven en persoonlijke omstandigheden betreft zaken waar u zich grote zorgen over maakt?
3 Spelen er in uw leven of directe leefomgeving de afgelopen tijd zaken waarover u zich veel zorgen maakt of waarvan u 

veel last ondervindt?

Bron: COB-pilot 2007

Dit is wellicht toe te schrijven aan de formulering eigen leven en persoonlijke omstandig-
heden, die dichter de eigen situatie benadert dan eigen leven en directe leefomgeving. Ook 
de term last ondervinden kan aanleiding zijn tot minder persoonlijk en meer maat
schappelijk getinte antwoorden.

Vraag 1 heeft de hoogste respons; 72% van de mensen heeft daar een of meer 
zorgen genoemd, tegen 67% bij vraag 2 en 3. Ook is het aantal en de diversiteit van 
zorgen groter bij vraag 1 – gemiddeld 1,7 (168/100) categorieën – dan bij vraag 2 en 3 
(met gemiddeld respectievelijk 1,4 en 1,3 categorieën). Blijkens de laatste kolom van 
tabel 2.1 kan gemiddeld 69% van de ondervraagden één of meer persoonlijke zorgen 
verwoorden. Van de overigen weten we soms dat ze geen grote zorgen hebben, maar 
veelal hebben ze niets ingevuld en dat kan bijvoorbeeld ook zijn omdat ze de zorgen 
niet onder woorden kunnen brengen of vinden dat wij er niets mee te maken hebben.
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2.2 De maatschappij en de politiek

Het tweede blok van de vragenlijst, over de Nederlandse samenleving, begint met 
vragen naar de tevredenheid over en verwachtingen van de Nederlandse samenleving 
tot en met de Europese politiek. Daarop volgen trefwoordvragen naar de grootste 
problemen en naar wat er wel goed gaat in Nederland, een aantal stellingen en 
vragen over institutioneel vertrouwen.

De trefwoordvraag naar maatschappelijke problemen luidt als volgt: ‘Wat vindt 
u persoonlijk op dit moment de belangrijkste problemen in ons land? Waar maakt 
u zich het meest zorgen over als het om de Nederlandse samenleving gaat? Wilt u in 
volgorde van belangrijkheid met een paar trefwoorden maximaal vijf problemen aan
geven?’ 4 De antwoorden op de vraag in de pilot zijn gecodeerd in vijftien categorieën. 
Ook hier is de som van percentages weer meer dan 100, omdat men vaak meerdere 
problemen noemt en deze veelal niet op één categorie betrekking hebben.

Uit tabel 2.2 blijkt dat 84% van de respondenten een of meer problemen noemt, die 
gemiddeld in 2,2 (217/100) categorieën vallen.5 Van de genoemde problemen wordt 
veiligheid duidelijk het meeste genoemd (39%). Hieronder vallen antwoorden zoals 
(on)veiligheid, criminaliteit, zinloos geweld, agressiviteit, geweld (onder jongeren). 
De tweede plaats wordt met 29% ingenomen door samenleven: discriminatie, verhar
ding van de samenleving, verdraagzaamheid, individualisering, intolerantie. Ook 
zaken die te maken hebben met immigratie en integratie worden vaak genoemd (26%): 
allochtonen, scheiding tussen etnische groepen, asielbeleid en integratieprobleem.

Na de trefwoordvraag over problemen ging de vragenlijst verder met wat goed 
gaat in Nederland: ‘En wat vindt u juist goed gaan in ons land? Waar ben u blij om 
of trots op als het om de Nederlandse samenleving gaat? Wilt u in volgorde van 
belangrijkheid met een paar trefwoorden maximaal vijf onderwerpen aangeven?’ 
De  antwoorden zijn ingedeeld in tien categorieën. 

In tabel 2.3 blijkt 63% van de ondervraagden één of meer sterke punten van Neder
land te kunnen noemen (15% geeft expliciet aan niets goeds te kunnen bedenken en 
22% laat de vraag onbeantwoord). Dat is aanzienlijk minder dan de 84% die in tabel 
2.2 een of meer problemen kon aangeven. Bovendien zien we hier in tegenstelling tot 
de overige trefwoordvragen wel een verschil in respons tussen opleidingsgroepen.
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Tabel 2.2
Maatschappelijke problemen: % van alle ondervraagden met minstens één probleem in 
een  categoriea

categorie toelichting/voorbeelden

immigratie en integratie moslims, moskeeën, Oost-Europeanen, buitenlanders 26

samenleven solidariteit, tolerantie, begrip, discriminatie 29

overig normen en waarden fatsoen, egoïsme, geloof, religie, mentaliteit, abortus 20

veiligheid criminaliteit, terreur, justitie, politie, agressieve jeugd 39

inkomen armoede, ongelijkheid, belastingen, uitkeringen (hoogte) 13

werk werkloosheid, arbeidsomstandigheden 6

overig economie (overheids)financiën, inflatie 8

zorg gezondheidszorg, zorg voor ouderen e.a., ziektekosten 16

onderwijs scholing, R&D, wetenschap 9

overig verzorgingstaat voorzieningen  3

verkeer en ruimte files, ov, stadsvernieuwing, grote steden, overbevolking 11

milieu klimaat, natuur, dieren, energie, water 10

internationaal globalisering, vredesoperaties, defensie, Nl. identiteit, EU 4

politiek en overheid bureaucratie, politici, Den Haag, extremistische politici 15

overig niet onder te brengen, onbegrijpelijk of puur persoonlijk 8

totaal 217

% van alle ondervraagden met minstens één categoriseerbaar probleem 84
a ‘Wat vindt u persoonlijk op dit moment de belangrijkste problemen in ons land? Waar maakt u zich het meest zorgen 

over als het om de Nederlandse samenleving gaat? Wilt u in volgorde van belangrijkheid met een paar trefwoorden 
maximaal vijf problemen aangeven?’

Bron: COB-pilot 2007

Hoogopgeleiden noemen beduidend vaker sterke punten (74%) dan laag (59%) of 
middelbaar opgeleiden (60%). Onder de sterke punten komen de verzorgingsstaat 
(25%), het welvaartspeil (19%) en de vrijheden die Nederland kent (19%), zoals vrij
heid van meningsuiting, godsdienst en seksuele voorkeur, het meest aan bod.
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Tabel 2.3
Sterke punten: % van alle ondervraagden met minstens één sterk punt in een categoriea 

categorie toelichting/voorbeelden %

vrijheid vrijheid van meningsuiting, homohuwelijk, kunnen doen wat je wilt 19

verdraagzaamheid tolerantie, positief multiculti, 8

mentaliteit vrijgevigheid, bereidheid tot vrijwilligerswerk 7

politiek en bestuur democratie, overleg, polderen, politieke stelsel 8

welvaart levensstandaard, rijkdom, sterke economie, werk 19

verzorgingsstaat sociale voorzieningen, zorg, diverse voorzieningen 25

internationale prestaties we doen goed mee, sportprestaties 6

milieu natuurbescherming, schone energie 7

kennis en innovatie technische innovaties, waterbeheersing 4

overig koningshuis, scheepsbouw, vrije dagen 21

totaal 124

% van alle ondervraagden met minstens één categoriseerbaar sterk punt 63
a ‘Wat vindt u juist goed gaan in ons land? Waar bent u blij om of trots op als het om de Nederlandse samenleving 

gaat? Wilt u in volgorde van belangrijkheid met een paar trefwoorden maximaal vijf onderwerpen aangeven?’

Bron: COB-pilot 2007

Het derde blok gaat in op opvattingen over de politiek en bevat stellingen, een vraag 
naar bestedingen van overheidsgeld en een vraag naar stemgedrag. Het blok begint 
echter met de trefwoordvraag ‘Wat vindt u op dit moment de belangrijkste onderwer
pen waar de Nederlandse regering aandacht aan moet besteden? Wilt u in volgorde 
van belangrijkheid met een paar trefwoorden maximaal vijf onderwerpen aangeven?’ 
De antwoorden zijn gecodeerd in dezelfde vijftien categorieën als waarin de maat
schappelijke problemen in tabel 2.2 werden ingedeeld.

In tabel 2.4 blijkt 81% van de respondenten een of meer onderwerpen te kunnen 
aangeven. De prioriteiten verschillen duidelijk van die van de belangrijkste maat
schappelijke problemen in tabel 2.2. Hoewel veiligheid en immigratie en integratie ook 
hier hoog scoren met respectievelijk 31 en 20%, is de score lager dan bij de proble
men. Samenleven en normen en waarden worden veel minder genoemd (beide 8%). 
Anderzijds scoren zorg (29%) en inkomen (23%) hier veel hoger. Blijkbaar worden 
de grootste problemen niet als de belangrijkste aandachtspunten voor de regering 
gezien. Dat roept de vraag op of mensen de regering niet de aangewezen partij 
vinden om dit soort problemen aan te pakken, of haar niet bij machte achten om hier 
iets aan te doen.
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Tabel 2.4
Politieke prioriteiten: % van alle ondervraagden met minstens één sterk punt in een categoriea

toelichting/voorbeelden %

immigratie en integratie moslims, moskeeën, Oost-Europeanen, buitenlanders 20

Samenleven solidariteit, tolerantie, begrip, discriminatie 8

overig normen en waarden fatsoen, egoïsme, geloof, religie, mentaliteit, abortus 8

Veiligheid criminaliteit, terreur, justitie, politie, agressieve jeugd 31

inkomen armoede, ongelijkheid, belastingen, uitkeringen (hoogte) 23

werk werkloosheid, arbeidsomstandigheden 8

overig economie (overheids)financiën, inflatie 8

zorg gezondheidszorg, zorg voor ouderen e.a., ziektekosten 29

onderwijs scholing, R&D, wetenschap 21

overig verzorgingstaat voorzieningen  8

verkeer en ruimte files, ov, stadsvernieuwing, grote steden, overbevolking 18

milieu klimaat, natuur, dieren, energie, water 12

internationaal globalisering, vredesoperaties, defensie, Nl. identiteit, EU 11

politiek en overheid bureaucratie, politici, Den Haag, extremistische politici 8

overig niet onder te brengen, onbegrijpelijk of puur persoonlijk 8

totaal 221

% van alle ondervraagden met minstens één categoriseerbare prioriteit 81
a ‘Wat vindt u op dit moment de belangrijkste onderwerpen waar de Nederlandse regering aandacht aan moet 

besteden? Wilt u in volgorde van belangrijkheid met een paar trefwoorden maximaal vijf onderwerpen aangeven?’

Bron: COB-pilot 2007

2.3 Hoe het gaat met Nederland?

Ter afsluiting van de enquête, na een blok vragen over mediagebruik, wordt de vraag 
gesteld hoe men het vindt gaan met Nederland. Uit tabel 2.5 blijkt dat een kleine 
meerderheid (54%) het iets meer of duidelijk de verkeerde kant op vindt gaan. Slechts 
32% vindt het iets meer of duidelijk de goede kant op gaan. Daarbij moet wel worden 
bedacht dat er geen neutrale positie werd aangeboden.6
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Tabel 2.5
Opvattingen over hoe het gaat met Nederlanda (in %)

• duidelijk de verkeerde kant op 12

• iets meer de verkeerde dan goede kant op 42

• iets meer de goede dan verkeerde kant op 29

• duidelijk de goede kant op 3

• ik weet het niet 14
a ‘In dit onderzoek zijn allerlei onderwerpen de revue gepasseerd. We willen nog graag weten hoe u al met al vindt 

dat het gaat met Nederland. Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde kant of de goede kant op gaat in 
Nederland?’

Bron: COB-pilot 2007

We hebben de respondenten om een toelichting gevraagd en wel met de volgende 
automatisch gevarieerde vraag: ‘Zou u kunnen toelichten waarom u vindt dat het in 
Nederland [hier het bij de vorige vraag gegeven antwoord invullen] gaat? Uw redenen 
kunnen natuurlijk ook gaan over zaken waar in het voorgaande helemaal niet naar is 
gevraagd.’

De toelichtingen die we hiermee verkrijgen zijn soms enkele woorden of een zin, 
maar vaak ook een tekst waarin mensen hun beweegredenen uitgebreid beschrijven. 
De toelichtingen hangen samen met het antwoord op hoe het gaat met Nederland. 
Naarmate men het beter vindt gaan met ons land geeft men een kortere toelichting 
(zie tabel 2.6). Dit geeft aan dat mensen die het de verkeerde kant op vinden gaan 
meer argumenten aandragen om deze mening te ondersteunen. De mensen die 
aangeven dat ze het iets meer of duidelijker de goede kant op vinden gaan, lichten 
dit ook vaker toe met een antwoord als ‘Ik weet niet waarom, het is meer een gevoel’. 
Hiervoor zijn twee verklaringen aan te dragen. Ofwel men ziet zich gedwongen 
de negatieve opinie goed te onderbouwen, ofwel mensen kunnen meer redenen 
bedenken waarom het slecht gaat. Dit laatste sluit aan bij de trefwoordvragen, waar 
een aanzienlijk lager percentage mensen een of meer zaken kan aandragen die goed 
gaan in ons land (63) dan het percentage mensen dat problemen kan noemen (84).

Tabel 2.6
Toelichting op de vraag hoe het gaat met Nederland (in %)

kort ( ≤ 80 karakters) lang (≥ 255 karakters) geen

• duidelijk de verkeerde kant op 30 21 7

• iets meer de verkeerde dan goede kant op 33 18 9

• iets meer de goede dan verkeerde kant op 47 6 13

• duidelijk de goede kant op 50 6 6

Bron: COB-pilot 2007
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Ook naar opleidingsniveau zijn er verschillen in de lengte van de antwoorden. Hoog
opgeleiden geven minder vaak geen antwoord (7%) dan laag en middelbaar opge
leiden (12% respectievelijk 11%). Ook het aandeel korte antwoorden neemt af met 
het opleidingsniveau, van 55% onder de laagopgeleiden, 38% onder de middelbaar 
en 34% onder de hoogopgeleiden. Dat spoort met de bevinding in eerder onderzoek 
dat hogeropgeleiden open vragen vaker en uitgebreider plegen te beantwoorden dan 
lageropgeleiden. (Geer 1988, Denscombe 2008a/b).7

Inhoudelijk zijn er eveneens verschillen in de toelichtingen al naar gelang of men 
het goed vindt gaan met ons land. Mensen die het (iets meer) de verkeerde kant op 
vinden gaan, noemen een vrij breed scala van onderwerpen in hun toelichtingen. 
De verharding van de samenleving, de intolerantie tussen bevolkingsgroepen, het 
afglijden van fatsoen en normen en waarden worden veel genoemd. Ook een te groot 
aantal immigranten en integratieproblemen worden vaak aan de orde gesteld even
als onveiligheid en criminaliteit. Daarnaast wordt vaak gewezen op gebreken van 
de politiek en de regering in het algemeen of van divers beleid. Het gaat dan bijvoor
beeld om niet luisteren naar de burgers en het gemis aan daadkracht en effectiviteit 
van maatregelen. Ten slotte wordt een negatieve sfeer en ontevredenheid van Neder
landers in het algemeen ook als argument gebruikt. Een greep uit de antwoorden:

“De hufterigheid van de mensen, criminaliteit bij de jeugd, gedrag in het verkeer, en de 
 zakkenvullerij van de kopstukken.”

“Vanwege de normen en waarden in het land, de mensen hebben geen respect voor 
anderen.”

“Onze huidige maatschappij is onvriendelijker aan het worden. Respectlozer. 
 Egocentrischer. Intoleranter. Vandaar vreemdelingenhaat, onveilige verkeerssituaties, 
gebrek aan hulp. Het ‘dikke-ik’ gaat voor alles.”

“Door de individualisering en de verandering in de samenstelling van de bevolking 
 ontbreekt het steeds meer aan samenhang in de maatschappij.”

 “Door de toename van het aantal allochtonen in ons land verliezen wij onze identiteit en 
de bereidheid ons in te zetten voor ons land (dat allang niet meer van ons is).”

“Het immigratiebeleid is volkomen uit de hand gelopen met alle gevolgen van dien.”

“De groep allochtonen in Nederland verzuimt een signaal af te geven naar de Nederlandse 
medeburgers dat ze het ook niet eens zijn met de veel te hoge criminaliteit onder vooral 
Marokkanen.”

“Door de toename van geweld in het gezin, op school, op straat enz.”
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“Agressie op straat is niet meer in te tomen, er gebeurt te veel. Met elke stille tocht blijkt dat 
weer.”

“Naar mijn idee richt de regering zich te vaak op bijzaken en symboolpolitiek dan op de 
zaken die er echt toe doen.”

“Regering luistert niet naar inwoners, laat zich leiden door irrelevant optimisme, pakt 
allochtonen met fluwelen handschoenen aan, verwaarloost het onderwijs, is voortdurend 
bezig met navelstaren.”

“Wat Den Haag allemaal beslist ligt mijlen ver van wat de bevolking wil. Men weet daar 
absoluut niet wat ik wil dat er gebeurt.”

“Integratievraagstuk, onderwijs en zorg baren mij veel zorgen”

“Maken in de Kamer te veel ruzie,gewoon aan het werk gaan,en iets doen, niet zoveel 
praten!”

“Kijk, luister, voel, ervaar de grote ontevredenheid en onrust in Nederland op allerlei 
 gebieden.”

Onder hen die het (iets meer) de goede kant op vinden gaan overheersen twee 
 thema’s: enerzijds positieve politieke ontwikkelingen en vertrouwen in het kabi
net en anderzijds gunstige economische ontwikkelingen, met name de stijgende 
welvaart en werkgelegenheid. Daarnaast geven mensen ook wel aan dat er zich 
langzaam een positievere houding begint te ontwikkelen. De toelichtingen over de 
regering omvatten algemene uitspraken als ‘er wordt structureel aan oplossingen 
gewerkt’ en ‘er wordt meer geluisterd naar waaraan de Nederlander zich stoort’, 
maar ook allerlei beleidsterreinen waarop men verbeteringen ziet, zoals integratie, 
onderwijs en de aandacht voor normen en waarden.

“Er wordt toch wat meer aandacht gegeven aan wijken, woningverbetering, sociale 
omgang tussen mensen en groepen van de bevolking wordt gestimuleerd.”

“Er wordt meer geluisterd naar wat in de samenleving gebeurt. Er wordt alerter omgegaan 
met dreigende problemen.”

“Nederland staat niet stil. De overheid is op allerlei gebieden bezig, bij gezondheidszorg, 
werkgelegenheid, justitie, enz.”

“De welvaart stijgt nog steeds. Steeds minder mensen staan definitief aan de kant.”

“Er is veel discussie over belangrijke onderwerpen.”

Meten wat leeft 3e pr.indd   32 1-10-2009   15:16:03



33De enquête

“Over het algemeen stijgt de economie nog steeds en vinden er nog verbeteringen plaats in 
de samenleving. De regering is goed bezig. Wel meer aandacht [nodig] voor verloedering en 
meer waardering voor bepaalde bevolkingsgroepen.”

“Ik denk dat mensen zich steeds meer bewust worden van het feit dat het leef klimaat op 
een positieve manier te beïnvloeden is en daar ook aan (willen) werken.”

“Omdat er toch wel door veel mensen/groeperingen oprecht wordt geprobeerd dingen op 
allerlei gebied te verbeteren/ten goede te keren.”

In vergelijking met de latere cobkwartaalenquêtes is het percentage responden
ten dat een toelichting geeft hoog. Dit komt waarschijnlijk omdat in de pilot geen 
mogelijkheid was om van een toelichting af te zien. Dat leidt ook wel tot toelichtin
gen als ‘geen’ en ‘nee’ of het typen van een enkele letter of een leesteken om verder te 
kunnen, maar meestal vermeldt men wel iets. De toelichtingen uit de pilot zijn echter 
aanzienlijk korter dan die in latere cobenquêtes, waar teksten van een paar honderd 
woorden niet uitzonderlijk zijn. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan een meer 
uitnodigende layout van de vraag op het scherm in de enquêtes na de pilot, met meer 
schrijfruimte. Hoewel men evenveel leestekens kon typen, levert een grotere visuele 
ruimte dus langere antwoorden op. Dit is in lijn met onderzoek naar websurveys 
(Smyth et al. 2009).

2.4 De analyse van trefwoordvragen en open vragen

De grote rijkdom aan materiaal dat een open vraag oplevert plaatst de onderzoeker 
voor een uitdaging. Ook bij de categorisering van antwoorden op trefwoordvragen 
zijn kanttekeningen te plaatsen. We bespreken nu de analyse van beide type vragen 
en vergelijken software die hierbij kan worden gebruikt.

De categorisering van trefwoordvragen heeft als voordeel dat we elk kwartaal 
veranderingen kunnen waarnemen in de frequentie van vermelde thema’s. Hierbij 
moeten we twee zaken opmerken. Ten eerste is de grootte van de categorieën enigs
zins discutabel. Zo verklein je de categorie veiligheid door problemen van terreur, 
politie en justitie af te scheiden. Of omgekeerd: de categorie immigratie en integratie 
wordt groter als daarheen onderwerpen uit de categorie samenleven verhuizen die 
waarschijnlijk te maken hebben met de komst van nieuwe bevolkingsgroepen. Ten 
tweede verdwijnen door categorisering in kwantitatief substantiële categorieën inte
ressante, spontaan genoemde problemen juist uit zicht. Er is geen alternatief, anders 
dan meer categorieën hanteren. Ook dan zal men binnen categorieën naar de oor
spronkelijke antwoorden moeten kijken om nieuwe terminologie en nieuwe ontwik
kelingen te signaleren. Dit is bijvoorbeeld relevant wanneer de categorie immigratie en 
integratie even groot blijft, maar daarbinnen het aantal antwoorden over Polen stijgt 
en dat over moslims daalt.
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In dit hoofdstuk zijn de trefwoordvragen handmatig gecodeerd. Omdat het cob
onderzoek elk kwartaal zal worden uitgevoerd, hebben we geïnventariseerd welke 
software een alternatief is voor handmatig coderen. Klassieke kwalitatieve software 
zoals Atlasti of Nvivo is wat categorisering betreft erg tijdrovend. Het programma 
spss Text analysis for Surveys is toegespitst op het verwerken van open antwoorden 
en slaat een brug tussen de kwantitatieve en kwalitatieve software. Het programma 
is vooral geschikt voor categorisering; kwalitatieve analyses kunnen hiermee niet 
worden uitgevoerd. Daarom is het programma niet geschikt om langere antwoor
den op open vragen te analyseren. Een categorisering biedt namelijk geen inzicht 
in de terminologie en denkwijze die achter de antwoorden schuil gaat. Voor korte 
antwoorden – bij de trefwoordvragen maximaal 40 karakters– is het echter een goed 
alternatief voor handmatig coderen. Het programma is gericht op het automatisch 
coderen van tekst, en biedt verschillende opties. De belangrijkste kracht van het 
programma is dat het antwoorden op basis van linguïstische kenmerken kan indelen 
in categorieën. Nadeel is dat dit ook vele onbruikbare categorieën kan opleveren. 
Voordeel is dat het onverwachte termen aan het licht brengt. Ook kan er met zoekre
gels worden gecodeerd. De categorisering is op te slaan, zodat zij toe te passen is op 
andere vragen of latere enquêtes. Voor het cob is dit zeer nuttig. Bovendien kan een 
zogenaamde bibliotheek worden aangemaakt en steeds worden aangevuld. Hierin 
kunnen synoniemen worden gedefinieerd en spelfouten gecorrigeerd. Dat laatste is 
nodig omdat het programma niet automatisch spelfouten kan negeren. Het herge
bruiken van de bibliotheek en de gecreëerde categorisering heeft als voordeel dat 
nieuwe termen die het programma niet herkent ongecodeerd blijven. Hiermee krijgt 
men snel inzicht in nieuwe termen, wat niet het geval is bij handmatig coderen dat 
is uitbesteed. Een veelbelovende functie van het categoriseren op basis van semanti
sche netwerken, is in de Nederlandse spss Text analysis for Surveys nog niet beschik
baar. Andere nadelen van het programma zijn dat zinsdelen die taalkundig bij elkaar 
horen als één term worden behandeld, wat niet altijd wenselijk is, en dat niet voor
komen kan worden dat antwoorden in meerdere categorieën worden geplaatst. Het 
extra werk om desondanks de codering kloppend te krijgen en het (nog) ontbreken 
van uitgebreide documentatie bij het pakket, hebben ons doen besluiten voorlopig 
van een vaste toepassing af te zien. In het reguliere cob worden de trefwoordenvra
gen vooralsnog gecodeerd door het veldwerkbureau in een aantal vaste categorieën, 
met overleg over twijfelgevallen.

Bij open vragen die antwoorden van een paar honderd woorden opleveren, zoals 
de vraag hoe het met Nederland gaat, is de analyse weer van een heel andere orde. 
Idealiter zou men van verschillende demografische groepen willen weten welke 
zaken zij aan de orde stellen en welke terminologie zij daarbij gebruiken. Daarnaast 
is het van grote meerwaarde om denkpatronen, typologieën of karakteriseringen 
bloot te leggen die niet waren voorondersteld of ingecalculeerd. Zo is de rijkdom 
van kwalitatief onderzoek te combineren met de representativiteit van kwantita
tief onderzoek. Voor het cob ligt het voor de hand bij het analyseren van deze open 
vraag gebruik te maken van software. Ten eerste omdat er omvangrijke data worden 
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gegenereerd en ten tweede omdat de onderzoeker dan in mindere mate afhankelijk 
is van de eigen objectiviteit, die onder druk kan komen als men gedurende een lange 
periode dezelfde vragen analyseert. We hebben daarom een vergelijking gemaakt 
van kwalitatieve analyseprogramma’s. We bespreken eerst Amcat, een op inhouds
analyse gericht programma dat aan de Vrije Universiteit is ontwikkeld, en vervolgens 
twee vergelijkbare codeerprogramma’s die internationale bekendheid genieten en 
ook in de literatuur veel besproken zijn, Atlasti en nvivo.

Amcat is ontworpen voor inhoudsanalyse van samenhangende teksten zoals pro
gramma’s van politieke partijen of krantenartikelen. Een belangrijk pluspunt voor 
ons is de mogelijkheid grafisch weer te geven welke combinaties van termen voor
komen in antwoorden. Figuur 2.1 laat een voorbeeld zien waarin is weergegeven in 
hoeverre dezelfde respondenten veelvoorkomende termen rond de thema’s economie 
en integratie aanhalen. 8 Dit blijkt maar beperkt het geval. De * betekent dat de daar 
volgende letters kunnen worden genegeerd door de zoekmachine. Van de 74 mensen 
die economi* gebruiken, bezigen drie eveneens allocht*, twee integratie en twee 
immigrant*. Maar ook met andere, aan economie gerelateerde termen als financi*, 
kosten of duur* is de overlap met economi* gering.

Figuur 2.1
Analyse met Amcat: overlap tussen de thema’s economie en integratie
Figuur 2.1
Titel

Bron: COB-pilot 2007

Hoewel thematische overlap met dit programma mooi in kaart te brengen is, levert 
het voor het cob te weinig inzicht op. Dat economie en immigratie door responden
ten beide in hun antwoord worden genoemd, zegt nog niets over de relatie. In de ant
woorden worden vele dingen aangehaald, zonder dat daar een verband tussen wordt 
gesuggereerd, zoals in ‘De economie wordt steeds slechter en immigranten worden 
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te weinig erkend’. Wanneer er wel een verband of zelfs een causale relatie wordt 
beschreven, is het voor ons van belang juist dat helder in kaart te brengen. Daarom 
hebben we besloten Amcat niet te gebruiken voor het analyseren van de open vraag 
hoe het met Nederland gaat.

Verschillende auteurs hebben kwalitatieve codeersoftware vergeleken. Hoewel 
de programmeurs niet stil zitten en de nieuwste aanpassingen en verbeteringen 
dus lang niet altijd in de vergelijkende literatuur zijn verwerkt, biedt de literatuur 
wel een richtsnoer voor de belangrijkste voor en nadelen van de programma’s. Een 
goede vergelijking van zeven kwalitatieve softwareprogramma’s is gemaakt door 
Lewins en Silver (2006, 2007). De meest besproken programma’s zijn echter Atlasti 
en nvivo. Dat is op zich al een aanwijzing dat deze veelvuldig worden gebruikt (zie 
bijvoorbeeld Lewis 2004, Gibbs 2007 en Barry 1998). Daarom hebben wij ons beperkt 
tot een vergelijking van deze twee. In de literatuur wordt benadrukt dat de software
keuze afhankelijk is van de onderzoeksvragen maar ook van de smaak van de onder
zoeker. De programma’s verschillen bijvoorbeeld in hoe kan worden teruggegaan 
naar de data, de type zoekfuncties die beschikbaar zijn, de mogelijkheden memo’s 
op te slaan en de manier waarop je hiërarchie in de gecreëerde codes kunt aanbren
gen. Uit de hierboven genoemde literatuur komt naar voren dat Atlasti en nvivo 
vergelijkbare programma’s zijn. Beide zijn zowel uitgerust om volgens de zoge
naamde grounded theory – die veronderstelt dat onderzoekers open hun data ingaan 
en theorie ontwikkelen die de uit de data voortkomt – de data in kaart te brengen als 
op deductieve wijze. Ook de functies in de programma’s komen voor een groot deel 
overeen. Zo kan met zowel Atlasti 5 en nvivo 8 audio en videomateriaal worden 
geanalyseerd en zijn beide uitgerust met uitgebreide coderingsmogelijkheden. De 
keuze is voor het cob gevallen op Atlasti vanwege de mogelijkheid de codering te 
exporteren naar spss (wat niet rechtstreeks in nvivo kan) en vanwege de toereiken
der zoekfuncties, zoals een lijst met de frequentie van voorkomende woorden en de 
betere ondersteuningsmogelijkheden in Nederland. We zullen Atlasti echter vooral 
voor de verdiepende cobstudies gebruiken, waarin interpretatievragen centraler 
staan dan in de monitorende kwartaalberichten. Toch is ook het gebruik van Atlasti 
beperkt nuttig voor het cob. Het programma gaat uit van teksten van (focusgroep)
gesprekken of interviews waarin wordt doorgevraagd bij onduidelijkheden of onvol
ledige antwoorden. Bij open vragen in enquêtes is daartoe per definitie geen gele
genheid. De antwoorden op de open vraag hoe het gaat met Nederland laten door de 
onvolledigheid en onduidelijkheid dan ook minder verstrekkende conclusies toe dan 
de data die klassieke kwalitatieve onderzoeksmethodes genereren.

2.5 Evaluatie en lessen van de pilot-enquête

Om inzicht te krijgen in eventuele moeilijkheden of onduidelijkheden in de vra
genlijst was er de slotvraag ‘Hebt u verder nog opmerkingen over deze vragenlijst? 
Zoals bijvoorbeeld vragen die u slecht vond of die moeilijk waren? Of vragen waarbij 
u het gevoel had niet goed of volledig antwoord te kunnen geven?’ Slechts 5% van 
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respondenten heeft deze vraag beantwoord. Dat is voor ons een indicatie dat men 
weinig problemen ondervindt. De opmerkingen die geplaatst zijn betreffen grofweg 
vier zaken: men vindt de vragenlijst te lang, (op onderdelen) te moeilijk, duidelijk, of 
interessant. Sommige antwoorden laten slechts zien dat men het onderzoek serieus 
heeft genomen, zoals ‘Trefwoordvragen moest ik toch wel even over nadenken’. 
Andere antwoorden geven inzicht in de twijfels van de respondenten, zoals ‘Ik had 
bij het invullen het gevoel bezig te zijn met een momentopname. Het geven van 
cijfers is vrij willekeurig’ en ‘Ik heb de aanvulling in de vorige vraag al gedaan, maar 
soms is het moeilijk om antwoord te geven omdat het gegeven zo complex is’. Een 
aantal mensen zou graag gelegenheid hebben gehad een en ander toe te lichten. Dat 
is een opvallend antwoord, gezien het relatief grote aantal open (trefwoord)vragen in 
de enquête. Sommigen, ten slotte, hebben specifiek opmerkingen over aan Center
data gerelateerde zaken. Het geringe aantal opmerkingen over de vragenlijst en de 
aard ervan bij de evaluatie gaven ons geen aanleiding grote veranderingen in de vra
genlijst aan te brengen voor het reguliere onderzoek. De vragenlijst van het reguliere 
cob is op een aantal punten aangepast, zoals antwoordmogelijkheden allemaal in 
dezelfde richting plaatsen en overal de mogelijkheid toevoegen om ‘ik weet het niet’ 
aan te kruisen.

Open vragen naar persoonlijke problemen en zorgen hebben we geschrapt. Geen 
van de drie in de pilot opgenomen mogelijkheden vonden we erg geslaagd en veel 
respondenten antwoorden hier toch al met maatschappelijke zorgen en problemen, 
wat verderop in de vragenlijst ergernis oproept (‘dat heb ik al gezegd’).

De trefwoordvragen naar de problemen en sterke punten van Nederland en agen
dapunten voor de regering hebben we gehandhaafd in een iets andere vorm. Omdat 
men in de pilot soms met persoonlijke zaken antwoordde, hebben we bij de vraag 
naar problemen ‘persoonlijk’ weggelaten. Bij zowel de problemen als sterke punten 
hebben we de gevoelstermen (‘negatief’, ‘boos’ en ‘schaamt’) toegevoegd. Daarmee 
hopen we meer emoties aan te boren en zo te vermijden dat de vraag als kennisvraag 
wordt opgevat (‘wat zijn ook al weer de grootste problemen?’) en te stimuleren dat 
de antwoorden vanuit de eigen beleving van de samenleving voortkomen.9 Bij de 
vraag naar de politieke agenda hebben we toegevoegd dat het ook om zaken kan 
gaan die heel anders moeten worden aangepakt. Ten slotte hebben we bij alle drie 
de trefwoordvragen de volgorde van belangrijkheid geschrapt, omdat men dit in de 
pilot lastig bleek te vinden en de onderwerpen waarschijnlijk vaak in willekeurige 
volgorde werden genoemd. 10

De belangrijkste conclusie van de pilotenquête is dat de open slotvraag naar een 
toelichting bij het oordeel of het de goede of verkeerde kant opgaat met Nederland, 
goed werkte. Daar is in het reguliere onderzoek meer antwoordruimte voor gemaakt 
(vgl. Smyth et al. 2009) en we proberen te vermijden dat door langduriger ondervra
ging respondenten aan het einde van het onderzoek geen zin meer hebben om die 
ruimte te gebruiken.
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Noten

1 Mensen die bereid zijn mee te doen maar geen computer met internetaansluiting 
hebben, krijgen een voorziening om vragenlijsten via de tv te beantwoorden. De regu
liere cobkwartaalenquêtes vanaf het eerste kwartaal van 2008 worden multimode 
(internet en schriftelijk) uitgevoerd door MarketResponse.

2  ‘Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met 
de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren 
over zorgen en wensen die bij de bevolking leven. De vragenlijst bestaat uit vier delen: 
eerst krijgt u vragen over uw eigen situatie, het tweede deel gaat over hoe u tegen de 
samenleving aankijkt, het derde deel gaat over de politiek en de overheid en het vierde 
deel gaat over uw mediagebruik. Alles bij elkaar zal het invullen van de lijst ongeveer 
20 minuten duren.’

3 Daarmee is zeker niet gezegd dat open vragen altijd de voorkeur verdienen om 
persoonlijke zorgen te achterhalen. Open vragen kunnen ook aanleiding geven tot 
makkelijke top of mindantwoorden; antwoordmogelijkheden van gesloten vragen 
kunnen het perspectief verbreden en de respondent meer aan het denken zetten. Een 
belangrijke reden om in het cob voor open vragen te kiezen is om veranderingen 
te registreren, inclusief rages en modes. Zie Schuman (2008: 3062) voor een goede 
bespreking van de voor en nadelen van open en gesloten ‘mip’vragen (vragen naar 
‘the Most Important Problem facing this country today’) in de Verenigde Staten. 

4 Deze vraag is ook in de pretest (voorafgaand aan de pilot) aan respondenten voorge
legd in een kortere vorm: ‘Wat vindt u op dit moment de belangrijkste problemen in 
ons land? Wilt u in volgorde van belangrijkheid met een paar trefwoorden maximaal 
vijf problemen aangeven?’ Omdat dit een moeilijke vraag bleek te zijn is ervoor geko
zen de term ‘zorgen’ toe te voegen.

5 Het gemiddeld aantal genoemde problemen (3,0 voor de respondenten die minstens 
één probleem verwoorden) is groter dan het gemiddeld aantal gebruikte categorieën 
(2,2) omdat verschillende problemen in dezelfde categorie terecht kunnen komen. 

6 Daarvan werd afgezien omdat we wilden doorvragen naar motiveringen van het 
antwoord en die leken ons lastiger bij een neutraal antwoord. Het ontbreken daarvan 
leidt wel tot meer ‘weet niet’antwoorden. In de reguliere cobenquêtes is de hier 
gerapporteerde vraag vrijwel ongewijzigd (‘de revue gepasseerd’ werd ‘aan de orde 
geweest’) gesteld en onveranderd aan het einde van de cobvragenlijst geplaatst. In 
plaats van de 54% die het in de pilot de verkeerde kant op ziet gaan vindt in de eerste 
drie kwartalen van 2008 voortdurend 64% het de verkeerde kant op gaan. Dat is wel 
een groot verschil voor uitsluitend ondervragingseffecten en waarschijnlijk speelt de 
samenstelling van het panel hier ook een rol.

7 Wat het onderzoek van Denscombe (2008a/b) betreft, is vermeldenswaardig dat inter
netvragenlijsten een lagere itemnonrespons bij open vragen hebben dan schriftelijke 
lijsten en gemiddeld mogelijk iets langere antwoorden opleveren. 

8 In de figuur staat achter de zoekterm tussen haakjes hoe vaak de term in totaal 
voorkomt. Respondenten zijn als gele bolletjes weergegeven. Een leesvoorbeeld: tien 
mensen noemen kosten, waarvan zeven geen andere in de figuur opgenomen termen 
noemen, twee ook duur* gebruiken en een zowel kosten als economi* noemt.

9 Kane en Schuman (1991) maakten met een heranalyse van antwoorden op open 
en gesloten vragen uit Amerikaans onderzoek van de jaren vijftig al aannemelijk 
dat vragen naar zorgen over de maatschappij, anders dan vragen naar zorgen over 
de eigen situatie, ‘reflect mainly awareness of current issues, rather than personal concern 
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over them.’ (Kane en Schuman 1991: 95). Mensen kwamen waarschijnlijk vaak met 
onderwerpen die hen waren bijgebleven van het nieuws. Met een sterk toegenomen 
aanwezigheid van de massamedia in het dagelijks leven zal dat tegenwoordig zeker 
niet minder het geval zijn. 

10 De formuleringen zijn nu als volgt: ‘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? Wilt u met enkele trefwoorden de belangrijkste 
problemen aangeven (maximaal vijf )’; ‘En wat vindt u juist goed in ons land? Waar ben 
u zeer positief of blij over of trots op als het om de Nederlandse samenleving gaat? 
Wilt u met enkele trefwoorden de belangrijkste onderwerpen aangeven (maximaal 
vijf )?’; en ‘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. Wilt u met enkele trefwoorden de belangrijkste onder
werpen aangeven (maximaal vijf )?’
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3 De gesprekken

Will Tiemeijer

Wie wil weten ‘wat er leeft’ onder Nederlanders, kan niet zonder kwalitatief onder
zoek. In de wereld van de overheidscommunicatie wordt dergelijk onderzoek meestal 
om twee redenen ingezet. Ten eerste is zulk onderzoek nuttig om los van de vooron
derstellingen van de onderzoeker zo open mogelijk te inventariseren welke wensen 
en zorgen burgers hebben. In enquêtes met gesloten vragen bestaat per definitie 
geen ruimte voor antwoorden die de onderzoeker niet had voorzien. Ten tweede is 
zulk onderzoek nuttig om kwantitatieve resultaten beter te kunnen duiden. Wat 
betekent het als 70% van de Nederlanders meent dat het de verkeerde kant op gaat 
met ons land? Waarom vinden ze dat? Waaraan denken ze als ze antwoorden geen 
vertrouwen te hebben in de regering? Wat is het precies dat de regering fout doet? 
Open vragen in enquêtes bieden hier wel enig soelaas, maar wie echt diep wil graven, 
kan beter kiezen voor gesprekken.

Daarom is in de pilotfase van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) 
door Intomart gfk en Veldkamp kwalitatief onderzoek gedaan. Elk bureau hield één 
focusgroepgesprek en zes individuele interviews, zodat van beide gespreksinstru
menten de mogelijkheden en beperkingen konden worden verkend. De gesprekken 
gingen over drie hoofdvragen: welke (nieuwe) zorgen en wensen hebben de respon
denten over ontwikkelingen in de samenleving? Hoe beoordelen zij de uitkomsten 
van de enquête hierover? En wat zijn de achtergronden voor het (gebrek aan) vertrou
wen in enkele instituties?

3.1 De focusgroepen

Hoe verliepen de gesprekken? Iedereen die wel eens kwalitatief onderzoek heeft bij
gewoond, weet het: je moet erbij zijn geweest. Alleen dan kun je de volle rijkdom van 
het gesprek ervaren. Dat geldt zeker voor focusgroepen, waarbij het er soms heftig 
aan toe kan gaan. Om via het inferieure medium van papier toch een indruk te geven, 
staan hieronder twee – slechts licht geredigeerde – transcripties van discussies uit de 
pilot. In het eerste fragment probeert de gespreksleider te achterhalen welke zorgen 
de respondenten hebben als het gaat om ons land.
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M: Hoe gaat het met Nederland? Gaat het de goede kant op of de verkeerde kant op?

2B: “Ik ben niet positief gestemd.”

M: Anderen?

5E: “Nou een mix. Sommige dingen vind ik goed maar niet alles.”

M: Oké. Wat vind je niet goed?

5E: “Ehhh..., ja heel veel dingen eigenlijk.”

M: Noem eens een paar dingen, heel kort.

5: “Nou de telefoon, telefoonterreur. Hangjongeren, ik durf ’s avonds echt niet naar de winkel bij ons  
in de buurt omdat er zoveel hangjongeren zijn.”

M: Oké. Andere dingen?

[stilte]

4: “Ja, de druk.”

6: “File.”

5: “De verdraagzaamheid onder de bevolking.”

[De gespreksleider deelt blaadje uit met verzoek in steekwoorden op te schrijven wat er goed gaat in Nederland en 
wat er fout gaat. Nadat de respondenten hun gedachten hebben opgeschreven, gaat de discussie verder.]

M: Wat heb jij opgeschreven dat er fout gaat in Nederland?

1: “Ik heb bij fout: de veiligheid, overbevolking, radicale islamisering en werkgelegenheid.”

2: “Ik had inderdaad het verkeer, en ik denk ook dat er redelijk veel armoede is.”

3: “Bij fout heb ik: file en de kosten van alles.”

M: De kosten die je moet maken om te leven?

3: “Ja.”

4: “Ik heb bij fout: te druk, te weinig positief nieuws, je hoort altijd alleen maar slechte zaken, en geld 
geld geld, alles draait om geld en economie, dat soort zaken.”

5: “Ik vind verdraagzaamheid de verkeerde kant op gaan, gezondheidszorg, bescherming privacy en  
de telefoon.”

M: Dat heb je net genoemd.

5: “Ja.”

6: “Ik heb: onderwijs en ik heb de babyboomgeneratie, hoe we daarmee om moeten gaan, en ik heb 
verdraagzaamheid.”

7: “Ik heb: files, islamisering, geen respect voor de politie, vandalisme en criminaliteit. Ja misschien 
vallen een paar kopjes onder hetzelfde.”

8: “De samenleving, soms te weinig tolerantie, uitholling van de ziekenzorg en te weinig nieuwbouw, 
zeker voor de starters.”

9: “Ik heb als fout de zorg, de macht gaat steeds meer naar de verzekeraars en als goed de werkloos-
heid die daalt.”

M: Is er bij die dingen die fout gaan in Nederland een punt waarvan je zegt, daar heb ik maagpijn van, dat 
beknelt me, daar maak ik me gigantische zorgen over. Noem eens waar je nu echt bij wijze van spreken 
wakker van zou liggen.
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1: “Ik heb bij zowel fout als goed opgeschreven: de werkgelegenheid. Kijk, het gaat allemaal goed en 
de werkeloosheid is veel gedaald en zo, maar ondernemers komen niet meer aan personeel, dus 
dat is een beetje doorgeslagen.”

M: Oké. Andere punten waar je van wakker zou kunnen liggen?

5: “Ja, dat een maand te lang duurt ten opzichte van het budget.”

M: Hoeveel geld erin komt en de snelheid waarmee het eruit gaat?

2: “Dat was eigenlijk nooit, maar ik ben het gaan merken met de huur, dat je denkt, jeee.”

4: “Ik heb het meer naar de toekomst toe, ieder jaar leveren we wel ergens iets in, dus we hebben nu 
de zorg en zo wordt steeds duurder, ontslagrecht komt eraan, hypotheekrenteaftrek gaat verdwij-
nen, let maar op, doorwerken tot 67, dat soort dingen. Het wordt altijd alleen maar minder minder 
minder, en ik zie niet dat daar iets aan gebeurt.”

M: Anderen?

5: “Ik maak me druk over de bescherming privacy. Dat iedereen maar bij je gegevens kan, dat je 
totaal geen nummerbescherming hebt.”

M: Oké, ik begrijp je punt. Andere dingen nog waar je wakker van ligt?

6: “Ja, ik lig best wel wakker van het onderwijs. Ik stel me wel hier heel erg op als jongere ook. Ik ben 
net geslaagd. Als ik kijk wat mijn vermogens zijn die ik eruit gehaald heb, uit het onderwijs, dat is 
gewoon heel weinig.”

M: Ze hebben te weinig uit je gehaald, je te weinig mogelijkheden geven om eruit te halen wat erin zit?

6: “Nee, dat vind ik ook weer niet, maar ik vind dat ze daarin bepaalde dingen beter moeten kunnen 
stimuleren. Ze hebben wel de mogelijkheid gegeven maar die heb ik ook niet altijd gegrepen.”

Wat opvalt, is dat er niet duidelijk één onderwerp of zorgpunt is dat nadrukke
lijk eruit springt en de gemoederen verhit, integendeel. Aanvankelijk is er weinig 
respons, en de onderwerpen die na verder doorvragen worden genoemd zijn divers. 
Belangrijker nog is misschien wel wat de tekst nauwelijks kan overbrengen maar in 
de meekijkruimte wel duidelijk waarneembaar was: de emotionele betrokkenheid 
van de respondenten was gering en het gesprek verliep vlak. Op zich deed iedereen 
zijn best de gespreksleider ter wille te zijn, maar het werd op geen enkel moment 
geanimeerd

Nu kan dit natuurlijk een kenmerk zijn van deze specifieke groep respondenten. 
De ene groep loopt nu eenmaal beter dan de andere. Volgens het betreffende onder
zoeksbureau gaat het echter niet om een specifieke eigenaardigheid van deze groep. 
Het bureau trekt op grond van deze focusgroep en de individuele gesprekken een 
andere conclusie: ‘De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er momenteel 
géén politiekinhoudelijke focus is.’1 Enkele jaren geleden, in de tijd van Pim Fortuyn, 
lieten volgens het onderzoeksbureau veel focusgroepen een sterke emotie en een
stemmigheid zien, kort samen te vatten als: ze maken er in Den Haag een puinhoop 
van. Vooral het thema buitenlanders zat de mensen destijds hoog. Nu zijn toon en 
inhoud echter heel anders. De lauwe reacties zoals in bovenstaand fragment beteke
nen volgens het onderzoeksbureau dat er geen maatschappelijk thema domineert dat 
de mensen werkelijk zorgen baart en hen emotioneert.
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Het fragment illustreert ook dat nogal wat respondenten – met name lageropgelei
den – niet gewend zijn in algemene termen te denken over de samenleving. Zij gaan 
in hun antwoord uit van hun eigen situatie. Hoe het gaat met Nederland en wat zij 
zelf meemaken, loopt door elkaar. Een voorbeeld is respondent E. Op de vraag wat 
er fout gaat in Nederland, antwoordt zij met eigen ervaringen, namelijk de hang
jongeren in haar buurt en de vele telefonische verkopers die haar bellen. Responden
ten B en E wijzen op hun problemen om financieel rond te komen, en de opmerking 
van respondent F dat het slecht gaat met het onderwijs wordt onderbouwd met een 
persoonlijke ervaring. 

Het tweede fragment komt uit een andere groep. Hier was de doelstelling van de 
gespreksleider inzicht te verkrijgen in het waarom van een laag vertrouwen in de 
regering. De discussie verliep geanimeerder dan in het eerste fragment. Bij enkele 
respondenten was duidelijk sprake van emotionele betrokkenheid en enige felheid.

M: Wat zou de regering kunnen doen om te zorgen dat er meer vertrouwen in ze komt? 

1: “Nou, luisteren, vertrouwen ontvangen en doen waarvoor wij op hen stemmen, waarom we die kans 
krijgen, waarmaken waar je voor staat. Maar dat doen ze absoluut niet, ook omdat je die samen-
smelting hebt van al die partijen, het is net kwartetten af en toe. Geef jij mij die dan krijg jij van mij 
die, en dan komt het toch iets uit wat we eigenlijk niet bedacht hadden met z’n allen.”

M: Dus meer waarmaken wat ze beloven?

2: “Je kunt nooit iedereen tevreden stellen.”

1: “Nee, natuurlijk niet dat er zo mogelijk...” 

3: “Het gaat over vertrouwen. Mijn oma zei altijd, vertrouwen moet je verdienen, en dat werkte twee 
kanten op, niet alleen vertrouwen van mij in de ander, maar ook vertrouwen van de ander in mij. 
Het werkt twee kanten op.”

M: Je moet het dus verdienen als regering. En hoe verdien je het?

4: “Laten we eerlijk zijn, een SP-er zal nooit een CDA-PvdA-coalitie vertrouwen, toch?”

3: “Ik was SP zes jaar lang, en ik stem tegenwoordig op Wilders. Dat is een heel andere kant van het 
spectrum, geloof ik.”

4: “Maar dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat een SP-er een coalitie van VVD en CDA nooit zal 
vertrouwen. Dus je hebt altijd een percentage van mensen die het er gewoon niet mee eens is, en 
dat is ook niet erg.”

M: Oké. Maar je kunt het met bepaalde dingen niet eens zijn, maar de totale regering, daar kun je toch een 
bepaalde mate van vertrouwen hebben. Ook al ben je het politiek gezien niet altijd met ze eens, dan nog zou 
je ze kunnen vertrouwen. Maar jij zegt: nee, tussen sommige groepen zal nooit vertrouwen komen.

4: “Niet in dit systeem, niet in het democratische systeem dat we hebben.”

3: “Het heeft niks met het democratische systeem te maken. Het heeft met mensen te maken.”

M: Maar jullie zeggen wel: vertrouwen moet je verdienen en vertrouwen kun je alleen winnen als je laat zien dat je 
doet wat je belooft.

3: “Integer bent, klaar. Dat heet integer zijn.”
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5: “Ik zit zo te denken dat de regering niet luistert naar stemmen uit de samenleving. Het is niet mijn 
partij, maar als je het dan over Geert Wilders hebt, het wordt weggewoven vind ik door de heren 
politici en dames, en dat hoort niet in een democratisch bestel. Dan denk ik aan een Pim Fortuyn 
of zo, hij dorst wel te zeggen wat er leeft in de samenleving.”

3: “De andere partijen pikten het wel van hem af.”

M: Hoe zit het eigenlijk met jullie vertrouwen in de huidige regering? Hebben jullie een beetje vertrouwen in de 
club die daar nu zit.

X: “Nee.”

1: “Ik vind het te triest voor woorden dat ik dit jaar gestemd heb op Wilders. Ik vind het te triest voor 
woorden dat ik dat heb moeten doen. Het is voor mij een stem geweest, een proteststem, want 
ik zeg niet dat [onverstaanbaar]. Ik denk dat die man toch wel redelijk wat hersencellen in zijn 
hoofd heeft om het een soortement te relativeren, maar ik vind het triest genoeg dat heel veel 
mensen toch op zo’n partij moeten gaan stemmen en een proteststem uitbrengen, of dat misschien 
ook echt zo vinden. Dan vind ik het zo triest dat de rest van het kabinet en de rest van de van 
de mensen die het allemaal zo goed weten, na een Pim Fortuyn zich nog steeds niet realiseren 
waarom mensen dat gaan doen, zij nog steeds niet wakker worden, dat mensen dat gaan doen 
omdat wat ze daar doen een grote puinhoop is.”

6: “Een bepaalde onvrede.”

M: Dat ze niet oppikken dat het van veel Wilders-stemmers een signaal is geweest van: ik ben niet tevreden hoe 
dingen lopen, dus ik stem op Wilders, want ik kan gewoon niet anders, en voor jullie gevoel wordt dat door de 
zittende regering niet opgepikt?

1: “Absoluut, absoluut!”

Deze groep telde twee verklaarde Wildersaanhangers (A en C). De discussie werpt 
enig licht op de reden voor het wantrouwen van beide Wildersstemmers. Dat heeft 
niet zozeer te maken met de performance van de regering maar eerder met haar stijl. 
Zij hebben het gevoel niet gehoord te worden. De ‘uitbarsting’ van respondent A is 
een kenmerkend voorbeeld van wat goed kwalitatief onderzoek vermag. Het is niet of 
nauwelijks mogelijk om met kwantitatief onderzoek een dergelijk inzicht te verkrij
gen in een (potentiële) motivatie voor laag vertrouwen in de regering. Evenmin kan 
men daarmee de getoonde emotie goed meten. Zeker complexe emoties laten zich 
niet of zich nauwelijks vangen in simpele antwoordcategorieën.

3.2 Individuele gesprekken

Zoals vooral bleek uit het eerste fragment, is het voor mensen soms best moeilijk om 
te spreken over de samenleving en over zaken die buiten hun eigen leefwereld liggen. 
Dat bleek nog sterker in de individuele interviews. Het voordeel van groepen is dat 
bij moeilijke vragen er meestal wel iemand is die een eerste reactie geeft, waarna 
mensen op elkaar kunnen reageren en er alsnog een gesprek op gang komt. Respon
denten die niet onmiddellijk een antwoord hebben, kunnen even nadenken en later 
inhaken. Bij individuele interviews ontbreken die mogelijkheden en valt het gesprek 
stil als de respondent niet zeer geïnvolveerd is of onvoldoende kennis heeft. Omdat 
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de meeste mensen de interviewer van dienst willen zijn en een lange stilte onprettig 
vinden, gaan ze vaak toch praten. Dat resulteert soms in nogal inhoudsloos ‘de tijd 
vol kletsen’.

Dat kan overigens ook heel informatief zijn, zoals blijkt uit de volgende twee frag
menten. In het eerste probeert de interviewer (I) bij de ondervraagde (A), een op zich 
zeer coöperatieve en spraakzame man (60 jaar, lbo) te achterhalen wat bepaalt of hij 
wel of geen vertrouwen in de regering heeft.

I: Wat is dat dan eigenlijk, dat vertrouwen? Wat maakt dat de Tweede Kamer of de regering wel of niet te 
vertrouwen is?

A: "Of ze het goed doen, hè. Ja, vertrouwen, vertrouwen  Ik vind het een moeilijk woord hoor, ik 
vertrouw alleen mezelf."

I: Oké, maar als u nou zo’n vraag in een vragenlijst voorgelegd kreeg, en u geeft een rapportcijfer voor uw 
vertrouwen in de regering.

A: “Nou dan scoren zij niet hoog, hoor.”

I: Maar waar baseert u dan zo’n cijfer op? Hoe komt u nou aan dat cijfer?

A: “Ik kijk natuurlijk wel naar het journaal. Ik lees geen kranten maar ik kijk wel naar het journaal, in 
mijn optiek heb ik daar genoeg aan, dan zit ik altijd tot hier vol, dan heb ik het wel gehad. Wat er 
dan soms uitkomt, dan denk ik waar slaat dat op, waar gaat het om, wat zijn ze dan allemaal aan 
het doen?”

I: Oké, dus dat past niet bij het woordje vertrouwen. Wat past wel bij het woord vertrouwen? Wat moeten ze 
doen zodanig dat u vertrouwen in ze heeft?

A: “Dingen goed opstellen, en dan ook uitvoeren, maar … als je net nu kijkt van de BVD of weet ik veel 
hoe dat heet, dat er weer informatie uitgelekt is en dat ze over bepaalde mensen gaan schrijven, 
dat heeft er allemaal mee te maken. Je betrekt het allemaal op die Tweede Kamer, op die regering, 
terwijl die mensen er vaak niet eens wat aan kunnen doen.”

I: Maar zo’n incident, als er iets uitlekt, dan kleurt dat het vertrouwen dat u heeft in de regering?

A: “Ja want het komt allemaal daar vandaan.”

I: En aan de andere kant zegt u: die mensen die daar op dat moment rondlopen die kunnen er ook niks aan 
doen?

A: "Er zijn er wel die er wát aan kunnen doen natuurlijk, maar ( ) het zijn altijd de ondergeschikten die 
verkeerde dingen doen, en dan gaan ze die ministers erop aanspreken. Het is net als bij voetballen, 
als het hele voetbalelftal het verkloot, krijgt de trainer een schop onder zijn reet.”

I: Dat is een mooie vergelijking. Dat zegt u dus eigenlijk ook bij de regering: die ambtenaren zitten het te 
verkloten en de ministers krijgen op hun kop.

A: “Ja, die moeten het dan verantwoorden, die moeten zich gauw gaan inlezen van hoe zit het eigenlijk 
in elkaar, want dat weten ze misschien nog niet eens, en dan worden ze al gevraagd van hoe zit 
dat?”

I: En dat draagt niet bij aan uw vertrouwen…

A: “Nee!”

I: … in de Nederlandse regering en in de Tweede Kamer.

A: “Ik heb een heel mooi voorbeeld, gaat over het voetballen. Ze hebben vroeger ooit eens gevraagd 
aan de kromme, Willem van Hanegem, bij AZ, van ‘ze hebben verloren, hoe kan dat nou? ’ Ja, zegt 
ie, moet je bij die gasten wezen (lacht). Heel frappant.” 
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I: Maar stel nu dat de minister inderdaad zou zeggen, er is iets mislukt, dat rekeningrijden komt er niet of zo, 
moet die minister dan zeggen: dat moet je maar aan mijn ambtenaren vragen?

A: “Ja, eigenlijk wel. Hij kan het toch niet alleen?”

I: Zou u er dan meer vertrouwen in hebben als hij dat zou zeggen?

A: “Nou nee, niet echt natuurlijk, want hij moet die ambtenaren sturen.”

I: Dus het blijft een beetje lastige situatie?

A: “Precies!”

De respondent heeft duidelijk moeite met de betekenis van vertrouwen in politiek 
en politici. Hij probeert zijn eigen oordeel te baseren op zijn indruk ‘of ze het goed 
doen’ volgens het journaal, maar daarin loopt hij doorpratend al snel vast. Hij weet 
het niet meer. Deze man is zeker niet de enige voor wie het woord ‘vertrouwen’ in 
relatie tot politieke spelers geen eenduidige betekenis heeft, zo blijkt uit het volgende 
fragment uit een interview met een jonge vrouw (25 jaar, vmbo). Voor haar is vertrou
wen iets dat sterk te maken heeft met een persoonlijke relatie met een ander, en zij 
zegt expliciet dat voor vertrouwen in instituties eigenlijk een ander woord nodig is.

I: Als je het hebt over vertrouwen in organisaties, wat houdt dat dan precies in? Waar denk je aan als je het hebt 
over vertrouwen?

A: “Als ik iemand vertrouw, betekent dat dat ik iemand voor de volle honderd procent vertrouw, dat ik 
erop kan bouwen en ik vind niet dat je in een onderneming of iets kan bouwen, want het is te ver 
van je af.”

I: Dus je vindt het moeilijk om vertrouwen te hebben in dat soort dingen die ver van je afstaan?

A: “Ja zeker, het is niet vertrouwen van persoon tot persoon. Dat is heel anders dan vertrouwen 
hebben in een bedrijf, want met vertrouwen van persoon tot persoon heb je op een of andere 
controle over zeg maar, en in een bedrijf kan je daar gewoon geen controle over hebben of weten 
wat er wel degelijk in het bedrijf zich afspeelt.”

I: Stel nou dat je zegt, ik heb wel vertrouwen in die in die club, zeg maar als organisatie. Wat zegt het dan 
precies? Wat wil je daar dan mee aangeven?

A: “Dat je daar achter staat denk ik. Dat je achter de club staat.”

I: Betekent dat dan dat je het eens bent met wat de club doet?

A: “Dat je achter de club staat, of het nou goed of slecht gaat, denk ik, dat je vertrouwen op die 
manier kan zien, ik vind dat ze daar een andere woordkeuze voor moeten verzinnen. Dat vind ik wel, 
want het woord vertrouwen vind ik niet gepast bij zoiets of in een club of zo.”

I: Dus je zegt dat past voor mij niet bij bijvoorbeeld de televisie, dat je daar vertrouwen in kan hebben of niet?

A: “Nee.”

I: Waar gaat het dan in mis? Waarom kun je geen
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A: “Je kan toch ook geen vertrouwen in een kunstwerk hebben? Televisie kijk ik ook maar is onbereik-
baar, er is geen controle over, je weet niet wat je aan een televisie hebt of wat je ziet. Wat heb je 
aan een kunstwerk, wat zie je ervan, kan je daar vertrouwen in hebben? Dat lijkt mij niet, dus dat 
vind ik mij niet echt… Vertrouwen in kranten, dat ze de waarheid schrijven of niet, hoe moet ik dat 
zien?”

I: Zou je dat eraan verbinden? Vertrouwen dat ze de waarheid schrijven?

A: “Dat lijkt mij. Het is hetzelfde als vertrouwen dat ze de werkelijkheid verbeelden op de televisie 
zoals het is, of is het vertrouwen in wat er gezegd wordt in de Tweede Kamer, wat wordt er met open 
deuren, wat wordt achter gesloten deuren gezegd? Je weet het nooit.”

I: Bij de een heb je meer van is het waarheid die ze schrijven, laten ze zien op televisie zoals het echt is of niet, 
bij de Tweede Kamer van, gebeurt er alles in de Tweede Kamer, of worden er ook dingen besloten waar ik geen 
zicht op heb, dat zijn wel dingen die met dat vertrouwen te maken hebben, maar je vindt het wel een lastig 
woord dat ze daarvoor hebben.

A: “Ja, dat vind ik wel ja. Ik vind het niet een juiste woordkeuze. Ik weet ook niet hoe je het anders zou 
moeten benoemen, maar ik vind het niet een geschikte.”

Dit lijken misschien voorbeelden van ‘mislukte’ gesprekken. Ogenschijnlijk komt er 
niets uit waar een beleidsmaker of politicus wat mee kan. Dat is wellicht teleurstel
lend voor wie had gehoopt een helder en doordacht antwoord te krijgen op de vraag 
waarom mensen al dan niet vertrouwen stellen in de regering. Aan de andere kant 
is de bevinding dat deze respondenten niet goed uit de voeten kunnen met de vraag 
naar vertrouwen, misschien wel belangrijk nieuws. In kwantitatief onderzoek is de 
vraag naar vertrouwen in deze en gene institutie, in het bijzonder de regering, altijd 
populair. Die vraag wordt gesteld in onder meer de Eurobarometer, de Culturele 
Veranderingen van het scp, en de vele peilingen van commerciële opiniepeilers als 
Maurice de Hond of tnsNipo. En als de cijfers voor de regering laag zijn, wordt zij 
daar door zowel oppositie als journalisten mee om de oren geslagen: ‘Wat denkt de 
regering hieraan te gaan doen?’

Welnu, als de bovenstaande twee gesprekken (en het tweede fragment van de 
focusgroepen) representatief zijn voor grote delen van de bevolking, moet men 
toch enige kanttekeningen plaatsen bij het grote belang dat aan vertrouwenscijfers 
wordt gehecht. Het is onduidelijk wat de vertrouwensvraag precies meet, en het kan 
bovendien per respondent verschillen. Dit is geen onbelangrijke bevinding, zeker 
voor onderzoekers die enquêtecijfers over vertrouwen zonder meer serieus nemen als 
indicatoren voor hun theoretisch gefundeerde concepten van vertrouwen.2

Overigens blijkt uit individuele interviews en de focusgroepen ook dat nogal wat 
respondenten niet of nauwelijks onderscheid maken tussen de regering, het par
lement, de politiek of politieke partijen. Het is allemaal ‘Den Haag’. Ook dit is een 
belangrijke relativering van de resultaten op de vraag naar vertrouwen in de regering. 
Het betekent namelijk dat een lage score niet per se hoeft te duiden op een lage waar
dering voor de woorden en daden van de regering. Hij kan ook veroorzaakt zijn door 
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bijvoorbeeld (vermeende) wanvertoningen in het parlement, zoals de voortdurende 
ruzies van de lpffractie in 2002.

Kortom, ook van dergelijke ‘mislukte’ gesprekken valt één en ander te leren. 
Desondanks was de conclusie van de pilot dat de onderwerpen van de cob zich over 
het algemeen niet goed lenen voor individuele interviews. De meeste respondenten 
kunnen daarover niet een half of heel uur zinvol praten. Regelmatig ontaardde het 
gesprek in een pijnlijk ‘uitzitten’ van de tijd. Voor het cob zullen daarom alleen 
groepsgesprekken worden gehouden.

3.3 Tot slot

In de pilot stuitten we duidelijk op de grenzen van de vragen die men in kwalita
tief onderzoek aan mensen kan stellen. Zo was één van de doelen om meer zicht te 
krijgen op de betekenis van enkele cijfers uit de kwantitatieve enquête. Daartoe legde 
de gespreksleider de betreffende resultaten aan de respondenten voor en vroeg hen 
daarop te reflecteren. Wat zou deze cijfers kunnen hebben veroorzaakt? Konden zij 
een verklaring geven voor enkele (schijnbaar) tegenstrijdige resultaten? Hoe was het 
bijvoorbeeld mogelijk dat – zoals bleek uit de enquête – mensen vinden dat het slecht 
gaat met Nederland, maar tegelijk heel positief zijn over hun eigen leven? Het lijkt 
erop dat zulke vragen toch te moeilijk zijn. Een enkeling daargelaten wisten de res
pondenten niet goed wat hierop te antwoorden en hoe de kwantitatieve resultaten te 
verklaren. Welbeschouwd is dat natuurlijk niet vreemd. Professionele maatschappij
beschouwers hebben vaak al moeite dit soort tegenstrijdige resultaten in de publieke 
opinie te verklaren, dus voor ‘gewone Nederlanders’ zijn deze vragen helemaal lastig.

Algemene vragen over hoe men vindt dat het gaat met het land of de politiek 
blijken ook niet voor iedereen even eenvoudig. Vooral lager opgeleide respondenten 
kunnen zelden putten uit eerder gerijpte of uitgekristalliseerde gedachten hierover. 
Zij reageren vaak op basis van kwesties die spelen in het eigen leven of in de directe 
omgeving, of vanuit nogal vage gevoelens en impressies op basis van het nieuws 
van het moment of van ‘horen zeggen’. In dat laatste geval krijgen de antwoorden 
makkelijk een vluchtig karakter. Het is bijvoorbeeld niet gezegd dat men er over 
enige tijd, als misschien ook ander nieuws in de media domineert, nog hetzelfde 
over denkt. Ook is het heel goed mogelijk dat een iets andere framing van het onder
werp in kwestie of inbreng van extra informatie leiden tot andere antwoorden. Al 
met al levert kwalitatief onderzoek over onderwerpen buiten de eigen leefomgeving 
nuttige signalen op, maar zijn de uitkomsten absoluut onvoldoende als fundament 
voor beleidsvorming. Daarvoor is beslist meer onderzoek nodig. Voor wie daarvan 
niet meteen overtuigd is, kan het geen kwaad er ook op te wijzen dat kwalitatief 
onderzoek meestal gebaseerd is op zeer kleine steekproeven die bovendien selectief 
zijn samengesteld. De klacht van meer kwantitatief georiënteerde onderzoekers luidt 
onveranderlijk dat de resultaten van kwalitatief onderzoek niet statistisch represen
tatief zijn. Dat is misschien wel flauw, maar daarom nog niet minder juist.
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En toch, ondanks deze beperkingen heeft kwalitatief onderzoek een meerwaarde die 
geen enkel kwantitatief onderzoek kan leveren. De hartenkreet van de Wildersstem
mer tegen het einde van het tweede fragment geeft een treffend inzicht in de kern 
van zijn gebrek aan vertrouwen in de politiek. Het is onmogelijk om in een enquête 
een dergelijk doorzicht in motivaties te verkrijgen, laat staan dat men daarmee de 
onderliggende frustratie en woede valide kan meten. Wie wil weten ‘wat er leeft’ 
onder Nederlanders, kan niet zonder kwalitatief onderzoek.
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Noten

1 Zie Tom van Dijk. Kwalitatief onderzoek cob Breda december 2007. Hilversum: Intomart 
gfk, 2008, p. 5.

2 Zie ook de bevindingen van focusgroeponderzoek in het eerste kwartaal van 2008 in 
Paul Dekker en Eef je Steenvoorden, cob-kwartaalbericht 2008|1. Den Haag: scp, p. 2327. 
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4 Online kwalitatief onderzoek

Marc Arnold

Met de opkomst van internet zijn nieuwe onderzoeksmogelijkheden ontstaan. Data
verzameling in surveys gaat al geruime tijd grotendeels of geheel via het web, maar 
ook online kwalitatief onderzoek is in ontwikkeling. In toegepast onderzoek worden 
individuele of groepsgesprekken soms al voorzichtig ingeruild voor een internetvari
ant. Als experiment hebben we in de pilot van het Continu Onderzoek Burgerper
spectieven (cob) naast traditioneel kwalitatief onderzoek met individuele interviews 
en focusgroepen (zie hoofdstuk 3) ook twee online onderzoeken laten uitvoeren. Die 
onderzoeken hadden dezelfde doelen: enkele belangrijke maatschappelijke zorgen 
uitdiepen en reflecteren op enkele resultaten uit enquêteonderzoek.

Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van beide online onderzoeken. Paragraaf 
4.1 bevat de achtergronden, gevolgd door beschrijvingen van methoden en resultaten 
van de onderzoeken. Paragraaf 4.4 sluit af met conclusies over de waarde van online 
kwalitatief onderzoek voor het cob.

4.1 Achtergronden

Om inzicht te krijgen in het beschikbare aanbod aan online kwalitatief onderzoek 
is een verkenning uitgevoerd. Een deel van de bureaus heeft traditionele methoden 
naar een online omgeving getransformeerd en kent de online focusgroep en het 
online single interview. Andere bureaus hebben de technische mogelijkheden en het 
gedrag van mensen op internet als uitgangspunt genomen, en zijn van daaruit gaan 
nadenken over toepassingen voor marktonderzoek. Dat heeft geheel nieuwe manie
ren van verzamelen van kwalitatieve informatie opgeleverd, gebruikmakend van het 
feit dat mensen op internet uit zichzelf of naar aanleiding van een beperkte prikkel 
al veel informatie delen. Er worden individuele creatieve opdrachten ingezet waarbij 
een moderator vaak geen rol speelt.

Er zijn twee duidelijk verschillende perspectieven die de innovaties in online 
kwalitatief onderzoek voeden: enerzijds traditionele onderzoekers met traditionele 
methoden die internet zijn gaan gebruiken, anderzijds internetspecialisten die 
kwalitatieve gegevensverzameling zijn gaan ontdekken. Overigens zijn deze per
spectieven steeds meer aan het versmelten. Het scp heeft besloten om in de pilot van 
het cob zowel met online focusgroepen als met creatieve opdrachten ervaring op te 
doen. Die creatieve opdrachten bevatten een digitale variant op laddering, een door
vraagtechniek om concrete associaties te abstraheren tot waarden.

In traditioneel kwalitatief onderzoek staan verbale en nonverbale communicatie 
centraal. In groepsgesprekken vindt communicatie plaats tussen de deelnemers en 

Meten wat leeft 3e pr.indd   51 1-10-2009   15:16:06



52 Online kwalitatief onderzoek

de moderator; bij individuele gesprekken tussen de interviewer en één deelnemer. In 
beide gevallen moeten gespreksleiders zich ervan vergewissen of zij de deelnemers 
goed verstaan, en of zij de waarneming of uitspraken juist interpreteren. Samenvat
ten, parafraseren, doorvragen en sturen op interactie zijn belangrijke communi
catieve bezigheden. Daarnaast moeten onderzoekers objectiviteit bewaken, onder 
meer door zich continu van bewust te zijn van de invloed van hun aanwezigheid en 
(non)verbale inbreng op een gesprek. Ook bij online onderzoek dat is geschoeid op 
traditionele kwalitatieve methoden zijn communicatie en de rol van de moderator 
van groot belang. We noemen daarom kort enkele kenmerkende verschillen tussen 
online communicatie en communicatie waarbij de deelnemers fysiek bijeen zijn.

Bij synchrone communicatie via internet blijken reacties zeer kort en hante
ren ervaren internetters een afwijkend taalgebruik. Men spreekt wel van electronic 
paralanguage (Mann en Stewart 2000, aangehaald in Groenland 2001: 40). Deze taal 
kenmerkt zich door herhalingen in de communicatie, gebruik van afkortingen en 
verbale beschrijvingen van gevoelens en geluiden om stemmingen en emoties in de 
communicatie over te brengen. Het zijn manieren om sociale en emotionele verbin
dingen te creëren. Online communicatie blijkt minder sociaal en minder geremd dan 
offline communicatie. Een gemeenschappelijke fysieke waarnemings en gedrags
ruimte op internet ontbreekt immers en personen blijven relatief anoniem. Volgens 
Groenland (2001, 2002) wordt zintuiglijke waarneming tijdens online communicatie 
vervangen door de mentale constructie van abstracte beelden van de gesprekspart
ner . We verwachten dan ook dat online focusgroepen anders verlopen dan fysieke 
focusgroepen. In paragraaf 4.2 behandel ik de methode en resultaten van drie online 
focusgroepen.

4.2 Online focusgroepen

Ruigrok|NetPanel is een onderzoeksbureau dat online focusgroepen uitvoert. 
Het bureau gebruikt het onderzoeksinstrument node (Netpanel Online Discus
sion Environment). Naast singleinterviews en groepsdiscussies voeren kan node 
ook (audio)visueel materiaal aan deelnemers tonen. Daarvan hebben we gebruik 
gemaakt door op specifieke momenten resultaten uit het kwantitatief onderzoek 
weer te geven. De rechterhelft van het beeldscherm is daarvoor gereserveerd; de lin
kerhelft van het scherm bevat de chatruimte. Reacties worden real time chronologisch 
en voorzien van de naam van de afzender onder elkaar geplaatst, analoog aan het 
populaire msn. Zie het venster in figuur 4.1.
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Figuur 4.1
Voorbeeld van de Netpanel Online Discussion Environment

De deelnemers aan de focusgroepen worden uitgenodigd om op een afgesproken 
tijdstip thuis vanaf de eigen computer via een toegezonden link in te loggen. Tijdens 
het onderzoek wordt een voor facetofacegroepen gebruikelijke gespreksleidraad 
gebruikt waarmee de moderator het gesprek structureert. De moderator is net als 
de deelnemers in de virtuele ruimte aanwezig. Een tweede moderator bewaakt het 
proces en is voor de deelnemers niet zichtbaar. Vanzelfsprekend is zijn aanwezigheid 
wel gemeld, net zoals die van de meekijkers van het scp. Aan online focusgroepen 
doen over het algemeen minder deelnemers mee dan aan reguliere groepen. Het 
bureau adviseert om niet meer dan zes deelnemers tegelijk bijeen te brengen, terwijl 
focusgroepen vaak uit acht personen bestaan. Het blijkt in de praktijk moeilijk om 
een online discussie tussen meer dan zes deelnemers goed te volgen en te sturen. 
Dat is voor de moderator een probleem, maar evenzeer voor de deelnemers.

Ruigrok|NetPanel heeft drie online focusgroepen uitgevoerd: een groep personen 
uit de Randstad (n = 6), een groep nietRandstedelingen (n = 5) en een groep alloch
tonen (n = 4). De samenstelling van de groepen is, voor zover mogelijk bij zo’n klein 
aantal, gebaseerd op een variatie in geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De resul
taten laten zich als volgt samenvatten.

Het belangrijkste dat volgens de deelnemers verkeerd gaat in Nederland is de 
groeiende individualisering, waarden en normen, veiligheid, zorg en onderwijs. 
Deelnemers zijn kritisch over de politiek en de overheid, vinden de politiek op 
zich niet te ingewikkeld, maar de taal die politici spreken wel. Een solide basis in 
de eigen, directe omgeving is voor veel deelnemers reden om zichzelf persoonlijk 
gelukkig te verklaren. Het beeld uit de online focusgroepen lijkt sterk op die van de 
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traditionele groepen. Toch zijn er wat diepgang betreft grote verschillen en verlopen 
de processen van online focusgroepen heel anders.

De allochtonengroep verliep zeer stroef. Er vielen lange stiltes en de deelnemers 
reageerden zeer kortaf. Het is lastig hiervoor een verklaring te geven. De groep leek 
de Nederlandse taal voldoende machtig, maar culturele achtergronden kunnen 
een rol hebben gespeeld. Onervarenheid met dit type communicatie al dan niet in 
combinatie met beperkte digitale vaardigheden lijken – het script er op nalezend – 
beide van invloed geweest te zijn. Walston en Lissitz (2000) wijzen in hun studie op 
het belang van voldoende digitale vaardigheden om een online focusgroep te kunnen 
bijbenen. Ook typesnelheid is een factor van betekenis bij synchrone online com
municatie. Een opvallend moment in deze groep was de spanning die ontstond toen 
twee dames het niet met elkaar eens waren. Er vielen pijnlijk lange stiltes die werden 
onderbroken door lichte verwijten over en weer. De slotopmerking van die passage 
luidde ‘ik respecteer je mening’, waarop opnieuw een oncomfortabele stilte volgde. 
Dergelijke spanningen zijn in fysieke focusgroepen zeer zeldzaam. Al met al heeft 
deze groep nauwelijks relevante inzichten opgeleverd.

Er was een wereld van verschil tussen de allochtonengroep en de meest actieve 
groep van ogenschijnlijk zeer ervaren chatters. In een passage waarbij resultaten 
uit onderzoek werden getoond waren de deelnemers er al over ‘in gesprek’ toen de 
moderator de vraag nog moest stellen. De vliegende start van die groep blijkt uit de 
volgende passage uit het script. De moderator (M) heeft de deelnemers net naar de 
juiste onderzoekvraag toe geleid:

M: Is het gelukt?

2: Ja

1: Yes

4: Ik ben ook in scherm 2

M: En deelnemer 5?

5: ja, ik ben er

M: Uitstekend, we gaan beginnen!

4: Ben het eens dat normen en waarden een probleem zijn

5: ok, nou ik vind Zorg inderdaad het grootste probleem

4: Niet iedereen voedt de kinderen Ouderwets op

3: is bij mij een combi van alles

M: Ik ben inderdaad benieuwd wat jullie het grootste probleem vinden

4: Het grootste probleem is normen en waarden

3: bij mij toch wel politiek en overheid

1: Ik denk dat politiek en overheid de andere punten kunnen normaliseren

2: Ik denk ook politiek en overheid

4: Mensen hebben tegenwoordig niet veel respect meer voor elkaar
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Deze groep kenmerkte zich tevens door een hoge mate van interactie. De deelne
mers reageerden regelmatig op elkaar en vroegen zo nu en dan om toelichtingen. Bij 
thema’s waarover de groep het eens was leest het script als een passage uit Donald 
Duck, waarin de drie neefjes na elkaar een deel van een gezamenlijke zin uitspreken:

3: En democratie is niet simpel dus daarom heb je 16 mlj. politici

1: Eén partij lijkt me eng, Deelnemer 4, maar de verdeeldheid die er nu is is ook ongezond

4: de ideale politiek bestaat helaas niet, maar ook niet het ideale volk. Iedereen wil wat anders.

2: dus waarom wil iedereen zich er dan mee bemoeien...?

4: ben blij dat ik niet in de politiek zit

2: ik ook

3: omdat het iedereen aangaat

4: je doet het nooit goed bij iedereen

3: daarom wil een ieder zijn stem laten horen

2: je haalt de woorden uit mijn tekstvak!

In deze groep reageerden mensen netjes op en na elkaar en was iedereen ongeveer 
even actief. Schneider et al. (2002) concluderen uit een onderzoek waarin online en 
offline focusgroepen zijn vergeleken het volgende. In offline groepen komt het vaker 
voor dat enkele personen het gesprek domineren, terwijl anderen compleet stilvallen. 
Reacties in online onderzoek zijn in vergelijking met fysieke focusgroepen zeer kort, 
soms beperkt tot één woord. Dit beeld zien we terug in onze vergelijking. Hoewel er 
behoorlijke verschillen zijn doet iedereen in de online sessie tot het einde goed mee. 
In een chatsessie met in totaal 857 uitwisselingen had de meest dominant aanwezige 
deelnemer 236 bijdragen, de minst aanwezige nog altijd 97. De andere drie deelne
mers kwamen elk op circa 150 reacties. In de andere groepen waren de verschillen 
kleiner: 187 versus 91 inbrengen (totaal 820) en in de niet vlot lopende groep (totaal 
388 uitwisselingen) was de verdeling 97 versus 62.

De online bijdragen van deelnemers zijn nagenoeg allemaal kort, bijvoorbeeld 
“(ik ben het) eens”. Als er snel meerdere standpunten de revue passeren kan het 
lastig zijn om te achterhalen met wie wordt ingestemd. Na analyse van het script is 
vaak wel te achterhalen aan wie een korte reactie was geadresseerd, maar de mode
rator heeft aan een vlot lopende chatsessie zijn handen meer dan vol en zal daardoor 
onderonsjes tussen twee van de zes deelnemers geregeld moeten missen. In de 
instructie vooraf is aangeven altijd de naam van de persoon op wie wordt gereageerd 
te noemen, maar dat wordt in de hitte van het debat wel eens vergeten. Dit leidt tot 
vermindering van de efficiëntie van hetgeen wordt uitgewisseld. Vergelijk de onder
staande korte passage naar aanleiding van de vraag hoe het gaat met Nederland. Die 
vraag riep veel en vooral negatief getinte reacties op:
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4: Het heeft te maken met de behoefte: iedereen heeft wel een dak boven het hoofd, inkomsten zijn 
vrijwel gegarandeerd door de overheid dus kun je je met andere dingen bezig gaan houden

1: niemand overlegt nog met vrienden buren of wie dan ook

3: Klopt respondent 4

1: iedereen doet maar en roept maar

3: je kunt wel leven zoals je wilt, zolang het niet ten koste van anderen gaat.....

5: ben ik het niet mee eens

3: er is te weinig sociale cohesie...

1: ben met deelnemer 3 eens

De korte reacties die inherent zijn aan deze vorm van communiceren hebben een veel 
lager informatiegehalte dan de langere bijdragen in offline groepen. Snelle uitwisse
lingen zijn een probleem. Het ‘gesprek’ is een aantal stappen verder als de moderator 
een belangrijke toelichting vraagt. Indien de moderator ervoor kiest het gesprek niet 
te verstoren, waar in veel gevallen iets voor te zeggen is, gaan onspecifieke bijdragen 
verloren. De online moderator heeft dan ook een andere rol en beperktere mogelijk
heden om in het proces te sturen dan zijn offline collega. Het grotendeels ontbreken 
van nonverbale communicatie speelt daarbij een rol. Overigens is het aardig om te 
zien dat sommige nonverbale communicatie te verbaliseren is en dat ervaren chatt
ters daar ook gebruik van maken. hoofdletters staan bijvoorbeeld voor articu
leren:). Toch blijft het voor veel mensen lastig om te chatten. In twee van de drie 
groepen is spontaan ingebracht dat fysiek samenzijn en ‘gewoon’ praten gemakke
lijker is en sneller gaat. Anderen reageerden daarentegen dat online groepen leuker 
en gemakkelijker zijn. Stuart en Williams (2005) zien voordelen in online onderzoek 
als er drempels zijn op de dimensies tijd en locatie. Wat zij ook aantoonden is dat 
zeer persoonlijke of taboeonderwerpen vrijer en opener worden besproken in online 
groepen, hetgeen volgens deze auteurs tot betrouwbaardere resultaten leidt.

Bij de afsluiting van de groep Randstedelingen:

4: Graag gedaan, was leuk om te doen!

3: ok tnx, nou ik vond t boeien hoor

6: interessant om te kijken wat leeft bij anderen

6: Misschien iets voor de overheid ;)

6: om vaker te doen

3: ja maar ik heb me rot getypt en lang niet kunnen schrijven wat ik wilde...praten gaat sneller ;-)
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4: Deelnemer 3: Dit is makkelijker :)

3: ja klopt deelnemer 4. bedankt hoor, allemaal

Bij de afsluiting van de groep niet-Randstedelingen

5: geef jij het even door aan den haag moderator

2: Deelnemer 3: jij bent scherp!

M: Uiteraard

2: media is dramatisch!

3: sorry deelnemer 2, ben ik wel meer haha

2: Ik vind wel dat dit erg snel gaat, en dat is jammer, praten is wat makkelijker ;-) 

?: Als iedereen dan aan het woord komt natuurlijk

1: Ik moet zeggen dat de keuze moeilijk is

4: vertrouwen in jezelf, niet in instellingen

4.3 Creatieve opdrachten zonder interactie

Het bureau Metrixlab combineert de mogelijkheden die internet biedt met onder
zoekstechnieken die zich in de offline wereld reeds hebben bewezen. MetrixLab 
heeft voor dit onderzoek gebruik gemaakt van een aantal creatieve individuele 
oefeningen. Interactie tussen deelnemers of tussen deelnemer en onderzoeker waren 
niet aan de orde. De kwalitatieve component in de methodiek is gelegen in de wijze 
van doorvragen op antwoorden, de digitale equivalent van laddering. Aan het onder
zoek hebben 60 personen deelgenomen, verdeeld naar leeftijd, opleiding, geslacht en 
regio. Tien allochtonen werden in het onderzoek betrokken. Het onderzoek bestond 
uit twee componenten: als eerste maatschappelijke zorgen en beleidswensen, als 
tweede persoonlijke gevoelens bij de Nederlandse samenleving. Bij dit laatste onder
deel is gebruik gemaakt van zogenaamde moodboards.

In het onderdeel ‘maatschappelijk problemen’ is de deelnemers gevraagd uit veer
tien onderwerpen, afkomstig uit de open vragen van het kwantitatieve onderzoek, 
de twee voor hen belangrijkste te selecteren. Vervolgens is gevraagd de keuze zo 
uitgebreid mogelijk te motiveren, waarna de deelnemer door het selecteren van tekst 
kon aangeven welke aspecten in de argumentatie het belangrijkste zijn. Vervolgens 
is gevraagd waarom die aspecten zo belangrijk zijn en zo mogelijk voorbeelden te 
geven.

‘Immigratie’, ‘normen en waarden’ en ‘zorg’ komen het vaakst terug als groot 
maatschappelijk probleem, gevolgd door ‘verkeer en ruimte’, ‘politiek en overheid’, 
‘verzorgingsstaat’, ‘inkomen’, ‘onderwijs’, ‘economie’, ‘veiligheid’, ‘werk’ en ten 
slotte ‘internationaal’. Op hoofdlijnen komt de ordening van problemen redelijk 
overeen met resultaten uit de enquête. In de prioriteitstelling van problemen zijn 
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geen grote verschillen gevonden tussen allochtonen en autochtonen. ‘Integratie en 
immigratie’ en ‘normen en waarden’ vormen zowel voor allochtonen als voor autoch
tonen de grootste maatschappelijke problemen. Voor allochtonen is vervolgens 
‘onderwijs’ een probleem, bij autochtonen staat ‘zorg’ op plaats drie. Wat opvalt in 
de beschrijving van problemen is dat mensen de neiging hebben een schuldige aan te 
wijzen zonder dat er feitelijke argumenten gebruikt worden om een probleem te defi
niëren. Nederlanders zijn volgens Berndsen en Gerads (2008: 13) in door hen verricht 
onderzoek vaak erg bezig met de vraag ‘wie is schuldig?’.

Ter illustratie van wat een dergelijke methodiek oplevert werken we kort de groot
ste zorg uit: immigratie en integratie.

In de beschrijving van dit maatschappelijk probleem vallen de deelnemers uiteen 
in drie groepen: zij die allochtonen aanwijzen als de oorzaak, zij die de oorsprong 
van het probleem neerleggen bij zowel allochtonen als autochtonen en zij die de oor
zaak zoeken in de oneerlijke behandeling van allochtonen. De groep die de alloch
tonen aanwijst als de veroorzakers van de problemen bestaat vrijwel uitsluitend uit 
autochtonen. Zij verwijzen naar de mentaliteit, de betrouwbaarheid en het aanpas
singsvermogen van allochtonen. De gebrekkige integratie zou het gevolg zijn van een 
te beperkte inzet van allochtonen:

“Het is niet erg dat er mensen Nederland in komen, maar dan moeten ze zich wel aanpas-
sen aan de Nederlandse cultuur, dus Nederlands spreken in het openbaar enzovoort.”

“Mensen die al meer dan 10 jaar in Nederland wonen en nog geen woord Nederlands 
 spreken vind ik toch echt te gek. En een moskee als grootste gebouw is een schande.”

Bij deze personen leeft angst voor verlies aan Nederlandse identiteit en zorg over het 
vermogen van Nederland om immigranten op te nemen: ‘Dadelijk is Nederland het 
buitenland geworden’ en ‘Hoeveel mensen komen ons land nog in en is er wel plek 
voor?’ De tweede kleine groep die zowel uit autochtonen als allochtonen bestaat 
benadrukt dat de overheid de schuld te vaak bij allochtonen legt.

“De overheid wil dat allochtonen assimileren in plaats van integreren.”

“Ieder individu heeft het recht op zijn eigen normen en waarden van waaruit hij/zij 
opgroeit. Door de overheid worden nu een aantal normen en waarden opgedrongen.”

De derde groep legt de schuld bij zowel autochtonen als allochtonen. Zij beschrijven 
een complex aan factoren: allochtonen hebben een verkeerde inzet en autochtonen 
hebben een eenzijdig en overwegend negatief beeld van met name moslims.

In aantal bruikbare citaten en de mate waarin deze inhoudelijk uiteenlopen lijkt 
de methodiek niet onder te doen voor de fysieke focusgroepen. Deze rijkheid wordt 
echter niet verkregen door interactie zoals bij traditioneel kwalitatief onderzoek het 
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geval is – maar door het feit dat deelnemers de rust en tijd kunnen nemen om hun 
argumenten op een rij te zetten zonder de (tijds)druk door de aanwezigheid van een 
interviewer. Daarnaast draagt het relatief hoge aantal deelnemers (60) bij aan een 
grote hoeveelheid en verscheidenheid aan informatie. Door het ontbreken van de 
mogelijkheid tot vrij doorvragen en interactie tussen deelnemers is het achterhalen 
van meningsvorming veel beperkter dan bij traditioneel focusgroeponderzoek. De 
methodiek is feitelijk niet zuiver kwalitatief, maar kan in de aard van de resultaten 
wel als zodanig worden beschouwd.

De tweede creatieve onderzoeksopdracht betrof een zogeheten moodboard. 
Moodboards komen oorspronkelijk uit de grafische wereld en zijn vertaald naar ver
schillende onderzoeksdoeleinden. Door het gebruik van afbeeldingen en de open 
vraagstelling ligt de focus minder op rationele aspecten maar meer op persoonlijke 
gevoelens (Berndsen en Gerads 2008: 26). Emoties klinken relatief sterk door wat 
resulteert in enerzijds associaties over persoonlijk geluk en anderzijds associaties 
over persoonlijke angsten en ongenoegens. Het moodboard in dit onderzoek bestond 
uit vier dimensies: emoties aan de hand van de vraag ‘welk gevoel krijgt u bij de 
Nederlandse samenleving?’, de maatschappij met de vraag ‘wat speelt er in de maat
schappij, wat is kenmerkend’, vlaggen met de vraag ‘welke vlag of vlaggen passen 
het best bij uw idee van de Nederlandse samenleving’ en persoonlijke waarden met 
de vraag ‘wat vindt u belangrijk’? De deelnemers konden bij elke categorie foto’s, 
iconen, vlaggen of symbolen kiezen die het best het persoonlijke gevoel bij de betref
fende vraag representeren. Zij konden tevens de achtergrond van de best passende 
kleur voorzien. Tijdens dit proces van het kiezen van illustraties en kleuren doorgaan 
deelnemers een deels intuïtief en deels cognitief proces dat leidt tot een eindbeeld 
waarin alle vier de dimensies samengebracht worden. Die collage is opnieuw voor
gelegd waarna via de eerder beschreven laddering is gevraagd de betekenis toe te 
lichten. Een theoretische grondslag voor analyse van moodboards ontbreekt (nog) en 
de interpretatie en duiding van de resultaten komen voort uit praktijkervaring.
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Figuur 4.2
Voorbeeld van twee moodboards met toelichtingen van deelnemer

Samenvattend valt het volgende op. De hoofdkleur die relatief veel deelnemers 
gebruiken is rood. Voor sommigen staat die kleur voor gevaar, anderen geven aan 
boos te zijn over hoe het gaat in Nederland. Dit komt ook tot uiting in de keuze van 
afbeeldingen. De deelnemers kiezen ten opzichte van andere onderzoeken vaker 
voor negatieve of agressieve afbeeldingen. De deelnemers gebruiken in de toelichtin
gen vooral emotionele termen om hun angst te uiten voor verlies van de Nederlandse 
identiteit (door de Europese Unie en/of immigranten), de zorgen over toenemende 
individualisering en onveiligheid en hun wantrouwen ten opzichte van de politiek. 
Op het persoonlijke vlak worden overwegend beelden gekozen die duiden op geluk. 
Ook worden veel afbeeldingen gekozen die symbool staat voor het gezin; voor som
migen is dat een voorbeeld van persoonlijk geluk, voor anderen een voorbeeld van 
normen en waarden die onder druk staan. Ook deze resultaten komen overeen met 
andere vormen van onderzoek.

4.4 Conclusies voor het cob

De online onderzoeken waren voor het scp een experiment. De vraag die daarbij 
centraal stond luidde: heeft online kwalitatief onderzoek toegevoegde waarde voor 
het Continue Onderzoek Burgerperspectieven? Het antwoord op die vraag ligt, zoals 
wel vaker bij onderzoek, genuanceerd. Op basis van online kwalitatief onderzoek 
worden inzichten verkregen die inkleuring geven aan de cijfers uit enquêtemateri
aal. Dat geldt zowel voor de online focusgroepen als voor de creatieve opdrachten. 
Echter, in vergelijking met traditionele focusgroepen vormen de afwezigheid van 
interactie, in het geval van de creatieve opdrachten, en de andersoortige communi
catie van de online focusgroepen, een hindernis. Hierdoor worden geen inzichten 
verkregen in meningsvorming tijdens het groepsproces. Die vergelijking komt uit
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voeriger aan bod in het afsluitende hoofdstuk. We beperken ons hier tot conclusies 
over beide vormen van online onderzoek.

Online focusgroepen
Communicatie in online focusgroepen verloopt anders. Reacties zijn kort, mogelijk
heden om op elkaar te reageren zijn beperkt, nonverbale communicatie ontbreekt 
en discussies lopen soms door elkaar heen. Dit heeft tot gevolg dat de moderator het 
proces moeilijker kan sturen. Dit zijn wezenlijke beperkingen van online groepen. 
Deelnemers die geen of nauwelijks ervaring hebben met dit type communicatie en 
deelnemers die niet blind kunnen typen kunnen eigenlijk niet meedoen, omdat 
zij het tempo van het ‘gesprek’ niet kunnen bijhouden. Dat maakt dat veel mensen 
niet kunnen worden betrokken in dit type onderzoek. Voor het cob vormt dat een 
te grote beperking. Maar er zitten ook praktische voordelen aan online groepen. 
Mensen die normaal gesproken niet naar traditionele focusgroepen toe zouden 
gaan, laten zich wellicht verleiden tot online ‘gesprekken’. En dat kan meerwaarde 
hebben. Online focusgroepen zullen geen onderdeel uitmaken van de kwartaal
metingen van het cob. Incidenteel kunnen online groepen, mits samengesteld uit 
personen die voldoende relevante vaardigheden hebben, wel degelijk van toege
voegde waarde zijn.

Creatieve opdrachten zonder interactie
Het tweede online onderzoek had een aanpak zonder communicatie; deelnemers ver
richten individueel opdrachten. Voordeel is dat de beperkingen die inherent zijn aan 
online communicatie geen rol spelen. Vanzelfsprekend nadeel is dat er in het geheel 
geen discussie is en dus ook geen inzicht in processen van beïnvloeding en menings
vorming. De waarde van de methodiek zit in de ingenieuze wijze van doorvragen. De 
methode levert inzichten die in kwantitatief onderzoek onder de oppervlakte blijven. 
De moodboards voegen daar een meer emotioneel geladen verdieping aan toe. Dat is 
waardevol. De duiding van resultaten komt primair voort uit praktijkervaring van de 
onderzoekers die daar vrij uitvoerig over rapporteren. Het ontbreken van een eendui
dig en theoretisch onderbouwd interpretatiekader is echter een gemis. En ook voor 
deze vorm van onderzoek geldt dat voldoende digitale vaardigheden van deelnemers 
een vereiste is. Dat beperkt de groep van potentiële deelnemers, onder wie mensen 
die interessant zijn voor specifieke onderzoeksvragen. Ook deze vorm van onderzoek 
krijgt geen plaats in de basismetingen van het cob. Incidenteel, en bij specifieke 
onderzoeksvragen, kan de methodiek wel van toegevoegde waarde zijn.
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Deel 2 

Secundaire analyses van de 

Rijksbrede Belevingsmonitor 2004-2005

Dit deel bevat twee hoofdstukken van Peter Tammes met analyses van 
gegevens uit de Rijksbrede Belevingsmonitor van de acht kwartalen van 
2004 en 2005. Voor dat onderzoek werd elk kwartaal door ongeveer 
duizend 1675jarigen een vragenlijst ingevuld. Het onderzoek was een 
voorganger van het cob (zie hoofdstuk 1) en in deel 3 worden er nog 
voorbeelden aan ontleend in beschouwingen over nut en wenselijkheid van 
opinieonderzoek. Nu gaat het om statistische analyses van zaken die ook in 
het cob van belang zijn. In hoofdstuk 5 zijn dat percepties van persoonlijke 
en maatschappelijke problemen en gewenste politieke prioriteiten. Die 
werden in de Belevingsmonitor gemeten door voor dezelfde onderwerpen te 
vragen naar het persoonlijk en maatschappelijk belang en de aandacht die 
de regering eraan zou moeten besteden. Wat leren we van deze metingen? 
Hoofdstuk 6 gaat over vertrouwen in de regering. De meting daarvan is 
nogal gezichtsbepalend voor het onderzoek geweest. Bij de opzet van het 
cob was de vraag of met de meting ervan moest worden doorgegaan. In 
andere hoofdstukken (1, 3 en 7) wordt op de betekenis en meetbaarheid van 
politiek vertrouwen ingegaan; nu gaat het om de statistische verklaring van 
verschillen in een soort meting van politiek vertrouwen.
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5 Persoonlijke, maatschappelijke en 
politieke problemen

Peter Tammes

In dit hoofdstuk nemen we uit de Belevingsmonitor 20042005 de oordelen van 
burgers over problemen in de samenleving onder de loep. Welke onderwerpen zijn 
belangrijk voor burgers persoonlijk? Welke kwesties ervaren burgers als belangrijke 
maatschappelijke onderwerpen? Aan welke problemen zou de regering meer priori
teit moeten geven? Het naast elkaar leggen van oordelen en burgers onderscheiden 
in sociaaldemografische groepen en naar mediagebruik geeft ons een beter inzicht 
in welke kwesties onder welke groepen sterker of minder sterk leven. De data uit de 
Belevingsmonitor kunnen ons inzichten verschaffen voor verder onderzoek naar 
publieke opinies.

In paragraaf 5.1 bekijken we of er empirisch een patroon te ontdekken valt in de 
vraagstellingen en het belang dat men hecht aan onderwerpen. Heeft een specifiek 
woordgebruik of de lengte van de vraag invloed op het oordeel? In paragraaf 5.2 
ordenen we onderwerpen naar persoonlijk belang, belang voor de samenleving en 
belang voor het regeringsbeleid. We onderzoeken de samenhang tussen de drie prio
riteitenlijsten. In paragraaf 5.3 onderzoeken we welke bevolkingsgroepen bepaalde 
onderwerpen van meer belang achten en besteden we aandacht aan de intensiteit 
van bepaald mediagebruik. In onderzoek wordt zelden aandacht besteed aan de 
antwoordcategorie ‘weet niet’. In paragraaf 5.4 vragen we ons af welke burgers zich 
vaker van een antwoord onthouden en of bepaalde onderwerpen vaker als moeilijk te 
beoordelen worden beschouwd. In paragraaf 5.5 geven we een aantal overwegingen 
voor vervolgonderzoek.

5.1 Vragenlijst en data

Voor de Belevingsmonitor worden twaalf grote maatschappelijke probleemgebieden 
of beleidsterreinen onderscheiden. Verdeeld in twee blokken van zes komen ze alter
nerend in de acht kwartalen van 2004 en 2005 aan de orde:
•	 verkeer	en	vervoer	(v&v),	criminaliteit	(cri),	integratie	en	immigratie	(mig),	

openbare	veiligheid	(vei),	onderwijs	en	kennis	(o&k)	en	de	relatie	tussen	burger	en	
overheid (rel) in kwartaal 1 en 3 van beide jaren (maar ‘rel’ ontbrak in 2004/1), en

•	 economie	en	werkgelegenheid	(eco),	financiën	en	koopkracht	(fin),	sociale	zeker
heid	(soc),	zorg	en	welzijn	(zor),	natuur	en	milieu	(n&m),	Europa	en	internationaal	
beleid (eur) in kwartaal 2 en 4 van beide jaren.

Bij de combinatie van probleemgebieden is rekening gehouden met hun verwant
schap in publieke discussies. Zo wordt er in de rapportage over de Belevingsmonitor 
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op gewezen dat in de media veelvuldig relaties worden gelegd tussen de onderwer
pen criminaliteit, integratie, veiligheid en normen en waarden (VoRa 2005: 6). Het 
tweede blok bevat materiële en economische onderwerpen. Per probleemgebied zijn 
kwesties geformuleerd, waarvan respondenten konden aangeven hoe belangrijk 
men ze voor zichzelf en voor Nederland vond en of de regering er meer aandacht 
aan moest besteden. De vraagstelling voor alle kwesties is identiek. Als voorbeeld 
voor het probleemgebied ‘verkeer en vervoer’ hier de kwestie ‘verkeersveiligheid op 
de weg’:

De volgende vragen hebben betrekking op: 
verkeersveiligheid op de weg

zeer 
onbe- 
langrijk

onbe- 
langrijk

neu-
traal

belang- 
rijk

zeer 
belang- 
rijk

weet 
niet

Is dit onderwerp belangrijk voor….

a. u persoonlijk? □ □ □ □ □ □
b Nederland? □ □ □ □ □ □

veel 
minder

iets 
minder goed zo

iets 
mee

veel 
meer

weet 
niet

c.  Moet de regering volgens u meer of  
minder prioriteit geven aan dit onderwerp?

□ □ □ □ □ □

Een overzicht van alle kwesties is te vinden in tabel 5.2. Om de lengte van de vragen
lijst te beperken krijgt elke respondent de helft van de kwesties van een kwartaal 
voorgelegd, maar wel zo dat alle combinaties van zes probleemgebieden in vol
doende mate voorkomen in de steekproef. De 8.191 ingevulde vragenlijsten in de acht 
kwartalen zijn bij elkaar in één bestand gezet. Om een meer representatief beeld te 
krijgen over de Nederlandse bevolking zijn de data gewogen.1

Behalve naar de ordeningen van kwesties en probleemgebieden naar belangrijk
heid, zullen we ook kijken naar verschillen tussen sociaaldemografische kenmerken: 
opleiding, sociale klassen en leeftijd. We verwachten dat tussen hoogopgeleiden, 
respondenten uit lagere sociale klassen en 60plussers meer variatie zit dan tussen 
bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Enkele beleidsonderwerpen lijken meer te beho
ren bij de stadsproblematiek en daarom onderscheiden we respondenten ook naar 
stedelijkheid. Daarnaast delen we burgers in naar de mate van mediagebruik om op 
de hoogte te blijven van nieuws en actualiteit, zoals internet, krant en opiniebladen 
en televisie. We verwachten dat intensief het nieuws volgen en ook het type medium 
andere perspectieven genereren op problemen in de samenleving. In tabel 5.1 staan 
de kenmerken weergegeven en hun frequentie in het onderzoeksbestand.
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Tabel 5.1
De onderscheiden groepen en hun aandeel in de Belevingsmonitoren 2004-2005 (in procenten)

intensieve tv-kijkers 19

intensieve lezers van kranten en opiniebladen 22

internet nieuwsvolgers 35

hoogopgeleiden (hbo en wo) 33

inwoners van (zeer) sterk stedelijke gebieden 31

lagere sociale klassen (C en D; zie tabel 6.1) 38

60-plussers 19

Bron: Rijksbrede Belevingsmonitor 2004-2005

De sociale kenmerken en typen mediagebruikers sluiten elkaar niet uit. Door ze in 
latere analyses tegelijkertijd op te nemen, controleren ze voor elkaar en verkrijgen we 
‘nettoeffecten’.

5.2 Ordeningen naar belangrijkheid

Tabel 5.2 toont de exacte formuleringen voor alle kwesties die in 2004 en 2005 zijn 
voorgelegd. De meeste zijn in de hele onderzoeksperiode gebruikt, maar enkele zijn 
vervangen. In een uitgebreidere versie van tabel 5.4 aan het einde van dit hoofdstuk 
(www.scp.nl) is te vinden hoeveel respondenten vragen over elke kwestie hebben 
beantwoord en tot welk probleemgebied de kwesties behoren. Vermeld in tabel 5.2 
is welk aandeel van de respondenten een kwestie (zeer) belangrijk vindt voor zichzelf 
en voor de maatschappij en vindt dat de regering er (iets / veel) meer prioriteit aan 
moet geven. De kwestie zijn oplopend geordend naar persoonlijk belang. In de top 
tien vinden we kwesties op het vlak van veiligheid, koopkracht en zorg. Kwesties die 
expliciet gaan over specifieke groepen of situaties staan over het algemeen lager in 
de ordening.

Vervolgens hebben we gekeken naar de lengte van de 70 vraagstellingen. Als indi
catie hebben we het aantal gebruikte karakters vastgesteld. De lengte varieert nogal; 
zo bevat de kortste vraag 19 en de langste vraag 282 karakters.2 Het zou kunnen 
dat langere vragen gewichtig overkomen en daardoor eerder als belangrijk worden 
beschouwd, maar ook dat langere vragen geforceerd overkomen waardoor een item 
eerder als onbelangrijk wordt beoordeeld. Een groot deel van de vragen in de Bele
vingsmonitor is vet gedrukt, gevolgd door een toelichting. De lengte van vraag plus 
toelichting vertoont geen samenhang met de ranking van een item. Als we alleen 
de lengte van de vraag (de vetgedrukte tekst) bekijken, dan blijkt dat kortere vragen 
wat hoger in de rangorde staan.3 Wel of geen toelichting en de lengte ervan tonen 
daarentegen geen samenhang met de ranking van een item.
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Tabel 5.2
Rangordes van het belang van afzonderlijke kwesties voor burgers persoonlijk, de maatschappij 
en het regeringsbeleid (geordend naar persoonlijk belang)

per- 
soonlijk  
belang

belang  
voor 
Nederland 

prioriteit 
regering 

verkeersveiligheid op de weg 1 1 20

toenemende kosten voor zorg 2 2 4

het bewust negeren van verkeersregels op de weg (fietsen door rood, negeren van 
verkeersborden, te hard rijden, bumperkleven)

3 8 15

maatregelen om de zorg betaalbaar te houden (zoals de eigen bijdrage voor de 
thuiszorg, verkleining van het ziekenfondspakket)

4 3 6

maatregelen om de zorg te verbeteren (zoals het verbeteren van de organisatie 
in instellingen en ziekenhuizen, het voorkomen van medische fouten en betere 
uitwisseling patiëntgegevens)

5 5 8

hervormen in de zorg (zoals herziening ziektekostenstelsel, keuzevrijheid zorgver-
zekeraars en zorgaanbieders, terugdringen wachtlijsten, verbeteren organisatie in 
ziekenhuizen, invoering no-claim, toegankelijk maken aanbod zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars)

6 21 29

veiligheidsvoorzieningen in openbare gelegenheden (zoals nooduitgangen, 
vluchtroutes en brandmelders)

7 13 52

controle op de veiligheid van voedsel 8 24 56

koopkrachtontwikkeling: besteedbaar inkomen 9 19 13

zekerheid van een goed pensioen (hiermee wordt niet de AOW bedoeld) 10 16 31

betere dienstverlening door de overheid (meer klantgericht) 11 22 14

radicalisering van jonge moslims (islamitische jongeren die gevoelig zijn voor 
islamitisch extremistisch gedachtegoed)

12 10 3

maatregelen die de burger kan treffen ter voorkoming van brand, inbraak en/of 
diefstal, de rol van de regering bestaat hier uit informeren, ondersteunen en/of 
subsidiëren

13 27 49

veiligheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, burgers en 
bedrijfsleven

14 38 45

aanwezigheid van toezichthouders op straat (politie, stads-, en buurtwachten) 15 9 7

beter presterende overheid (een efficiënter georganiseerde overheid met minder 
bureaucratie)

16 20 5

klimaatverandering 17 40 39

elkaar aanspreken op gedrag 18 42 36

energiezuinig wonen (bijvoorbeeld gebruik van alternatieve energiebronnen en 
groene energie)

19 41 43

vorming van leerlingen en studenten tot verantwoordelijke en actieve burgers 20 29 22

onderhoud aan wegen, spoorwegen en vaarwegen 21 17 38

eisen die gesteld worden aan immigranten (beheersing van de Nederlandse 
taal en kennis van de Nederlandse samenleving)

22 7 11

veiligheidsrisico’s in de woonomgeving (zoals industrie, opslag van brandbare 
stoffen en chemicaliën)

23 25 47
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Tabel 5.2 (vervolg)

per- 
soonlijk  
belang

belang  
voor 
Nederland 

prioriteit 
regering 

overstromingen en wateroverlast vanuit zee en rivieren 24 6 26

betaalbaarheid van woningen 25 39 35

stimuleren van zorg in de eigen woonomgeving (mantelzorg, gehandicaptenzorg, 
vrijwilligerswerk, samenwerking scholen, buurten en sportverenigingen, 
maatregelen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen)

26 44 23

risicojongeren (jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit) 27 11 1

goede zorg voor nu en later (zoals één loket bij de gemeente voor 
maatschappelijke ondersteuning zoals huishoudelijke verzorging en 
woningaanpassing, herziening AWBZ, maatregelen om ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig te laten wonen, verbeteren van organisatie in instellingen 
en verpleeg- en verzorgingshuizen)

28 28 28

stimuleren van gezond gedrag (zoals campagnes gericht op niet roken, gezonder 
eten, minder alcohol en meer bewegen)

29 50 58

regels voor verplichte inburgering van immigranten in Nederland (beheersing van 
de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving)

30 26 44

loonmatiging (minder salarisverhoging) om de economie te stimuleren 31 55 64

veelplegers (personen die meer dan tien keer met de politie in aanraking zijn 
geweest, vanwege diefstal, inbraak, vernieling, mishandeling, etc.)

32 15 2

ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid (zoals wijkinrichting, 
naschoolse opvang, buurtpreventie, verantwoordelijkheid bij geweld 
op straat en leesvaders/moeders)

33 53 40

kwaliteit van leraren 34 13 21

tegengaan van hinderlijke regels (regels die tegenstrijdig of overbodig zijn) 35 51 30

stimuleren van de werkgelegenheid 36 4 10

aandacht voor jeugd (opvoedingsondersteuning, betere samenwerking tussen 
instanties)

37 32 19

positie van allochtone moslims in de Nederlandse samenleving (mate van 
integratie en interactie met andere bevolkingsgroepen)

38 37 27

arbeidsparticipatie (het aantal werkenden ten opzichte van 
het aantal niet-werkenden)

39 32 24

veranderingen in de energiemarkt 40 61 60

controle op uitkeringen (fraude, misbruik) 41 18 16

veiligheid in probleemwijken (wijken met veel criminaliteit, 
onveiligheid en overlast)

42 14 12

meer belastinggeld naar onderwijs en onderzoek, omdat dat goed is voor de 
economie (goed opgeleid personeel, kennisontwikkeling, -uitwisseling en 
-toepassing, productontwikkeling)

43 49 32

terugzenden van uitgeprocedeerde asielzoekers (vreemdelingen die definitief te 
horen hebben gekregen dat ze moeten terugkeren naar hun thuisland)

44 30 41

belastingmaatregelen voor kwetsbare groepen (65+, gezinnen met een laag 
inkomen), om achteruitgang in koopkracht te beperken

45 36 18
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Tabel 5.2 (vervolg)

per- 
soonlijk  
belang

belang  
voor 
Nederland 

prioriteit 
regering 

de financiële bijdrage van Nederland aan de EU in vergelijking met andere landen 46 48 54

toelatingseisen aan immigranten (minimum leeftijdseis, inkomenseis, 
toelatingstoets, verblijfsdoel, verblijfsduur, etc.)

47 45 37

tekort aan leraren 48 23 9

Europese samenwerking op het gebied van asielbeleid (zoals het tegengaan 
van asielshoppen)

49 47 51

bedreigingen voor de Nederlandse economie door andere landen (bijv. door 
concurrentie van andere landen met goedkope en goed opgeleide werknemers)

50 33 25

veranderingen in de WAO en WW 51 34 48

duur van de reistijden op snelwegen en 80-km-wegen 52 56 53

samenhang in jeugdbeleid (opvoedingsondersteuning, betere samenwerking 
tussen instanties)

53 46 33

leerlingen en studenten die het onderwijs zonder diploma verlaten 54 35 17

het ontstaan van meer wijken waar veel immigranten wonen (immigranten zijn 
mensen die zelf in het buitenland geboren zijn of waarvan een ouder in het 
buitenland geboren is)

55 52 42

vermindering van armoede in ontwikkelingslanden door de bestrijding van hiv/aids 56 67 66

bevordering van vrijwilligerswerk 57 59 55

meer vrijheid voor onderwijsinstellingen om te bepalen hoe ze hun onderwijs 
organiseren (zoals vakken, roosters, vierdaagse schoolweek, toelatingsexamens 
voor hoger onderwijs, etc.)

58 57 46

levensloopregeling (mogelijkheid om verlof te sparen voor andere activiteiten 
naast het werk (zorg, eigen ontwikkeling, prepensioen))

59 68 63

het uiten van een godsdienst bij het uitoefenen van publieke functies 
(hoofddoeken, keppeltjes of een hangertje met een kruisje, gedragen door 
ambtenaren, verplegend personeel, leraren en loketmedewerkers)

60 69 67

woningbouw op het platteland 61 70 68

doorberekenen van kosten voor hulpverleningsdiensten aan de organisatoren 
van grote evenementen

62 65 62

mogelijke uitbreiding van de Europese Unie met Turkije en Balkanlanden 
(zoals Kroatië)

63 63 69

inzet van Nederlandse militairen bij vredesmissies (zoals Irak en Afghanistan) 64 60 70

positie van allochtone moslimvrouwen 65 62 50

op tijd en geregeld rijden van treinen 66 43 34

bijzondere bijstand (extra bijdrage voor bijzondere kosten voor mensen in de 
bijstand, zoals vervanging van een wasmachine)

67 58 59

stimuleren van duurzaam ondernemen 68 66 65

regels voor trouwen met een partner uit het buitenland (deze gelden 
voor iedereen die een partner trouwt die uit ongeacht welk ander land)

69 64 61

behoud en ontwikkeling van internationale concurrentiepositie 
van de mainports (Schiphol, havens, etc.)

70 54 57

Bron: Rijksbrede Belevingsmonitor 2004-2005
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In figuur 5.1 geven de staven aan hoeveel procent van de respondenten een pro
bleemgebied (zeer) belangrijk vindt voor zichzelf, voor de maatschappij en voor de 
regering. De rode staven in de figuur tonen de percentages burgers die een probleem
gebied persoonlijk belangrijk vinden; de figuur is geordend van meest naar minst 
belangrijk. Bovenaan staat zorg en welzijn gevolgd door vier gebieden die elkaar 
niet veel ontlopen, te weten financiën en koopkracht, openbare veiligheid, verkeer 
en vervoer en criminaliteit. Veruit het minst belangrijk is Europa en internationaal 
beleid. De blauwe staven in de figuur geven aan hoe belangrijk de twaalf onderschei
den probleemgebieden worden geacht voor de maatschappij. Criminaliteit staat hier 
bovenaan, gevolgd door zes gebieden die dicht bij elkaar liggen: verkeer en vervoer, 
zorg en welzijn, economie en werkgelegenheid, onderwijs en kennis en openbare 
veiligheid. Niet alleen vinden respondenten Europa en internationaal beleid een 
vervanhunbedshow, ook wordt dit gebied als minst belangrijk beschouwd voor de 
maatschappij. De gele staven in de figuur geven aan hoe belangrijk het is dat de rege
ring meer prioriteit geeft aan een probleemgebied. Het belangrijkste onderwerp hier 
is criminaliteit, gevolgd door relatie burgeroverheid. Ook hier bungelt het gebied 
Europa en internationaal beleid onderaan.

Het eerste wat opvalt in figuur 5.1 is dat de blauwe staven veel langer zijn dan de gele 
en rode staven; vrijwel elk probleemgebied wordt veel belangrijker gevonden voor het 
maatschappelijke dan voor het persoonlijke belang en het regeringsbeleid. Het ver
loop van meest belangrijke naar minst belangrijke problematiek gaat van 87% naar 
69%; het minst belangrijke onderwerp Europa en internationaal beleid kent nog een 
steun van bijna 70%. Wat het persoonlijke en politieke belang betreft wordt terug
houdender geantwoord en zijn de verschillen tussen de probleemgebieden groter. De 
top drie voor het regeringsbeleid (criminaliteit, relatie burgeroverheid en onderwijs 
&	kennis)	bezet	in	de	lijstjes	voor	het	persoonlijk	belang	een	plek	in	de	midden
moot. Er blijkt ook geen statistische samenhang te bestaan tussen de persoonlijke 
en politieke rangordeningen (Spearman’s Rho 0,40; p = 0,20). Dat is anders bij de 
politieke prioriteiten en het maatschappelijk belang: hier staat criminaliteit op beide 
lijstjes bovenaan en is er een redelijke samenhang in de rangordening van alle twaalf 
probleemgebieden (Spearman’s Rho 0,62; p = 0,03).4 Veel burgers maken blijkbaar 
een duidelijk onderscheid tussen wat voor hen persoonlijk belangrijk is enerzijds en 
anderzijds wat maatschappelijk belangrijk is en (dus?) meer aandacht van de rege
ring verdient.
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Figuur 5.1
Het belang van twaalf probleemgebieden voor burgers persoonlijk, de maatschappij en het 
 regeringsbeleid

Figuur 5.1
Titel

Bron: Rijksbrede Belevingsmonitor 2004-2005
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5.3 Verschillen naar sociale kenmerken en mediagebruik

We bekijken nu welke burgers bepaalde probleemgebieden belangrijk vinden. We 
delen burgers in naar sociaaldemografische kenmerken zoals opleidingsniveau, 
leeftijd, stedelijkheid van het woongebied, sociale klasse en mediagebruik.

Onder de media zijn televisie en dagbladen de belangrijkste bronnen voor infor
matie over nieuws en politiek (De Haan en Huysmans 2002: 119). We verwachten dat 
intensieve nieuwsvolgers via kranten of televisie meer op de hoogste zijn van wat er 
speelt in de maatschappij en welke houding de regering aanneemt. We verwachten 
daarom niet zozeer verschillen tussen intensieve nieuwsvolgers over wat ze per
soonlijk van belang vinden, maar wel dat intensieve nieuwsvolgers vaker een aantal 
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probleemgebieden kunnen aanwijzen die ze van meer belang achten voor de maat
schappij en het regeringsbeleid. De sociaaldemografische kenmerken zullen naar 
verwachtingen vaker een rol spelen bij wat men persoonlijk belangrijk vindt. Om vast 
te stellen welke burgers een bepaalde problematiek belangrijker vinden, vergelijken 
we het gemiddelde belang van de onderscheiden groepen burgers met elkaar.5

We lopen nu de probleemgebieden een voor een af. We beschrijven welke burgers 
meer belang hechten aan een probleemgebied voor henzelf, voor de maatschappij of 
voor de regering. In tabel 5.3 staat de mate van belang uitgesplitst naar sociaaldemo
grafische kenmerken per probleemgebied. We lezen in deze tabel hier nu de rijen per 
probleemgebied af. We beginnen met criminaliteit dat bovenaan staat in zowel het 
lijstje van maatschappelijk belang als in het lijstje regeringsprioriteit.

Criminaliteit
Het probleemgebied criminaliteit wordt over het algemeen belangrijk gevonden, 
maar onder hoogopgeleiden en ouderen leeft dit onderwerp minder sterk. Hoog
opgeleiden vinden het van minder belang voor henzelf en voor het regeringsbeleid, 
terwijl ouderen criminaliteit als maatschappelijk minder relevant beoordelen. Enkele 
andere groepen hechten er juist bijzonder belang aan. Intensieve krantenlezers en 
intensieve tvkijkers vinden criminaliteit belangrijk voor zowel de maatschappij als 
het regeringsbeleid en voor hen persoonlijk. Internetters die dit medium gebruiken 
om op de hoogte te blijven van nieuws en actualiteit vinden criminaliteit met name 
voor zichzelf belangrijk. Ook burgers in sterk verstedelijkte gebieden ervaren crimi
naliteit als een onderwerp van persoonlijk belang.

Verkeer en vervoer
Het belang van dit probleemgebied wordt voornamelijk bepaald door het sterk volgen 
van nieuws in kranten en opiniebladen en via internet. Intensieve krantenlezers en 
internetters vinden verkeer en vervoer belangrijker voor zowel de maatschappij als 
het regeringsbeleid en voor hen persoonlijk. Burgers uit de lagere sociale klassen 
vinden dat deze problematiek meer prioriteit moet krijgen in het regeringsbeleid.

Integratie en immigratie
Onder burgers die het nieuws volgen in diverse media wordt integratie en immigratie 
als een belangrijk onderwerp gezien. Intensieve tvkijkers achten integratie en immi
gratie voor hen persoonlijk van belang. Ook nieuwsvolgers via internet vinden dat. 
Zij zijn bovendien van mening dat de regering er meer belang aan moet geven in haar 
beleid. Intensieve krantenlezers achten integratie en immigratie van meer belang 
voor de maatschappij en vinden ook dat de regering er meer aandacht aan moet 
schenken. Hoewel hoogopgeleiden dit probleemgebied vaker van belang vinden voor 
de Nederlandse maatschappij, vinden zij het geen zaak voor de regering om er meer 
prioriteit aan te besteden. Ouderen daarentegen menen juist dat de regering er meer 
aandacht aan moet geven, terwijl burgers uit sociaal lagere klassen dit onderwerp 
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vaker van minder belang vinden voor de maatschappij. Stedelingen geven vaker aan 
dat integratie en immigratie voor hen persoonlijk van belang is.

Openbare veiligheid
Hoewel openbare veiligheid door geen van de onderscheiden groepen als bijzonder 
belangrijk wordt beschouwd voor de maatschappij, verdient deze problematiek wel 
extra aandacht van de regering volgens burgers uit lagere sociale klassen, ouderen, 
intensieve krantenlezers en internetnieuwsvolgers. Deze laatsten vinden bovendien 
vaker dat openbare veiligheid voor hen persoonlijk belangrijk is. Hoogopgeleiden 
beschouwen openbare veiligheid als minder belangrijk voor het regeringsbeleid.

Onderwijs en kennis
Van de verschillende mediagebruikers zijn alleen internetters van mening dat 
onderwijs en kennis van meer belang is voor het regeringsbeleid en voor henzelf. 
Hoogopgeleiden vinden onderwijs en kennis vaker belangrijk voor henzelf en voor 
de maatschappij. Ouderen vinden dit onderwerp minder van belang voor henzelf en 
lager sociale klassen vinden het minder belangrijk voor de maatschappij.

Economie en werkgelegenheid
Intensieve tvkijkers, internetters en ouderen vinden economie en werkgelegenheid 
een onderwerp waaraan de regering meer prioriteit moet geven. Internetters en 
stedelingen ervaren deze problematiek als belangrijker voor hen persoonlijk, maar 
ouderen en hoogopgeleiden doen dat juist niet. Hoogopgeleiden beschouwen daar
entegen economie en werkgelegenheid wel van meer belang voor de maatschappij, 
terwijl burgers uit de lagere sociale klassen het minder vaak van belang vinden voor 
de maatschappij.

Financiën en koopkracht
Geen van de onderscheiden groepen hecht extra maatschappelijk belang aan finan
ciën en koopkracht. Intensieve tvkijkers, stedelingen, ouderen en burgers uit lagere 
sociale klassen vinden financiën en koopkracht zowel voor het regeringsbeleid als 
voor henzelf van meer belang. Daarentegen hechten hoogopgeleiden minder belang 
aan deze problematiek zowel voor het regeringsbeleid als voor henzelf.

Natuur en milieu
Van de mediagebruikers zijn alleen degenen die intensief de krant en opiniebladen 
lezen van mening dat natuur en milieu van meer belang is voor zowel het regerings
beleid als voor de maatschappij en voor henzelf. Stedelingen en ouderen vinden het 
vaker belangrijk dat de regering er meer aandacht aan geeft, terwijl hoogopgeleiden 
dat van minder belang vinden. Hoogopgeleiden vinden natuur en milieu wel van 
belang voor de Nederlandse maatschappij, in tegenstelling tot de lagere sociale klas
sen. Ten slotte vinden stedelingen natuur en milieu voor zichzelf van minder belang.
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Sociale zekerheid
Zowel intensieve krantenlezers als internetnieuwsvolgers vinden sociale zekerheid 
van meer belang voor het regeringsbeleid. Ook burgers uit de lagere sociale klassen 
vinden sociale zekerheid van meer belang voor het regeringsbeleid, in tegenstelling 
tot hoogopgeleiden. Internetters, stedelingen en burgers uit de lagere sociale klassen 
vinden sociale zekerheid voor hen persoonlijk van meer belang; hoogopgeleiden en 
ouderen beoordelen dit onderwerp daarentegen als minder belangrijk voor henzelf.

Zorg en welzijn
Intensieve krantenlezers en nieuwsvolgers via internet vinden zorg en welzijn van 
meer belang voor zowel het regeringsbeleid als voor de Nederlandse maatschappij en 
voor henzelf. Hoogopgeleiden hechten minder belang aan zorg en welzijn voor het 
regeringsbeleid en voor henzelf, in tegenstelling tot ouderen.

Relatie burger-overheid
Vrijwel geen enkele afzonderlijke groep vindt dit onderwerp van extra importantie. 
Alleen intensieve krantenlezers achten de relatie tussen burger en overheid van meer 
belang voor zowel het regeringsbeleid als voor de Nederlandse maatschappij en voor 
henzelf. Hoopopgeleiden vinden dit onderwerp van minder belang voor het rege
ringsbeleid, terwijl burgers uit lagere sociale klassen het minder belangrijk vinden 
voor de maatschappij en voor henzelf. Ook ouderen vinden dit onderwerp minder 
belangrijk als het hun persoonlijke situatie betreft.

Europa en internationaal beleid
Hoewel Europa en internationaal beleid onderaan staat in de prioriteitenlijstjes van 
persoonlijk belang, maatschappelijk belang en belang voor regeringsbeleid verschil
len diverse groepen van mening. Zo vinden intensieve krantenlezers dit onderwerp 
vaker van belang voor zowel het regeringsbeleid als voor de Nederlandse maatschap
pij en voor henzelf. Ook internetnieuwsvolgers en intensieve tvkijkers hechten er 
meer belang aan voor hen persoonlijk. Burgers uit de lagere sociale klassen vinden 
het thema voor zowel het regeringsbeleid als voor de Nederlandse maatschappij en 
voor henzelf van minder belang. Onder hoogopgeleiden wordt het vaker belang
rijker geacht voor de maatschappij. Ouderen zouden graag zien dat de regering meer 
aandacht gaf aan dit onderwerp.
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Tabel 5.3
Het belang van probleemgebieden in diverse bevolkingsgroepen: persoonlijk, voor Nederland 
(zeer) belangrijk en (iets of veel) meer aandacht in regeringsbeleida (in procenten)

probleem-
gebieden soort belang

hoog-
opge-
leiden 

inwoners 
stedelijke 
gebieden

lagere 
sociale 
klasse 

60- 
plussers

Intensieve  
tv-kijkers

intensieve 
kranten-
lezers 

internet- 
nieuws-
volgers

criminaliteit 

persoonlijk 65* 73* 88 67 71* 71* 70*

maatschappelijk 88 89 68 86 90* 90* 88

politiek 81 85 85 86 87* 86* 85

verkeer & 
vervoer 

persoonlijk 66 67 65 65 66 68* 68*

maatschappelijk 87 87 87 86 87 88* 88*

politiek 73 75 76* 76 76 78* 77*

integratie & 
immigratie 

persoonlijk 52 55* 52 51 55* 52 53*

maatschappelijk 83* 81 79 80 81 83* 82

politiek 67 71 71 73* 72 74* 73*

openbare 
veiligheid 

persoonlijk 65 67 65 64 67 66 67*

maatschappelijk 83 83 82 84 84 84 83

politiek 58 63 64* 67* 64 66* 64*

onderwijs & 
kennis 

persoonlijk 53* 49 49 42 52 50 51*

maatschappelijk 86* 83 81 82 84 84 83

politiek 76 76 76 77 77 78 78*

economie & 
werkgelegen-
heid 

persoonlijk 42 47* 45 35 46 44 47*

maatschappelijk 85* 83 81 82 83 84 84

politiek 66 70 70 72* 72* 71 71*

financiën & 
koopkracht 

persoonlijk 67 72* 73* 72* 73* 71 71

maatschappelijk 86 86 86 86 86 86 86

politiek 71 78* 78* 77* 77* 77 76

natuur & 
milieu 

persoonlijk 52 51* 52 52 53 56* 54

maatschappelijk 78* 75 73 75 75 77* 75

politiek 60 64* 63 64* 64 66* 64

sociale  
zekerheid 

persoonlijk 42 47* 46* 36 47 44 47*

maatschappelijk 81 81 81 80 82 82* 81

politiek 60 65 67* 65 65 66* 67*

zorg &  
welzijn

persoonlijk 69 73 73 75* 73 76* 74*

maatschappelijk 87 85 85 87 87 88* 87

politiek 63 69 69 71* 69 70* 70*

relatie burger-
overheid

persoonlijk 61 62 59 59 63 65* 63

maatschappelijk 78 78 76 77 78 80* 79

politiek 69 72 72 72 72 75* 72

Europa & 
internatio-
naal beleid

persoonlijk 44 44 42 44 47* 47* 47*

maatschappelijk 74* 70 67 69 70 74* 71

politiek 45 44 42 46* 45 46* 45
a Daarnaast zijn resultaten vermeld van mutivariate analyses: gecontroleerd voor de overige genoemde kenmerken duidt een 

sterretje (*) op een significant (p < 0,05 tweezijdig) hoger belang en een onderstreping op een significant lager belang dan in 
de contrastgroep.

Bron: Rijksbrede Belevingsmonitor 2004-2005
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Probleemgebieden onderscheiden naar sociaaldemografische groepen?
We richten ons nu op de onderscheiden groepen en niet op de probleemgebieden. 
Eerst kijken we naar de indeling naar sociaaldemografische kenmerken, daarna 
nemen we gebruikers van verschillende media onder de loep. We baseren ons ook 
hier op de eerste vier kolommen van tabel 5.3.

Onder hoogopgeleiden heerst vaker de opvatting dat onderwerpen zoals integra
tie en immigratie, onderwijs en kennis, economie en werkgelegenheid, natuur en 
milieu, Europa en internationaal beleid belangrijk zijn voor de maatschappij, maar 
ook dat de regering er zich niet teveel mee moet bezighouden. Hoogopgeleiden 
lijken een terughoudende regering te prefereren. Niet geheel verwonderlijk vindt 
men het onderwerp onderwijs en kennis persoonlijk van belang. Daarentegen achten 
zij probleemgebieden zoals criminaliteit, economie en werkgelegenheid, financiën 
en koopkracht, sociale zekerheid en zorg en welzijn minder van belang. Gezien de 
genoemde onderwerpen voelen hoogopgeleiden zich blijkbaar minder kwetsbaar.

Stedelingen lijken meer gefixeerd te zijn op problematiek die zich in de stad 
afspeelt. Zo vinden zij criminaliteit, integratie en immigratie, economie en werkge
legenheid, financiën en koopkracht, sociale zekerheid van meer belang, maar natuur 
en milieu van minder belang voor hen persoonlijk.6 Onderwerpen waar de regering 
meer prioriteit aan zou moeten geven zijn financiën en koopkracht en natuur en 
milieu.

Burgers uit lagere sociale klassen hechten meer aan onderwerpen die verband 
houden met veiligheid en zekerheid. Zo vinden ze het belangrijk dat de regering meer 
aandacht geeft aan openbare veiligheid, financiën en koopkracht, sociale zeker
heid en verkeer en vervoer. Op persoonlijk vlak worden de onderwerpen financiën 
en koopkracht en sociale zekerheid van meer belang gevonden. Op maatschappelijk 
gebied vinden zij integratie en immigratie, onderwijs en kennis, natuur en milieu, 
relatie burgeroverheid, economie en werkgelegenheid en Europa en internationaal 
beleid niet zo belangrijk. Europa en internationaal beleid vindt men bovendien voor 
zichzelf van minder belang en de regering hoeft hieraan geen extra prioriteit te 
geven.7

Ouderen zien vaker en op meer terreinen een taak voor de regering weggelegd, 
zoals bij integratie en immigratie, openbare veiligheid, economie en werkgelegen
heid, financiën en koopkracht, natuur en milieu, zorg en welzijn en Europa en 
internationaal beleid. Persoonlijk vinden zij financiën en koopkracht en niet geheel 
onbegrijpelijk zorg en welzijn van meer belang. Voorstelbaar is ook dat zij voor hen
zelf naast de relatie burgeroverheid de onderwerpen onderwijs en kennis, economie 
en werkgelegenheid en sociale zekerheid minder belangrijk vinden. Enigszins opval
lend is dat ouderen criminaliteit als een maatschappelijk minder relevant probleem 
ervaren.

De onderwerpen die de onderscheiden groepen voor hen persoonlijk belangrijk 
vinden liggen over het algemeen in de lijn der verwachting. Dat geldt minder voor 
onderwerpen die maatschappelijk van belang kunnen zijn of die regeringsprioriteit 
verdienen. Deze bevinding onderstreept de eerdere conclusie dat burgers duidelijk 
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een onderscheid maken tussen hun persoonlijke situatie, het maatschappelijk belang 
en prioriteiten voor regeringsbeleid.

Probleemgebieden onderscheiden naar mediagebruik
De tijd die burgers gemiddeld besteden aan media ligt al jaren stabiel rond 19 uur 
per week. De samenstelling naar medium is echter scheef; meer dan de helft wordt 
besteed aan tvkijken. De afgelopen jaren is er een verschuiving zichtbaar: men 
besteedt steeds meer tijd aan internet en email. Dat ging in eerste instantie ten 
koste van het lezen van kranten, maar de laatste jaren ook ten koste van tvkijken 
(Van den Broek et al. 2007: 206). De gemiddelde tijd die men besteedt aan internet en 
email is nu even hoog als die aan het lezen van kranten en andere gedrukte media. 
Leiden verschillen in mediagebruik tot een ander perspectief op probleemgebieden? 
Hoewel burgers van meerdere media gebruik maken, richten we ons hier voorals
nog op de afzonderlijke media. We onderscheiden drie groepen mediagebruikers: 
intensieve televisiekijkers (een uur of meer per dag kijken naar nieuws en actualiteit, 
intensieve krantenlezers (een half uur of meer kranten en opiniebladen lezen, en 
internetters (via internet op de hoogte blijven van nieuws en actualiteiten). Deze drie 
groepen staan vermeld in de laatste drie kolommen van tabel 5.3.

De intensieve tvkijkers hechten er belang aan dat de regering meer prioriteit 
geeft aan criminaliteit, economie en werkgelegenheid, financiën en koopkracht. 
Met name criminaliteit vinden zij een belangrijk onderwerp voor de Nederlandse 
maatschappij. Ook voor zichzelf vindt men criminaliteit van belang, naast integratie 
en immigratie, financiën en koopkracht en Europa en internationaal beleid.

Intensieve krantenlezers hebben een duidelijke voorkeur voor een rijtje onderwer
pen waaraan de regering meer prioriteit zou moeten geven, namelijk verkeer en ver
voer, criminaliteit, integratie en immigratie, openbare veiligheid, natuur en milieu, 
sociale zekerheid, zorg en welzijn, Europa en internationaal beleid en de relatie 
tussen overheid en burgers. Dit lijstje is veel langer dan dat van de intensieve tv
kijkers. Ook het lijstje over wat men maatschappelijk belangrijk vindt is veel langer 
en omvat dezelfde onderwerpen, op openbare veiligheid na. Intensieve krantenle
zers vinden voor hen persoonlijk vooral verkeer en vervoer, criminaliteit, natuur en 
milieu, zorg en welzijn, Europa en internationaal beleid en de relatie burgeroverheid 
belangrijk.

Internetters hebben geen uitgesproken voorkeur voor onderwerpen die meer van 
belang zijn voor de maatschappij. Die hebben ze wel als het gaat over prioriteiten van 
de regering, namelijk integratie en immigratie, openbare veiligheid, onderwijs en 
kennis, economie en werkgelegenheid, sociale zekerheid, verkeer en vervoer en zorg 
en welzijn. Ook persoonlijk zijn er onderwerpen die van meer belang zijn: crimina
liteit, integratie, openbare veiligheid, onderwijs en kennis, sociale zekerheid, zorg 
en welzijn, economie en werkgelegenheid en Europa en internationaal beleid. Met 
name de opsomming van onderwerpen voor persoonlijk belang en het ontbreken van 
onderwerpen voor maatschappelijk belang bevestigen het beeld van meer persoon
lijk gericht gebruik van internet zoals gamen, informatie uitwisselen, chatten en 
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zoeken naar specifieke informatie en contacten, zoals dat naar voren komt uit het 
Jaarboek ict en samenleving 2006 (De Haan en Van ’t Hof 2006).

Over het algemeen valt op dat intensieve lezers van kranten en opiniebladen veel 
meer onderwerpen noemen dan intensieve tvkijkers. Dat is temeer opvallend daar 
mensen vaker de televisie dan dagbladen als bron van informatie gebruiken voor bin
nenlands nieuws en nieuws over de landelijke politiek. Dagbladen vormen vaker een 
informatiebron voor lokaal nieuws en politiek (De Haan en Huysmans 2002: 119). 
Wellicht zijn intensieve krantenlezers met het waarderen van onderwerpen eerder 
geneigd aan de lokale situatie te denken. Een andere mogelijkheid voor het verschil 
tussen tvkijkers en krantenlezers is het karakter van het medium; in nieuws en 
actualiteitenprogramma’s op tv is vaak maar ruimte voor een beperkt aantal onder
werpen, terwijl kranten en opiniebladen een breed scala aan onderwerpen bevatten.

We hadden verwacht dat intensieve nieuwsvolgers meer probleemgebieden 
zouden aanwijzen die men belangrijker acht voor regeringsbeleid of maatschappij. 
Deze veronderstelling blijkt niet geheel uit te komen als het gaat om het aanwijzen 
van onderwerpen die van belang zijn voor de maatschappij. Hoewel onder intensieve 
krantenlezers nog wel een rijtje onderwerpen naar boven komt, geven tvkijkers 
slechts één en internetters geen enkel onderwerp aan. Daarentegen benoemen 
intensieve nieuwsvolgers vaker onderwerpen waaraan men op persoonlijk gebied 
meer belang hecht. Of deze burgers nu bepaalde onderwerpen belangrijker vinden 
voor henzelf doordat ze bepaalde berichten lezen of beelden zien of dat men zich 
op berichten focust die men voor zichzelf belangrijk vindt, kan op grond van deze 
gegevens niet worden gezegd (vgl. Putnam 2000: 218).

Opvallend is dat intensieve tvkijkers en intensieve krantenlezers weinig onder
werpen delen die men van belang vindt, temeer omdat 37% van de intensieve 
krantenlezers heeft aangegeven een intensieve tvkijker te zijn. Naast het mogelijke 
verschil in karakter tussen media wat betreft de hoeveelheid onderwerpen kan hier 
aan worden toegevoegd dat beide nieuwsbronnen mogelijk andere berichten bena
drukken en dat sommige onderwerpen beter uit de verf komen in het ene dan in het 
andere medium. Mogelijk kan er zelfs sprake zijn van verdringing bij gebruik van 
meerdere media. Het ontrafelen van substitutie, aanvullings en verdringingseffec
ten van mediagebruik op de impact van onderwerpen valt buiten het bestek van dit 
hoofdstuk. We willen wel wijzen op de bevindingen van Berinsky en Kinder (2006). 
Zij stellen dat mensen een nieuwsitem anders interpreteerden en beoordeelden naar 
gelang de manier van presenteren van dat nieuwsitem. Televisie en gedrukte media 
verschillen behoorlijk in presentatie en kunnen over hetzelfde item andere opvat
tingen genereren. Ten slotte, internetters delen wat vaker onderwerpen met kranten
lezers.8 Wellicht leest een deel van de internetters het nieuws op de webpagina’s van 
dagbladen.
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5.4 Geen oordeel

Tot nu toe zijn we voorbijgegaan aan de ‘weet niet’antwoorden. Dat gebeurt vaak, 
maar is toch niet juist. De frequentie van dit ‘ongeldige’ antwoord kan ons namelijk 
iets leren over de mate waarin vragen begrijpelijk zijn en gaan over kwesties die bete
kenis hebben voor de respondent. Ook verschillen tussen groepen respondenten zijn 
daarbij van belang. Zijn er probleemgebieden waarbij burgers vaker moeite hebben 
om over de voorgelegde kwesties hun mening te geven? Als dat het geval is kan er 
sprake zijn van een vertekend beeld (vgl. Berinsky 2002), bijvoorbeeld doordat een 
bepaalde groep burgers de vragen niet kan of wil beantwoorden. Voorts kijken we of 
respondenten vaker moeite hebben met een oordeel over het belang van regeringsbe
leid dan over persoonlijk of maatschappelijk belang. We verwachten dat het beoor
delen van een item in het licht van het regeringsbeleid moeilijker zal zijn omdat dat 
enige kennis en informatie vergt. Daarom bekijken we of burgers die intensief het 
nieuws in de media volgen vaker een oordeel vellen over de voorgelegde stellingen.

Moeite met het beoordelen van probleemgebieden?
We hebben probleemgebieden geordend naar het ontbreken van een mening. In de 
ordening naar belangrijkheid staat het onderwerp Europa en internationaal beleid 
onderaan. Kent dit onderwerp ook de meeste respondenten die ‘weet niet’ hebben 
ingevuld? Om dat na te gaan hebben we binnen het onderwerp de afzonderlijke 
kwesties bekeken op ‘weet niet’antwoorden. Zo blijkt dat binnen het onderwerp 
Europa en internationaal beleid 8% van de respondenten een keer ‘weet niet’ ant
woordt; dat wil zeggen dat 92% alle kwesties over dat onderwerp heeft beantwoord 
met een oordeel. Dat is gelijk aan het gemiddelde over de twaalf terreinen. Het meest 
afwijkend is natuur en milieu waar slechts 87% van de respondenten alle vragen 
over alle kwesties van een geldig antwoord voorziet. Dat is niet een dusdanig grote 
afwijking dat de conclusie moet luiden dat dit bij uitstek een terrein is waarover niet 
geënquêteerd kan worden.

Zijn respondenten misschien vaker geneigd ‘weet niet’ te antwoorden als het gaat 
om belang voor het regeringsbeleid dan om persoonlijk of maatschappelijk belang? 
Inderdaad. Respondenten vellen bij het beoordelen van een item naar persoonlijk 
belang het vaakst een oordeel: 80% van de respondenten beantwoordde al deze 
kwesties. Het percentage is wat lager bij het belang van een item voor de maat
schappij, namelijk 73. Het laagste percentage is dat voor de kwesties aangaande 
het regeringsbeleid, namelijk 51. Als we de lat iets lager leggen en toestaan dat een 
respondent op één item ‘weet niet’ mag invullen, dan worden de verschillen wel iets 
kleiner maar blijven respondenten vaker een oordeel geven over kwesties van per
soonlijk belang (92%) dan over die van maatschappelijk belang (88%) of die van rege
ringsbeleid (70%). Blijkbaar vinden mensen het moeilijker te oordelen over kwesties 
van regeringsbeleid dan van persoonlijk of maatschappelijk belang.
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Mediagebruik en geen oordeel
We verwachten dat burgers die intensief het nieuws volgen via kranten of televisie 
vaker een oordeel hebben, met name als het gaat om prioriteit voor de regering en 
maatschappelijk belang. We richten ons op intensieve tvkijkers en intensieve kran
tenlezers omdat internet minder als informatieverschaffer over binnenlands nieuws 
en politiek wordt gebruikt (De Haan en Huysmans 2002: 119120)

Intensieve tvkijkers geven vaker een oordeel over de gewenste regeringsprioriteit 
dan niet intensieve tvkijkers. Dat geldt vooral voor de onderwerpen criminaliteit, 
onderwijs, natuur en milieu en zorg en welzijn. Het onderwerp integratie en immi
gratie is een uitzondering; hier vulden intensieve tvkijkers op een aantal kwesties 
juist vaker ‘weet niet’ in.

Er bestaat nauwelijks verschil tussen intensieve tvkijkers en minder intensieve 
tvkijkers als het gaat om het beantwoorden van kwesties van persoonlijk en maat
schappelijk belang. Intensieve tvkijkers hebben alleen vaker een oordeel over het 
maatschappelijk belang van enkele kwesties binnen de onderwerpen criminaliteit en 
verkeer en vervoer.

Intensieve lezers van kranten en opiniebladen beantwoorden vaker alle vragen 
over regeringsbeleid én over maatschappelijk belang. Dat geldt met name voor het 
regeringsbeleid; de beleidsonderwerpen waar meerdere kwesties vaker worden 
beantwoord zijn: verkeer en vervoer, openbare veiligheid, economie en werkgele
genheid, natuur en milieu, sociale zekerheid en Europa en internationaal beleid. 
Voor kwesties over maatschappelijk belang geldt dat met name voor het onderwerp 
sociale zekerheid.

Er bestaat geen verschil tussen intensieve krantenlezers en minder intensieve 
krantenlezers als het gaat om het beantwoorden van kwesties van persoonlijk 
belang. Binnen sommige onderwerpen beantwoorden intensieve krantenlezers soms 
een enkel item vaker; het betreft dan kwesties binnen de onderwerpen criminaliteit, 
openbare veiligheid, financiën en koopkracht en sociale zekerheid.

5.5 Slotbeschouwing

In dit hoofdstuk vroegen we ons af welke van de in de Belevingsmonitor voorgelegde 
twaalf probleemgebieden sterker onder burgers leven. We hebben daartoe ordenin
gen aangebracht in deze probleemgebieden naar de mate van belangrijkheid voor de 
maatschappij, de persoonlijke situatie en het regeringsbeleid. Om meer inzicht te 
krijgen in de belevingswereld van burgers hebben we burgers onderscheiden naar 
enkele sociaaldemografische achtergrondkenmerken en mediagebruik.

In het lijstje over belang voor het regeringsbeleid en ook in het lijstje over per
soonlijk belang is duidelijk een aantal probleemgebieden of onderwerpen aan te 
wijzen dat men belangrijker vindt en ook een aantal dat men niet zo belangrijk acht. 
Beide lijstjes verschillen echter nogal van elkaar in ordening van deze probleem
gebieden en vertonen dan ook weinig samenhang. Burgers vinden eigenlijk alle 
twaalf probleemgebieden uit de Belevingsmonitor behoorlijk belangrijk als het om 
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de maatschappij gaat. Zo staat weliswaar het onderwerp ‘Europa en internationaal 
beleid’ onderaan het lijstje van maatschappelijk belang, maar nog steeds vindt zo’n 
70% van de respondenten het belangrijk. Niettemin is er een ordening in de pro
bleemgebieden aan te geven naar maatschappelijk belang. Grosso modo kan men 
zeggen dat wat men maatschappelijk belangrijker vindt men ook graag terugziet in 
het regeringsbeleid. Persoonlijke prioriteiten spelen daar geen rol bij. Burgers maken 
blijkbaar een duidelijk onderscheid tussen privéleven enerzijds en maatschappij en 
regeringsbeleid anderzijds. Als de regering haar beleid meer wil afstemmen op wat 
er leeft onder de bevolking, biedt de ordening van probleemgebieden over maat
schappelijk belang daar meer houvast voor.

De onderscheiden sociaaldemografische groepen geven hun eigen accent aan wat 
zij belangrijk vinden met name in de persoonlijke levenssfeer. Zo vinden hoogopge
leiden onderwijs en kennis belangrijk en zien zij liever een terughoudende overheid; 
stedelingen zijn meer gericht op problematiek die zich vaker in de stad afspeelt zoals 
criminaliteit en integratie en immigratie; burgers uit lagere sociale klassen fixeren 
zich op thema’s rond veiligheid en zekerheid en ouderen meer op zorg en welzijn. 
Hoewel deze onderwerpen aansluiten bij de persoonlijke levenssfeer, blijkt dat de 
keuzes voor onderwerpen die van maatschappelijk belang worden geacht en die meer 
regeringsprioriteit verdienen los staan van de persoonlijke situatie.

Als we onderscheid maken naar mediagebruik valt op dat intensieve krantenlezers 
meer onderwerpen noemen die van belang zijn voor hen persoonlijk en voor de maat
schappij dan intensieve tvkijkers. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het verschil 
in het karakter van het medium; nieuwsuitzendingen op de televisie behandelen 
minder onderwerpen terwijl in dag en opiniebladen een breder scala aan bod komt. 
Opvallend is voorts dat er weinig overlap bestaat tussen intensieve krantenlezers 
en intensieve tvkijkers in de onderwerpen die men van belang acht. Het medium 
internet kent een eigen dimensie; het is eerder een informatiebron voor persoonlijke 
behoeften. Tussen de verschillende media lijken substitutie, complementaire en 
verdringingseffecten te bestaan. Het lijkt dan ook nuttig om respondenten te vragen 
naar hun mediagebruik als informatiebron.

Het beantwoorden van de in de inleiding van dit hoofdstuk geformuleerde 
vraagstellingen levert ons tegelijkertijd een aantal overwegingen op voor verder 
onderzoek naar zorgen, maatschappelijke problemen en politieke prioriteiten. Als 
we de vragenlijst bekijken valt een aantal zaken op. Ten eerste, de opdeling van pro
bleemgebieden in twee vragenblokken lijkt te zijn gemaakt met het idee dat bepaalde 
probleemgebieden met elkaar verwant zijn en dus bij elkaar horen. Om een vermoede 
samenhang tussen onderwerpen te toetsen is het beter om ze afzonderlijk te plaat
sen zodat een mogelijk zelfbevestigende voorspelling door vragenlijstconstructie 
voorkomen kan worden.

Ten tweede, respondenten kregen per probleemgebied en daarbinnen per item 
steeds de vraag voorgelegd hoe belangrijk die kwestie is voor hen persoonlijk, de 
maatschappij en het regeringsbeleid. Voor ordeningen is het vermoedelijk beter 
om een reeks onderwerpen te laten ordenen bij een gesloten vraag, of om bij een 
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open vraag een top drie of vijf te laten invullen; de respondent zal dan een afweging 
moeten maken. Hiermee omzeilt men het gevaar dat respondenten alles als belang
rijk invullen, zoals zich in de Belevingsmonitor enigszins voordeed bij het beoor
delen van kwesties naar maatschappelijk belang. Daarnaast zou de relatie tussen 
wat men persoonlijk, maatschappelijk of voor het regeringsbeleid belangrijk vindt 
sterker of duidelijker gemaakt kunnen worden door ze in de vraagstelling meer met 
elkaar te verbinden.

Ten derde, in de Belevingsmonitor varieert de lengte van de vragen nogal en 
hebben sommige vragen wel en andere vragen geen toelichting. Analyse toont dat 
er geen samenhang bestond tussen het geven van een toelichting bij een vraag en de 
mate van belangrijkheid van een item. Wel blijken kwesties met een kortere vraag
stelling wat vaker als belangrijker te worden beschouwd. Bij het opstellen van een 
vragenlijst verdienen vragen die ongeveer even lang zijn dan ook de voorkeur.

Ten slotte, terecht heeft men de optie ‘weet niet’ opgenomen als antwoordcate
gorie in de Belevingsmonitor. Zeker als het gaat om regeringsprioriteit kon of wilde 
niet iedereen een antwoord geven; met name intensieve krantenlezers en intensieve 
tvkijkers hebben vaker hun oordeel klaar. Het weglaten van de ‘weet niet’optie zou 
de uitkomsten waarschijnlijk hebben vertekend.
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Overzicht van alle voorgelegde onderwerpen
Vermeld is het terrein, het aantal respondenten, het onderwerp en het eraan toegekende belang 
voor de eigen persoon (% (zeer) belangrijk en het rangnummer), voor het land en voor het 
regeringsbeleid (% (iets) meer prioriteit en rangnummer); de onderwerpen staan op rangorde van 
persoonlijk belang

terreina n onderwerp

persoonlijk Nederland regering

% rang % rang % rang

V&V4 2155 verkeersveiligheid op de weg 93 1 95 1 74 20

FIN5 2106 toenemende kosten voor zorg 87 2 94 2 84 4

V&V5 2155 het bewust negeren van verkeersregels op de weg (fietsen door rood, negeren van 
verkeersborden, te hard rijden, bumperkleven)

85 3 90 8 77 15

ZOR1 1060 maatregelen om de zorg betaalbaar te houden (zoals de eigen bijdrage voor de thuiszorg, 
verkleining van het ziekenfondspakket)

85 4 92 3 83 6

ZOR4 1060 maatregelen om de zorg te verbeteren (zoals het verbeteren van de organisatie in instellingen en 
ziekenhuizen, het voorkomen van medische fouten en betere uitwisseling patiëntgegevens)

83 5 91 5 81 8

ZOR8 1039 hervormen in de zorg (zoals herziening ziektekostenstelsel, keuzevrijheid zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders, terugdringen wachtlijsten, verbeteren organisatie in ziekenhuizen, invoering no-claim, 
toegankelijk maken aanbod zorgaanbieders en zorgverzekeraars)

82 6 86 21 69 29

VEI3 2062 veiligheidsvoorzieningen in openbare gelegenheden, denkt u daarbij aan nooduitgangen, 
vluchtroutes en brandmelders

81 7 89 13 56 52

ZOR5 1573 controle op de veiligheid van voedsel 80 8 85 24 52 56

FIN1 2106 koopkrachtontwikkeling: besteedbaar inkomen 79 9 87 19 78 13

SOC3 2039 zekerheid van een goed pensioen (niet de AOW) 79 10 88 16 69 31

REL3 1556 betere dienstverlening door de overheid (meer klantgericht) 76 11 86 22 77 14

MIG9 498 radicalisering van jonge moslims (islamitische jongeren die gevoelig zijn voor islamitisch 
extremistisch gedachtegoed)

76 12 89 10 85 3

VEI4 2062 maatregelen die de burger kan treffen ter voorkoming van brand, inbraak en/of diefstal, 
de rol van de regering bestaat hier uit informeren, ondersteunen en/of subsidiëren

74 13 85 27 57 49

VEI5 2062 veiligheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, burgers en bedrijfsleven 74 14 83 38 62 45

CRI1 2089 aanwezigheid van toezichthouders op straat (politie, stads- en buurtwachten) 73 15 89 9 82 7

REL2 1556 beter presterende overheid (een efficiënter georganiseerde overheid met minder bureaucratie) 72 16 87 20 83 5

N&M2 2135 klimaatverandering 71 17 83 40 65 39

CRI5 2089 elkaar aanspreken op gedrag 71 18 82 42 68 36

N&M3 2135 energiezuinig wonen (bijvoorbeeld gebruik van alternatieve energiebronnen en groene energie) 70 19 82 41 64 43

O&K5 2080 vorming van leerlingen en studenten tot verantwoordelijke en actieve burgers 68 20 85 29 73 22

V&V1 2155 onderhoud aan wegen, spoorwegen en vaarwegen 67 21 88 17 66 38

MIG2 1617 eisen die gesteld worden aan immigranten (beheersing van de Nederlandse taal en kennis van 
de Nederlandse samenleving)

65 22 90 7 79 11

VEI1 2062 veiligheidsrisico’s in de woonomgeving (zoals industrie, opslag van brandbare stoffen en 
chemicaliën)

65 23 85 25 60 47

N&M5 2135 overstromingen en wateroverlast vanuit zee en rivieren 65 24 91 6 71 26
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Overzicht van alle voorgelegde onderwerpen
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83 5 91 5 81 8
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zorgaanbieders, terugdringen wachtlijsten, verbeteren organisatie in ziekenhuizen, invoering no-claim, 
toegankelijk maken aanbod zorgaanbieders en zorgverzekeraars)
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SOC3 2039 zekerheid van een goed pensioen (niet de AOW) 79 10 88 16 69 31

REL3 1556 betere dienstverlening door de overheid (meer klantgericht) 76 11 86 22 77 14

MIG9 498 radicalisering van jonge moslims (islamitische jongeren die gevoelig zijn voor islamitisch 
extremistisch gedachtegoed)

76 12 89 10 85 3

VEI4 2062 maatregelen die de burger kan treffen ter voorkoming van brand, inbraak en/of diefstal, 
de rol van de regering bestaat hier uit informeren, ondersteunen en/of subsidiëren

74 13 85 27 57 49

VEI5 2062 veiligheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, burgers en bedrijfsleven 74 14 83 38 62 45

CRI1 2089 aanwezigheid van toezichthouders op straat (politie, stads- en buurtwachten) 73 15 89 9 82 7

REL2 1556 beter presterende overheid (een efficiënter georganiseerde overheid met minder bureaucratie) 72 16 87 20 83 5

N&M2 2135 klimaatverandering 71 17 83 40 65 39

CRI5 2089 elkaar aanspreken op gedrag 71 18 82 42 68 36

N&M3 2135 energiezuinig wonen (bijvoorbeeld gebruik van alternatieve energiebronnen en groene energie) 70 19 82 41 64 43
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Overzicht van alle voorgelegde onderwerpen (vervolg)

terreina n onderwerp

persoonlijk Nederland regering

% rang % rang % rang

FIN2 2106 betaalbaarheid van woningen 63 25 83 39 69 35

ZOR6 519 stimuleren van zorg in de eigen woonomgeving (mantelzorg, gehandicaptenzorg, stimuleren 
vrijwilligerswerk, stimuleren samenwerking scholen, buurten en sportverenigingen, maatregelen om 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen)

63 26 82 44 72 23

CRI3 2089 risicojongeren (jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit) 62 27 89 11 88 1

ZOR9 1039 goede zorg voor nu en later (zoals inrichten van één loket bij de gemeente voor maatschappelijke 
ondersteuning zoals huishoudelijke verzorging en woningaanpassing (WMO), herziening AWBZ, 
maatregelen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, verbeteren van organisatie in 
instellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen)

62 28 85 28 69 28

ZOR2 1573 stimuleren van gezond gedrag (zoals campagnes gericht op niet roken, gezonder eten,
minder alcohol en meer bewegen)

61 29 78 50 50 58

MIG6 498 regels voor verplichte inburgering van immigranten in Nederland (beheersing van de 
Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving)

60 30 85 26 63 44

ECO1 2047 loonmatiging (minder salarisverhoging) om de economie te stimuleren 59 31 74 55 42 64

CRI2 2089 veelplegers (personen die meer dan 10 keer met de politie in aanraking zijn geweest,
vanwege zaken als diefstal, inbraak, vernieling, mishandeling, etc)

58 32 88 15 86 2

REL4 1556 ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld wijkinrichting,
zelf regelen van naschoolse opvang, buurtpreventie, verantwoordelijkheid bij geweld 
op straat en leesvaders/moeders)

57 33 76 53 65 40

O&K6 500 kwaliteit van leraren 57 34 89 13 73 21

REL1 1556 tegengaan van hinderlijke regels (wet- en regelgeving die volgens u tegenstrijdig of overbodig is) 57 35 78 51 69 30

ECO5 2047 stimuleren van de werkgelegenheid 56 36 92 4 80 10

ZOR7 519 aandacht voor jeugd (opvoedingsondersteuning, betere samenwerking tussen instanties jeugdzorg) 55 37 84 32 74 19

MIG8 498 de positie van allochtone moslims in de Nederlandse samenleving
(integratie/interactie met andere bevolkingsgroepen)

55 38 83 37 70 27

ECO4 2047 arbeidsparticipatie (het aantal werkenden ten opzichte van het aantal niet-werkenden) 53 39 84 32 71 24

FIN4 2106 veranderingen in de energiemarkt 51 40 65 61 49 60

SOC2 2039 controle op uitkeringen (fraude, misbruik) 50 41 88 18 77 16

CRI4 2089 de veiligheid in probleemwijken (wijken waarin veel problemen zijn met criminaliteit,
onveiligheid en overlast)

50 42 89 14 79 12

O&K2 2080 meer belastinggeld naar onderwijs en onderzoek, omdat dat goed is voor de economie 
(goed opgeleid personeel, kennisontwikkeling, -uitwisseling en –toepassing, productontwikkeling)

50 43 79 49 69 32

MIG4 2116 terugzenden van uitgeprocedeerde asielzoekers (vreemdelingen die definitief te horen
hebben gekregen dat ze moeten terugkeren naar hun thuisland)

49 44 84 30 65 41

FIN3 2106 belastingmaatregelen voor kwetsbare groepen (65+, gezinnen met een laag inkomen),
om achteruitgang in koopkracht te beperken

49 45 83 36 74 18

EUR2 2033 de financiële bijdrage van Nederland aan de EU in vergelijking met andere landen 48 46 79 48 53 54
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Overzicht van alle voorgelegde onderwerpen (vervolg)

terreina n onderwerp

persoonlijk Nederland regering

% rang % rang % rang

FIN2 2106 betaalbaarheid van woningen 63 25 83 39 69 35

ZOR6 519 stimuleren van zorg in de eigen woonomgeving (mantelzorg, gehandicaptenzorg, stimuleren 
vrijwilligerswerk, stimuleren samenwerking scholen, buurten en sportverenigingen, maatregelen om 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen)

63 26 82 44 72 23

CRI3 2089 risicojongeren (jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit) 62 27 89 11 88 1

ZOR9 1039 goede zorg voor nu en later (zoals inrichten van één loket bij de gemeente voor maatschappelijke 
ondersteuning zoals huishoudelijke verzorging en woningaanpassing (WMO), herziening AWBZ, 
maatregelen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, verbeteren van organisatie in 
instellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen)

62 28 85 28 69 28

ZOR2 1573 stimuleren van gezond gedrag (zoals campagnes gericht op niet roken, gezonder eten,
minder alcohol en meer bewegen)

61 29 78 50 50 58

MIG6 498 regels voor verplichte inburgering van immigranten in Nederland (beheersing van de 
Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving)

60 30 85 26 63 44

ECO1 2047 loonmatiging (minder salarisverhoging) om de economie te stimuleren 59 31 74 55 42 64

CRI2 2089 veelplegers (personen die meer dan 10 keer met de politie in aanraking zijn geweest,
vanwege zaken als diefstal, inbraak, vernieling, mishandeling, etc)

58 32 88 15 86 2

REL4 1556 ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld wijkinrichting,
zelf regelen van naschoolse opvang, buurtpreventie, verantwoordelijkheid bij geweld 
op straat en leesvaders/moeders)

57 33 76 53 65 40

O&K6 500 kwaliteit van leraren 57 34 89 13 73 21

REL1 1556 tegengaan van hinderlijke regels (wet- en regelgeving die volgens u tegenstrijdig of overbodig is) 57 35 78 51 69 30

ECO5 2047 stimuleren van de werkgelegenheid 56 36 92 4 80 10

ZOR7 519 aandacht voor jeugd (opvoedingsondersteuning, betere samenwerking tussen instanties jeugdzorg) 55 37 84 32 74 19

MIG8 498 de positie van allochtone moslims in de Nederlandse samenleving
(integratie/interactie met andere bevolkingsgroepen)

55 38 83 37 70 27

ECO4 2047 arbeidsparticipatie (het aantal werkenden ten opzichte van het aantal niet-werkenden) 53 39 84 32 71 24

FIN4 2106 veranderingen in de energiemarkt 51 40 65 61 49 60

SOC2 2039 controle op uitkeringen (fraude, misbruik) 50 41 88 18 77 16

CRI4 2089 de veiligheid in probleemwijken (wijken waarin veel problemen zijn met criminaliteit,
onveiligheid en overlast)

50 42 89 14 79 12

O&K2 2080 meer belastinggeld naar onderwijs en onderzoek, omdat dat goed is voor de economie 
(goed opgeleid personeel, kennisontwikkeling, -uitwisseling en –toepassing, productontwikkeling)

50 43 79 49 69 32

MIG4 2116 terugzenden van uitgeprocedeerde asielzoekers (vreemdelingen die definitief te horen
hebben gekregen dat ze moeten terugkeren naar hun thuisland)

49 44 84 30 65 41

FIN3 2106 belastingmaatregelen voor kwetsbare groepen (65+, gezinnen met een laag inkomen),
om achteruitgang in koopkracht te beperken

49 45 83 36 74 18

EUR2 2033 de financiële bijdrage van Nederland aan de EU in vergelijking met andere landen 48 46 79 48 53 54
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Overzicht van alle voorgelegde onderwerpen (vervolg)

terreina n onderwerp

persoonlijk Nederland regering

% rang % rang % rang

MIG7 498 toelatingseisen aan immigranten (minimum-leeftijdseis, inkomenseis, toelatingstoets, 
verblijfsdoel, verblijfsduur, e.d.)

48 47 81 45 67 37

O&K3 1581 tekort aan leraren 46 48 85 23 80 9

EUR3 2033 Europese samenwerking op het gebied van asielbeleid (zoals het tegengaan van asielshoppen) 46 49 80 47 56 51

ECO3 2047 bedreigingen voor de Nederlandse economie door andere landen 
(bijv. door concurrentie van andere landen met goedkope en goed opgeleide werknemers)

45 50 84 33 71 25

SOC1 2039 veranderingen in de WAO (Wet arbeidsongeschiktheid) en WW 44 51 84 34 60 48

V&V2 2155 duur van de reistijden op snelwegen en 80-km-wegen 43 52 72 56 55 53

ZOR10 513 samenhang in jeugdbeleid (opvoedingsondersteuning, betere samenwerking
tussen instanties jeugdzorg)

42 53 80 46 69 33

O&K4 2080 leerlingen en studenten die het onderwijs zonder diploma verlaten 41 54 83 35 76 17

MIG1 1617 het ontstaan van meer wijken waar veel immigranten wonen(immigranten zijn mensen
die zelf in het buitenland geboren zijn of waarvan een ouder in het buitenland geboren is)

40 55 76 52 64 42

EUR5 2033 de vermindering van armoede in ontwikkelingslanden door de bestrijding van hiv/aids 40 56 56 67 41 66

ZOR3 541 het bevorderen van vrijwilligerswerk 39 57 66 59 53 55

O&K1 2080 meer vrijheid voor scholen en onderwijsinstellingen om zelf te bepalen hoe ze hun 
onderwijs organiseren (vakken, roosters, vierdaagse schoolweek, toelatingsexamens
voor hoger onderwijs, etc.)

38 58 71 57 61 46

SOC4 2039 levensloopregeling (mogelijkheid om verlof te sparen voor andere activiteiten naast het werk,
zoals zorg, eigen ontwikkeling, prepensioen)

35 59 54 68 44 63

REL5 1556 het uiten van een godsdienst bij het uitoefenen van publieke functies (hoofddoeken, 
keppeltjes of een hangertje met een kruisje, gedragen door bijvoorbeeld ambtenaren, verplegend 
personeel, leraren en loketmedewerkers)

34 60 54 69 41 67

N&M1 2135 woningbouw op het platteland 33 61 54 70 40 68

VEI2 2062 het doorberekenen van kosten voor hulpverleningsdiensten aan de organisatoren van 
grote evenementen

30 62 60 65 47 62

EUR1 2033 de mogelijke verdere uitbreiding van de EU (Europese Unie) 
met Turkije en Balkanlanden (zoals Kroatië)

29 63 64 63 30 69

EUR4 2033 de inzet van Nederlandse militairen bij vredesmissies (zoals Irak en Afghanistan) 28 64 66 60 20 70

MIG3 1617 de positie van allochtone moslimvrouwen 27 65 65 62 57 50

V&V3 2155 het op tijd en geregeld rijden van treinen 27 66 82 43 69 34

SOC5 2039 bijzondere bijstand: extra bijdrage voor bijzondere kosten voor mensen in de bijstand 
(bijvoorbeeld vervanging van een wasmachine)

27 67 69 58 50 59

N&M4 2135 stimuleren van duurzaam ondernemen 25 68 58 66 41 65

MIG5 1617 regels voor trouwen met een partner uit het buitenland
(deze gelden voor iedereen die een partner trouwt die uit het buitenland komt, ongeacht uit welk land)

23 69 61 64 48 61

ECO2 2047 behoud en ontwikkeling van internationale concurrentiepositie van de mainports 
( Schiphol, havens, e.d.)

22 70 75 54 51 57

a CRI: criminaliteit; ECO: economie en werkgelegenheid; EUR: Europa en internationaal beleid; FIN: financiën 
en koopkracht; MIG: integratie en immigratie; N&M: natuur en milieu; O&K: onderwijs en kennis; 
REL:de relatie tussen burger en overheid; SOC: sociale zekerheid; VEI: openbare veiligheid; V&V: verkeer en vervoer; 
ZOR: zorg en welzijn.

Bron: Rijksbrede Belevingsmonitor 2004-2005
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Overzicht van alle voorgelegde onderwerpen (vervolg)

terreina n onderwerp

persoonlijk Nederland regering

% rang % rang % rang

MIG7 498 toelatingseisen aan immigranten (minimum-leeftijdseis, inkomenseis, toelatingstoets, 
verblijfsdoel, verblijfsduur, e.d.)

48 47 81 45 67 37

O&K3 1581 tekort aan leraren 46 48 85 23 80 9

EUR3 2033 Europese samenwerking op het gebied van asielbeleid (zoals het tegengaan van asielshoppen) 46 49 80 47 56 51

ECO3 2047 bedreigingen voor de Nederlandse economie door andere landen 
(bijv. door concurrentie van andere landen met goedkope en goed opgeleide werknemers)

45 50 84 33 71 25

SOC1 2039 veranderingen in de WAO (Wet arbeidsongeschiktheid) en WW 44 51 84 34 60 48

V&V2 2155 duur van de reistijden op snelwegen en 80-km-wegen 43 52 72 56 55 53

ZOR10 513 samenhang in jeugdbeleid (opvoedingsondersteuning, betere samenwerking
tussen instanties jeugdzorg)

42 53 80 46 69 33

O&K4 2080 leerlingen en studenten die het onderwijs zonder diploma verlaten 41 54 83 35 76 17

MIG1 1617 het ontstaan van meer wijken waar veel immigranten wonen(immigranten zijn mensen
die zelf in het buitenland geboren zijn of waarvan een ouder in het buitenland geboren is)

40 55 76 52 64 42

EUR5 2033 de vermindering van armoede in ontwikkelingslanden door de bestrijding van hiv/aids 40 56 56 67 41 66

ZOR3 541 het bevorderen van vrijwilligerswerk 39 57 66 59 53 55

O&K1 2080 meer vrijheid voor scholen en onderwijsinstellingen om zelf te bepalen hoe ze hun 
onderwijs organiseren (vakken, roosters, vierdaagse schoolweek, toelatingsexamens
voor hoger onderwijs, etc.)

38 58 71 57 61 46

SOC4 2039 levensloopregeling (mogelijkheid om verlof te sparen voor andere activiteiten naast het werk,
zoals zorg, eigen ontwikkeling, prepensioen)

35 59 54 68 44 63

REL5 1556 het uiten van een godsdienst bij het uitoefenen van publieke functies (hoofddoeken, 
keppeltjes of een hangertje met een kruisje, gedragen door bijvoorbeeld ambtenaren, verplegend 
personeel, leraren en loketmedewerkers)

34 60 54 69 41 67

N&M1 2135 woningbouw op het platteland 33 61 54 70 40 68

VEI2 2062 het doorberekenen van kosten voor hulpverleningsdiensten aan de organisatoren van 
grote evenementen

30 62 60 65 47 62

EUR1 2033 de mogelijke verdere uitbreiding van de EU (Europese Unie) 
met Turkije en Balkanlanden (zoals Kroatië)

29 63 64 63 30 69

EUR4 2033 de inzet van Nederlandse militairen bij vredesmissies (zoals Irak en Afghanistan) 28 64 66 60 20 70

MIG3 1617 de positie van allochtone moslimvrouwen 27 65 65 62 57 50

V&V3 2155 het op tijd en geregeld rijden van treinen 27 66 82 43 69 34

SOC5 2039 bijzondere bijstand: extra bijdrage voor bijzondere kosten voor mensen in de bijstand 
(bijvoorbeeld vervanging van een wasmachine)

27 67 69 58 50 59

N&M4 2135 stimuleren van duurzaam ondernemen 25 68 58 66 41 65

MIG5 1617 regels voor trouwen met een partner uit het buitenland
(deze gelden voor iedereen die een partner trouwt die uit het buitenland komt, ongeacht uit welk land)

23 69 61 64 48 61

ECO2 2047 behoud en ontwikkeling van internationale concurrentiepositie van de mainports 
( Schiphol, havens, e.d.)

22 70 75 54 51 57

a CRI: criminaliteit; ECO: economie en werkgelegenheid; EUR: Europa en internationaal beleid; FIN: financiën 
en koopkracht; MIG: integratie en immigratie; N&M: natuur en milieu; O&K: onderwijs en kennis; 
REL:de relatie tussen burger en overheid; SOC: sociale zekerheid; VEI: openbare veiligheid; V&V: verkeer en vervoer; 
ZOR: zorg en welzijn.

Bron: Rijksbrede Belevingsmonitor 2004-2005
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Noten

1 Er is gewogen naar de volgende vijf sociaaleconomische kenmerken: opleiding, posi
tie in het huishouden, leeftijd, geslacht en gezinsgrootte. Voor meer uitleg over deze 
wegingprocedure zie Schieven en Donze (2004: 145146).

2 Gemiddeld omvatte de gehele vraagstelling 103 karakters met een standaarddeviatie 
van 63.

3 De waarden van de rangordecorrelatiecoëfficiënt Spearman’s rho voor het verband 
van het aantal karakters in de vraagtekst met persoonlijk belang = 0,33 (p=0,01, 
n=70), met maatschappelijk belang = 0,35 (p=0,00, n=70) en met belang voor 
 regeringsbeleid = 0,42 (p=0,00, n=70).

4 De rangordes van de onderwerpen in de lijstjes van persoonlijk en maatschappelijk 
belang tonen eveneens een redelijke samenhang (Spearman’s Rho 0,60; p = 0,04).

5 We gebruiken hiervoor multivariate analyse, waarmee we gemiddelden tussen ver
schillende groepen op meerdere terreinen tegelijkertijd met elkaar vergelijken. Eerst 
toetsen we per probleemgebied in een multivariate analyse of er significante verschil
len zijn. Als dit het geval was, toetsen we de afzonderlijke kwesties in een univariate 
analyse. 

6 Met name in de grootste steden wonen relatief veel allochtonen (Van Duin et al. 2006: 
54, 62), ontvangen relatief veel inwoners een bijstandsuitkering (cbs 2006: 104), zijn 
relatief meer inwoners vaker slachtoffer van criminaliteit en heerst er een sterker 
gevoel van onveiligheid (cbs 2007: 181).

7 Deze antipathie tegen Europa zien we ook terug in opvattingen over steun voor Neder
lands eulidmaatschap onder lageropgeleiden (Dekker et al. 2007: 6468).

8 Tussen intensieve tvkijkers en intensieve kranten en opiniebladenlezers bestaat 
nauwelijks verschil in het gebruik van internet voor actualiteiten. In beide groepen 
gebruikt zo’n 20% internet voor nieuws. 
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6 Achtergronden van vertrouwen in de regering

Peter Tammes

Met hetzelfde databestand als uit hoofdstuk 5, de Belevingsmonitor van de acht 
kwartalen van 2004 en 2005, bekijken we nu het vertrouwen in de regering. Dat 
concept krijgt wereldwijd al decennia aandacht van politicologen en heeft sinds 
2002 in Nederland sterk in de publieke belangstelling gestaan. Ik ga hier niet in op 
de uiteenlopende betekenissen van het begrip vertrouwen en de mate waarin die 
(kunnen) worden gemeten in bevolkingsenquêtes. Uitgangspunt is hier het in enquê
tes rechtstreeks nagevraagde vertrouwen in de regering. Daarmee wordt slechts een 
diffuus oordeel over de prestaties en het imago van de regering gemeten (Dekker et 
al. 2004b: 24), maar de veranderingen die daarin optreden en de verschillen tussen 
bevolkingsgroepen zijn op zich interessant. Voor we op die verschillen ingaan, kort 
iets over het niveau van vertrouwen in een langer tijdsperspectief. Op basis van gege
vens van de World Values Surveys wijzen Catterberg en Moreno (2005: 35) van zestien 
gevestigde Europese democratieën Nederland aan als het land met de sterkste stij
ging van vertrouwen in het parlement in de jaren tachtig en negentig; de meeste van 
deze landen laten een daling zien. Eurobarometergegevens in figuur 6.1 laten voor 
Nederland vanaf eind 2001 tot eind 2003 een sterke daling van het vertrouwen in het 
parlement en in de regering zien.

Deze daling is sterker dan in andere Europese landen. In onze onderzoeksperiode, 
20042005, blijft het vertrouwen in de regering laag, daarna stijgt het weer iets in 
figuur 6.1 en ook volgens andere bronnen (Dekker en Steenvoorden 2008).

In paragraaf 6.1 ga ik eerst in op eerder onderzoek naar verschillen in vertrouwen 
in de regering en verklaringen daarvoor, en vervolgens in paragraaf 6.2 op de meting 
van het vertrouwen en van waarschijnlijk verschilmakende en mogelijk verklarende 
kenmerken in de Belevingsmotor in 2004 en 2005. De paragrafen 6.3 en 6.4 bevatten 
een analyse van de vertrouwensverschillen. Net als in hoofdstuk 5 besteed ik extra 
aandacht aan het mediagebruik (§ 6.5), om af te sluiten met een samenvatting en 
methodische reflecties (§ 6.6).
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Figuur 6.1
Geneigd tot vertrouwen in parlement en regering 1997-2006: bevolking van 15+ (in procenten)
Figuur 6.1
Titel

Bron: Eurobarometers 48-66; http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm 
(geraadpleegd op 24 juli 2007)
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6.1 Verschillen in vertrouwen in eerder onderzoek

In eerdere onderzoeken naar vertrouwen in de regering zijn diverse persoons en 
achtergrondkenmerken naar voren gebracht om verschillen tussen burgers te 
beschrijven en te verklaren. Zonder de pretentie te hebben uitputtend te zijn, geven 
we hier een overzicht van onderscheidende en verklarende kenmerken.

Van de Walle (2004) concludeert in zijn onderzoek naar de waardering van de 
Belgische overheid dat ervaringen van burgers met specifieke overheidsdiensten geen 
rol spelen in de algemene houding tegenover de overheid. Belangrijker zijn de sociale 
context en de maatschappelijk heersende opvattingen waarbinnen burgers hun 
opinies over de overheid vormen. Herstel in vertrouwen in de Belgische regering zou 
dan ook niet zozeer gezocht moeten worden in het hervormen van overheidsdiensten 
maar eerder in het volgen en beïnvloeden van sociale opinies. De Belevingsmonitor 
bevat opinies en een reeks sociale kenmerken van burgers. Deze monitor biedt ons 
daarom goede mogelijkheden om burgers naar deze kenmerken in te delen en een 
empirisch toetsbaar model te creëren dat aangeeft welke kenmerken en opinies een 
positieve of negatieve invloed hebben op het vertrouwen in de Nederlandse regering.

Wat gangbare sociaaldemografische kenmerken betreft vinden Dekker et al. 
(2004a: 73) in het politiek turbulente jaar 2002 dat hoogopgeleiden en kerkgangers 
minder politieke onvrede toonden en het verschil in politieke onverschilligheid 
geheel voor rekening kwam van opleidingsniveau. De lpf, de partij die het sterkst 
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politieke onvrede uitte over het voorgaande ‘paarse’ beleid, kreeg 1,4 miljoen stem
men tijdens de verkiezingen in 2002 (Lucardie 2003: 1032). Vergeleken met de PvdA, 
een van de paarse coalitiepartijen, ontving de lpf overwegend meer stemmen van 
jongeren, mannen, kerkgangers, lageropgeleiden en burgers uit de hogere sociale 
klassen (Bélanger en Aarts 2006: 12). Deze bevindingen wijzen op politieke onvrede 
onder meer onder mannen, lageropgeleiden en hogere sociale klassen. Tonen 
deze groepen ook een lager vertrouwen in de Nederlandse regering in de periode 
 20042005?

Dogan (2005: 46) deelde respondenten uit negen Europese landen op in genera
ties. Zijn opdeling toont dat jongere generaties minder vertrouwen hadden in insti
tuten dan oudere generaties. In lijn met deze bevindingen delen we respondenten uit 
de Belevingsmonitor op in geboortecohorten. De gegevens in de Belevingsmonitor 
bieden ons de mogelijkheid om burgers ook naar andere, minder vaak onderzochte, 
sociaaldemografische kenmerken in te delen, zoals gezinscyclus en stedelijkheid 
van het woongebied. Zo toont de leefsituatie van plattelanders over het algemeen een 
positief beeld vergeleken met dat van stedelingen (Simon et al. 2006). Mensen door
lopen verschillende levenslooptransities waaronder die van huishoud en gezinsvor
ming een belangrijke is; samenwonen en kinderen krijgen verhogen niet alleen de 
tevredenheid met het leven, ze plaatsen mensen ook in een ander levensperspectief 
(zie bijv. Van Sluijs 2005). Bestaan er verschillen in de mate van vertrouwen in de 
Nederlandse regering tussen burgers van verschillende generaties, in verschillende 
gezinsfasen en wonend in gebieden met een verschillende mate van stedelijkheid?

Een ander onderscheid van burgers is die naar leefstijlen. The SmartAgent 
Company deelt burgers op naar de volgende leefstijlen: geëngageerden, geborgen
heidzoekers, anoniemen, gezelligheidzoekers, zekerheidzoekers en ambitieuzen. 
Tussen de leefstijlen zouden verschillen in de mate van vertrouwen in de regering 
kunnen bestaan. Zo zijn volgens Schieven en Donze (2004) geëngageerden kritisch 
en mondig, hebben anoniemen een wantrouwende houding en zouden zekerheid
zoekers zich politiek gedepriveerd voelen. Naar verwachtingen zullen deze drie 
leefstijlen minder vertrouwen hebben in de regering dan de andere genoemde 
leefstijlen. De bevindingen van Arnold (2006) met gegevens uit de Belevingsmonitor 
over december 2004 en maart 2005 kwamen deels overeen met deze verwachtingen: 
geëngageerden, anoniemen en gezelligheidzoekers toonden minder vertrouwen, 
en ambitieuzen en geborgenheidzoekers meer vertrouwen in de regering, terwijl 
zekerheidzoekers niet laag of hoog scoorden op vertrouwen. Bestaan deze verschil
len tussen burgersegmenten in de mate van vertrouwen in de regering ook als we 
gegevens over een langere periode bij elkaar nemen?

Volgens Van der Wouden en Kullberg (2002) is de belangstelling voor leefstijlen 
gelegen in de beperkingen van de klassieke sociale achtergrondkenmerken. Leef
stijlen bestaan echter uit de uitingen van sociale positie en leefstijlanalyse is derhalve 
geen vervanging van analyse van sociale achtergrond, zo stelt Ganzeboom (1988: 
91). De vraag doet zich hier voor of leefstijlen meer bepalend zijn voor de mate van 
vertrouwen in de regering dan sociaaldemografische kenmerken.
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Niet alleen sociaaldemografische kenmerken of leefstijlen kunnen van invloed zijn 
op iemands vertrouwen in de regering, zo ook politieke interesse en opvattingen 
over het politieke bedrijf. Ulbig (2002) toont dat degenen die ontevreden zijn over het 
politieke bedrijf minder vertrouwen hebben in de regering. Daarbij moet gedacht 
worden aan opvattingen zoals die over bekwaamheden en belangen van Kamerle
den en ministers en de (des)interesse van politici voor denkbeelden onder burgers. 
Later onderzoek onder Nederlandse burgers toont dat ongenoegen over het politieke 
bedrijf samenhangt met een lager vertrouwen in de Nederlandse regering (Dekker 
2006). Tonen burgers met een groter ongenoegen over het politieke bedrijf minder 
vertrouwen in de regering? De verwachting over politieke interesse en de mate van 
vertrouwen in de regering is minder eenduidig. Enerzijds wijst Putnam (1995: 68) 
erop dat een daling in politieke en maatschappelijke betrokkenheid samengaat met 
een daling van vertrouwen in de regering. Anderzijds kunnen burgers die de politiek 
in de media op de voet volgen dat juist doen omdat zij de regering niet vertrouwen 
(vgl. Warren 1996: 49). Tonen burgers met een grotere politieke interesse minder 
vertrouwen in de regering?

Vaak hangt het vertrouwen in een instituut in de samenleving in zekere mate 
samen met het vertrouwen in andere instituten en in de medemens in die samenle
ving (vgl. Becker en Dekker 2005: 352; Dekker et al. 2004a: 21). Is het zo dat burgers 
die weinig vertrouwen hebben in de instituten en de mensen in de samenleving ook 
weinig vertrouwen tonen in de Nederlandse regering?

In de literatuur is gewezen op de samenhang tussen economische conjunctuur en 
onvrede over de zittende regering (vgl. Van Eijk 2004). In het onderzoek van Kampen 
en Van de Walle (2004: 13) blijkt vertrouwen in de Belgische regering sterk samen te 
hangen met consumentenvertrouwen. Zij concludeerden dan ook dat bij het gepeilde 
vertrouwen in een regering rekening moet worden gehouden met de staat van de 
economie in het algemeen en met het consumentenvertrouwen in het bijzonder. 
De gegevens in de Belevingsmonitor bieden ons informatie over het vertrouwen van 
burgers in de Nederlandse economie. We zullen het door de respondenten aangege
ven vertrouwen in de economie dan ook leggen naast de eerder onderscheiden groe
pen en leefstijlen. De vraag is dan hoe sterk het effect van vertrouwen in de economie 
is op het vertrouwen in de regering.

6.2 De gegevens

De centrale vraag van de Belevingsmonitor voor dit hoofdstuk luidt: ‘Hoeveel 
vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende onderwerpen en instellingen?’, 
waarna onder andere de Nederlandse regering wordt genoemd. De antwoord
mogelijkheden zijn een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) tot en met 10 (zeer 
veel vertrouwen) en ‘weet niet’. In de acht kwartalen van 20042005 fluctueert het 
gemiddelde van deze ‘rapportcijfers’ voor de regering tussen 4,2 en 4,6. Het aan
deel respondenten dat een 610 geeft (een ‘voldoende’) fluctueert tussen 30 en 37% 
(Schieven en Donze 2004: 21). In het gecombineerde bestand van de acht kwartalen 
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geven 8.050 respondenten gemiddeld een 4,4. De meest gegeven cijfers zijn een 5 en 
een 6 (beide 18%). Ook een 7 wordt regelmatig gegeven (11%), maar cijfers daarboven 
zelden (samen nog geen 5%). Daarentegen wordt vaak een laag of zeer laag cijfer 
gegeven: 14% een 4, 13% een 3, 9% een 2 en 11% een 1.

Wie geven een hoog of een laag cijfer? Geïnspireerd door de literatuur in para
graaf 6.1 zullen we naar diverse sociaaldemografische kenmerken kijken, alsmede 
naar houdingen en leefstijlkenmerken. In tabel 6.1 staan de twaalf variabelen 
beschreven die worden gebruikt om de achtergronden van verschillen in vertrouwen 
in de regering te onderzoeken.

Tabel 6.1
Overzicht van variabelen om vertrouwen in de regering te onderzoeken

vertrouwen  
in regering

schaal 1-10: ‘hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende onderwerpen en 
instellingen?’, en ‘in de Nederlandse regering?’

geslacht vrouw = 0 en man = 1

gezinscyclus 7 fasen

sociale  
klasse

5 klassen: A= welgestelden, B1= middengroep (bovenlaag), B2= middengroep (onderlaag), 
C= minder welgestelden, D= minst welgestelden. 

opleiding 7 onderwijsniveaus: HW = hoger wetenschappelijk onderwijs, HB = hoger beroepsonderwijs, 
HA = hoger algemeen onderwijs, MB = middelbaar beroepsonderwijs, MA = middelbaar 
algemeen onderwijs, LB = lager beroepsonderwijs, LA = lager algemeen onderwijs

stedelijkheid 5 maten van stedelijkheid 

generatie gecodeerd naar geboortecohorten van Becker (1992): vooroorlogs (1910-1930), stille 
 (1931-1940), protest (1941-1955), verloren (1956-1970), jongste (1971-1986)

leefstijlen BSR-segmentena: zekerheidzoekers, ambitieuzen, geborgenheidzoekers, gezelligheidzoekers, 
geëngageerden, anoniemen

ongenoegen over 
politieke bedrijf

schaal (Cronbach’s alfa: 0,76) bestaande uit de mate van instemming met zes stellingen 
(vijfpuntsschaal van zeer oneens tot zeer eens): ‘mensen zoals ik hebben geen enkele invloed 
op wat de regering doet’, ‘ik denk niet dat Kamerleden en ministers veel geven om wat mensen 
als ik denken’, ‘soms lijkt de politiek zo ingewikkeld dat mensen zoals ik niet echt begrijpen 
wat er speelt’, ‘de meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen’ (omgekeerd), 
‘Kamerleden letten te veel op het belang van enkele machtige groepen in plaats van op het 
algemeen belang’ en ‘tegen beter weten in beloven politici meer dan ze waar kunnen maken’

politieke  
interesse

schaal (Cronbach’s alfa: 0,87) bestaande uit de mate van instemming met drie stellingen 
(vijfpuntsschaal van past helemaal niet tot past heel erg ): ‘ik zorg ervoor dat ik goed op de 
hoogte blijf van het regeringsbeleid’, ‘ik praat met vrienden en kennissen vaak over politieke 
onderwerpen’ en ‘ik ben zeer geïnteresseerd in politieke onderwerpen’

sociaal  
vertrouwen

instemming met de stelling ‘tegenwoordig weet je echt niet meer op wie of wat je nog kunt 
 vertrouwen’; vijfpuntsschaal gehercodeerd naar (zeer) eens = 1 vs. neutraal en (zeer) 
oneens = 0

altruïsme vijfpuntsschaal (van past helemaal niet tot past heel erg): ‘ik voel me pas goed als ik me kan 
inzetten voor een gemeenschappelijk doel’, omgekeerd naar past (heel) erg = 1 en neutraal, 
past (helemaal) niet = 0

vertrouwen in  
de economie

schaal 1-10: Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende onderwerpen en 
i nstellingen? – De Nederlandse economie?

a Deze groepen zijn onderscheiden door de SmartAgent® Company en worden toegelicht in de rapporten van 
MarketResponse (bijv. Schieven en Donze 2004)
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De bestanden zijn herwogen op sociaaldemografische samenstelling (opleiding, 
positie in het huishouden, leeftijd, geslacht en gezinsgrootte; zie Schieven en Donze 
2004: 145146). Respondenten met ontbrekende waarden op één van twaalf varia
belen zijn weggelaten uit de analyse, waardoor in elk analysemodel steeds dezelfde 
respondenten zijn opgenomen.

6.3 Achtergronden van vertrouwen vergeleken

We kijken achtereenvolgens naar verschillen in gemiddeld vertrouwen in de regering 
naar sociaaldemografische kenmerken, leefstijlen, politieke houding, sociaal ver
trouwen en vertrouwen in de Nederlandse economie. Dat doen we cumulatief: in elke 
stap wordt er een typering toegevoegd. In totaal nemen we vijf analysestappen en de 
resultaten presenteren we in vijf opeenvolgende modellen.

Sociale achtergrond
In onze eerste stap zijn burgers getypeerd naar sociaaldemografische kenmerken. 
Het eerste model van tabel 6.2 toont dat mannen meer vertrouwen in de Nederlandse 
regering hebben dan vrouwen. De twee hoogste sociale klassen tonen meer en de 
twee laagste sociale klassen minder vertrouwen in de regering dan de middenklasse, 
de referentiecategorie. Een duidelijke scheiding is te zien tussen de onderwijs
niveaus: hoogopgeleiden hebben meer vertrouwen in de regering en laagopgeleiden 
hebben minder vertrouwen dan middelbaar opgeleiden. Met name de laagst opgelei
den hebben minder vertrouwen in de regering. Wat betreft de stedelijkheid blijkt dat 
naarmate burgers in een meer stedelijk gebied wonen zij minder vertrouwen in de 
regering hebben. 

Tabel 6.2
Achtergronden van vertrouwen in de regering, 2004-2005, B-coëfficiënten van gewogen 
multipele lineaire regressiemodellen (n = 6.998)a

1  
sociaaldemografische 
kenmerken

2  
leef-
stijl

3  
politieke 
houding

4  
sociaal 
vertrouwen

5  
vertrouwen in 
de economie

constante 4,58 4,64 4,52 4,77 1,86

sociale achtergrond

man ,15 ,13 ,11 ,11 -,12

2 pers.hh. jong ,02 -,03 -,07 -,08 -,16

2+ hh. kind jong ,08 ,02 ,04 ,04 -,02

2+ hh. kind oud (12+) -,14 -,19 -,15 -,15 -,20

2 pers.hh. oud -,04 -,09 ,00 -,01 -,18
a Referentiecategorieën: vrouw, jonge alleenstaanden, sociale klasse B2, middelbaar beroepsonderwijs (MB), jongste 

generatie, leefstijl zekerheidzoekers, weinig stedelijk woongebied. Vet = p <,05; cursief p = <,1.
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Tabel 6.2 (vervolg)

1  
sociaaldemografische 
kenmerken

2  
leef-
stijl

3  
politieke 
houding

4  
sociaal 
vertrouwen

5  
vertrouwen in 
de economie

alleenstaand oud -,06 -,04 -,07 -,07 -,13

andere gezinsvorm -,46 -,52 -,10 -,09 -,26

sociale klasse a ,43 ,41 ,23 ,22 ,09

sociale klasse b1 ,22 ,21 ,16 ,16 ,05

sociale klasse c -,21 -,21 -,10 -,10 -,07

sociale klasse d -,47 -,48 -,14 -,13 ,11

hw onderwijs ,27 ,29 -,07 -,12 -,22

hb onderwijs ,20 ,20 ,01 -,03 -,12

ha onderwijs ,18 ,19 -,00 -,02 -,07

ma onderwijs -,10 -,12 -,05 -,04 -,03

lb onderwijs -,32 -,33 -,14 -,12 -,09

la onderwijs -,54 -,56 -,41 -,38 -,33

zeer stedelijk -,49 -,48 -,38 -,37 -,34

sterk stedelijk -,36 -,35 -,24 -,23 -,22

matig stedelijk -,23 -,23 -,15 -,15 -,13

niet stedelijk -,11 -,11 -,01 ,00 -,01

vooroorlogse generatie ,68 ,67 ,74 ,74 ,58

stille generatie ,56 ,54 ,59 ,59 ,49

protestgeneratie -,02 -,02 ,09 ,09 ,11

verloren generatie -,16 -,17 -,10 -,09 -,08

leefstijl

ambitieus ,27 ,14 ,18 ,06

geborgenheid ,00 ,02 ,02 ,07

gezelligheid -,11 -,12 -,12 -,13

geëngageerd -,16 -,23 -,24 -,26

anoniemen -,20 -,27 -,26 -,29

politieke houding

ongenoegen politieke bedrijf -,97 -,87 -,63

politieke interesse -,10 -,12 -,12

sociaal vertrouwen

sociaal wantrouwen -,40 -,24

altruïsme ,05 ,02

economie

vertrouwen in Nederlands 
economie ,58

gecorrigeerde R2 ,05 ,06 ,27 ,28 ,47

Bron: Rijksbrede Belevingsmonitor 2004-2005
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Verschillende generaties blijken de regering anders te beoordelen; de vooroorlogse 
en de stille generaties hebben meer vertrouwen in de regering dan de jongste gene
ratie, terwijl de verloren generatie iets minder vertrouwen in de  regering heeft dan 
de jongste generatie. Dit model met alleen sociale achtergrondkenmerken verklaart 
5,3% van de gevonden verschillen tussen burgers in de mate van vertrouwen in de 
regering. Dit lage percentage geeft ons redenen temeer om burgers te onderscheiden 
naar andere typeringen.

Leefstijl
In het tweede model zijn de onderscheiden leefstijlen toegevoegd. In het onderzoek 
van Arnold (2006) kwam naar voren dat de leefstijl zekerheidzoekers een gemiddeld 
vertrouwen toont in de regering; deze groep is daarom als referentie gekozen. De 
getypeerde leefstijlen geëngageerden en anoniemen hebben minder vertrouwen in 
de regering dan de zekerheidzoekers. Geborgenheidzoekers en gezelligheidzoekers 
tonen dezelfde mate van vertrouwen in de regering als de zekerheidzoekers. Dit 
leefstijlmodel verklaart nauwelijks meer dan het eerste model met de sociale achter
grondkenmerken. Het percentage verklaarde variantie blijft dan ook laag.

Politieke houding
In het derde model zijn burgers getypeerd naar de mate van hun politiek interesse en 
ongenoegen over het politieke bedrijf. Beide kenmerken zijn samengestelde factoren 
(zie tabel 6.1). Zoals verwacht gaat een negatieve houding over de politiek samen met 
een lager vertrouwen in de Nederlandse regering. Daarnaast blijkt dat sterker poli
tiek geïnteresseerden minder vertrouwen in de regering hebben. Door het toevoegen 
van deze kenmerken stijgt de verklaarde variantie naar 27%; een stijging van 21 pro
centpunten ten opzichte van het vorige model met alleen de sociaaldemografische en 
leefstijlkenmerken.

Sociaal vertrouwen
Sociaal vertrouwen is hier opgevat als vertrouwen in de medemens en samenleving. 
Burgers die hun medeburgers wantrouwen hebben ook een lager vertrouwen in de 
regering. Burgers die zich goed voelen als ze zich kunnen inzetten voor een gemeen
schappelijk doel zijn hier getypeerd als altruïstisch. Deze burgers tonen niet meer 
of minder vertrouwen in de overheid. Dit vierde model doet de verklaarde variantie 
nauwelijks stijgen.

Vertrouwen in de Nederlandse economie
Ten slotte is in het laatste model iemands vertrouwen in de Nederlandse econo
mie toegevoegd. Burgers met meer vertrouwen in de Nederlandse economie tonen 
eveneens meer vertrouwen in de Nederlandse regering. Vertrouwen in de economie 
verklaart tevens een groot deel van de verschillen tussen burgers in de mate van 
vertrouwen in de regering: de verklaarde variantie stijgt naar 47%, een stijging van 19 
procentpunten ten opzichte van het vorige model.
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6.4 Verschillen verder ontrafeld

Door het toevoegen van nieuwe kenmerken kunnen effecten van eerder onderschei
den kenmerken veranderen. Dat kan op twee manieren gebeuren. Ten eerste, een 
kenmerk kan het effect van een andere kenmerk versterken of verzwakken. Ten 
tweede, door het combineren van twee kenmerken kunnen we het verband tussen 
een kenmerk en het vertrouwen in de regering nuanceren.

Vertrouwen versterkt, vertrouwen afgezwakt
Door effecten van sociaaldemografische kenmerken tussen de opeenvolgende 
modellen in tabel 6.2 met elkaar te vergelijken, kunnen we nagaan of deze effecten 
zijn afgezwakt of versterkt. Als we de effecten van model 2 vergelijken met die van 
model 1, dan zijn er weinig veranderingen te constateren, behalve dat de effecten van 
een hogere opleiding sterker significant zijn geworden na het toevoegen van leef
stijltypen. Grotere veranderingen zijn waar te nemen als we model 3 vergelijken met 
model 2. Zo is te zien dat negatieve effecten van degenen uit lagere sociale klassen 
worden afgezwakt; de coëfficiënten zijn kleiner en niet meer significant nadat indi
catoren over politieke houding zijn toegevoegd. Het effect van de lagere sociale klas
sen C en D lijkt dus voor een groot deel bepaald te worden door politieke houding.

Als we model 5 vergelijken met model 4 dan zien we dat na het toevoegen van 
vertrouwen in de economie de effecten van de twee hoogste sociale klassen afzwak
ken; ze worden kleiner en zijn niet meer significant. Daarentegen worden de effecten 
van de twee hoogste onderwijsniveaus op vertrouwen in de overheid groter en sig
nificant. Toonden de effecten van deze opleidingsniveaus aanvankelijk een positief 
effect op vertrouwen in de regering, na toevoeging van politieke houding was dit 
effect niet meer significant en na toevoeging van vertrouwen in de economie is het 
effect zelfs negatief geworden. Dit laatste negatieve effect van hoogopgeleiden dient 
te worden geïnterpreteerd met inachtneming van de mate van politiek ongenoegen 
en vertrouwen in de economie.

Vertrouwen onder condities
Om meer inzicht te krijgen over de condities waaronder burgers meer of minder 
vertrouwen in de regering tonen, bekijken we hier combinaties of interacties van 
kenmerken van burgers. We onderzoeken of een eerder gevonden verband tussen een 
achtergrondkenmerk (bijv. geslacht) en vertrouwen in de regering in de ene categorie 
(bijv. man) anders is dan in de andere categorie binnen dat kenmerk (bijv. vrouw). 
Zo beïnvloedt de mate van vertrouwen in de economie de mate van vertrouwen in 
de regering sterker onder vrouwen: onder vrouwen stijgt de mate van vertrouwen in 
de regering sterker dan onder mannen als zij een hoger vertrouwen in de economie 
hebben.
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Een combinatie van vertrouwen in de economie met sociale klassen toont dat dege
nen uit sociale klasse C meer vertrouwen in de regering hebben bij een hogere mate 
van vertrouwen in de economie dan degenen uit sociale klasse B2. Als we vertrouwen 
in de economie combineren met onderwijsniveau dan blijkt dat vertrouwen in de 
economie het vertrouwen in de regering minder sterk doet stijgen onder mensen met 
hbo dan onder mensen met mbo.

Een combinatie van sociale klassen met politiek ongenoegen toont ons verder dat 
politiek ongenoegen het vertrouwen in de regering sterker doet dalen onder sociale 
klasse D dan onder sociale klasse B2. Politiek ongenoegen doet het vertrouwen in de 
regering ook sterker dalen onder mensen met een hogere algemene opleiding dan 
onder mensen met mbo. Dat geldt in nog iets sterkere mate voor de laagst opgeleiden.

Figuur 6.2
Rapportcijfer vertrouwen in de regering afgezet tegen onderwijsniveau en politieke interesse

Figuur 6.2
Titel

Bron: Rijksbrede Belevingsmonitor 2004-2005
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Ten slotte toont een combinatie van onderwijsniveaus met politieke interesse dat 
politieke interesse het vertrouwen in de regering sterker doet dalen onder hboers 
dan onder mboers. In figuur 6.2 is deze relatie weergegeven en zien we dat hboers 
met een hoge politieke interesse uiteindelijk zelfs minder vertrouwen in de regering 
tonen dan mboers met een hoge politieke interesse. Politieke interesse gekoppeld 
aan een hoge opleiding maakt burgers blijkbaar erg kritisch.

6.5 Mediagebruik

Tot slot willen we de mate van vertrouwen in de regering koppelen aan media
gebruik. Uit Amerikaans onderzoek, zoals Putnam (1995: 218) dat aanhaalt, blijkt 
dat krantenlezers meer maatschappelijk actief zijn en meer vertrouwen tonen in 
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hun medeburgers. Onder Amerikaanse internetgebruikers bestaat daarentegen niet 
meer of minder vertrouwen in hun medeburgers en overheid (Uslaner 2000). Naast 
kranten en internet kan men nieuws vergaren uit opiniebladen en radio en tvpro
gramma’s. Gaat een hogere of lagere mate van vertrouwen in de regering samen met 
het consumeren van bepaalde media?

Aan de televisie wordt doorgaans de meeste invloed toegekend. Van alle media 
besteden mensen veruit de meeste tijd aan televisiekijken (Van den Broek et al. 2002: 
588; Van den Broek et al. 2007: 206). Er zijn burgers die aangeven nooit naar nieuws 
en actualiteitenprogramma’s te kijken; zij tonen niet meer of minder vertrouwen in 
de regering dan gemiddeld. Als respondenten wel kijken naar nieuws en actuali
teiten programma’s dan blijkt dat naarmate ze meer tijd per dag hieraan besteden 
ze minder vertrouwen in de regering hebben. Een nieuwsprogramma met een hoge 
kijkdichtheid is het nosjournaal. Kijkers van dit journaal tonen meer vertrouwen in 
de regering. Kijkers van andere nieuws en actualiteitenprogramma’s op de publieke 
zenders, zoals Buitenhof, nova, Netwerk of 2 Vandaag, tonen meer noch minder 
vertrouwen in de regering. Kijkers van met name nieuws en actualiteitenprogram
ma’s op de commerciële zenders tonen minder vertrouwen in de regering. Uitzon
deringen	zijn	kijkers	van	Barend	&	Van	Dorp	en	Business	Class;	zij	tonen	meer	noch	
minder vertrouwen in de regering.

Degenen die zeggen helemaal geen radio te luisteren tonen minder vertrouwen 
in de regering. Respondenten die naarmate ze meer tijd per dag besteden aan naar 
de radio luisteren tonen eveneens minder vertrouwen. Zij luisteren met name naar 
Radio 10 fm, Yorin fm, Radio Veronica, Noordzee 100.7 fm, regionale zenders en 
ook internationale zenders. Deze opsomming lijkt een ratjetoe. Regionale zenders 
en internationale zenders zullen wel aan nieuws doen maar in hoeverre dat nationaal 
en op Nederland is gericht, is de vraag. De andere zenders zijn commerciële zenders 
die muziek en amusement uitzenden. Wellicht zijn luisteraars die frequent deze 
radiostations op hebben staan niet zo geïnteresseerd in de landelijke politiek. Luiste
raars van Radio 1, Radio 2, Radio 4, 747 am en Business News Radio hebben relatief 
veel vertrouwen in de regering. Met name Radio 1, 747 am en Business News Radio 
zijn zenders die zich bijna volledig richten op het uitzenden van actualiteiten.

Degenen die aangeven vaker naar nieuws en actualiteitenprogramma’s te kijken, 
luisteren niet alleen vaker naar de radio, ze lezen ook vaker kranten en opiniebladen. 
Het kijken naar nieuws op televisie, radio luisteren en kranten lezen zijn blijkbaar 
geen substituties maar elkaar aanvullend (vgl. Putnam 1995: 219). Degenen die 
zeggen helemaal geen kranten en opiniebladen te lezen, tonen meer noch minder 
vertrouwen in de regering dan gemiddeld. Lezers die meer tijd per dag besteden aan 
lezen van kranten en opiniebladen tonen eveneens meer noch minder vertrouwen 
in de regering dan gemiddeld. Geen van de lezers van opiniebladen toont minder ver
trouwen; de lezers van Elsevier en Hervormd Nederland tonen relatief meer vertrou
wen in de regering. Onder krantenlezers hebben lezers van De Telegraaf, Algemeen 
Dagblad, Metro en Spits relatief weinig vertrouwen in de regering. Lezers van nrc 
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Handelsblad, Het Parool, Trouw, De Volkskrant, Financieel Dagblad, Reformatorisch 
Dagblad en Nederlands Dagblad tonen juist meer vertrouwen. Net als bij de televisie 
en de radio lijkt er ook hier een scheiding te bestaan tussen de meer commerciële of 
tabloidachtige kranten en de zogenaamde kwaliteitspers.

Hoewel het internetgebruik in Nederland toeneemt, heeft het nog een bescheiden 
aandeel in totale gebruik van alle informatiebronnen (De Haan en Huysmans 2002: 
112113). De opmars van het internet in Nederland lijkt overigens vooral ten koste te 
gaan van de tijd die mensen besteden aan televisiekijken (Van den Broek et al. 2007: 
206). Maar blijkbaar lijden nieuwsprogramma’s daar niet onder. Uit de gegevens van 
de Belevingsmonitor blijkt namelijk dat frequente internetters vaker naar nieuws 
en actualiteitenprogramma’s op tv kijken en naar de radio te luisteren, maar juist 
minder vaak kranten en opiniebladen lezen. Degenen die aangaven vaker het internet 
te gebruiken, blijken dit medium ook vaker te gebruiken om op de hoogte te blijven 
van nieuws en actualiteiten. Respondenten die dit medium ook gebruiken om op de 
hoogte te blijven van nieuws en actualiteiten blijken minder vertrouwen te tonen in 
de regering. Het internet is vergeleken met de andere media nog relatief jong. Een 
vraag die zich voordoet is welke websites zij gebruiken om op de hoogte te blijven 
van nieuws en actualiteit. Bovendien kunnen hier ook bepaalde sociaaldemografi
sche kenmerken een rol spelen zoals leeftijd en opleidingsniveau (zie bijv. De Haan 
en Huysmans 2002: 114119). De samenhang tussen deze kenmerken en mediage
bruik, met name internet als bron voor nieuws, is hier buiten beschouwing gelaten.

6.6 Slotbeschouwing

In dit hoofdstuk wilden we vaststellen welke burgers meer of minder vertrouwen 
toonden in de Nederlandse regering in de periode 20042005. We stelden eerst vast 
wat het vertrouwen was. In de Belevingsmonitor konden respondenten een cijfer van 
110 geven om hun mate van vertrouwen in de regering te uiten. Een opdeling naar 
burgers die een zes of hoger gaven en die een vijf of lager gaven, toont een trend die 
aansluit bij de trend in vertrouwen in de regering zoals gemeten door de Eurobaro
meters. In deze en andere vragenlijsten kan men vaak alleen kiezen tussen wel of 
geen vertrouwen met soms nog één of twee tussencategorieën. Een tienpuntsschaal 
zoals in de Belevingsmonitor verdient de voorkeur. Deze biedt meer analysemoge
lijkheden en een grovere opdeling van de cijfers is daarna altijd nog mogelijk zoals 
blijkt uit de vergelijking met de Eurobarometer.

Uit onze analyses over de periode 20042005 blijkt dat er verschillen bestaan 
tussen sociaaldemografische bevolkingsgroepen in de cijfers die zij hebben gegeven 
om de mate van hun vertrouwen te uiten in de regering. Zo tonen vrouwen, lagere 
sociale klassen, lager opgeleiden, burgers woonachtig in stedelijke woongebieden, 
jongere generaties en de leefstijlen geëngaeerden en anoniemen minder vertrou
wen dan de referentiecategorieën. De verklaringskracht van sociaaldemografische 
kenmerken en leefstijlen voor de gevonden verschillen tussen burgers in de mate 
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van vertrouwen is echter niet zo groot. Daarvoor moeten we naar andere kenmerken 
kijken.

De mate van vertrouwen in de Nederlandse economie blijkt de sterkste verklaring 
voor de mate van vertrouwen in de regering. De mate van vertrouwen in de economie 
heeft niet alleen een direct effect, het beïnvloedt ook de effecten van een aantal soci
aaldemografische kenmerken. Verder onderzoek is gewenst naar de mechanismen 
achter de sterke relatie tussen vertrouwen in de regering en economisch optimisme.

Naast vertrouwen in de Nederlandse economie blijkt de mate van politieke inte
resse en van ongenoegen over het politieke bedrijf sterk bepalend voor de mate van 
vertrouwen in de regering. Die heeft niet alleen een direct effect, maar beïnvloedt 
ook de effecten van enkele sociaaldemografische kenmerken. Het lijkt dan ook zeer 
nuttig om vragen over politieke interesse en de houding tegenover het politiek bedrijf 
op te nemen in vervolgonderzoek om de mate van vertrouwen in de regering nader te 
duiden.

Hetzelfde geldt voor vragen over mediagebruik,omdat gebleken is dat de mate 
van vertrouwen in de regering daarmee samenhangt. Zo lijkt er een scheidslijn te 
zijn consumenten van commerciële en publieke zenders. Dat onderscheid zien we 
ook tussen lezers van meer populaire kranten en zogenaamde kwaliteitskranten. 
Degenen die het internet gebruiken om op de hoogte te blijven van de actualiteit 
tonen minder vertrouwen. Hoe de causaliteit tussen vertrouwen en mediagebruik in 
elkaar zit is moeilijk te bepalen (vgl. Putnam 1995: 218). Wekt het volgen van bepaalde 
programma’s meer of minder vertrouwen op, of bepaalt de mate van vertrouwen in de 
regering de mediakeuze? Helaas valt uit deze gegevens niet op te maken of er sprake 
is van een mediaeffect of een selectieeffect.

In deze bijdrage wilden we aanwijzen welke burgers meer of minder vertrouwen 
toonden in de regering over de periode 20042005. Deze periode toont weliswaar een 
lage, maar een redelijke stabiele mate van vertouwen in de regering. We weten nu 
dat het vertrouwen in de regering in de loop van 2007 weer steeg (ec 2007: 6, 29, 50). 
Nader onderzoek kan bepalen of het vertrouwen sterker wordt onder burgers die al 
vertrouwen uitten in de regering of dat burgers over de gehele linie minder wantrou
wen tonen en welke groepen burgers eventueel nog steeds wantrouwend zijn. Het kan 
zijn dat in een proces van herstellend vertrouwen andere kenmerken van belang zijn 
dan in de hier bestudeerde periode van een redelijk stabiele mate van vertrouwen.
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Deel 3 

Kritische beschouwingen over opiniepeilingen

Dit deel bevat drie hoofdstukken van Will Tiemeijer. Hoofdstuk 7 biedt op 
basis van zijn proefschrift een algemene beschouwing over zin en onzin van 
opinieonderzoek in een representatieve democratie. Hoofdstuk 8 gaat in op 
kwalitatief opinieonderzoek en dan vooral op de (postmoderne) inzichten 
in de nieuwere Angelsaksische academische literatuur. Hoofdstuk 9 start 
vanuit een welhaast tegenovergestelde positie, namelijk bij kwalitatief 
onderzoek dat op en voor Haagse ministeries wordt verricht. De auteur gaat 
in op het gebruik ervan in de beleidsontwikkeling en communicatiepraktijk 
en bepleit een versterking van het debat over de kwaliteit van onderzoek.
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7 Opinieonderzoek en representatieve democratie

Will Tiemeijer

Hoewel de Atheense democratie van zo’n 2500 jaar geleden te boek staat als het 
oertype van de directe democratie, bevatte zij in feite veel kenmerken van een repre
sentatieve democratie. De volksvergadering was namelijk slechts een van de politieke 
spelers. Een ander belangrijk orgaan was de Raad van 500, die tot taak had maatre
gelen voor te stellen aan de volksvergadering. Daarnaast waren er de gerechtshoven. 
Deze spraken niet alleen recht maar konden ook wetten ongedaan maken, en hadden 
dus de facto wetgevende macht. De leden van de raad en de gerechtshoven werden 
geselecteerd op basis van vrijwillige aanmelding, loting en rotatie, zodat men tot een 
goede dwarsdoorsnee van de totale verzameling van burgers kon komen. In wezen 
was er dus sprake van representatie, niet alleen in politieke zin, maar ook in statis
tische zin. Waarom kozen de Grieken voor deze methode? Waarom selecteerden zij 
niet de meest wijze of deskundige vertegenwoordigers van het volk? Vanwege een 
diep wantrouwen tegen professionalisme. Volgens de Atheners was iedere burger 
(exclusief vrouwen, slaven en ‘allochtonen’) voldoende toegerust om elke politieke 
functie te vervullen. Door gebruik te maken van loting en rotatie, werd voorkomen 
dat experts de overhand zouden krijgen op gewone burgers. Kortom, als 2500 jaar 
geleden de techniek van opinieonderzoek reeds had bestaan, had deze de Atheners 
zeker aangesproken.

Voor hedendaagse voorstanders van opinieonderzoek ligt de bal dus klaar voor het 
inschieten: de tegenwoordige populariteit van opinieonderzoek is allerminst een ver
loedering van de democratie, maar juist de comeback van een eeuwenoud idee! Het 
is de terugkeer van de democratie naar haar klassieke wortels… Of deze  uitspraak 
houdbaar is, valt nog te bezien. Feit is dat de overheid steeds meer opinieonderzoek 
laat doen, zowel in de vorm van enquêtes als focusgroepen, niet in de laatste plaats 
als gevolg van de politieke gebeurtenissen van 2002. De grote vraag is natuurlijk 
of beleidsmakers zich wat van dat onderzoek moeten aantrekken. Daarover gaat 
dit hoofdstuk. Om precies te zijn luidt de hoofdvraag: wat is de (on)wenselijkheid 
van opinieonderzoek onder burgers voor de beleidsvorming in een representatieve 
democratie?

Op deze vraag ben ik zeer uitgebreid ingegaan in mijn proefschrift Het geheim van 
de burger; over staat en opinieonderzoek uit 2006. Dit hoofdstuk is een samenvatting van 
de belangrijkste redeneringen uit dat boek. Gemakshalve ga ik er vanuit dat opi
nieonderzoek representatief, valide en betrouwbaar is. Dat is beslist een gewaagde 
veronderstelling. Het wordt in Nederland steeds moeilijker om een goede respons te 
realiseren, er kan van alles misgaan in de vraagstelling, en antwoorden worden vaak 
beïnvloed door het nieuws van dat moment. Toch ga ik hieraan voorbij, want anders 
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wordt dit hoofdstuk te lang. Hetzelfde geldt voor opinieonderzoek ten behoeve van 
de vorming van goede beleidstheorieën. Op zich is dat een belangrijke tak van sport. 
Als de overheid wil weten hoe zij het gedrag van mensen effectief kan beïnvloeden, 
moet zij weten welke attitudes daaraan ten grondslag liggen. Wie bijvoorbeeld de 
criminaliteit wil bestrijden, moet weten welke factoren mensen verleiden of weer
houden tot een leven in de misdaad. Ook dit onderwerp blijft hier echter buiten 
beschouwing.1

De normatieve redeneringen die hierna volgen, zijn geordend in vier perspectie
ven: dat van de burger, dat van de staat, dat van de politicus, en dat van de politieke 
gemeenschap als geheel. De meeste aandacht besteed ik aan het eerste perspectief.

7.1 Het perspectief van de burger

Kenmerkend voor democratie is het principe van de volkssoevereiniteit: uiteindelijk 
ontlenen de handelingen van de staat hun legitimiteit aan de instemming van de 
burgers, en niet aan God, de koning, een elite of welke instantie ook. De relevante 
vraag is dus: wat wil de burger?

Informatie over de burgers
In een representatieve democratie stelt men die vraag niet aan de burgers zelf maar 
aan haar vertegenwoordigers. Het parlement weerspiegelt wat de burgers willen. 
Althans, dat is de idee. Deze visie werd onder meer in Frankrijk geformuleerd door 
Mirabeau (zie Ankersmit 2003) en in Amerika door de antifederalisten:

The very term, representative, implies, that the person or body chosen for this purpose, 
should resemble those who appoint them – a representation of the people of America, if it 
be a true one, must be like the people. It ought to be so constituted, that a person, who is 
a stranger to the country, might be able to form a just idea of their character, by knowing 
that of their representatives. They are the sign – the people are the thing signified. (Brutus, 
essay iii)

Het parlement moet denken, redeneren en handelen zoals het volk dat het verte
genwoordigt zelf zou doen. In termen van opinieonderzoek: het parlement dient 
een representatieve steekproef te zijn van de populatie als geheel, zodat men zich 
probleemloos kan beperken tot de steekproef. Deze visie wordt door Pitkin (1967) 
aangeduid als de descriptieve opvatting van representatie. Het is vanuit deze visie 
dat regelmatig zorgen zijn te vernemen over de samenstelling van het parlement. 
Dat zou geen goede afspiegeling zijn van de samenleving. Te veel Kamerleden zijn 
beroepspolitici, te weinig Kamerleden komen uit het bedrijfsleven, er moeten meer 
allochtonen in de Kamer, et cetera.

Hoe vanzelfsprekend deze visie mag lijken, er zijn enkele problemen mee. Als het 
erop aankomt, zal niemand wensen dat het parlement echt een volledig representa
tieve steekproef is. ‘While we might well wish to complain that there are not enough members 
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of the working class among Parliamentary representatives, we would not want to complain 
that the large class of stupid or maleficent people have too few representatives in Parliament: 
rather the contrary,’ zo menen Griffiths en Wollheim (1960: 190, aangehaald in Pitkin 
1967: 89)

Een ander punt is dat er heel wat zaken zijn waarover het parlement besluiten 
moet nemen, maar waarover de burgers geen mening hebben, bijvoorbeeld omdat zij 
er nooit over hebben nagedacht. Het is uiteraard niet de bedoeling dat het parlement 
dan, in een poging zo goed mogelijk de opinie van de burgers te weerspiegelen, col
lectief ‘weet niet’ uitroept. Men moet een mening construeren waarvan men meent 
dat die overeenstemt met wat de burgers zouden willen.2 In een andere interpretatie 
van representatie (door Pitkin aangeduid als ‘acting for’) ligt de nadruk dan ook op 
wat parlementsleden doen. Het gaat er niet om of zij representatief zijn voor de bur
gers, integendeel, we willen juist de beste mensen – de natural aristocracy – zolang zij 
maar handelen conform de belangen van de burgers.

Het is ook zeer onwaarschijnlijk dat uit verkiezingen een statistisch representa
tief parlement resulteert. Daarvoor zijn twee redenen. Allereerst beredeneert Manin 
(1993) dat het selectiemechanisme verkiezingen intrinsiek juist leidt tot atypische 
vertegenwoordigers. Als alle kandidaten gelijk zouden zijn, is het onmogelijk een 
meer dan toevallige keuze te maken. Daarom gaan zowel kandidaten als kiezers op 
zoek naar een voor die kandidaat specifieke karakteristiek die anderen niet hebben 
en/of waarin hij superieur is aan de andere kandidaten. Verkiezingen leiden dus altijd 
tot de selectie van iemand die niet in alle opzichten vergelijkbaar is met de anderen, 
maar op minstens één aspect superieur. Democratie is in feite een gekozen aris
tocratie, schrijft Manin (1993: 160). Ten tweede stemt niet iedereen op de partij die 
inhoudelijk zijn wensen het beste representeert. Sommige mensen stemmen in het 
geheel niet, anderen stemmen vooral op personen, weer anderen retrospectief, en er 
zijn mensen die strategisch stemmen. De parlementsverkiezingen van 2003 en 2006 
bijvoorbeeld leken vooral te gaan over de vraag wat de grootste partij zou worden 
en wie dus de premier mocht leveren. Daarom hebben wellicht veel mensen strate
gisch gestemd. Het is goed te bedenken dat strategisch stemmen niet irrationeel 
is, integendeel. Als het gaat om de vraag welk beleid wordt gevoerd, is de kleur van 
de regeringscoalitie waarschijnlijk belangrijker dan de exacte zetelverdeling in de 
Tweede Kamer.

Als het parlement niet ‘het volk in het klein’ is, kunnen volksvertegenwoordi
gers ook niet zonder meer afgaan op hun eigen mening, maar moeten zij op een of 
andere manier zien te achterhalen wat ‘het volk’ dan wil. Waar te zoeken? Een eerste 
ingeving is wellicht om de verkiezingsuitslag als indicatie daarvan te beschouwen. 
Dit is echter onjuist. Want waarom koos de kiezer voor de partij waarop hij heeft 
gestemd? Welke wensen en belangen lagen aan die keus ten grondslag? Welke 
programmapunten gaven uiteindelijk de doorslag? Of was zijn keus voor deze partij 
niet inhoudelijk gemotiveerd, maar strategisch? Er bestaan geen algoritmes om 
het geaggregeerde oordeel dat een stem tot uitdrukking brengt te ‘ontleden’ in de 
samenstellende ‘deelopinies’ over de verschillende concrete politieke kwesties van 
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het moment. Daarom mag men uit de stem op een bepaalde partij ook niet conclu
deren dat de kiezer in kwestie het eens is met de afzonderlijke standpunten van die 
partij. De onvermijdelijke conclusie is dat verkiezingsuitslagen als zodanig inhou
delijk weinig betekenen. Duidelijk is dat het volk heeft gesproken, maar niemand 
weet precies wat het heeft gezegd. Verkiezingsuitslagen worden dan ook niet zelden 
gevolgd door allerlei interpretaties over wat de kiezers hebben willen uitdrukken 
met hun stemgedrag, en door aanvechtbare uitspraken over het mandaat dat de 
kiezers zouden hebben gegeven. Willen politici niet afhankelijk zijn van de arbitraire 
interpretaties die door anderen worden aangeleverd, dan zullen zij zelf aanvullende 
informatie moeten verzamelen. De facto wordt dat ook onderkend, gezien de vele 
initiatieven die Kamerleden nemen om te weten wat er onder de burgers leeft.

Empirie
Voordat ik het betoog voortzet met een beschouwing over alternatieve informatie
bronnen, is het wellicht nuttig eerst een reality check uit te voeren op bovenstaande. 
Wat is er empirisch over een en ander te zeggen? Van Holsteyn en De Ridder (2005) 
schatten op basis van Nationaal Kiezers Onderzoekgegevens het aantal potentiële 
strategische stemmers op ongeveer een kwart van het electoraat. Of zij ook daad
werkelijk strategisch zullen stemmen, hangt af van de situatie. Bij een nekaan
nekrace ligt dat meer voor de hand dan wanneer een procentje meer of minder voor 
partij x of y weinig verschil zal maken voor de machtsverhoudingen. Dan de parle
mentariërs. ‘De rekruteringsprocessen binnen politieke partijen leiden ertoe dat 
de Tweede Kamer, als rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging, qua maat
schappelijke achtergrond volstrekt niet representatief is voor het electoraat,’ aldus 
Thomassen, Van Schendelen en ZielonkaGoei in een bundel artikelen over de Par
lementaire Studie 1990. Uit een recent overzicht blijkt dat er sindsdien vrijwel niets 
aan die situatie is veranderd. Zo heeft maar liefst twee derde van de Kamerleden een 
universitaire opleiding en komen zij vooral uit de wereld van overheid en nonprofit, 
en voor minder dan een kwart uit het bedrijfsleven (Van den Berg 2007).

De vraag is natuurlijk in hoeverre deze vertekening ‘richting aristocratie’ gepaard 
gaat met een vertekening in politieke opvattingen. De verwikkelingen in 2002 doen 
vermoeden dat in de jaren negentig een discrepantie is gegroeid tussen parlement 
en burgers in opvattingen over ‘de buitenlanders’. Wat dat betreft had de politiek 
beter kunnen weten. Er was genoeg informatie beschikbaar. Zo peilt het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (scp) al sinds begin jaren negentig hoeveel Nederlanders 
vinden dat er ‘te veel allochtonen in Nederland zijn’. Bij ieder meting opnieuw blijkt 
dat bijna de helft te zijn. Voorts blijkt uit het nko dat reeds in 1994 veel Nederlanders 
vonden dat allochtonen en etnische minderheden zich volledig moeten aanpassen 
aan de Nederlandse cultuur. Uit analyses blijkt dat de mensen die in 2002 op de lpf 
hebben gestemd, in grote meerderheid voor deze partij kozen vanwege haar strenge 
allochtonen en vreemdelingenstandpunt (Van Praag 2003 en Van der Brug 2003). 
Adriaansen et al. (2005: 238/9) concluderen dat ‘voor de mobilisatie op het thema 
uniculturalisme al zeker acht jaar eerder een aanzienlijke electorale markt bestond. 
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Zo bezien was de verkiezingsuitslag van 2002 dan ook niet een uiting van een kiezer 
op drift, maar een kiezer die juist precies wist wat hij wilde – al heel lang’.

Een ander voorbeeld van een ‘vertekening’ van het parlement ten opzichte van het 
volk, trad aan het licht bij het referendum over de Europese grondwet. De politieke 
partijen die de grondwet afwezen (sp, cu, sgp, lpf, Wilders) telden samen slechts 
22 Kamerzetels, terwijl in het referendum 61% van de kiezers tegenstemde. Twee 
zaken die vermoedelijk een grote rol in de afwijzing hebben gespeeld, waren de 
invoering van de euro en de uitbreiding van de Europese Unie (eu) richting Oosten. 
Ook hier had men gewaarschuwd kunnen zijn. Al ruim vóór 2005 was uit onderzoek 
bekend dat de kiezers aanmerkelijk minder enthousiast waren over het opgeven van 
de eigen munt dan parlementariërs (Schmitt en Thomassen 1999). Ook de steun voor 
de uitbreiding van de eu naar OostEuropa was minimaal (Scheuer 1995).

Alternatieve bronnen en opinieonderzoek
Als het parlement als bron van informatie over de wensen van burgers tekort schiet, 
heeft men andere kanalen nodig. Traditioneel zijn er twee alternatieve bronnen 
waaruit men kan putten.

Ten eerste is dat politieke zelforganisatie of participatie, bijvoorbeeld in belan
gengroepen. Dat deze weinig representatief zijn, is echter een veelgehoorde klacht. 
Zelfs een verklaard tegenstander van opinieonderzoek als Rogers (1949) vond zulk 
onderzoek nuttig voor ‘debunking the claims of a pressure group as to the amount of strength 
behind it’ (p. 188). De Amerikaanse politicoloog Schattschneider (1960) stelt dat 
bias intrinsiek is aan de hele idee van zelforganisatie. Politieke zelforganisatie in 
belangengroepen is alleen maar zinvol juist omdat op deze wijze niet ieders belangen 
worden behartigd, maar alleen die van een bepaald segment van de samenleving. 
Als iedereen zich in belangengroepen zou organiseren, gaat het unieke voordeel van 
deze vorm van politieke activiteit verloren. Een bekende uitspraak van Schattschnei
der (1960: 69) is dan ook dat ‘[political] organization is the organization of bias’. In de 
praktijk betekent dit dat vooral de belangen van de beter gepositioneerden worden 
behartigd. Mede om dit soort redenen wordt sinds de jaren negentig regelmatig 
gekozen voor interactieve beleidsvorming, in een poging meer stem te geven aan 
‘gewone burgers’. Dat blijkt in de praktijk allerminst mee te vallen. In 1993 nam de 
Tweede Kamer de motieWillems aan, waarin zij ‘de regering [verzoekt] te experi
menteren met het op diverse wijzen voorleggen van maatschappelijke problemen 
en beleidsvoornemens aan burgers’ (motie 21427 100, 22 december 1993). Tien jaar 
later werden de ervaringen geëvalueerd. ‘[H]et blijkt niet eenvoudig om mensen 
te verleiden tot het investeren van tijd en energie in een onzeker proces’, zo wordt 
geconcludeerd (imi 2003: 17). ‘Daarbij komt dat niet alle burgers dezelfde interac
tieve competenties bezitten; de ene groep burgers (bijvoorbeeld de leeftijdsgroep 
der ‘postmaterialisten’) juicht interactieve beleidsvorming toe, terwijl anderen geen 
boodschap hebben aan zoektochten en zich gemakkelijker voelen bij een grotere 
machtsafstand. Ook in vaardigheden zijn er verschillen. Mondige burgers zijn stel
selmatig meer geneigd om te participeren dan anderen (…)’ (imi 2003: 12).
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Een tweede alternatieve bron zijn de nieuwsmedia. Dat deze een vertekend beeld 
geven van de werkelijkheid is een mededeling die weinig mensen uit hun stoel zal 
doen vallen van verbazing. Wie wel eens een programma als ‘De leugen regeert’ heeft 
gezien, weet dat journalisten zich niet altijd houden aan hun eigen beroepsnormen, 
zoals onbevooroordeeldheid, objectiviteit, hoor en wederhoor. Hierin schuilt echter 
niet het werkelijke probleem. Het werkelijke probleem zijn de vertekeningen die juist 
voortvloeien uit de journalistieke normen, die intrinsiek zijn aan de hele nieuwson
derneming als zodanig. Het gebod om alleen nieuws te brengen en daarin zo objec
tief mogelijk te zijn betekent namelijk dat de media sterk focussen op concrete en 
waarneembare gebeurtenissen die in de afgelopen 24 uur hebben plaatsgevonden. 
Hun aandacht richt zich daarbij vooral op machthebbers, leiders van belangengroe
peringen en andere officials. Niet onlogisch, want topdogs hebben nu eenmaal meer 
invloed op wat er in de wereld gebeurt dan gewone mensen. En het is ook makkelijk. 
Belangrijke machthebbers en organisaties beschikken over allerlei voorzieningen 
die het leven van de journalist aangenamer maken, zoals kantenklare persberich
ten en dag en nacht bereikbare persvoorlichters die hun uiterste best doen nog vóór 
de deadline de gevraagde informatie te leveren. ‘One study after another comes up with 
essentially the same observation, and matters not whether the study is at the national, state, or 
local level – the story of journalism, on a day-to-day basis, is the interaction of reporters and 
officials, both politicians and bureaucrats,’ aldus de Amerikaanse politicoloog Schudson 
(2003: 150).3 Door deze fixatie van de media op officials en hun instituties kunnen 
sociaalculturele onderstromen lang onzichtbaar blijven. Zolang de machthebbers 
er niet over beginnen, zijn ze ook geen nieuws. Ze dringen pas werkelijk tot de media 
door wanneer zij een belangrijke woordvoerder krijgen (bijvoorbeeld Pim Fortuyn) of 
tot uiting komen in groot nieuws (bijvoorbeeld de moord op Theo van Gogh)

De informatiebronnen zelforganisatie en nieuwsmedia hebben grosso modo één 
kenmerk gemeen, namelijk dat het geluid van lagere maatschappelijke regionen 
relatief slecht doorkomt. Zo niet bij opinieonderzoek. Hier klinkt ieders stem even 
hard. Representatief opinieonderzoek is de enige informatiebron over de meningen 
van burgers die – gemeten naar sociaaldemografische criteria – niet vertekend is. Het 
biedt ten opzichte van de andere informatiebronnen over de wensen van de burgers 
dus een wezenlijke meerwaarde. Uiteraard zullen we nooit met zekerheid kunnen 
weten wat de burgers ‘echt’ willen, want we beschikken niet over onafhankelijke 
kennis daarvan. Opinieonderzoek is echter een middel van informatievergaring 
dat niet bij voorbaat selectief is in die zin dat sommige stemmen meer kans maken 
gehoord te worden dan andere. Door zorgvuldige selectie van respondenten kan 
men ervoor zorgen dat alle relevante bevolkingssegmenten in voldoende mate zijn 
gepresenteerd. Als het gaat om de vraag wat burgers willen, levert opinieonderzoek 
dus een onmisbare aanvulling op de mogelijk vertekende beelden die oprijzen uit de 
andere bronnen van informatie. Het levert een rijker beeld van de werkelijkheid op, 
en dat is altijd goed.
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Responsiviteit voor burgers
Een heel ander verhaal is wat de overheid met die opinieresultaten moet doen. 
Onverwijld vertalen in beleid? Of haar eigen afweging blijven maken, en opiniege
gevens beschouwen als hooguit een ingrediënt waarmee ook rekening gehouden 
moet worden? Dit is in feite het hete hangijzer. Sinds 2002 is vaak beweerd dat ‘Den 
Haag’ beter naar de burgers moet luisteren. Zou het dan niet aardig – en vooral heel 
democratisch – zijn als beleidsmakers vaker opinieonderzoek doen, en de resultaten 
daarvan zo goed mogelijk vertalen in bijpassend beleid? Of moet een dergelijk polldri-
ven government juist worden vermeden? Deze normatieve kwestie is een hedendaagse 
variant op een probleem dat door Burke al meer dan twee eeuwen geleden op de 
politicologische agenda is gezet: moet een vertegenwoordiger zich opstellen als last
hebber of als een vertrouweling? 4 In de eerste opvatting is hij niet meer dan verleng
stuk en vervanger van zijn achterban. Hij moet hun standpunten in het parlement 
inbrengen, als ware hij een megafoon, en wordt niet geacht zijn handelen te laten 
beïnvloeden door eigen standpunten of mening. In de tweede opvatting is hij een 
vertrouweling van degene die hij vertegenwoordigt. Hij is gevolmachtigd te handelen 
zoals hem naar zijn eigen inzicht het beste lijkt voor zijn achterban, zonder dat deze 
hem allerlei instructies meegeeft of beperkingen oplegt. Uit de Parlementaire Studie 
blijkt dat de tweede rolopvatting in de Nederlandse Tweede kamer meer aanhangers 
kent dan de eerste. Wel neemt sinds de eerste studie uit 1972 het aantal aanhangers 
van de eerste opvatting stapje voor stapje toe (Andeweg en Thomassen 2007: 16).

Welke positie tussen beide extremen men kiest, hangt sterk af van de visie die 
men heeft op de kennis van burgers. Een volksvertegenwoordiger kan besluiten 
anders te handelen dan de kiezers wensen, vanuit de veronderstelling dat indien zij 
net zo goed geïnformeerd over de zaak zouden zijn als hijzelf, ze ook voor die han
delswijze zouden kiezen. Het is niet onlogisch dat een volksvertegenwoordiger die 
zich jarenlang heeft verdiept in de fileproblematiek, vele initiatieven op dat gebied 
heeft zien lukken en mislukken, iedere deskundige kent en alle literatuur heeft 
gelezen, beter kan beoordelen wat te doen om de files op te lossen dan een opper
vlakkige krantenlezer die zich nooit heeft verdiept in de materie en misschien niet 
eens auto rijdt. Sterker nog, mogelijk zouden burgers het de volksvertegenwoordiger 
zelfs kwalijk nemen als hij niet kiest voor wat uiteindelijk het beste tegen files helpt. 
Je wilt tenslotte ook geen belastingadviseur die kritiekloos alles doet wat je vraagt, 
maar een belastingadviseur die vanuit zijn specifieke kennis je zoveel mogelijk geld 
bespaart. Uiteindelijk gaat het erom dat het belang van de burger wordt gerealiseerd. 
Dahl (1989) definieert dat begrip als volgt: ‘A person’s interest or good is whatever that 
person would choose with fullest attainable understanding of the experience resulting from 
that choice and its most relevant alternatives’ (p. 180). Dit wordt ook wel aangeduid als 
enlightened understanding. Ik zou dit het ‘verlichte belang’ willen noemen. Uit Dahls 
definitie blijkt dat dit niet noodzakelijkerwijs gelijk is aan wat iemand denkt dat zijn 
belang is (zijn ‘gepercipieerde belang’).

Laten we er nu vanuit gaan dat het principe van volkssoevereiniteit operationeel 
betekent dat de verlichte belangen van burgers zo goed mogelijk moeten worden 
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 verwezenlijkt. De normatieve aanbeveling dient dan te zijn dat een volksvertegen
woordiger moet kiezen voor de maatregel die, naar zijn beste weten en inschatting, 
het belang van zijn kiezers het meeste dient, óók als die kiezers zelf zeggen een 
andere maatregel te prefereren. In dat laatste geval is het wel essentieel dat de volks
vertegenwoordiger kan uitleggen waarom zijn afwijkende actie uiteindelijk in het 
belang van zijn achterban is, en dus in feite hun verlichte belang is.

Deze stellingname klinkt misschien ouderwets. Zij lijkt niet te passen bij het 
moderne idee dat burgers vandaag de dag mondig en goed opgeleid zijn, en prima 
kunnen aangeven wat ze willen. Ze lijkt ook de deur te openen naar twijfelachtige 
noties als ‘vals bewustzijn’. Daarom is het goed om te benadrukken dat deze stel
lingname vooral betrekking heeft op de beleidsmiddelen, en niet op de (eind)doelen. 
Wat burgers uiteindelijk wensen, dat wil zeggen, welke problemen zij uiteindelijk 
opgelost willen zien, weet niemand beter dan zijzelf. Het is als met de taakverdeling 
tussen dokter en patiënt. De patiënt weet het beste waar het pijn doet, de dokter weet 
het beste wat de remedie is. Zoals Burke schreef:

[T]he most poor, illiterate, and uninformed creatures upon earth are judges of a practical 
oppression. It is a matter of feeling; and as such persons generally have felt most of it, and 
are not of an over-lively sensibility, they are the best judges of it. But for the real cause, 
or the appropriate remedy, they ought never to be called into council about the one or the 
other. They ought to be totally shut out: because their reason is weak; because, when once 
roused, their passions are ungoverned (...).5

De taakverdeling van de representatieve democratie is nu juist dat burgers niet alles 
zelf hoeven te bedenken, maar hun politieke hand en denkwerk hebben uitbesteed 
aan de ‘beroeps’ die hun belangen behartigen.

Welbeschouwd is het merkwaardig dat er talloze terreinen zijn waarop iedereen 
accepteert dat er onderscheid is tussen leken en deskundigen, maar dit verschil 
opeens wordt ontkend als het gaat om het openbaar bestuur. Ten onrechte. Ook als 
het gaat om de vraag wat werkzaam en wijs beleid is, zijn er verschillen in verstand 
van zaken. Dat heeft deels te maken met – min of meer – natuurlijke oorzaken, zoals 
verschillen in intelligentie en belangstelling, en deels met sociale omstandigheden, 
zoals verschil in toegang tot relevante informatie en verschil in tijd om zich in die 
informatie te verdiepen. Impliciet erkennen mensen in hun feitelijke gedrag ook 
dat er verschil kan bestaan tussen wat burgers in eerste aanleg beschouwen als hun 
belang, en wat zij, nadat de nodige kennis en informatie is uitgewisseld, beschou
wen als hun belang. Ze gaan immers met elkaar in discussie en proberen elkaar te 
overtuigen. Als het werkelijk zo was dat al bij voorbaat iedereen zijn eigen belang het 
beste kent, is elk debat zinloos. Overigens, dit gezegd hebbende, moet de kennis van 
deskundigen op het gebied van social engineering niet worden overdreven. Vaak weten 
zij ook niet precies wat nu wijsheid is. Maar de kans is wel groter dat goed geïnfor
meerde mensen eerder zullen weten wat in ieder geval niet werkt, en zo onbezonnen 
acties zullen helpen voorkomen.
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Leefregels
Terug naar de vraag in hoeverre beleidsmakers moeten doen wat de burgers in 
opinieonderzoek zeggen. Op grond van het voorgaande, kan de volgende algemene 
regel worden geformuleerd: responsiviteit voor opinieonderzoek is wenselijker naar
mate we sterker mogen veronderstellen dat meer informatie burgers niet zal brengen 
tot andere opinies. Immers, hoe kleiner de kans dat meer informatie de responden
ten op andere gedachten zal brengen, hoe groter de kans dat wat wordt gemeten 
gelijk is aan hun verlichte belang. De vraag is vervolgens in welke gevallen we dat 
mogen veronderstellen. De belangrijkste variabele is hier het beleidsonderwerp in 
kwestie. Welke regelmatigheden hier relevant zijn, valt niet ondubbelzinnig vast te 
stellen. De volgende vier zijn echter verdedigbaar.

Ten eerste, de kans dat meer informatie leidt tot een andere opinie is kleiner bij 
vragen over problemen dan bij vragen over oplossingen. Onder de eerste categorie 
vallen bijvoorbeeld vragen naar gevoelens van onveiligheid op straat, tevredenheid 
over het onderwijs, ergernis over files, genot van de eigen woning, enzovoort. Het 
is onwaarschijnlijk dat meer informatie ertoe leidt dat men in dit soort kwesties 
plots van mening verandert, voortaan met plezier in de file staat en de eigen woning 
opeens als kasteel ervaart. Dat geldt echter niet voor oplossingen. Om hierover iets 
verstandigs te zeggen, is vaak materiekennis vereist, variërend van actuele empi
rische informatie, economische en bestuurskundige inzichten, tot minder scherp 
omschreven tacit knowledge. Kortom, al die specialistische informatie die nodig is 
voor succesvolle social engineering. Heeft men zich die eenmaal eigen gemaakt, dan 
zou wel eens kunnen blijken dat wat in eerste instantie zo’n aantrekkelijke oplos
sing leek (‘strenger straffen’, ‘kleinere klassen’, ‘meer asfalt’, ‘huurbescherming’) bij 
nader inzien toch niet zo’n goed idee is, bijvoorbeeld omdat het niet werkt of allerlei 
onbedoelde gevolgen heeft.

Ten tweede, de kans dat meer informatie leidt tot een andere opinie is kleiner 
naarmate het probleem waarover de vraag gaat dichter bij de eigen omgeving en 
levenssfeer staat. Sommige vragen gaan over zaken die letterlijk dicht bij huis liggen 
(‘bent u tevreden over de kwaliteit van de school van uw kind?’, ‘voelt u zich veilig in 
uw eigen wijk?’), terwijl andere vragen gaan over problemen voorbij de horizon van 
de eigen leefomgeving (‘hoe beoordeelt u de kwaliteit van het onderwijs in Neder
land’, ‘is Nederland de laatste jaren veiliger of onveiliger geworden?’). Doorgaans 
zijn mensen beter en indringender geïnformeerd over wat zij in hun eigen leefom
geving daadwerkelijk ervaren dan over zaken die verderaf liggen, waarover men 
mogelijk slechts weet van horen zeggen. Wat men in het laatste geval meet, zijn geen 
doorleefde ervaringen maar veeleer – soms oppervlakkige – indrukken. Daarom 
kunnen deze opinies veel makkelijker veranderen als gevolg van nieuwe informatie.

Ten derde, de mening over een beleidsonderwerp dat sterk op zichzelf staat, 
bijvoorbeeld het kunstbeleid of regels voor orgaandonatie, zal minder gevoelig zijn 
voor extra informatie dan de mening over een onderwerp dat sterk is verweven met 
andere beleidsterreinen, zoals sociale voorzieningen of macroeconomie. De laatste 
zijn veel complexere problemen dan de eerste. Beleidsingrepen op deze domeinen 
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hebben repercussies voor een hele reeks andere beleidsdomeinen. Ze vergen dus 
kennis van de bredere verbanden en de samenhangen tussen al deze terreinen. Het 
zijn dit soort onderwerpen waarbij beleidsmakers al vrij snel gaan klagen dat burgers 
niet in staat zijn om integrale afwegingen te maken.

Ten vierde, hoe sterker het onderwerp in kwestie raakt aan centrale waarden, 
hoe kleiner de kans dat meer informatie leidt tot een andere opinie. Anders dan bij 
de vorige drie regelmatigheden, draait het hier niet om een gebrek aan informatie, 
maar om ongevoeligheid voor informatie. Bepaalde opinies zijn zozeer verbonden 
met iemands levensovertuiging, dat het niet werkelijk uitmaakt of iemand nu veel of 
weinig over het onderwerp weet. Voorbeelden hiervan zijn levenendoodkwesties als 
abortus, euthanasie of de doodstraf.

Volkssoevereiniteit als proces
Voordat ik overga naar het volgende perspectief, wil ik kort ingaan op één funda
menteel bezwaar dat men tegen bovenstaande kan inbrengen, namelijk dat ik al te 
gemakkelijk heb gesteld dat volkssoevereiniteit inhoudt dat de verlichte belangen 
van burgers zo goed mogelijk moeten worden verwezenlijkt (en niet de geperci
pieerde). Anders gezegd, de uitkomst van het politieke proces moet aan bepaalde 
normen voldoen. Er is echter ook een andere visie op volkssoevereiniteit mogelijk. 
Men kan ook stellen dat de idee van volkssoevereiniteit betekent dat het proces aan 
bepaalde normen moet voldoen. In deze visie maakt het helemaal niet uit wat de 
uitkomst van het democratisch proces is. Waar het om gaat is dat het proces volgens 
de democratische regels van de kunst is verlopen.

Vanuit deze tweede visie zijn er twee kritieken mogelijk op de voorgaande rede
nering over de wenselijkheid van opinieonderzoek. De eerste kritiek is dat in een 
representatieve democratie de uitkomst van het parlementaire proces per definitie 
beschouwd moet worden als ‘de wil van het volk’. Dat is de constituerende afspraak 
die ten grondslag ligt aan de representatieve democratie. Of dit besluit ook (vol
doende) correspondeert met wat burgers zeggen te willen, doet helemaal niet ter 
zake.6 De hele idee om opinieonderzoek te gebruiken als middel tot ‘correctie’ van 
een ‘verkeerde’ afspiegeling door het parlement, gaat uit van een verkeerde opvatting 
van wat representatieve democratie is, en schopt in feite alleen maar het democrati
sche proces in de war. Dit is een strenge en legalistische opvatting van democratie, 
die maar weinig mensen in haar zuivere vorm aanhangen. De tweede kritiek is dat 
het helemaal niet ter zake doet of wat burgers zeggen te willen echt in hun belang is 
of niet. Bij democratische besluitvorming moet men uitgaan van wat burgers zeggen 
te willen. Dit is een cruciale procesvereiste. Anders is er domweg geen sprake van 
democratie. Daarom mag de politiek ook niet opinieonderzoek negeren met het 
argument dat indien de burgers maar meer zouden weten van het onderwerp, zij wel 
anders geantwoord zouden hebben.

Voor deze tweede visie valt wel iets te zeggen. Volkssoevereiniteit laat zich niet 
louter en alleen afmeten aan de uitkomst van het beslissingsproces. Als een dictator 
voortdurend datgene zou doen wat de belangen van de burgers het meeste dient, 
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maar die burgers geen enkele democratische rechten hebben, zou dat misschien niet 
eens zo’n onaangenaam land zijn om te wonen, maar je kunt onmogelijk zeggen dat 
in dat land het volk soeverein is. Als men spreekt over volkssoevereiniteit, is daar
mee altijd iets gezegd over de wijze waarop besluiten tot stand komen, nader bepaald, 
over de doorslaggevende rol van het volk daarin. Maar het andere uiterste is evenmin 
juist. Volkssoevereiniteit is ook méér dan proces alleen. Het begrip houdt meer in 
dan alleen maar een set procedures om beslissingen te nemen. Want zelfs de meest 
legalistische, inhoudelijk indifferente burger zal één uitkomst onaanvaardbaar 
vinden, namelijk als het volk in al zijn soevereiniteit zou besluiten de democratie zélf 
af te schaffen (hetgeen, zo leert de ervaring, niet slechts een theoretische mogelijk
heid is). Evenzeer onaanvaardbaar is als het volk, geheel volgens de democratische 
regels, zou besluiten basale rechten af te schaffen, zoals de godsdienstvrijheid of het 
recht op lichamelijk integriteit.

Kortom, als het erop aankomt, gaat inhoud boven proces. Mensen hebben 
 intuïties welke uitkomsten aanvaardbaar zijn en welke niet, en die vormen het start
punt voor de vraag hoe men de besluitvormingsprocedure vorm geeft. Dit is de volg
orde, en niet andersom. Aan democratie ligt uiteindelijk een correspondentieidee 
ten grondslag. Daarom is opinieonderzoek enerzijds een legitiem correctie middel 
bij ‘misrepresentatie’, terwijl er anderzijds geldige argumenten kunnen zijn om de 
resultaten van zulk onderzoek te negeren.

7.2 Het perspectief van de staat

De lange eerste paragraaf vertrok vanuit het belang van de burger. Maar men kan 
ook vanuit een ander standpunt naar de zaak kijken, bijvoorbeeld dat van de staat. De 
prealabele vraag is natuurlijk of er eigenlijk wel sprake is van twee verschillende per
spectieven: dat van de burgers versus dat van de staat? In de klassieke leer van volks
soevereiniteit is dat niet het geval. Hierin is de staat slechts het dagelijks bestuur van 
het volk en daaraan ondergeschikt. De staat heeft per definitie geen eigen wil los van 
de burgers. Als hij die onverhoopt toch ontwikkelt, moeten alle alarmbellen gaan 
rinkelen, want dan gaat er iets grondig mis.

Hoewel deze visie een grote prima vista overtuigingskracht heeft, is zij onjuist. 
Ten eerste waren staten er eerder dan democratieën. Men kan hooguit zeggen dat de 
burgers, met de idee van volkssoevereiniteit als retorisch wapen, via democratisering 
steeds meer greep hebben gekregen op het handelen van de staat. Ten tweede is deze 
visie filosofisch onhoudbaar.7 Het punt is namelijk dat er geen algoritmes bestaan 
om de afzonderlijke meningen van burgers te vertalen naar één algemene wil over 
‘wat te doen’. In het aggegratieproces is altijd een bepaalde mate van interpretatie 
door de staat noodzakelijk, een creatieve sprong vanuit een veelvoud aan afzon
derlijke willen naar een enkelvoudige algemene wil. De staat voegt in de bepaling 
‘wat te doen’ dus iets toe dat niet zijn oorsprong heeft in de wil van de burgers maar 
voortvloeit uit zijn eigen creativiteit. De onvermijdelijke conclusie is dat de staat een 
zekere autonomie heeft ten opzichte van het volk. Er is sprake van een fundamentele 

Meten wat leeft 3e pr.indd   117 1-10-2009   15:16:15



118 Opinieonderzoek en representatieve democratie

gebrokenheid van de politieke gemeenschap, een kloof die nooit volledig gedicht kan 
worden.

Wat zijn dan het specifieke perspectief en belang van de staat? Volgens de politiek 
filosoof Claude Lefort (1986) is conflict de basisconditie van iedere politieke gemeen
schap, en moeten we de staat beschouwen als een soort scheidsrechter die tot taak 
heeft de conflicten te pacificeren (of zoals dat tegenwoordig heet, ‘de boel bij elkaar 
houden’).8 De opdracht voor de staat is een goede balans te vinden tussen enerzijds 
het zichtbaar maken van conflict en anderzijds het verhullen van conflict. Het eerste deel 
van deze opdracht – het zichtbaar maken van conflict – is noodzakelijk om te zorgen 
dat conflicten überhaupt kunnen worden aangepakt. Pas wanneer zij aan de opper
vlakte zijn gebracht en benoemd, wordt het mogelijk ze te op te lossen. Een samen
leving waarin consequent alle conflicten worden weggemoffeld of genegeerd is ten 
dode opgeschreven. Maar het tweede deel van de opdracht – het verhullen van con
flict – is evenzeer noodzakelijk. Een teveel aan zichtbaar conflict kan namelijk het 
gevoel van lotsverbondenheid en de solidariteit aantasten waarop de samenleving 
is gegrondvest. Als langdurig meer conflict naar boven komt dan de samenleving 
aankan, is maatschappelijke stress het gevolg, en in het ergste geval zelfs burger
oorlog of burgeropstand. Het gaat dus om het gezonde evenwicht.

Problemen identificeren
Wat is de wenselijkheid van opinieonderzoek in deze balanceeract? In principe 
is zulk onderzoek nuttig omdat het maatschappelijke spanningen en conflicten 
tussen bevolkingsgroepen zichtbaar kan maken. Daardoor kunnen zij onderwerp 
van politieke bewerking en pacificatie worden voordat ze zozeer oplopen dat zij niet 
meer hanteerbaar zijn. Voorkomen is beter dan genezen. (Mocht het lijken alsof de 
samenleving geen grote belangentegenstellingen kent, dan kan men maar beter 
extra veel opinieonderzoek doen, want dan zijn de conflicten waarschijnlijk onder
gronds gegaan. Goede kans dat daar ongenoegen smeult en zich de spreekwoorde
lijke maatschappelijke tijdbom ontwikkelt.) Maar het kan ook te veel worden. Hoe 
zinnig is het bijvoorbeeld om steeds weer onderzoek te publiceren waaruit bijvoor
beeld blijkt dat autochtonen en allochtonen niets van elkaar moeten hebben? Dat 
autochtonen bijvoorbeeld denken dat allochtonen achterlijk en crimineel zijn, terwijl 
allochtonen denken dat autochtonen eerloos en verdorven zijn. Dat zijn fundamen
tele tegenstellingen die zich niet zomaar laten oplossen. Als dan toch iedere maand 
opnieuw dit soort cijfers verschijnen, zal dat hoofdzakelijk tot polarisatie leiden.

Nu kunnen de horizontale conflicten behoorlijk oplopen, maar de representatieve 
democratie is juist ontworpen om dit soort conflicten te pacificeren. Waar zij echter 
niet goed mee overweg kan, zijn verticale conflicten. De staat kan nog zo goed beleid 
maken, als de burgers niets van dit beleid moeten hebben, het mogelijk zelfs als 
nietlegitiem ervaren, hebben we een probleem. Mogelijk zal het beleid ook worden 
ontdoken, waardoor het ineffectief of zelfs contraproductief uitpakt, hetgeen weer 
leidt verdere ondergraving van de legitimiteit van het beleid, enzovoort. Als der
gelijke tegenstellingen tussen burgers en de staat en zijn beleid slechts met mate 
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voor komen, hoeven zij geen gevaar te zijn voor de politieke gemeenschap. Echter, 
wanneer een accumulatie ontstaat van als nietlegitiem (en ineffectief) ervaren 
beleid, kan uiteindelijk de legitimiteit van de staat als zodanig in gevaar komen. Het 
theoretische eindpunt is het uiteenvallen van de politieke gemeenschap.

Uiteraard moet er heel wat gebeuren voordat het daadwerkelijk zover komt. Maar 
het is wel een zeer ernstig probleem, want de representatieve democratie heeft geen 
middelen om dit conflict te accommoderen. De enige mogelijkheid tot pacificatie 
is burgers hun zin te geven. De aanbeveling aan de staat is daarom om wanneer de 
spanning tussen burgers en staat zodanig escaleert dat er een onherstelbare breuk 
lijkt te ontstaan, en dus het voortbestaan van de politieke gemeenschap in gevaar 
komt, niet langer uit te gaan van het verlicht belang van de burgers maar van wat zij 
zeggen te willen, ook al is dat volgens deskundigen misschien niet de beste actie om 
het beoogde doel te bereiken. De normatieve aanbeveling uit de eerste paragraaf 
treedt dan buiten werking, vanuit de gedachte dat er één ding nog belangrijker is 
dan het verlichte belang van burgers realiseren, namelijk voorkomen dat de politieke 
gemeenschap uit elkaar valt.9

Om te voorkomen dat het zover komt, doet de staat er verstandig aan continu 
te monitoren hoe het – los van specifieke beleidsmaatregelen – is gesteld met het 
draagvlak voor de staat en zijn instituties in het algemeen. Opinieonderzoek is 
daartoe bij uitstek een geschikt middel, meer dan verkiezingen of politieke zelfor
ganisatie, want waarschijnlijk zullen juist degenen bij wie het draagvlak het verst 
is afgebrokkeld, zich het minst laten horen via verkiezingen of belangengroepen. 
Ook hier bestaat echter het risico van een overdosis. Wat is het nut als iedere maand 
opnieuw peilingen worden gepubliceerd waaruit blijkt dat volgens de burgers de 
overheid er niets van bakt (zonder dat daarbij duidelijk wordt wat er dan beter of 
anders moet)? Onbedoeld genereerde het kabinetBalkenende ii met de Belevings
montior zelf dat soort resultaten. Minister Thom de Graaf van Bestuurlijke vernieu
wing liet zich ontvallen dat hij eigenlijk van de monitor afwilde, omdat het ding 
alleen maar leidde tot meer kritiek op de overheid.

Problemen oplossen
Een teveel aan opinieonderzoek kan ook bemoeilijken dat reeds geïdentificeerde 
conflicten worden gepacificeerd. In de fasen tot aan parlementaire goedkeuring 
geldt in principe de regel: hoe meer informatie, hoe beter voor de beleidsvorming. 
Echter, als het beleid eenmaal is vastgesteld en uitgevoerd moet worden, kan opi
nieonderzoek over het onderwerp in kwestie worden tot ongewenste mosterd na de 
maaltijd. Het geloof dat wat het parlement besluit gelijk staat aan de wil van het volk, 
maakt het voor de verliezende partij doorgaans makkelijker zich bij dit besluit neer 
te leggen. Dit is de centrale nuttige fictie van de representatieve democratie. Als men 
na het parlementaire besluit toch doorgaat met toetsen van de gekozen beleidslijnen 
bij de burgers, ontstaat het risico dat deze nuttige fictie onderuit wordt gehaald, 
namelijk als blijkt dat haar besluit helemaal niet overeenstemt met de voorkeur van 
de meerderheid. Een dergelijke uitkomst is allesbehalve denkbeeldig, want in een 
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coalitiedemocratie zal de politiek regelmatig besluiten (moeten) nemen die feitelijk 
slechts door een minderheid worden gewenst. Dergelijke cijfers kunnen dan con
traproductief uitpakken, doordat de kans toeneemt dat de tegenstanders niet zullen 
berusten in het parlementaire besluit maar zich ertegen verzetten, het conflict zo 
snel mogelijk opnieuw op de agenda proberen te krijgen, en de zaak mogelijk zelfs 
escaleert.

Dit leidt tot een meer algemene constatering. Het fundamentele probleem met 
(een teveel aan) opiniepeilingen is dat het instrument hoort bij een andere demo
cratische logica dan de Nederlandse. Als we de staat beschouwen als een probleem
oplossingmachine, is de Nederlandse machine gebouwd volgens het ontwerp van 
representatieve vertegenwoordiging, coalitieregeringen en regeerakkoorden. Veel
vuldig opinieonderzoek verrichten en publiceren suggereert echter een ander ont
werp, namelijk een plebiscitaire democratie waarin elk onderwerp afzonderlijk op 
zijn merites wordt beoordeeld, en waarin wordt beslist volgens het principe ‘meeste 
stemmen gelden’. Er ontstaat dus een incongruentie tussen de feitelijke vormgeving 
van de democratie en het type democratie dat in de collectieve verbeelding wordt 
gesuggereerd. Dit kan het draagvlak voor politieke besluiten frustreren, en daardoor 
meer algemeen het probleemoplossend vermogen van en vertrouwen in de democra
tie schaden.

7.3 Perspectief van de politicus

Een derde perspectief om te kijken naar opinieonderzoek is dat van de politicus. 
Eigenlijk is hier niet sprake van een apart perspectief, want afhankelijk van zijn taak
opvatting, zal hij zich óf vooral identificeren met het perspectief van een segment der 
burgers, te weten zijn electoraat, óf vooral met het perspectief van de staat als geheel. 
Toch is er één specifieke taak die tot het wezen van de politicus behoort en die aparte 
aandacht rechtvaardigt, namelijk: draagvlak verwerven. Een essentieel en onder
scheidend kenmerk van het beroep van politicus is steun organiseren voor hetgeen 
volgens hem en zijn geestverwanten moet gebeuren.

De vraag is dus of en zo ja hoe opinieonderzoek kan helpen bij het verwerven van 
draagvlak. Er zijn dan twee wijzen waarop opinieonderzoek van nut kan zijn. De 
eerste methode is als retorisch instrument. De idee is eenvoudig: voor een politicus 
is het wenselijk opinieonderzoek in de publiciteit te brengen als daaruit blijkt dat de 
meerderheid van de bevolking zijn beleid steunt, of als meer algemeen daaruit blijkt 
dat zijn beleid de belangen van de meerderheid dient. Het creëert aldus een druk op 
zijn tegenstanders om in te binden. Zo trachtte vicepremier Gerrit Zalm in 2005, 
voorafgaand aan de behandeling in de Eerste Kamer van het regeringsvoorstel voor 
de gekozen burgemeester, twijfelende senatoren over de streep te trekken door te 
wijzen op opinieonderzoek. ‘Tachtig procent van de bevolking wil de gekozen burge
meester, blijkt uit onderzoek. Hier in Den Haag loopt men blijkbaar achter bij wat de 
mensen willen,’ aldus Zalm.10 Het achterliggende idee dat hier wordt geëxploiteerd, 
is dat veel mensen vinden dat volkssoevereiniteit meer moet inhouden dan eens per 
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vier jaar leiders kiezen, en zij daarom mogelijk gevoelig zijn voor de resultaten van 
opinieonderzoek. Op de achtergrond speelt tevens de dreiging dat politici die zulke 
gegevens negeren bij de volgende verkiezingen wel eens weggestemd zouden kunnen 
worden. Vooral kwantitatief opinieonderzoek leent zich voor retorisch gebruik. Ten 
eerste omdat het vanwege het beperkte aantal keuzes dat wordt geboden mensen 
min of meer dwingt tot een standpuntbepaling. Tot op zekere hoogte kan het instru
ment meerderheden construeren. Ten tweede omdat kwantitatief opinieonderzoek 
het odium heeft van politiek neutrale en objectieve informatie. Het heeft het gezag 
van ‘harde cijfers’. (Overigens, kan men vanuit dit uitgangspunt beredeneerd ook 
bezwaar maken tegen retorische inzet van opinieonderzoek? Ja, want de winst van 
de één is hier natuurlijk het verlies van de ander. Wie vreest dat dergelijk onderzoek 
aantoont dat slechts een minderheid zijn plannen steunt, zal proberen zulk onder
zoek uit de publiciteit te houden.)

Ten tweede, politici kunnen opinieonderzoek ook gebruiken als technisch 
hulpmiddel om politieke communicatie zo overtuigend en doeltreffend mogelijk te 
maken. In focusgroepen kan men bijvoorbeeld burgers confronteren met verschil
lende varianten van argumenten en boodschappen, teneinde de meest succesvolle 
te kiezen en deze te optimaliseren. Sommige mensen vinden dit een verwerpelijke 
praktijk. Toch is er geen reden voor een principiële afwijzing. De politieke theorie 
stelt dat volksvertegenwoordigers best mogen afwijken van de wil van hun achter
ban, als zij maar aannemelijk kunnen maken dat hiermee het belang van die achter
ban wel degelijk is gediend. Welnu, er is niets op tegen als men gebruik maakt van 
technische hulpmiddelen om daarbij tot zo goed mogelijke argumentatie te komen. 
Twijfelachtiger wordt het als daarbij niet wordt ingezet op rationele argumenten, 
maar op zodanig bespelen van emoties dat inhoudelijke afweging juist wordt verhin
derd. Dan begint het op manipulatie te lijken. Overigens, dat opinieonderzoek kan 
helpen om tot effectieve manipulatie te komen, kan moeilijk worden aangemerkt als 
bezwaar tegen opinieonderzoek als zodanig. Dat kwaadwillende politici hun slechte 
intenties beter kunnen verwezenlijken naarmate zij over beter gereedschap beschik
ken, kan men het gereedschap niet verwijten.

7.4 Het metaperspectief

Het vierde en laatste uitgangspunt voor een antwoord op de vraag hoe wenselijk 
opinieonderzoek is, ligt in de metaboodschap die hiermee wordt gecommuniceerd. 
Elke politieke gemeenschap kent een (soms latent) systeemdebat over de gewenste 
verhouding tussen burgers en staat. Hoe responsief vinden we dat de staat moet zijn 
voor wat burgers willen? Beschouwen we een volksvertegenwoordiger vooral als 
gedelegeerde of vooral als vertrouweling? Hoe geloofwaardig achten we de uitkom
sten van opinieonderzoek als indicatie van ‘de wil van het volk’? Het laten verrichten 
of publiceren van opinieonderzoek door de staat zelf communiceert impliciet een 
standpuntbepaling over dit soort vragen. Kennelijk beschouwt de staat de resultaten 
van zulk onderzoek niet als louter artefacten, en meent hij dat we iets met de resul
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taten moeten. Waarom zou hij anders tijd en geld uittrekken voor zulk duur onder
zoek? Het verrichten/publiceren van opinieonderzoek is een taalzet die een bepaalde 
boodschap communiceert. Bijvoorbeeld deze:
•	 Het	is	belangrijk	om	ook	tussen	verkiezingen	te	weten	wat	burgers	vinden	en	

willen.
•	 Het	parlement,	de	media	en	belangengroeperingen	geven	niet	noodzakelijkerwijs	

een goede representatie van wat burgers vinden en willen, en dus is aanvullende 
informatie hierover gewenst.

•	 De	onderwerpen	die	in	het	opinieonderzoek	in	kwestie	worden	aangesneden,	zijn	
onderwerpen waarmee de staat zich mag of zelfs moet bemoeien.

•	 In	een	democratie	draait	het	erom	te	doen	wat	de	meerderheid	wil.
Afhankelijk van de vraag of men het eens is met deze boodschappen of niet, kan men 
verrichten/publiceren van opinieonderzoek als zodanig wenselijk of juist bezwaarlijk 
vinden. De ene beleidsmaker zal graag dergelijk onderzoek doen omdat hij wil laten 
zien dat bij de beleidsvorming ook naar ‘gewone burgers’ wordt geluisterd, de ander 
zal dergelijk onderzoek juist bezwaarlijk vinden vanwege de impliciete suggestie als 
zou de mening van ‘gewone burgers’ in de fase van beleidsvorming van belang zijn.

Hiermee zijn vier perspectieven en bijbehorende normatieve uitgangspunten 
bekeken. Voordat ik overga tot de conclusies, wil ik nog twee discoursen aansnijden 
die van belang zijn voor een oordeel over de wenselijkheid van opinieonderzoek in de 
hedendaagse democratie.

7.5 Nuttige effecten van opinieonderzoek als middel

Het eerste discours gaat over de positieve effecten van democratische participatie. 
De idee is dat politieke zelforganisatie en participatie als zodanig wenselijk zijn, nog 
los van het resultaat daarvan, omdat burgers zo democratische vaardigheden leren. 
Democratische oefening baart democratische kunst, zo is de gedachte. Misschien 
wel de bekendste vertolker van deze gedachte is Tocqueville. Volgens hem mochten 
politieke associaties ‘worden beschouwd als grote gratis scholen, waar alle burgers 
de algemene theorie van samenwerking leren’ (Tocqueville 1990: 111, vertaling van de 
auteur). Mill (1861) dacht dat als mensen enige tijd politiek actief zijn, zij zullen leren 
verder te kijken dan alleen hun eigenbelang, en oog ontwikkelen voor het algemeen 
belang. Vandaag de dag meent Putnam (1993) dat politieke en maatschappelijke par
ticipatie positieve invloed hebben op de bereidheid van mensen tot samenwerking 
en hun onderlinge vertrouwen. Het is door interactie met anderen dat democratische 
houdingen en praktijken worden geleerd, en mensen uitgroeien tot competente en 
mondige burgers.

Stel nu eens dat politieke participatie zou afnemen of zelfs geheel verdwijnen 
doordat de overheid voortaan het volk over alle mogelijke beleidskwesties zijn 
mening kan geven in opinieonderzoek. Dat is niet geheel denkbeeldig, want als de 
overheid de burgers rechtstreeks bevraagt, waarom zou men dan nog de moeite 
nemen van politieke zelforganisatie? Het leven is al druk genoeg. Alleen, gaat met dit 
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verdwijnen van politieke activiteit niet eveneens dat zo wenselijke educatieve effect 
verloren? En ligt hier dan niet een argument tegen meer opinieonderzoek? Dat is nog 
maar de vraag. Ten eerste moet zeer betwijfeld worden of de genoemde heilzame 
effecten wel optreden. Mendelberg analyseerde recent het beschikbare onderzoek 
over de dynamiek van en deliberatie in kleine groepen, en concludeert daaruit dat

[w]hen groups engage in discussion, we cannot count on them to generate empathy and 
diminish narrow self-interest, to afford equal opportunities for participation and influence 
even to the powerless, to approach the discussion with an open mind to change, and to be 
influenced not by social pressures, unthinking commitments to social identities, or power, 
but by the exchange of relevant and sound reasons.

Het is ook niet uitgesloten, maar het hangt sterk af van het onderwerp en de condi
ties waaronder de discussie plaatsvindt.

[D]eliberation seems to work particularly well on matters of objective truth, especially 
when unanimous rule is imposed or with an authoritative leader who can overcome group 
biases. Other times, deliberation is likely to fail. This outcome is especially likely when 
strong social pressures or identities exist, conflict is deep, and the matter at hand centers 
on values rather than facts.

Dat laatste is natuurlijk bij uitstek het geval bij politieke conflicten. Ten tweede leven 
mensen tegenwoordig in talloze andere verbanden waarin zij evenzeer kunnen leren 
samenwerken en samenleven, en hun communicatieve – en onderhandelingsvaar
digheden kunnen oefenen, zoals werksituaties, schoolgemeenschappen, verenigin
gen, enzovoort. Wat is dan nog de ‘unieke meerwaarde’ die alleen politieke activiteit 
kan bieden? Grotere voeling met het specifieke object van politiek, te weten het 
algemeen belang. Dat is waar het Mill uiteindelijk om te doen was. Door actief deel 
te nemen in het bestuur leert de burger verder te kijken dan zijn onmiddellijke leef
omgeving en het eigen belang.

He is called upon, while so engaged, to weigh interests not his own; to be guided, in case 
of conflicting claims, by another rule than his private partialities; to apply, at every turn, 
principles and maxims which have for their reason of existence the common good. (…) He is 
made to feel himself one of the public, and whatever is for their benefit to be for his benefit. 
(1861: hoofdstuk 3)

Dat is mooi gezegd, maar in een tijd van alomtegenwoordige massamedia veel 
minder geldig dan in Mills eigen tijd. Voor een kijkje voorbij de eigen leefomgeving 
en inzicht in andermans belangen hoeft men tegenwoordig de niet meer deur uit. 
De krant openslaan of de tv aanzetten is voldoende, en voor de meesten dagelijkse 
routine. Uit onderzoek blijkt dan ook dat de politieke meningsvorming van burgers 
veel meer wordt bepaald door hoe zij denken dat het met het land als geheel gaat dan 
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door hun specifieke eigenbelang (Sears en Funk 1990, Mutz 1998). Al met al moet 
worden betwijfeld of politieke participatie nu werkelijk zo’n educatief surplus biedt.

Overigens, een hedendaagse variant van dit discours is de opvatting dat democra
tische vernieuwingen, zoals burgerfora of het referendum, de betrokkenheid bij de 
politiek zouden vergroten. Dat was bijvoorbeeld een expliciet doel van het referen
dum over de Europese grondwet.11 Nadat de Nederlanders de grondwet naar de prul
lenbak hadden verwezen, sprak D66Kamerlid Boris van der Ham van ‘een geslaagd 
referendum, want de betrokkenheid is heel groot’.12 ‘Het is een feest van de democra
tie’, vond zijn partijgenoot Boris Dittrich, en cdaer Gerda Verburg was bijna door 
het dolle heen, zo wist de Volkskrant te melden. ‘Europa staat op de agenda. Mensen 
willen alles weten als we aan het folderen zijn, missen hun trein ervoor. Dat is pure 
winst.’13 Voor de voorstanders van de grondwet zal het toch een voorbeeld zijn van 
‘operatie geslaagd, patiënt overleden’. Als we ervan uitgaan dat de jastem het alge
meen belang het dichtst benaderde – een niet geheel onredelijke veronderstelling, 
omdat een forse meerderheid van de volksvertegenwoordiging deze positie aanhing 
– heeft de toegenomen betrokkenheid van de burgers hun mening niet dichter naar 
het algemeen belang gevoerd, zoals Mill zou hebben voorspeld, maar juist verder 
daar vanaf.

7.6 Opinieonderzoek in een gefragmenteerde samenleving

Het tweede discours betreft ‘de verplaatsing van de politiek’. De voorgaande 
beschouwingen gingen er impliciet vanuit dat Den Haag zoniet het centrum van 
de wereld, dan toch in ieder geval van Nederland is. Beleid wordt gemaakt aan het 
Binnenhof. Politiek is echter steeds meer verplaatst naar diverse locaties buiten Den 
Haag. Het beleid dat uiteindelijk wordt vastgesteld in het parlement is steeds vaker 
het resultaat van talloze microbesluiten die elders zijn genomen, in formele of infor
mele netwerken waarin allerlei maatschappelijke actoren zijn vertegenwoordigd. Het 
gevaar bestaat dat in zo’n proces van bottomup volkssoevereiniteit politiek niet
georganiseerde en inactieve burgers niet meer worden gehoord, en dat er daardoor 
plannen worden bedacht die uitgaan van nietrepresentatieve voorstellingen van 
wat burgers willen en wat hen drijft. Zoals reeds gememoreerd zijn bij interactieve 
beleidsvormingstrajecten doorgaans bepaalde segmenten van de burgers sterk over
vertegenwoordigd en andere juist ondervertegenwoordigd.

Moet de staat zich dit aantrekken? Ja, in bepaalde gevallen wel. Het gebeurt regel
matig dat verplaatste besluitvorming leidt tot resultaten of effecten waarop de staat 
wordt aangesproken c.q. afgerekend. Of dat laatste ook altijd terecht is, daarover 
kan men wel eens twijfels hebben, maar feit is dat veel burgers de overheid voor van 
alles en nog wat verantwoordelijk houden. (Als het gaat om bijvoorbeeld doelmatige 
besteding van belastinggeld of tegengaan van negatieve externe effecten als milieu
vervuiling, is daarvoor ook veel te zeggen.) Bovendien, als de resultaten van die 
verplaatste besluitvorming formeel moet worden goedgekeurd door het parlement, 
is dat per definitie eindverantwoordelijk.
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Ergo: bij dit soort onderwerpen zou de overheid zich moeten bekommeren om legi
timiteit en effectiviteit van de verplaatste besluitvorming. Die dienen voor haar een 
onderwerp en zorg te zijn. Het is dan van belang dat de decentrale beleidsmakers die 
de microbesluiten nemen beschikken over een zo representatief mogelijk beeld van 
wat burgers wensen en wat hen motiveert, bijvoorbeeld via goed opinieonderzoek. 
Alles wat in de vorige paragrafen is gezegd over de wenselijkheid van opinieonder
zoek op het Haagse niveau, is ook van toepassing op het decentrale niveau. En mis
schien is het daar zelfs nog belangrijker om rekening te houden met de resultaten 
van opinieonderzoek! In de geïnstitutionaliseerde politieke organen treft de uit
voerende macht namelijk altijd een wetgevende/controlerende macht tegenover zich 
(parlement, provinciale staten, gemeenteraad) die ‘de stem des volks’ kan inbrengen. 
Zoals gezegd kan die stem enigszins vertekend zijn, maar het is toch beter dan niets. 
Edoch, als de feitelijke besluitvorming is verplaatst naar allerlei beleidsnetwerken 
buiten de overheid, ontbreekt niet zelden zo’n tegenkracht. Belangengroepen en 
experts hebben daar min of meer vrij spel. Opinieonderzoek zou dan als een soort 
surrogaatvolksvertegenwoordiging in het proces kunnen worden ingebracht.

Nu kan de overheid daar zelf voor zorgen indien zij een van de spelers in zo’n 
beleidsnetwerk is. Maar wat als de overheid geen zetel in het netwerk heeft? Er zijn 
talloze circuits waarin plannen worden gemaakt en besluiten worden genomen die 
gevolgen hebben voor de politieke gemeenschap als geheel, en waarbij het dus in 
het algemeen belang is dat wordt uitgegaan van een zo goed mogelijk beeld van wat 
burgers willen en wat hen drijft, maar waarbij de overheid domweg niet is vertegen
woordigd. Zij kan dus niet tijdig en op de juiste plaats het perspectief van de burgers 
inbrengen. In dat geval is de enige oplossing dat de overheid ervoor zorgt dat de 
transactiekosten van de relevante (opinie)informatie zo laag mogelijk zijn.

De overheid dient ervoor te zorgen dat informatie over wat het betrokken publiek 
vindt en wil, maximaal beschikbaar is voor elke constellatie van actoren en systemen 
die tracht succesvol met de ongekende samenleving om te gaan, bijvoorbeeld door 
deze actief in de publieke sfeer in te brengen. Hopelijk is minstens één van deze acto
ren en systemen zo verstandig om – al was het maar uit welbegrepen eigenbelang – 
deze (opinie)informatie in het netwerk te brengen.

Concluderend, in een gefragmenteerde samenleving, waarin de besluiten die de 
condities van ons leven bepalen steeds meer worden genomen in diffuse beleidsnet
werken, en waar het verschil tussen succes en falen steeds meer wordt bepaald door 
de kwaliteit van de informatie waarover men beschikt, ontstaat voor de staat een 
nieuwe taak: het bevorderen en onderhouden van een valide maatschappelijk zelf
beeld. Onderdeel daarvan is dat iedereen weet wat burgers willen en wat hen drijft. 
Opinieonderzoek is een onmisbaar hulpmiddel om deze nieuwe taak naar behoren 
uit te voeren – zo niet het middel van voorkeur.
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7.7 Conclusie

Veel verhandelingen over democratie en opinieonderzoek kijken uitsluitend of 
hoofdzakelijk vanuit het perspectief van de volkssoevereiniteit – alsof een ander per
spectief niet eens mogelijk, of in ieder geval niet legitiem zou zijn. Dat is niet terecht. 
Ik heb vier mogelijke perspectieven en bijbehorende uitgangspunten behandeld, en 
dat leidt tot vier verschillende conclusies over de wenselijkheid van opinieonderzoek 
voor de beleidsvorming. In schema:

Tabel 7.1
Vier perspectieven op de wenselijkheid van opinieonderzoek

uitgangspunt dominante perspectief conclusie over wenselijkheid opinieonderzoek

volks-
soevereiniteit

burgers responsiviteit voor opinieonderzoek is wenselijker naarmate we 
sterker mogen veronderstellen dat meer informatie burgers niet zal 
brengen tot een andere opinie 

voortbestaan  
gemeenschap

staat (ambtenaren) (publiceren van) opinieonderzoek is wenselijk teneinde conflicten 
zichtbaar te maken zodat deze politiek bewerkt en zo nodig 
gepacificeerd kunnen worden, maar onwenselijk wanneer daardoor 
het spanningsniveau in de samenleving te hoog oploopt, of 
bemoeilijkt wordt dat groepen zich bij eenmaal genomen besluiten 
neerleggen

coalities  
smeden

politici (publiceren van) opinieonderzoek is wenselijk indien hieruit blijkt 
dat de steun voor zijn plannen groter is dan gedacht, en onwenselijk 
indien het omgekeerde het geval is; voorts kan opinieonderzoek een 
nuttig hulpmiddel zijn voor optimaliseren van communicatie

metadebat ‘birds eye’ (politieke 
gemeenschap als geheel)

opinieonderzoek is wenselijk of onwenselijk afhankelijk van 
hoe men de boodschap waardeert die hiermee impliciet wordt 
gecommuniceerd over de verhouding tussen staat en burgers

Voorts heb ik betoogd dat er in een gefragmenteerde samenleving waarin de politiek 
is verplaatst naar locaties buiten Den Haag, goede argumenten zijn als de staat zich 
actief inspant om valide en representatieve informatie over de wensen en drijfveren 
van burgers te verzamelen en te verspreiden, deze als het ware aan de samenleving 
op te dringen.

De crux is natuurlijk dat wat vanuit de ene invalshoek bezien wenselijk is, 
bezwaarlijk kan zijn vanuit een andere invalshoek. Neem de houding van Nederlan
ders tegenover buitenlanders van nietwesterse afkomst. Het was niet onverstandig 
geweest als er vóór 2002 meer aandacht was geweest voor – reeds beschikbare – opi
nieonderzoek naar deze attitudes. Het Nederlandse parlement was op dat gebied niet 
representatief voor de bevolking als geheel, met het gevolg dat de correctie hardhan
dig uitviel. Betekent dit nu dat de staat, wijs geworden door deze ervaring, voortaan 
intensief moet monitoren wat allochtonen en autochtonen van elkaar vinden, en 
voortdurend moet peilen wat de burgers vinden van allerlei plannen ter bevordering 
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van integratie en inburgering? Daar zitten ook gevaren aan. Als steeds weer cijfers 
worden gepubliceerd waaruit wederzijdse afkeer of zelfs vijandschap blijkt tussen 
bevolkingsgroepen, is op een gegeven moment de vraag wie daarmee nog is gediend, 
en of daardoor het spanningsniveau niet nodeloos wordt opgevoerd. In ieder geval 
zal een deel der politici niet blij zijn met de regelmatige boodschap dat hun politieke 
preferenties door de meerderheid niet worden gesteund. Sommige mensen zullen 
zich misschien zelfs ergeren aan het hele fenomeen van publieke opinieonderzoek 
als zodanig, omdat dit miskent dat zij voor vier jaar een mandaat hebben, en van 
al dat onderzoek de populistische suggestie uitgaat dat ‘de regenten’ voortdurend 
moeten worden bijgestuurd door ‘het volk’.

Kortom, er is niet één juist antwoord. De ware beleidsmaker moet zich kunnen 
verplaatsen in die verschillende perspectieven en van situatie tot situatie bekijken 
wat wijsheid is. Een beleidsmaker moet dus méér kunnen dan alleen gedisciplineerd 
redeneren en deduceren vanuit principes. Hij moet ook kunnen oordelen. Het gaat 
niet alleen om kunde, maar ook om kunst. Zoals bekend valt dat niet uit boekjes te 
leren maar vergt het – langdurige – oefening.
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Noten

1 Beide onderwerpen komen wel ter sprake in mijn proefschrift (Tiemeijer 2006).
2 Een meer fundamenteel probleem is dat het ten principale aan een criterium 

ontbreekt om te bepalen of het parlement wel een goede afspiegeling is van het 
volk. Ankersmit (1997) heeft daar in zijn politiekfilosofische werk herhaaldelijk op 
gewezen.

3 Voor Nederland is de situatie niet anders. Zie Kleinnijenhuis (1990: 267) en Hermans 
(2000: 173).

4 Zie Burke (1774), Speech at mr. Burke’s arrival at Bristol.
5 Burke (1792), Letter to Sir Hercules Langrishe, accentueringen in origineel.
6 En is volgens Ankersmit (1997) ook een onbeantwoordbare vraag, omdat er geen 

criterium is om de mate van correspondentie te bepalen.
7 Zoals uitgebreid door Ankersmit (1997) betoogd.
8 Natuurlijk hebben de burgers daar ook belang bij. Zoals bekend beval Machiavelli de 

staatsleider aan om zonodig amoreel te handelen indien dat noodzakelijk was voor 
het voortbestaan en de macht van de staat. Maar anders dan wordt gedacht, deed 
Machiavelli deze aanbevelingen niet omdat zo de eigenbelangen van de machthebbers 
zo goed mogelijk verwezenlijkt konden worden, maar omdat hij meende dat burgers 
uiteindelijk het meest vrij kunnen zijn onder een krachtige overheid die in staat is de 
orde te handhaven.

9 Overigens, hierbij zij aangetekend dat de geschiedenis leert dat dit niet het einde van 
de wereld hoeft te zijn, want wanneer een staat uiteenvalt, kunnen daaruit heel wel 
nieuwe succesvolle staten ontstaan. Laten we daarom voorzichtigheidshalve stellen 
dat er heel wat op het spel moet staan voordat men de hoge transactiekosten van 
uiteenvallen wil aangaan.

10 Trouw, 5 februari 2005.
11 In de aanhef van het wetsvoorstel voor het referendum staat dat met zoveel woorden: 

‘Te sluiten verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa aan een raadplegend 
referendum te onderwerpen, teneinde de betrokkenheid van de burgers bij de 
toekomstige hervormingen van de Europese Unie die voortvloeien uit de Europese 
Conventie te verhogen.’ Kamerstuk 28885.

12 Financieel Dagblad, 2 juni 2005.
13 Volkskrant, 2 juni 2005.
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8 Kwalitatief onderzoek: de theorie

Will Tiemeijer

Al zolang als zij bestaan proberen overheden meer zicht te krijgen op de samen
leving in het algemeen en de burgers in het bijzonder. Een nieuw middel daarbij 
is kwantitatief opinieonderzoek. Onder het motto ‘de vinger aan de pols’ hebben 
departementen het laatste decennium diverse opiniemonitoren ingericht, zoals de 
Politiemonitor, de Justitie Issue Monitor en de Belevingsmonitor. Maar helaas, vrij
wel steeds raken de betrokken ambtenaren na de enthousiaste start met zo’n nieuw 
instrument licht teleurgesteld. Om een of andere reden geven de cijfers niet werkelijk 
inzicht in de politiekpublicitaire dynamiek van alledag. Hoe kan het bijvoorbeeld dat 
in de media alom wordt gesproken van de ‘de teloorgang van het onderwijs’, terwijl 
uit de Onderwijsmeter steevast blijkt dat verreweg de meeste ouders tevreden zijn 
over hun school? Of neem onderstaande grafiek met opiniecijfers over de zwaarte 
van straffen en het vertrouwen in de rechtspraak. De onverstoorbare vlakheid van de 
lijnen lijkt geen enkel recht te doen aan de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, 
zoals het aanmerkelijk harder geworden strafregime of de turbulentie rond verdach
ten die ten onrechte zijn veroordeeld.

Kwantitatief onderzoek lijkt er dus niet in te slagen die dynamiek te vangen. 
Waarom? Er zijn diverse verklaringen denkbaar. Ten eerste is het instrument niet erg 
fijngevoelig. Antwoorden moet worden gescoord op een beperkt aantal categorieën, 
en daardoor gaat veel nuance verloren. Ten tweede stemt de meetfrequentie niet 
overeen met het veel hogere tempo van de Haagse carrousel. Heftige maar kortston
dige fluctuaties in publieke opinie blijven daarom onzichtbaar. Ten derde is mogelijk 
dat de politiekpublicitaire dynamiek vooral wordt bepaald door gepassioneerde 
minderheden, en niet door onverschillige en (dus) zwijgende minderheden.1 Kwanti
tatief onderzoek zet de argeloze waarnemer dan al snel op het verkeerde been, omdat 
daarin de intensiteit van meningen niet worden gemeten. Om deze redenen neemt de 
belangstelling voor kwalitatief onderzoek toe. De verwachting is dat daarmee wél de 
gedachten en gevoelens van burgers nauwkeurig in kaart kunnen worden gebracht.

De praktijk leert dat overheidsvoorlichting voor haar kwalitatief onderzoek vaak 
samenwerkt met marktonderzoekbureaus, en veel minder met universitaire instel
lingen. Als gevolg daarvan is die praktijk sterk gekleurd door de inzichten, kennis en 
methoden van het commerciële marktonderzoek. Daarmee hoeft op zich niets mis 
te zijn, maar er bestaat ook een rijke wetenschappelijke literatuur over kwalitatief 
onderzoek. Zouden voorlichters daarvan misschien iets kunnen leren?
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Figuur 8.1
Nederlanders over rechtspraak

Figuur 8.1
Titel

Bron: Justitie Issue Monitor
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criminelen worden in Nederland te licht gestraft

rechters in Nederland doen hun werk goed

Dat is de vraag die in dit hoofdstuk centraal staat. Het is een rondgang langs 
(recente) wetenschappelijke literatuur over kwalitatief onderzoek, met name Ameri
kaanse literatuur uit de cultural studies. Paragrafen 8.1 en 8.2 beschrijven de ontwik
kelingen en inzichten uit die publicaties. Daarbij wordt nog even voorbijgegaan aan 
de vraag in hoeverre we al die theorieën en praktijken echt serieus moeten nemen. 
Voor ‘nuchtere Hollanders’ doen ze soms nogal exotisch en politiek correct aan. 
De beoordeling volgt pas in de paragrafen 8.3 en 8.4. Hier draait het expliciet om de 
vraag of de Nederlandse overheidsvoorlichting iets kan leren van de behandelde the
orieën en praktijken, of dat zij daarover beter geamuseerd de schouders kan ophalen. 
Het zal blijken dat die laatste reactie toch niet helemaal op zijn plaats is. Er lijken 
enkele treffende parallellen te bestaan tussen hetgeen op Amerikaanse campussen 
wordt bedacht en de voorlichtingspraktijk hier te lande.

8.1 Ontwikkelingen in de theorie over kwalitatief onderzoek

‘Kwalitatief onderzoek’ is een parapluterm waaronder een reeks van methoden 
valt; niet alleen de tegenwoordig zo populaire focusgroepen, maar ook individuele 
interviews, gedragsobservatie, caseonderzoek, conversatieanalyse, etc. Doorgaans 
is het doel van kwalitatief onderzoek om te komen tot zo goed mogelijk begrip van 
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‘geleefde ervaring’. Hoe verschijnt de werkelijkheid aan de respondenten en welke 
betekenis geven zij daaraan? Men spreekt ook wel van verstehend onderzoek.

(Post)positivisme
In kwantificerende wetenschap is het doel wetmatigheden over de werkelijkheid te 
vinden met zo groot mogelijke empirische inhoud. Dat vereist dat wordt geabstra
heerd van de specifieke eigenschappen van afzonderlijke gevallen en dat deze worden 
ondergebracht in de categorieën van de onderzoeker. Zo kan men orde scheppen in 
de wilde uitwendigheid van de werkelijke wereld. Helaas leidt dit ook tot een zekere 
vervreemding. Belangrijke – misschien zelfs essentiële – kenmerken van die werke
lijkheid worden aan het oog onttrokken.

Zo niet in kwalitatief onderzoek. Daarin zet de onderzoeker juist alle vooropge
zette ideeën en theorieën over zijn onderzoeksobject uit z’n hoofd2 en treedt zijn 
object volstrekt open en onbevooroordeeld tegemoet. Door zorgvuldig te luisteren 
naar wat de respondenten zeggen en welke begrippen zij gebruiken, door als het 
ware in hun huid te kruipen, probeert hij tot een beschrijving of theorie te komen die 
de werkelijkheid van de respondenten zo goed mogelijk representeert – dus inclusief 
alle rijkdom, nuances en variëteit van dien. In kwalitatief onderzoek wordt dan ook 
veel minder geabstraheerd dan in kwantitatief onderzoek.

Een veel gebruikte methode voor kwalitatief onderzoek is de gefundeerde theorie
benadering van Glaser en Strauss, die zij introduceerden in The discovery of grounded 
theory uit 1967. Dit is een verzameling richtlijnen en strategieën om via inductie 
tot wetenschappelijke theorieën te komen. Met deze benadering wilden Glaser 
en Strauss ontsnappen aan het destijds dominante kwantitatieve onderzoek, dat 
enigszins verworden was tot het routinematig en niettheoretisch gedreven toetsen 
van betrekkelijk willekeurige hypothesen. Tegelijkertijd wilden Glaser en Strauss wel 
vasthouden aan de neutraliteit, objectiviteit, strengheid en zorgvuldigheid die horen 
bij wetenschappelijk onderzoek. Hun idee was nu dat indien men zich nauwkeurig 
hield aan hun methodologische aanbevelingen, deze waren gegarandeerd. Het boek 
van Glaser en Strauss sloeg in als een bom. ‘The scheme has had a revolutionary appeal for 
a sociological proletariat of qualitative research workers, keen to overthrow the twin domination 
of their field by “theoretical capitalists” and big time, government-funded, quantitative survey 
research work,’ zo schrijft Seale niet zonder ironie (1999: 91).

Kenmerkend voor de gefundeerde theoriebenadering is dat – anders dan in kwan
titatief onderzoek – theorievorming en veldwerk organisch met elkaar zijn verwe
ven. De onderzoeker begint weliswaar theoretisch blanco met slechts een globale 
onderzoeksvraag, maar al snel nadat de eerste gevallen zijn onderzocht, gaat hij de 
gevonden resultaten benoemen en ordenen, begrippen vormen en eerste voorzich
tige hypothesen formuleren. Op grond daarvan stuurt hij vervolgens het veldwerk 
bij door doelgericht te gaan zoeken naar nieuwe gevallen die zijn eerste theoretische 
noties kunnen verscherpen, bevestigen of corrigeren. Dat levert nieuwe resultaten op 
die wederom bestudeerd en geïnterpreteerd worden, waarna het veldwerk opnieuw 
bijgestuurd kan worden, enzovoort. Er ontstaat een cyclisch proces van gegevens 
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verzamelen, reflectie, theorievorming en opnieuw gegevens verzamelen, en geleide
lijk groeit de fit tussen empirie en representatie. Deze aanpak wordt aangeduid als 
theoriegericht steekproeftrekken.

Aanvankelijk meende men dat, als onderzoekers op dergelijke wijze zo getrouw en 
onbevooroordeeld mogelijk enkel ‘de feiten voor zich’ zouden laten spreken, zich als 
vanzelf de regelmatigheden en causale verbanden in de werkelijkheid zouden open
baren. Door louter inductie kon men tot ware kennis komen. Dit staat bekend als 
het klassieke positivisme (of empirisme) en wordt – zeker in de sociale wetenschap
pen – door vrijwel niemand meer aangehangen. Onder invloed van vooral Popper is 
algemeen geaccepteerd dat alle waarneming theoriegebonden is, dat theorieën hun 
oorsprong niet vinden in de feiten maar in de creativiteit van de onderzoeker, en dat 
de waarheid niet kenbaar is maar hooguit benaderbaar. Toch houden veel weten
schappers wel vast aan de idealen van de positivistische traditie, maar dan als regu
latieve ideeën. Men kan dan misschien niet bewijzen dat theorieën waar zijn, maar 
ze met empirische gegevens wel aannemelijk maken. Deze positie wordt aangeduid 
als postpositivisme.

Constructivisme
Voor sommige kwalitatieve onderzoekers – vooral werkzaam in de zogenaamde cul-
tural studies – is dit echter een pejoratieve term. Onder invloed van de fenomenologie 
en het Franse poststructuralisme hebben zij ideeën die op zich reeds aanwezig zijn 
in het postpositivisme, doorgetrokken of zelfs geradicaliseerd tot wat het constructi
vistische of postmoderne paradigma wordt genoemd.3 Uitgangspunten daarvan zijn 
ten eerste dat alleen de menselijke ervaring van de werkelijkheid kenbaar is, en ten 
tweede deze menselijke ervaring altijd is gekleurd door het perspectief van de waar
nemer, of anders gezegd, door zijn situationele en culturele inbedding. Consequentie 
van beide uitgangspunten is dat wat men ‘de werkelijkheid’ noemt niet meer dan een 
sociale constructie is, en dat nooit bewezen kan worden dat de ene voorstelling van 
‘de werkelijkheid’ waar is en de andere niet. De aanhangers van dit paradigma zijn 
het dan ook roerend eens met de postmoderne filosoof Rorty, volgens wie het zinloos 
is nog langer te spreken over een (veronderstelde) correspondentie tussen werkelijk
heid en voorstelling. Uiteindelijk bepaalt iedereen zijn eigen waarheid. Toegegeven, 
deze subjectieve waarheden kunnen in het maatschappelijke verkeer van alledag een 
zekere intersubjectiviteit verkrijgen. Postmodernisme of niet, de wereld draait nu 
eenmaal door, en dan is het praktisch bepaalde uitspraken voor waar aan te nemen. 
Dit zijn echter lokale waarheden, zo stelt het constructivisme. Zij zijn slechts geldig 
in een bepaalde situationele en culturele context, en kunnen geen enkele aanspraak 
maken op universaliteit.

Dit alles betekent dat machtsverhoudingen een rol gaan spelen. Waarheid wordt 
(deels) een kwestie van ‘meeste stemmen gelden’. Zoals Foucault – een van de helden 
van het constructivisme – heeft duidelijk gemaakt, zijn het uiteindelijk degenen met 
macht of gezag die bepalen wat mag gelden als ‘waar’. Het gaat dus niet om waarheid 
versus onwaarheid, maar om dominante (of hegemonische) waarheidsclaims versus 
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onderdrukte waarheidsclaims. Hiermee in overeenstemming zijn wetenschaps
studies als die van Kuhn (1962) en Latour (1988). Daarin wordt betoogd dat machts
verhoudingen en retoriek een veel grotere – zo niet doorslaggevende – rol spelen in 
de constructie van ‘wetenschappelijke waarheid’ dan in het standaardbeeld van de 
wetenschap wordt aangenomen.

Zo sluipt het politieke dus de wetenschap binnen.4 Maar dit is nog slechts het 
begin. Bekende kwalitatieve onderzoekers als Denzin en Lincoln betogen dat de 
reductie die aan kwantitatief onderzoek eigen is, in feite neerkomt op een ‘onder
drukking van stemmen en betekenissen’. De hypothesen en categorieën van de 
onderzoeker bepalen namelijk wat wordt waargenomen en als relevant beschouwd, 
en dit betekent onvermijdelijk minder aandacht voor groepen die niet in zijn cate
gorieën passen, wier ervaring en betekenisverlening wezenlijk anders is. Voor zover 
hun unieke kenmerken al worden waargenomen, worden deze als abnormaal of 
irrationeel beschouwd, en letterlijk buiten de orde verklaard. Homoseksualiteit 
wordt bijvoorbeeld niet gezien als een wezenlijk andere seksuele aanleg, maar als een 
ziekte. Een dergelijke categorisering is een vorm van ‘symbolisch geweld’ die boven
dien gemakkelijk kan fungeren als legitimatie van reële onderdrukking. Vanouds is 
wetenschap het bolwerk van westerse blanke heteroseksuele mannen. In de vraag 
wat interessante problemen zijn en met welke categorieën die beschreven kunnen 
worden, klinken hun perspectief en belangen door (en die van hun financiers!). Dat 
betekent minder aandacht voor perspectieven, ervaringen en belangen van groepen 
die niet in de hokjes van de traditionele wetenschap passen, zoals vrouwen, homo’s 
en etnische minderheden. En omdat hun stemmen niet worden gehoord, blijft hun 
onderdrukking voortduren. ‘There are two dangers inherent in the conventional texts of 
scientific method: that they may lead us to believe the world is rather simpler than it is, and they 
may reinscribe enduring forms of historical oppression,’ schrijven Guba en Lincoln (2005: 
210211). Let wel, het hoeft beslist niet te gaan om welbewuste en politiek gemoti
veerde onderdrukking. Vaak gaat het om onbewuste blinde vlekken die voortvloeien 
uit de eigen situationele en culturele bepaaldheid. Hoe dan ook, door in kwalitatief 
onderzoek de ervaringen en betekenissen zichtbaar te maken die in traditioneel 
kwantificerend onderzoek ongezien blijven, kan men maatschappelijk gemargi
naliseerde groepen een stem geven, en hen bevrijden van de dominante discours. 
Zulk onderzoek is dus emancipatoir van karakter.

In de theorievorming over kwalitatief onderzoek wordt in dit verband regel matig 
gesproken over de ‘crisis of representation’. Dat kan slaan op zowel de descriptieve 
als op de politieke connotaties van het begrip representatie (Pitkin 1967). Feite
lijk vloeien deze naadloos in elkaar over. Elke voorstelling door de onderzoeker is 
natuurlijk slechts een surrogaat van the real thing, in casu de geleefde ervaring die 
men tracht te begrijpen. Zelfs het beste onderzoeksrapport schiet ten principale 
tekort om de volle rijkdom van het gerepresenteerde over te brengen. Dus waar haalt 
de onderzoeker dan de autoriteit vandaan om te beweren dat zijn interpretatie de 
juiste is in plaats van andere mogelijke representaties? Is eigenlijk niet de hele onder
zoeksonderneming een project waarin men andermans geleefde ervaring gebruikt 
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en zich toeeigent ten behoeve van de eigen wetenschappelijke carrière of de institu
ties voor wie men werkt? ‘In what ways does research empower the discipline as opposed to 
those under study?,’ vragen Gergen en Gergen (2000: 1034) zich af. ‘When is the researcher 
exploiting his or her subjects for purposes of personal or institutional prestige? Does research 
serve agencies of surveillance, increasing their capacities of control over the research subject?’ 
Eigenlijk moet het onderzoeksproces zelf gedemocratiseerd worden. Een mogelijk
heid is bijvoorbeeld om respondenten ‘eigen ruimte’ in het onderzoeksverslag te 
geven, waarin zij ongemedieerd zelf aan het woord komen. Ook kan men respon
denten zeggenschap geven over de inhoud van het uiteindelijke onderzoeksrapport. 
Dat wordt dan welhaast een product van directe democratie. De onderzoeker is niet 
langer de enige stem met de volledige regie, maar een weliswaar katalyserende doch 
minimaal ordenende secretaris van een gezamenlijk onderzoeksproduct, waarin 
iedereen zijn zegje kan doen.

Enfin, ook binnen de constructivistische gemeenschap gaat niet iedereen zover. 
Wel is er consensus dat elke onderzoeksonderneming een politieke dimensie heeft. 
Zij leidt óf tot kennis die de huidige machtsverhoudingen ondersteunt (of in ieder 
geval ongemoeid laat, en dat is ook een vorm van legitimatie) óf tot kennis die 
haar ondermijnt. ‘Science is politics by other means,’ aldus Gergen en Gergen (2000: 
1035). Onderzoekers moeten daarom niet de schijn ophouden van waardeneutraal 
onderzoek, maar duidelijk maken waar zij staan. Een aantal kwalitatieve 
onderzoekers heeft zich dan ook bekend tot de kritische theorie.5 ‘We want a social 
science that is committed up front to issues of social justice, equity, nonviolence, peace, and 
universal human rights,’ zo schrijven Denzin en Lincoln in de introductie van het door 
hen geredigeerde handboek (2005: 13).

De onderzoeker
Als het beeld dat mensen zich vormen van de werkelijkheid cultureel en situationeel 
bepaald is, geldt dat natuurlijk evenzeer voor de onderzoeker. Die kan onmogelijk 
geheel blanco zijn object waarnemen. Natuurlijk moet hij wel proberen de eigen 
categorieën overboord te zetten en onbevangen te luisteren naar wat de responden
ten vertellen, maar hoe hij dat waarneemt en interpreteert, blijft afhankelijk van 
zijn eigen kennis en referentiekader. Als bijvoorbeeld een autochtone Nederlander 
onderzoek doet onder Marokkaanse jongeren, zal hij andere dingen waarnemen 
dan een Marokkaanse onderzoeker, en deze waarschijnlijk ook anders interprete
ren. (Waarmee niet is gezegd dat de Marokkaanse onderzoeker automatisch beter 
toegerust zou zijn voor dit onderzoek. Ieder mens heeft last van blinde vlekken. Niet 
zelden zijn juist buitenstaanders scherpe waarnemers van de eigen cultuur.)

De oplossing die hier wel wordt gekozen – niet alleen door constructivisten 
maar ook door meer traditionele postpositivisten – is dit subjectieve element niet te 
ontkennen maar expliciet te benoemen. De onderzoeker is niet langer de alwetende 
verteller die in het rapport schittert door afwezigheid, maar schrijft zichzelf in het 
onderzoeksverslag door expliciet aan te geven wat zijn achtergrond en reden voor dit 
onderzoek zijn, hoe hij interacteerde met het onderzoeksproject, hoe dat zijn waar
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neming heeft gestuurd, welke ideeën en hypothesen hem tijdens het proces zoal te 
binnen schoten, enzovoort. Dit soort informatie duidt niet op een gebrek aan weten
schappelijke distantie, maar is een erkenning van het theoriegebonden karakter van 
elke waarneming, en helpt de lezers tot een juiste waardering van de onderzoeks
resultaten te komen.

Het verslag
Kwalitatief onderzoek is gericht op beter begrip van de geleefde ervaring. Uiteraard 
is het niet de bedoeling dat alleen de onderzoeker dit betere begrip ontwikkelt, maar 
moet ook de consument van het onderzoek beter begrip krijgen van de onderzochte 
werkelijkheid. De onderzoeker heeft geprobeerd in de huid van de onderzochten 
te kruipen, en nu moet hij daarvan zodanig verslag doen dat de lezer eveneens in 
de huid van de onderzochten kan kruipen, of – second best – in ieder geval kan zien 
en voelen wat de onderzoeker heeft gezien en gevoeld. In feite is er sprake van een 
driedubbele hermeneutiek. De respondenten interpreteren hun werkelijkheid, de 
onderzoeker interpreteert de interpretatie van de respondenten, en de lezer interpre
teert de interpretatie van de interpretatie van de respondenten. Wil hierbij niet al te 
veel informationele verarming en bias optreden, dan stelt dat niet alleen hoge eisen 
aan de onderzoeksvaardigheden van de wetenschapper. Hij moet ook een goede 
schrijver zijn.

Om de rijkdom van het onderzochte zo goed mogelijk over te brengen, wordt thick 
description aanbevolen, dat wil zeggen, een gedetailleerde en levensechte beschrijving 
waarin aandacht wordt besteed aan de context van de waarnemingen. Is dat genoeg? 
Het is natuurlijk beter dan thin description, maar het blijft behelpen. Taal blijft een 
gebrekkig medium. Het enige dat echt de volle rijkdom van (de ervaring van) de 
respondenten tot uitdrukking kan brengen is (de ervaring van) de respondent zelf. 
Bovendien, in traditionele rapporten is altijd sprake van zodanige ordening door de 
onderzoeker dat de tekst een zekere eenduidigheid kent, als het ware ‘met één mond 
spreekt’. De werkelijkheid is echter polyfoon. Er is sprake van meerdere perspectie
ven en stemmen die onderling strijdig of zelfs incommensurabel kunnen zijn.

In de wetenschappelijke wereld wordt daarom in toenemende mate geëxperimen
teerd met alternatieve vormen van verslaglegging. Men kiest bijvoorbeeld voor meer 
literaire vormen als verhalen of poëzie, faction en new journalism, en voor rapporten 
waarin meerdere perspectieven tegelijk worden belicht of die anderszins polyfoon 
zijn. Ook wordt gebruik gemaakt van andere media, bijvoorbeeld audiovisuele 
middelen of naspelen van onderzochte situaties. In feite gaat een wetenschappe
lijke opgave hier over in een communicatieprobleem: de onderzoeker moet zo goed 
mogelijk overbrengen ‘hoe het was om er te zijn’. Narratieve vormen genieten dan 
niet zelden de voorkeur boven wetenschappelijke exposés. Werkelijk goede schrijvers 
of filmers blijken in staat de ervaring van anderen zozeer invoelbaar te maken, dat 
we even in hun wereld zijn geweest.

Dergelijke meer evocatieve verslagvormen zijn allerminst het uitsluitende domein 
van constructivisten en postmodernisten. Ook een postpositivistische onderzoeker 

Meten wat leeft 3e pr.indd   135 1-10-2009   15:16:17



136 Kwalitatief onderzoek: de theorie

als Seale beveelt literaire technieken aan teneinde de resultaten indringender op 
de lezer over te brengen. Wel benadrukt hij dat een verslag tevens meer zakelijke 
informatie moet bevatten waardoor de lezer kan beoordelen hoe prototypisch c.q. 
representatief hetgeen is dat wordt geschetst in het narratieve gedeelte. Aanhan
gers van de kritische theorie geven overigens nog een extra argument voor meer 
aanschouwelijke vormen van verslaglegging: hoe evocatiever en indringender, hoe 
groter het mobiliserend vermogen. Net als veel overheidsvoorlichters willen zij niet 
dat hun rapport in de diepe la verdwijnt, maar impact heeft en dingen in beweging 
zet. Gortdroge teksten zijn dan niet het beste hulpmiddel.

‘Bush science’6

Om het overzicht compleet te maken, moeten kort de meest recente ontwikkelin
gen in de Verenigde Staten (vs) worden genoemd. Sinds kort is daar sprake van een 
(hernieuwde) nadruk op ‘hard’ onderzoek waarin het draait om empirische toetsing. 
Een belangrijke katalysator was de No Child Left Behind Act uit 2002. Volgens deze wet 
mag federaal geld voor funderend onderwijs alleen worden besteed aan onderwijs
programma’s die blijkens ‘scientifically based research’ effectief zijn. Hieronder staat 
het wetsartikel waarin dit begrip wordt gedefinieerd. Het federale ministerie van 
onderwijs stelt zich voorts ten doel dat driekwart van het door hem gefinancierde 
onderzoek naar causale verbanden is opgezet volgens ‘randomized experimental designs’ 
(U.S. Department of Education, Strategic plan 2002–2007: 61).

No Child Left Behind Act, 8 jan 2002, Title ix, Part A, Article 37

The term ‘scientifically based research’

A. means research that involves the application of rigorous, systematic, and objective 
procedures to obtain reliable and valid knowledge relevant to education activities and 
programs; and

B. includes research that—
i. employs systematic, empirical methods that draw on observation or experiment;
ii. involves rigorous data analyses that are adequate to test the stated hypotheses and 

justify the general conclusions drawn;
iii. relies on measurements or observational methods that provide reliable and valid 

data across evaluators and observers, across multiple measurements and observati-
ons, and across studies by the same or different investigators;

iv. is evaluated using experimental or quasiexperimental designs in which individu-
als, entities, programs, or activities are assigned to different conditions and with 
appropriate controls to evaluate the effects of the condition of interest, with a prefe-
rence for random-assignment experiments, or other designs to the extent that those 
designs contain within-condition or across-condition controls;

Meten wat leeft 3e pr.indd   136 1-10-2009   15:16:17



137Kwalitatief onderzoek: de theorie

v. ensures that experimental studies are presented in sufficient detail and clarity to 
allow for replication or, at a minimum, offer the opportunity to build systemati-
cally on their findings; and

vi. has been accepted by a peer-reviewed journal or approved by a panel of independent 
experts through a comparably rigorous, objective, and scientific review.

Wat in dit kader staat, is in wezen een omschrijving van het klassieke (post)posi
tivistische model dat door constructivistisch geïnspireerde onderzoekers wordt 
beschouwd als achterhaald. Hun ongenoegen richt zich echter vooral op het rapport 
Scientific Research in Education van de National Research Council (nrc) uit 2002, onder
deel van de Amerikaanse academie van wetenschappen. Dit rapport gaat over de 
vraag wanneer men mag spreken van ‘high quality science’ op het gebied van onderwijs, 
en hoe de overheid dergelijk onderzoek het beste kan stimuleren. Bij beslissingen 
over federale ondersteuning van onderzoek wordt sinds enkele jaren uitgegaan van 
deze nrccriteria voor goed wetenschappelijk onderzoek.

In zijn rapport heeft de nrc getracht enig tegenwicht te bieden aan het wel erg 
nauwe sciëntisme van de No Child Left Behind Act. De raad schrijft dat er niet één uni
versele beste methode bestaat, maar dat de geschiktheid van de verschillende metho
des afhangt van de onderzoeksvraag. Dat opent de deur voor kwalitatief onderzoek. 
Desondanks zijn critici zeer ongelukkig met het rapport, omdat het volgens de nrc 
in de wetenschap uiteindelijk zou draaien om herhaalbaarheid, generaliseerbaar
heid en voorspelling. De aanhangers van het constructivistisch paradigma of de 
kritische theorie beschouwen dit als een duidelijke backlash. De methodologische 
klok wordt zeker twintig jaar terug gedraaid ten behoeve van een conservatieve 
politieke agenda. Wetenschap wordt ondergeschikt gemaakt aan politieke doelen; 
het gaat alleen nog maar om de vraag ‘what works’, en het dubbelblindmodel geldt 
als de gouden standaard. Natuurlijk, de politiek verbiedt wetenschappers allerminst 
er geheel andere opvattingen op na te houden. Het probleem is alleen dat door de 
federale bemoeienis met wat goede wetenschap zou zijn en de koppeling hiervan aan 
financieringsstromen een dynamiek ontstaat waarin het moeilijker wordt geld te 
krijgen voor onderzoek in alternatieve kwalitatieve paradigma’s. Althans, zo ervaren 
de critici het. Lincoln (2005: 78):

[T]hese conservative discourses act to stamp out inquiry – particularly, but not exclusively, 
qualitative inquiry – aimed at democratic action and liberatory, antioppressive, social 
justice-oriented aims. They also act to silence voices that have only in the past quarter 
century begun to be heard in any great numbers – voices of the poor, of the members of 
underrepresented groups, of the disabled, the oppressed, and postcolonial peoples, among 
others.
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8.2 De kwaliteit van onderzoek

Na deze algemene uiteenzetting is het nuttig het betoog toe te spitsen op een cruci
ale vraag: wat is goed kwalitatief onderzoek? Wanneer mag men erop vertrouwen dat 
wat de onderzoeker heeft gevonden zozeer overeenstemt met de realiteit, dat men 
met een gerust hart het denken en handelen op de resultaten kan baseren?

Criteria in (post)positivistisch kwalitatief onderzoek
In kwantificerend onderzoek draait het om validiteit, betrouwbaarheid en repre
sentativiteit. Ook in methodologische teksten over postpositivistisch kwalitatief 
onderzoek komt men deze termen veelvuldig tegen, alleen krijgen ze een andere 
invulling. Om het verschil duidelijk te maken is het nodig iets dieper op de gefun
deerde theoriebenadering (en de diverse varianten daarop) in te gaan. Het streven 
hiervan is tot een zo rijk en compleet mogelijke beschrijving of theorie te komen. 
Dit vereist een steekproef die zo groot mogelijke variatie kent in het te onderzoeken 
fenomeen. Hoe diverser de respondenten, hoe meer informatie. Daarom krijgt de 
steekproef pas gaande het onderzoek vorm. Als de onderzoeker bijvoorbeeld nadat 
de eerste gevallen zijn onderzocht bepaalde vermoedens of hypothesen ontwikkelt, 
gaat hij welbewust op zoek naar cases die deze vermoedens kunnen bevestigen, ver
scherpen, corrigeren of weerleggen —bijvoorbeeld potentieel afwijkende gevallen. 
Pas wanneer nieuwe gevallen niet meer leiden tot nieuwe informatie en dus evenmin 
tot theoretische verrijking, is het moment aangebroken om een punt achter het veld
werk te zetten. Na hoeveel gevallen dit moment van verzadiging optreedt, verschilt 
uiteraard van onderzoek tot onderzoek. Toch gaat het vrijwel altijd om aanzienlijk 
lagere aantallen dan de grote steekproeven die bij kwantitatief onderzoek gebruike
lijk zijn. Gevolg van deze werkwijze is dat de steekproef van kwalitatief onderzoek 
niet statistisch representatief is. Er is geen sprake van willekeurige maar juist van 
theoriegestuurde steekproeftrekking, en bovendien zal de totale steekproef zelden 
enkele tientallen overschrijden.

Een ander kenmerk van de gefundeerde theoriebenadering is dat dit proces niet 
à l’improviste gebeurt, maar planmatig en gestructureerd. Zij bestaat uit een set 
richtlijnen, strategieën en een fasering die moet voorkomen dat de onderzoeker 
te snel conclusies trekt of potentieel afwijkende gevallen over het hoofd ziet. Deze 
technieken moeten bevorderen dat de onderzoeker zo open en onbevooroordeeld 
mogelijk de empirie tegemoet treedt, en het moment van verzadiging zo lang moge
lijk wordt uitgesteld. Een benadering die in diverse Nederlandse overzichtsboeken 
wordt beschreven, is de gefundeerde theoriebenadering van Glaser en Strauss (1967). 
In deze benadering worden vier fasen onderscheiden.
•	 de	exploratiefase:	het	ontdekken	van	begrippen.	Welke	gedachten	hebben	de	geïn

terviewden over de besproken onderwerpen, welke begrippen worden gebruikt en 
welke niet, welke betekenis geven zij aan deze begrippen, et cetera;

Meten wat leeft 3e pr.indd   138 1-10-2009   15:16:17



139Kwalitatief onderzoek: de theorie

•	 de	specificatiefase:	het	ontwikkelen	van	begrippen.	Doel	is	niet	meer	om	nieuwe	
begrippen te ontdekken, maar om de gevonden begrippen zo goed mogelijk in te 
vullen en uit te werken;

•	 de	reductiefase:	het	bepalen	van	het	kernbegrip.	Dit	is	het	begrip	dat	een	centrale	
rol vervult bij het beschrijven, begrijpen en verklaren van de onderzochte ver
schijnselen. Wanneer dit kernbegrip helder is, zal blijken dat waar aanvankelijk 
sprake leek te zijn van een complex en onoverzichtelijk beeld, de zaken nu op hun 
plaats gaan vallen;

•	 de	integratiefase:	het	uitwerken	van	de	theorie.	Op	basis	van	wat	in	de	reductiefase	
is gevonden, probeert de onderzoeker tot een meeromvattende theorie te komen. In 
deze fase formuleert hij een geïntegreerd theoretisch raamwerk, met verwachtin
gen en hypotheses. Die kunnen eventueel in vervolgonderzoek worden getoetst.

Wat kan er nu gezegd worden over de validiteit van kwalitatief onderzoek? Anders 
dan bij kwantitatief onderzoek hangt die niet af van de kwaliteit van het meetin
strument (zoals de enquêteitems) maar van de onderzoeker. In feite is hijzelf het 
onderzoeksinstrument. Zijn mate van sensitiviteit, onbevooroordeeldheid, empathie 
en professionaliteit bepalen de kwaliteit van de resultaten. Wel zijn er maatregelen 
die de onderzoeker in zijn streven naar validiteit kunnen helpen. Een bekend middel 
is triangulatie, het inzetten van verschillende methoden om hetzelfde verschijnsel te 
bestuderen, bijvoorbeeld gedragsobservatie naast interviews. Een ander middel zijn 
member checks, dat wil zeggen waarnemingen of interpretaties verifiëren en zonodig 
corrigeren door ze voor te leggen aan de respondenten. Een derde middel is aanteke
ningen maken of een onderzoeksdagboek bijhouden van alles wat in het onderzoek 
gebeurt, opvalt of aan ideeën opborrelt. Dat helpt selectieve herinnering voorkomen 
en stimuleert de reflectie. Nog een middel is overleg, peer review en audit van deskun
dige collega’s. Al dit soort maatregelen kunnen de geloofwaardigheid van de resul
taten verhogen. Volgens Guba en Lincoln (2005) kunnen we in kwalitatief onderzoek 
beter spreken van credibility dan van (interne) validiteit.

Dan de betrouwbaarheid. Kwalitatief onderzoek is niet herhaalbaar. Elk inter
view en elke groepsdiscussie is een unieke gebeurtenis. Natuurlijk kan men nóg een 
interview of nóg een groepsdiscussie houden met vergelijkbare respondenten, maar 
als dat leidt tot andere resultaten, is onzeker of dat komt door andere meningen van 
de respondenten, of door allerlei toevallige factoren waardoor in deze tweede ronde 
een andere dynamiek ontstond. Het heeft dan ook weinig zin om uit te gaan van 
betrouwbaarheid in termen van feitelijke herhaalbaarheid. In plaats daarvan pleiten 
Maso en Smaling (1998) voor ‘virtuele herhaalbaarheid’ en ‘intersubjectieve navolg
baarheid’. De onderzoeker moet een audit trail aanleggen, dat wil zeggen, precies 
documenteren wat hij doet, van welke veronderstellingen hij uitgaat en waarom, 
materiaal, memo’s, aantekeningen en bandjes bewaren, et cetera, zodat andere 
onderzoekers de gang van het onderzoek kunnen nagaan. Die kunnen dan hun eigen 
oordeel vormen en eventueel het onderzoek zo goed mogelijk herhalen. Guba en 
Lincoln spreken niet van betrouwbaarheid, maar van dependability en conformabiilty.
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Tot slot de generaliseerbaarheid. Misschien wel het grootste bezwaar dat wordt 
ingebracht tegen kwalitatief onderzoek, is dat de resultaten niet statistisch represen
tatief zijn. De steekproef is immers beperkt van omvang en niet willekeurig getrok
ken maar theoriegestuurd. Overigens wordt dat vooral in de constructivistische hoek 
nauwelijks als probleem ervaren. Uitgangspunt van dit paradigma is dat alle kennis 
lokaal is, en alle aandacht is gericht op de specifieke geleefde ervaring van de onder
zochte groep. Doel is om die te begrijpen, niet om van daaruit algemene wetten of 
iets dergelijks af te leiden. Gaat men toch generaliseren, dan leidt dat onvermijdelijk 
tot onderdrukking van de unieke betekenissen van de groepen waarnaar wordt gege
neraliseerd (‘symbolisch kolonialisme’).

Hebben de resultaten van kwalitatief onderzoek dan geen enkele betekenis die 
verder reikt dan de onderzochte respondenten? Nee, zo is het ook weer niet. In veel 
gevallen zullen de resultaten best een bredere geldigheid hebben. Lincoln en Guba 
(1985: 316, aangehaald in Seale 1999: 108) schrijven hierover:

Whether [working hypotheses] hold in some other context, or even in the same context 
at some other time, is an empirical issue, the resolution of which depends on the degree 
of similarity between sending and receiving (or earlier and later) contexts. Thus the 
naturalist cannot specify the external validity of an inquiry; he or she can only provide the 
thick description necessary to enable someone interested in making a transfer to reach a 
conclusion about whether the transfer can be contemplated as a possibility.

De resultaten zijn dus ‘overdraagbaar’ naar andere leden van de populatie die zich 
in vergelijkbare omstandigheden bevinden. Generaliseerbaarheid is vervangen door 
transferability. De hamvraag is natuurlijk wanneer men mag zeggen dat ‘zendende’ en 
‘ontvangende’ context zodanig gelijk zijn dat men de resultaten daadwerkelijk mag 
overdragen. Dat oordeel is aan de lezer. De onderzoeker kan nu eenmaal onmogelijk 
kennis hebben van alle potentiële ontvangende contexten, laat staan deze allemaal 
in zijn rapport beschrijven. Wel kan hij de lezer een handje helpen door een thick 
description te geven van de zendende context. ‘Readers can then conduct their own “thought 
experiment” in seeking to transfer the lessons learned from this setting encountered through a 
research text,’ schrijft Seale (1999: 41).

Sommigen zullen vinden dat onderzoekers zo wel erg makkelijk worden ontsla
gen van de plicht om relevante resultaten te produceren. Filosofisch gezien is de 
redenering zuiver, maar wie zit er te wachten op eindeloze reeksen studies die geen 
enkele waarde hebben buiten de onderzochte context? Bovendien blijken in de prak
tijk veel kwalitatief onderzoekers wel degelijk te beweren dat wat zij hebben gevon
den een bredere geldigheid heeft – overigens vaak zonder een goede onderbouwing 
voor die claim te geven. Payne en Williams (2005) pleiten daarom voor het begrip 
‘moderatum generalization’. Dit is een middenweg tussen rigoureuze generalisatie naar 
universele wetten à la het positivisme enerzijds, en volledig afzien van generalisatie 
anderzijds. Moderatum generalizations zijn bescheiden, pragmatische generalisaties, 
waarbij zo exact mogelijk wordt aangegeven in welke mate naar welke contexten en 

Meten wat leeft 3e pr.indd   140 1-10-2009   15:16:17



141Kwalitatief onderzoek: de theorie

objecten met welke mate van precisie gegeneraliseerd mag worden. Payne en Willi
ams (2005: 295) bevelen onderzoekers aan zichzelf vooraf de vraag te stellen wat hun 
generaliseringsambities zijn, vervolgens het design van het onderzoek daarop af te 
stemmen, en in het verslag de ‘moderatum generaliseerbaarheid’ van hun resultaten 
te specificeren.

Alternatieve criteria
De hierboven vermelde kwaliteitscriteria hebben als kenmerk dat zij aanleunen tegen 
het (post)positivistische idee van een kenbare of benaderbare werkelijkheid. Maar 
wat betekenen termen als validiteit, betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid wan
neer men een constructivistische positie inneemt? Als mensen hun eigen realiteit 
construeren en er dus vele ‘waarheden’ bestaan? Als onmogelijk is om te stellen dat 
de ene theorie beter correspondeert met ‘de werkelijkheid’ dan de andere? Validiteit 
wordt dan een loos begrip. Voorts, wat moet men met conventionele kwaliteitscrite
ria indien men, zoals in de kritische theorie, wetenschap in dienst stelt van bevrij
ding en sociale rechtvaardigheid? Hangt de kwaliteit van onderzoek dan niet veeleer 
af van haar emancipatoir potentieel?

Auteurs die werken binnen deze paradigma’s nemen dan ook geen genoegen met 
modificatie van de conventionele kwaliteitscriteria maar zoeken naar een geheel 
nieuwe opvatting van het begrip validiteit. Er zijn de laatste jaren vele alternatieven 
voorgesteld. Tashakkori en Teddlie (2003) noteren onder meer: catalytic validity, 
validity, descriptive validity, evaluative validity, generalizability validity, interpretive validity, 
ironic validity, neopragmatic validity, rhizomic validity, simultaneous validity, situated vali-
dity, theoretical validity en voluptuous validity. Een probleem is dat het begrip validiteit 
hiermee zozeer wordt opgerekt dat het eigenlijk niets meer betekent. Terwijl in de 
wereld van het conventionele onderzoek redelijke consensus bestaat over de rele
vante criteria, ontbreekt deze in de wereld van het kwalitatieve onderzoek volledig. 
Willis (2007: 320321) spreekt zelfs van een kakofonie aan opvattingen en visies. De 
oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat ‘kwalitatief onderzoek’ geen afgebakend para
digma is, maar een verzamelnaam voor allerlei stromingen die au fond slechts één 
ding gemeen hebben, namelijk afkeer van mainstream kwantitatief onderzoek.

Ik zal niet ingaan op alle alternatieve concepties van validiteit, maar beperkt me 
tot twee opmerkingen. Ten eerste onderstaand schema in tabel 8.1. Dit is een poging 
van Whittemore, Chase en Mandle (2001) om de vele opvattingen over validiteit te 
integreren in één conceptueel schema.

Kenmerk van primaire criteria is dat zij relevant zijn voor elk kwalitatief onderzoek. 
Voldoen aan deze eisen is noodzakelijk, maar nog niet voldoende, want ook secun
daire criteria spelen een rol. Het verschil met de primaire criteria is echter dat de 
mate waarin de onderscheiden secundaire criteria van belang zijn, afhangt van de 
specifieke onderzoeksvraag en context. Enfin, met dit schema is in ieder geval enige 
orde aangebracht in de wildgroei van criteria.
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Tabel 8.1
Opvattingen over validiteit 

criteria assessment

primary criteria

credibility do the results of the research reflect the experience of participants or the context in an  
believable way?

authenticity does a representation of the emic perspective exhibit awareness to the subtle differences in the 
voices of all participants?

criticality does the research process demonstrate evidence of critical appraisal?

integrity does the research reflect recursive and repetitive checks of validity as well as a humble 
presentation of findings?

secondary criteria

explicitness have methodological decisions, interpretations, and investigator biases been addressed?

vividness have thick and faithful descriptions been portrayed with artfulness and clarity?

creativity have imaginative ways of organizing, presenting, and analyzing data been incorporated?

thoroughness do the findings convincingly address the questions posed through completeness and saturation?

congruence are the process and the findings congruent? Do all the themes fit together? Do findings fit into  
a context outside the study situation?

sensitivity has the investigation been implemented in ways that are sensitive to the nature of human, 
cultural, and social contexts?

Bron: Whittemore, Chase en Mandle (2001)

Ten tweede zijn er enkele criteria die vermelding verdienen omdat ze duidelijk raak
vlakken vertonen met het politieke. Zo zijn er opvattingen van validiteit die te boek 
staan als ‘transgressief’ (dat wil zeggen grensoverschrijdend, ontregelend, onder
mijnend), bijvoorbeeld die van Lather. Deze betreffen de mate waarin een onderzoek 
contradicties en spanningen opspoort en zichtbaar maakt, recht doet aan onbe
paaldheid, bestaande zekerheden weet te deconstrueren, nieuwe gezichtspunten en 
mogelijkheden opent, et cetera. Men zou ook kunnen spreken van het antitotalitair, 
ironisch potentieel van het onderzoek (Lather 1993).7 Guba en Lincoln (2005: 207) 
introduceren als alternatief kwaliteitscriterium het begrip ‘fairness’. Daarvan is vol
gens hen sprake als de stemmen van alle betrokkenen in het onderzoeksverslag aan 
de orde komen.

Omission of stakeholder or participant voices reflects, we believe, a form of bias. This 
bias, however, was and is not related directly to the concerns of objectivity that flow from 
positivist inquiry and that are reflective of inquirer blindness or subjectivity. Rather, this 
fairness was defined be deliberate attempts to prevent marginalization, to act affirma-
tively with respects to inclusion, and to act with energy to ensure that all voices in the 
inquiry effort had a chance to be represented in any texts and to have their stories treated 
fairly and with balance.
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De democratische ondertoon is evident, en klinkt nog duidelijker door in vier andere 
kwaliteitscriteria die zij voorstellen: onderzoek moet de participanten helpen om te 
komen tot een beter begrip van de onderzochte fenomenen (ontological authenticity), 
tot een beter begrip van de gezichtspunten van anderen dan henzelf (educative authen-
ticity), hen gestimuleerd hebben tot een vorm van actie (catalytic authenticity) en hen 
ook empowered hebben voor actie (tactical authenticity). Nog een stapje verder gaat 
Schwandt (1996). Bij hem staat kwalitatief onderzoek expliciet in dienst van de demo
cratische praxis. Het is een dialogische onderneming die niet zozeer gericht is op 
het ontwikkelen van theorieën, maar veeleer op ‘improving the rationality of a particular 
practice by enabling practitioners to refine the rationality of the practices for themselves’.8 De 
‘validiteit’ van het onderzoek wordt dan onder meer afgemeten aan de mate waarin 
het leidt tot intelligenter handelen door de onderzochte groep, dat wil zeggen, tot 
een beter begrip van (het waarom van) de eigen waarden en doelen en hoe die te 
bereiken. Een onderzoek is beter naarmate het sterker bijdraagt aan ‘practical wisdom’ 
(phronesis).

Geen criteria
Constructivisten en postmodernisten hebben dus kennelijk grote behoefte om 
alternatieve criteria te formuleren. Op zich is dat begrijpelijk. Hoe postmodern men 
ook in het wetenschappelijke leven staat, het is toch nuttig als men op een of andere 
wijze goed van slecht onderzoek kan onderscheiden. Hoe anders te beslissen over 
bijvoorbeeld financiering of publicatie ? Het is alleen niet consequent. Als men elke 
absolute fundering voor wat waar of juist is ontkent, kunnen kwaliteitscriteria nooit 
het contingente ontstijgen. Dan bestaan er geen onbetwistbare criteria waaruit men 
door enkel logisch redeneren een uitspraak over kwaliteit kan afleiden.

Hiermee is beslist niet beweerd dat kwaliteitscriteria geen enkele rol spelen. Er 
is alleen gezegd dat het uiteindelijk de onderzoekers (en eventuele andere betrokke
nen) zijn die bepalen welke criteria in welke gevallen relevant zijn, en hoe de scores 
op die criteria geaggregeerd moeten worden tot een totaaloordeel. Bij voorkeur zijn 
deze beoordelaars vaklui die zoveel verstand hebben van kwalitatief onderzoek dat 
zij weten waarop te letten en hoe dat te wegen. Acquired taste strekt tot aanbeveling. 
Maar smaken verschillen en omstandigheden veranderen. Criteria die vandaag nog 
van groot belang worden geacht voor een kwaliteitsoordeel, vindt men op een later 
tijdstip mogelijk minder relevant. Daarom kan en mag de discussie over kwaliteit 
nooit onomkeerbaar worden afgesloten. De exacte inhoud van kwaliteitscriteria is in 
wezen van secundair belang, zolang het kwaliteitsdebat maar wordt gevoerd.

Misschien klinkt dit erg subjectief en relativistisch. Toch is het de praktijk van 
talloze professies. Er bestaan geen universele antwoorden op de vragen wat goed 
onderwijs is, wie een goede dokter is, wanneer een advocaat vakwerk levert, of wat de 
best practice van overheidsvoorlichting is. In al deze gevallen zijn er weliswaar poten
tieel relevante criteria die kunnen helpen bij de meningsvorming, maar uiteindelijk 
wordt het gezaghebbende oordeel geveld door het professionele forum. Uiteindelijk 
geeft peer review de doorslag.
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Conclusie
Deze laatste positie – kwaliteit is een kwestie van smaak – is filosofisch gezien de 
enige houdbare. Dat gezegd hebbende is het natuurlijk wel uitermate zinvol rekening 
te houden met de verschillende criteria die zijn bedacht, en deze bijvoorbeeld op te 
nemen in een checklist van potentieel relevante toetspunten voor oordeelsvorming. 
Het schema in tabel 8.1 is feitelijk al een protochecklist, en er zijn diverse meer 
uitgewerkte checklists voorgesteld, soms van vele pagina’s lang (bv. Sandelowski 
en Barroso 2002). Ik wil het hier graag simpel houden. Wat mij betreft verdienen de 
volgende drie typen validiteit een plaatsje op de lijst van potentieel relevante criteria:9

•	 communicatieve	validiteit:	de	mate	waarin	het	onderzoek(sverslag)	een	goede	
weergave is van wat de respondenten zeggen;

•	 pragmatische	validiteit:	de	mate	waarin	onderzoek(sverslag)	een	goede	weergave	
is van het feitelijk gedrag van respondenten. (Dit hoeft namelijk niet hetzelfde te 
zijn als wat zij zeggen, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan zelfkennis, selectieve 
herinnering, attributiefouten, sociale wenselijkheid, enzovoort)

•	 transgressieve	validiteit:	de	mate	waarin	het	onderzoek(sverslag)	een	goede	weer
gave is van de inconsistenties, conflicten en tegenspraken die zijn aangetroffen, 
de mate waarin recht is gedaan aan onbepaaldheid en losse eindes.

8.3 Kwalitatief onderzoek voor de overheid

Het (Angelsaksische) wetenschappelijke debat over constructivisme en kritische 
theorie lijkt mijlenver verwijderd van de praktijk van kwalitatief onderzoek bij de 
Nederlandse overheid. Voor ambtenaren die zich hiermee bezighouden, is het wel
licht nieuws dat zij onderdeel blijken te zijn van het politieke project van de blanke, 
mannelijke en heteroseksuele klasse om hun bevoorrechte positie te behouden. 
Althans, volgens sommige geleerden. Meer traditionele wetenschappers moeten 
niets hebben van die nieuwlichterij. Kort samengevat is hun verwijt dat de postmo
derne ‘race, gender and class mafia’ door gebrek aan methodologische discipline het 
wetenschappelijk niveau onaanvaardbaar omlaag heeft gehaald. Wat zij doen is geen 
wetenschap!

Toch gaat het niet aan enkel schamper te reageren op de postmoderne para
digma’s. Zij leiden namelijk ook tot nieuwe perspectieven op de mogelijkheden van 
kwalitatief onderzoek voor de praktijk van het openbaar bestuur. Om in hun termen 
te spreken: zij deconstrueren enkele ingesleten Haagse praktijken en openen interes
sante (denk)richtingen. Ook hier moet het motto zijn: onderzoek alles, en behoud 
het goede.

Algemeen
Wellicht is het nuttig eerst nog eens in één alinea samen te vatten wat nu eigenlijk 
het verschil is tussen modernisme en postmodernisme/poststructuralisme (althans, 
zoals die tegenstelling wordt geschetst in teksten als het handboek van Denzin en 
Lincoln (2005)). Simpel gezegd is het doel van modernistische wetenschap om orde 
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te brengen in de wilde werkelijkheid, door deze te vangen in categorieën en theo
rieën. De beweging is gericht op closure, dat wil zeggen, het afronden van de discussie 
over verschillende interpretaties van het reële door op basis van empirische feiten 
één interpretatie te privilegiëren die (het beste) weergeeft hoe de werkelijkheid ‘echt’ 
is, en andere interpretaties af te wijzen. Vanuit postmodernistisch standpunt bezien 
is hier echter sprake van een onaanvaardbare reductie van variëteit en ambiguïteit. 
De complexe werkelijkheid wordt geweld aangedaan doordat zij in de symbolische 
orde van de onderzoeker wordt geperst. Het postmodernisme/poststructuralisme 
behelst exact de tegenovergestelde beweging. Men tracht de modernistische orde te 
deconstrueren door de aandacht te vestigen op kenmerken van de realiteit die zij in 
haar reductie verhult, en op de (latente) spanningen en contradicties die onder haar 
schijnbare orde schuil gaan. Hierdoor wordt (opnieuw) manifest dat hetgeen door 
velen wordt gezien als een probleemloze beschrijving van de werkelijkheid ‘zoals die 
echt is’, in feite slechts één interpretatie van die werkelijkheid is, die bovendien sterk 
sociohistorisch bepaald is. Er zijn ook andere interpretaties mogelijk. De postmo
derne beweging is die van opening up.

Een rechtgeaarde postmodernist zal na zijn deconstructieve sloopwerk niet met 
nieuwe interpretaties komen die de werkelijkheid beter recht zouden doen en vertel
len ‘hoe het echt zit’. Dat is misschien wel verleidelijk, maar zou een nieuwe vorm 
van closure zijn. Het verhoudt zich bovendien niet met zijn epistemologische uitgangs
punt dat men nooit kan zeggen dat de ene voorstelling beter is dan de andere. Een 
rechtgeaarde postmodernist breekt slechts af, meer niet. Deconstruct and be damned. 
Bij beleidsmakers kan een dergelijke houding knap op de zenuwen werken. Zij is let
terlijk niet constructief. Voor beleidsmakers is één geprivilegieerde interpretatie van 
de werkelijkheid juist wél noodzakelijk. Zolang men slechts spreekt over de werke
lijkheid maar daarin niet intervenieert, kan men zonder bezwaar vasthouden aan 
meervoudigheid en enerzijdsanderzijdspraat. Maar in het openbaar bestuur gaat het 
om handelen. Daarom móet de werkelijkheid worden gereduceerd tot één enkelvou
dige representatie van de wil van het volk respectievelijk beleidstheorie die om wat 
voor reden dan ook wordt beschouwd als de beste (of minst slechte). Radicale post
moderne scepsis werkt verlammend op het handelen, maar in het openbaar bestuur 
geldt dat niethandelen evenzeer een vorm van handelen is, namelijk een keus 
voor handhaving van de status quo, inclusief alle onrechtvaardigheid die daaraan 
eigen is. Slechts weinigen kunnen een dergelijke onverschilligheid ten aanzien van 
maatschappelijke misstanden opbrengen. Rorty (1989) vindt daarom dat men zijn 
postmodernisme wel mag uitleven in de privésfeer, maar in het openbare domein 
moet streven naar het voorkomen van wreedheid. Hiermee verwant is de oplossing 
van Denzin en Lincoln (2005). Zij kiezen voor de vlucht naar voren. Als onderzoek 
dan toch niet waardevrij is, laten we dan ook de consequentie trekken door kwali
tatief onderzoek expliciet in dienst te stellen van emancipatie, bevrijding en sociale 
rechtvaardigheid.

Wat moeten we van dit alles vinden? Op zich is het juist dat elke onderzoeksonder
neming een politieke dimensie heeft. De stelling dat science is politics by other means is 
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minder bizar dan zij lijkt. Ook nuchtere Hollandse ambtenaren weten dat onderzoek 
politiek goed of minder goed kan uitkomen. Zij herkennen wel degelijk de politieke 
dimensie van kennis. De vraag is alleen of men zich daarom ook expliciet moet com
mitteren aan doelen als emancipatie en rechtvaardigheid. Natuurlijk, dat zijn mooie 
doelen. Het probleem is alleen dat hieraan in de kritische theorie een universaliteit 
wordt toegekend die verhult dat ook andere politieke doelen denkbaar en legitiem 
zijn. Uiteindelijk zijn emancipatie, bevrijding en sociale rechtvaardigheid niet meer 
dan de particuliere waarden van een bepaald slag postmodern bourgeois liberals die 
men bovengemiddeld vaak aantreft op bepaalde Amerikaanse universiteiten. Een 
mogelijke verdedigingslinie tegen deze kritiek zou zijn dat deze politieke oriëntatie 
nu eenmaal logisch voortvloeit uit de keuze voor de kwalitatieve methodiek. Kwanti
ficerend onderzoek is intrinsiek onderdrukkend en kwalitatief onderzoek intrinsiek 
emancipatoir. Dat lijkt de stelling te zijn van Denzin en Lincoln. Zij klopt echter niet. 
Natuurlijk is het juist dat kwantitatief onderzoek veel verder gaat in de onderdruk
king van betekenissen dan kwalitatief onderzoek, maar dat betekent niet dat dus 
de eerste methode het gereedschap is van de macht en de tweede van de onderdruk
ten. Het is niet moeilijk voorbeelden te vinden van kwantitatief opinieonderzoek 
dat de zittende macht bepaald slecht uitkomt omdat daaruit blijkt dat mensen iets 
anders willen dan zij bepleit. Omgekeerd zou uit kwalitatief onderzoek wel eens 
kunnen blijken dat veel burgers best tevreden zijn met de status quo, sterk leider
schap wensen, en helemaal niet zitten te wachten op hun bevrijding. Dit leidt tot een 
constatering die opvallend ontbreekt in de bestudeerde literatuur: in een normaal 
functionerende democratie is de status quo per definitie niet slechts de wil van 
zelfzuchtige regenten, maar democratische gelegitimeerd. Grosso modo is die een 
uitdrukking van de wil der meerderheid. Emancipatie is geen zero sum game. Emanci
patie van de ene groep gaat doorgaans ten koste van de zelfbeschikking van andere 
groepen, in dit geval van de tevreden meerderheid. Wat onderzoekers in het kritisch 
paradigma niet lijken te beseffen is dat hun (politieke) interventies evenzeer onder
drukkende effecten hebben.

Dat gezegd hebbende, valt wél te verdedigen dat beide onderzoeksvormen ver
schillen in de aspecten van democratie waarmee zij verwantschap tonen. In kwan
tificerend onderzoek gaat het om zodanige reductie van de variëteit aan meningen 
dat nog slechts twee groepen overblijven: de voorstanders van x en de tegenstanders 
van x. Zulk onderzoek ontleent zijn ratio aan de idee dat democratie uiteindelijk 
neerkomt op doen wat de meerderheid wil. Dat is de impliciete boodschap van 
kwantitatief opinieonderzoek. De impliciete boodschap van kwalitatief onderzoek 
daarentegen is een andere. In de gefundeerde theoriebenadering draait het juist 
om verschillen – men moet net zo lang naar afwijkende gevallen zoeken tot er geen 
nieuwe meer gevonden worden. In het constructivisme à la Lincoln en Guba zijn 
belangrijk kwaliteitscriteria dat alle verschillende geluiden aan de orde komen, 
zonder dat nu zoveel verschil maakt welk standpunt de meeste aanhang heeft, dat 
men tot beter begrip komt van andermans gezichtspunten en een zekere mate van 
wederzijdse verlichting heeft plaatsgevonden (ontological autenticity, educative autenti-
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city). Kwalitatief onderzoek lijkt daarom meer te passen bij een democratieopvatting 
waarin oog voor minderheden en deliberatie centraal staan.

Twee typen kwalitatief onderzoek
Laten we nader inzoomen op kwalitatief onderzoek en openbaar bestuur. De con
troverse over het onderdrukkende dan wel emancipatoire potentieel van onderzoek 
maakt duidelijk dat men analytisch twee typen (kwalitatief) onderzoek kan onder
scheiden. Ten eerste kan men zulk onderzoek inzetten als hulpmiddel voor het iden
tificeren van effectieve beleidsopties en van argumentaties die het draagvlak voor 
beleid kunnen vergroten. In dit onderzoek staat het perspectief van de staat voorop. 
Ten tweede als hulpmiddel voor het zichtbaar maken van de wensen van burgers voor 
de vorming of beïnvloeding van het beleid. In dit onderzoek staat het perspectief van 
de burgers voorop.

Bij het eerste type onderzoek kan men denken aan onderzoek naar motieven 
van mensen voor hun mobiliteitsgedrag, hun overwegingen bij het kiezen van een 
energieleverancier, redenen voor schoolkeuze, et cetera. Het idee is de drijfveren 
van onderdanen beter te begrijpen, teneinde hun gedrag beter te kunnen sturen of – 
zoals Foucault zou zeggen – beter te disciplineren. Onder deze eerste categorie valt 
ook communicatieondersteunend onderzoek naar draagvlak en naar de potentie 
van verschillende boodschapvarianten. Het streven is gericht op simulated responsiven-
ess, dat wil zeggen, het vinden van boodschappen die zo goed mogelijk aansluiten op 
wat burgers vinden en willen (Jacobs en Shapiro 2000).

Het tweede type onderzoek komt in Den Haag eveneens voor. Zeker sinds de 
stormachtige opkomst van Pim Fortuyn wordt gepleit voor (meer) onderzoek om 
te achterhalen wat er onder de burgers leeft, omdat hun stem onvoldoende via de 
geïnstitutionaliseerde kanalen tot de beleidscircuits lijkt door te dringen. Dit soort 
onderzoek vormt ook wel een aanvulling op of onderdeel van interactieve beleids
trajecten, omdat de ervaring is dat ‘gewone burgers’ niet uit zichzelf en masse aan der
gelijke trajecten meedoen. Natuurlijk schuilt achter dit ‘beter luisteren’ enig Haags 
welbegrepen eigenbelang. Wie nú beter luistert, wordt stráks niet verrast door plotse 
erupties van onlust, maar kan deze voorkomen of in ieder geval beter beheersen. 
Het is echter te cynisch om dit te zien als het enige motief voor opinieonderzoek. 
Tenminste een deel der betrokken ambtenaren heeft de professionele overtuiging 
dat beter zichtbaar maken van ‘het perspectief van de burger’ aan de Haagse binnen
wereld een onmisbaar onderdeel is van hun werk. Zij beschouwen het als intrinsiek 
waardevol voor de democratie.

Zo bezien staat de praktijk van het Nederlandse openbaar bestuur minder ver van 
die gekke Amerikanen af dan het op het eerste gezicht lijkt. In de kritische theorie 
gaat het erom het (verondersteld) onderdrukkende discours van de zittende macht 
open te breken door stem te geven aan zij die normaliter niet gehoord worden. 
Het expliciete doel is de emancipatie van deze groepen te bevorderen. In Den Haag 
doen ambtenaren pogingen om de (verondersteld) zelfreferentiële beleidsdiscours 
van de Haagse incrowd open te breken door meer stem te geven aan ‘de gewone 
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burger’. Het expliciete doel is beleid dat beter rekening houdt met ‘wat er leeft onder 
het volk’. Bestaat hier nu zoveel verschil tussen…? De inzichten uit de poststructu
ralistische en kritisch theoretische richtingen zouden dus een bron van inspiratie 
kunnen vormen voor de Nederlandse praktijk. Laat ik om te beginnen de inzich
ten uit de behandelde theorie gebruiken om het onderscheid tussen de twee typen 
onderzoek waarmee deze paragraaf begon uit te bouwen tot een eenvoudig concep
tueel kader.

Tabel 8.2
Verschillen tussen problemsolving en worlddisclosing onderzoek

type 1: problemsolving type 2: worlddisclosing

primaire 
perspec- 
tief

Staat. De overheid wil ‘iets’. Het onderzoek moet 
helpen dit zo effectief mogelijk te bereiken. 

Burgers. De burgers willen ‘iets’. Het onderzoek  
moet helpen dit zichtbaar te maken, zodat de over-
heid tot zo legitiem mogelijk beleid kan komen.

algemene 
doel / 
karakter

Oplossen. Het gaat erom te achterhalen wat de 
‘bewegingswetten’ van mensen zijn. Welke beleids-
matige c.q. communicatieve stimulus luidt tot  
welke maatschappelijke respons? ‘Wat werkt?’  
en ‘wat communiceert?’. Het onderzoek is beter 
naarmate het beter erin slaagt het gedrag van 
mensen te verklaren en voorspellen.

Zichtbaar maken. Het gaat erom zo veel mogelijk 
perspectieven op en politieke wensen over het 
beleidsissue in kwestie te verzamelen. Doel is 
beleidsconversatie binnen de overheid te verrijken, 
haar te prikkelen tot grotere beleidscreativiteit en 
een rijper (politiek) oordeel. Met enige fantasie zou 
men kunnen spreken van ‘departementale Bildung’. 

relevante 
kwaliteits-
criteria

Pragmatische validiteit en generaliseerbaarheid.  
Het gaat om hoe mensen zich in werkelijkheid  
gedragen. Wat zij zeggen kan hiervan afwijken, 
en is dus een verdachte bron van informatie. De 
resultaten van het onderzoek moeten (voldoende) 
generaliseerbaar zijn naar de hele populatie. 

Communicatieve validiteit en transgressieve validi-
teit. Van belang is dat ieders verhaal adequaat wordt 
weergegeven, en dat inconsistenties, conflicten en 
tegenstellingen niet worden verhuld maar benoemd. 
Generaliseerbaarheid is minder belangrijk, maar 
men moet wel de informatie geven die nodig is voor 
beoordeling van overdraagbaarheid.

rol onder-
zoeker

Aggregatie, synthese. Omdat het doel is het 
handelen van de overheid te optimaliseren, moet 
er één eenduidig advies komen over wat de meest 
effectieve oplossing is. Dit impliceert dat de onder-
zoeker de data moet ordenen en aggregeren tot een 
creatieve synthese in de vorm van één enkelvoudige 
beleidstheorie, aanbeveling of (kern)boodschap.

Beschrijven, doorgeven. Omdat het doel is het 
denken en de creativiteit te stimuleren, moet zo 
goed mogelijk de werkelijkheid in al haar rijkdom 
en tegenstrijdigheden worden zichtbaar gemaakt. 
Dit impliceert dat de onderzoeker zo min mogelijk 
reduceert, en slechts doorgeeft wat hij heeft 
aangetroffen.

Nogmaals, deze tweedeling is analytisch van aard. In de controverse over postpositi
vistisch onderzoek versus constructivistisch onderzoek heeft men de neiging om de 
verschillen tussen beide geweldig op te blazen, en dat gebeurt hierboven ook. In de 
praktijk zal veel onderzoek ergens tussen beide ideaaltypen inzitten. Dat is niet erg, 
zolang men de zaken maar niet door elkaar gaat halen. Het is bijvoorbeeld onwense
lijk als men in worlddisclosing onderzoek ten behoeve van beleidsvorming de waar
nemingen (te sterk) gaat interpreteren en aggregeren tot een uitspraak over wat ‘de’ 
burger wil. Dat laatste is het beoogde product van problemsolving onderzoek, niet van 
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wolddisclosing onderzoek. Zo’n enkelvoudige uitspraak over ‘de’ wens van ‘het’ volk 
zal de interne beleidsconversatie niet stimuleren en verrijken, maar juist doodslaan. 
Bovendien is het gevaar dat de onderzoeker zich op het politieke vlak begeeft, want 
elke ordening van data impliceert – in meer of mindere mate – een onderdrukking 
van stemmen en betekenissen. Politiekfilosofisch gezien is er dan sprake van een 
rolvermenging: de onderzoeker neemt een taak over die de politicus toebehoort.

Overigens is het best begrijpelijk als dat gebeurt. Onderzoekers vallen hun opdracht
gevers nu eenmaal niet graag lastig met dikke stapels onderling strijdige waarne
mingen, maar geven liever heldere en eenduidige aanbevelingen over ‘wat te doen’. 
Op hun beurt zijn beleidsmakers blij als iemand voor hen orde kan scheppen in de 
kakofonie der stemmen door helder te vertellen wat ‘de burger’ wil. Er moet ook 
niet te dramatisch over zo’n rolvermenging worden gedaan. Elke ambtenaar inter
preteert voor zijn politieke bazen de werkelijkheid, of hij nu onderzoek doet, de 
bladen samenvat of met belangengroepen spreekt. Altijd zullen zijn interpretaties 
bepaalde aspecten van de werkelijkheid laten zien en andere verhullen. Wie echt élke 
onderdrukking van betekennissen wil vermijden, rest slechts een eerbiedig zwijgen. 
Kortom, het gaat om de mate waarin. De aanbeveling is te kiezen voor gepaste terug
houdendheid. Wie denkt door middel van kwalitatief onderzoek te kunnen vaststel
len wat ‘de burger’ wil, kiest in wezen voor outsourcing van het politieke debat. Dat 
moet niet in onderzoeksruimtes worden gevoerd maar in Den Haag.

8.4 Focusgroepen of interviews?

Zoals in hoofdstuk 9 duidelijk zal worden, is voor sommige ambtenaren kwalitatief 
onderzoek welhaast synoniem met ‘focusgroepen’. De wetenschappelijke literatuur 
herinnert eraan dat onder kwalitatief onderzoek veel meer methoden vallen. Als het 
gaat om pragmatische validiteit, zouden gedragsobservatie of participerend onder
zoek wel eens geschikter kunnen zijn dan focusgroepen. Men kan de attitudes over 
bijvoorbeeld milieu of vervoer waarschijnlijk beter afleiden uit het feitelijk gedrag 
van mensen dan uit wat zij zeggen. Bij andere onderwerpen is deze aanpak lastiger. 
Welk gedrag zou men moeten bestuderen indien men wil weten hoe Nederlanders 
denken over strenger straffen of hogere uitkeringen? Ik ga verder niet in op deze 
middelen, maar beperk me hieronder tot focusgroepen en individuele interviews.

Wat zijn de verschillen tussen beide? ‘The hallmark of focus groups is their explicit use 
of group interaction to produce data and insights that would be less accessible without the inter-
action found in the group,’ aldus Morgan (1997: 2) in een bekende handleiding. Door de 
interactie kan men snel boven water krijgen wat het palet aan meningen en beteke
nissen is rond een onderwerp. Respondenten associëren op basis van wat anderen 
zeggen, gaan onderling in discussie, moeten hun mening verdedigen of beter uitleg
gen, et cetera. Er kan een geanimeerde of zelfs emotionele sfeer ontstaan waardoor 
inhibities om te zeggen wat men werkelijk vindt afnemen. Gevoelige snaren kunnen 
zo snel worden opgespoord. ‘Bij een ideale discussie “vergeten” de deelnemers dat 
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ze in een groep met onbekenden zitten,’ schrijven Meier en Mandemakers (2007: 
45), ‘en ben je als interviewer getuige van een “live” discussie over een onderwerp. 
Dit maakt groepsdiscussies vaak levensechter dan individuele interviews.’ Omdat 
de respondenten zelf onderlinge overeenkomsten en verschillen gaan benoemen, 
wordt een deel van de analyse al door de discussianten verricht. De onderzoeker 
ziet hoe zij, los van enig opgelegd conceptueel kader, zelf over het onderwerp in 
kwestie praten, welke categorieën zij onderscheiden, en hoe zij zichzelf plaatsen ten 
opzichte van die categorieën. Het middel van focusgroepen is vooral een goede keuze 
bij onderwerpen waarover men weinig heeft nagedacht – bijvoorbeeld de toekomst 
van de Europese Unie – omdat door de groepsdynamiek toch snel veel informatie 
en gezichtspunten op tafel komen. Focusgroepen hebben volgens Morgan (1967: 13) 
daarom een reputatie van quick and easy.

Maar er is ook een keerzijde. De groepsdynamiek kan evenzeer ertoe leiden dat 
iemand zijn werkelijke mening verzwijgt (of gaandeweg het gesprek ogenschijnlijk 
aanpast) omdat deze niet overeenstemt met die van de anderen. Of een respondent 
neemt juist een meer extreme, gepolariseerde positie in dan hij in een individueel 
interview zou kiezen, bijvoorbeeld om zich van de andere groepsleden te onder
scheiden of hen te overtreffen. Een probleem is voorts dat dominante deelnemers 
een zwaar stempel kunnen zetten op inhoud en verloop van de discussie, terwijl 
bijna iedere groep ook een of meer deelnemers bevat die feitelijk niet in het gesprek 
participeren. Per saldo loopt men vergeleken met individuele interviews groter risico 
op reproductie van stereotype beelden (‘iedereen weet toch dat…’) en op stand
punten die het in gezelschap goed doen. Wanneer het over de overheid gaat, willen 
slecht geleide discussies nog wel eens ontaarden in borreltafelgesprekken waarin de 
overheid werkelijk geen goed kan doen. Al met al leidt de groepsdynamiek ertoe dat 
men de vraag kan opwerpen wat nu eigenlijk is gemeten: acht individuele meningen 
(n = 8) of één groepsproduct (n = 1).

Het voordeel van individuele interviews is dat men dieper kan ingaan op de 
specifieke ervaring en beleving van de respondent, en een veilige sfeer kan creëren 
waarin veel gezegd kan worden. Individuele gesprekken zijn daarom heel geschikt 
voor onderwerpen waarover de respondenten zoveel weten of te vertellen hebben dat 
makkelijk de interviewtijd kan worden gevuld, en voor onderwerpen die te gevoelig 
of pijnlijk zijn om in een groep aan de orde te stellen. De informatieopbrengst van 
individuele interviews is in principe hoger, want acht individuele interviews van drie 
kwartier leveren meer tekst op dan één groepsdiscussie met acht mensen van twee 
uur. En hier is de n daadwerkelijk 8.

Focusgroepen of individuele interviews bij de overheid
Voor ambtenaren die moeten kiezen tussen focusgroepen of individuele inter
views, is ook relevant welk aspect van de werkelijkheid men in kaart wil brengen. 
Het is goed te bedenken dat het domein van de politiek wezenlijk verschilt van 
diverse andere gebieden waarin veel kwalitatief onderzoek wordt gedaan, zoals de 
gezondheidszorg. Als men de beleving van een bepaalde ziekte of behandeling wil 
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onderzoeken, gaat het per definitie om een individueel fenomeen. Daarentegen, als 
men de publieke opinie wil onderzoeken, gaat het per definitie om een collectief 
fenomeen. In praktijk wordt ‘Den Haag’ namelijk niet zozeer geconfronteerd met 
individuele meningen (de input van het maatschappelijk debat) maar met collectieve 
meningen (de output van het maatschappelijk debat). Blumer (1948) schreef reeds 
in zijn bekende kritiek op opiniepeilingen dat beslissers in het openbaar bestuur 
niet afgaan op de wensen van een imaginair personage genaamd ‘het volk’, die zich 
slechts via enquêtes laat kennen, maar op wat hij de ‘effectieve publieke opinie’ 
noemde. Dat zijn de resultaten van politieke zelforganisatie en maatschappelijk 
debat zoals die concreet de beslissers bereiken, bijvoorbeeld via vertegenwoordigers 
van belangengroepen. De effectieve publieke opinie is het resultaat van groepspro
cessen, en die laten zich met individuele interviews nauwelijks meten, laat staan 
simuleren. Dit leidt tot de volgende overweging.
•	 Individuele	interviews	lijken	de	meest	passende	methode	als	het	onderzoeksdoel	

is te achterhalen hoe mensen hun eigen leven en leefomgeving ervaren, wat hun 
wensen zijn op dat gebied, en wat de motieven en drijfveren voor hun gedrag zijn. 
Wat men hier wil weten zijn individuele producten. Het middel lijkt ook het meest 
geschikt voor pretest van concrete communicatiemiddelen (bijvoorbeeld teksten, 
sites);

•	 Groepsgesprekken	lijken	de	meest	passende	methode	als	het	onderzoeksdoel	
is te achterhalen ‘wat te doen’ of te achterhalen wat de steun is voor alternatieve 
beleidslijnen of boodschappen. Wat men hier wil weten, zijn eerder collectieve 
producten, die bovendien relatief gevoelig zijn voor sociale beïnvloeding omdat zij 
vaak nauwelijks geworteld zijn in de eigen ervaring, maar vooral in een bepaalde 
kennis. Voor dit middel valt eveneens veel te zeggen bij onderzoek naar meer 
concrete communicatiemiddelen die gemakkelijk een maatschappelijk conversati
onpiece kunnen worden (bijvoorbeeld opvallende Postbus 51spots.)

Een andere overweging heeft te maken met de outcome van het onderzoek. Als de 
bedoeling is om het vigerende interne beleidsdiscours open te breken door met 
zekere hardhandigheid nieuwe perspectieven in te brengen en zo de beleidsvorming 
op te schudden, verdienen focusgroepen de voorkeur boven individuele interviews. 
Focusgroepen leveren voor meekijkers vaak een levendig of zelfs confronterend 
spektakel op. De ervaring is dat ambtenaren die voor het eerst zulk onderzoek bijwo
nen meestal enthousiast, zo niet bekeerd terugkomen. Vergeleken hiermee zijn indi
viduele interviews een ingetogener middel, dat van de kijker geduld, concentratie en 
vooral tijd vergt. In postmoderne termen: hun katalytische validiteit is aan merkelijk 
lager.10

Tot slot, het is opvallend dat het opinieonderzoek van de overheid maar twee 
smaken lijkt te kennen: de enquête of de focusgroep. De impliciete suggestie is dat 
focusgroepen de logische kwalitatieve tegenhanger van enquêtes zijn. Dit is natuur
lijk onjuist. Een essentieel verschil tussen beide is dat in enquêtes elke interactie met 
anderen is verboden, terwijl dat juist een definiërend kenmerk is van focusgroepen. 
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De logische kwalitatieve tegenhanger van de kwantitatieve enquête is het individu
ele interview, niet de focusgroep (en de logische kwantitatieve tegenhanger van de 
focusgroep is de zogenaamde deliberative poll).

8.5 Tot slot

Een inspiratiebron van dit hoofdstuk was recente literatuur over kwalitatief onder
zoek uit de vooral Angelsaksische universitaire wereld van de cultural studies. Ik 
vermijd bewust het adjectief ‘wetenschappelijk’, want volgens critici gaat het hier om 
postmoderne aberraties die beslist geen aanspraak mogen maken op dat eervolle 
predicaat. Er zijn twee redenen om deze literatuur toch aan te halen. Ten eerste, 
because it’s there. Wie kwalitatief onderzoek bij de overheid wil beschouwen vanuit de 
theorieontwikkeling over die methode, kan niet om deze literatuur heen. Ten tweede 
biedt de recente wetenschappelijke literatuur enkele interessante perspectieven 
die een bron van inspiratie kunnen zijn voor de overheidspraktijk, niet in de laatste 
plaats vanwege de expliciete politieke oriëntatie van de postmoderne paradigma’s. 
Juist omdat ambtenaren niet werken bij bedrijven die alleen geïnteresseerd zijn in 
winst maken, maar bij politieke organisaties, moeten zij zich niet beperken tot kwa
litatieve varianten die hun wortels hebben in het marktonderzoek. Zij zouden op z’n 
minst kennis moeten nemen van de meer politiek angehauchte varianten.
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Noten

1 Daar valt trouwens nog een normatieve rechtvaardiging voor te geven ook. Waarom 
zou men veel aandacht besteden aan problemen die kennelijk zo gering zijn dat 
mensen het niet de moeite waard achten om daarvoor in actie te komen?

2 Hij plaatst deze ‘tussen haakjes’, zoals dat in de fenomenologie wordt genoemd. 
3 In veel literatuur wordt ook wel gesproken van interpretivisme.
4  ‘Het politieke’ is een bredere term dan ‘de politiek’. Die laatste term duidt doorgaans 

op ‘Den Haag’ of ‘de gemeente’, ofwel de wereld van politici. ‘Het politieke’ duidt 
op het domein van belangentegenstellingen en –conflicten. Die komen voor in elke 
menselijke context. 

5 In de kritische theorie staat de wetenschappelijke onderneming in dienst van tegen
gaan van onderdrukking en emancipatie. De kritische theorie is van marxistische 
oorsprong. Zoals bekend stelt het klassieke marxisme dat de wereld is onderverdeeld 
in onderdrukkers en onderdrukten, en dat de geschiedenis zich onvermijdelijk 
beweegt richting bevrijding van het proletariaat. Als dit juist is, is wetenschap volgens 
de kritische theorie niet meer of minder dan de historische ontwikkeling een handje 
helpen. De Frankfurter Schule heeft de kritische theorie nadien verbreed naar allerlei 
andere terreinen waarin sprake zou zijn van onderdrukking, bijvoorbeeld de man
vrouwverhouding.

 Deze geschiedenis in een notendop maakt duidelijk dat de kritische theorie een 
essentialistische en foundationalistische oorsprong heeft. Paradigmatisch is zij 
dus onverenigbaar met constructivisme (althans in zijn zuivere vorm). Onderdruk
king wordt gezien als een objectieve conditie, die echter verhuld kan zijn, en kritisch 
 theoretici beogen ‘de waarheid’ over mechanismen van onderdrukking (opnieuw) 
zichtbaar te maken, en zo de onderdrukten te wekken uit hun ‘vals bewustzijn’. Dit 
staat allemaal haaks op de uitgangspunten van het constructivisme (zie ook Willis 
2007). Constructivisten kunnen zich voor de rechtvaardiging van hun wetenschap
pelijke onderneming nooit beroepen op een of andere universele waarheid, wet
matigheid of morele imperatief. Hun keuze voor emancipatie en bevrijding als doel 
van wetenschap is dus een particuliere, en om geen enkele reden intrinsiek beter 
of rechtvaardiger dan een andere mogelijke keuze, bijvoorbeeld voor beheersing en 
controle als doel van wetenschap. 

6 De term is van Lather (2004).
7 Bij Richardson is de beste metafoor voor transgressieve validiteit die van een kristal. 

‘Crystallization, without losing structure, deconstructs the traditional idea of “validity” (we feel 
how there is no single truth, we see how texts validate themselves); and crystallization provides us 
with a deepened, complex, thoroughly partial understanding of the topic. Paradoxically, we know 
more and doubt what we know’ Guba en Lincoln (2005: 208).

8 Dit is een letterlijk citaat door Schwandt van Carr (1995).
9 Deze drie criteria komen uit Sandberg (2005).
10 Overigens is er natuurlijk niets op tegen om te kiezen voor een onderzoeksopzet 

waarin beide middelen worden ingezet – integendeel – of wordt gewerkt met tussen
varianten, zoals een duointerview of minigroepen.
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9 Kwalitatief onderzoek: de praktijk

Will Tiemeijer

‘In focusgroepen zie je pas echt hoe ernstig de ellende is waarin sommige leer
lingen zitten. Laatst bijvoorbeeld, in een onderzoek dat we deden over voortijdig 
school verlaten. Een jongen die de hele dag thuis op de bank zit, waar niemand 
naar omkijkt, niemand die belt, niemand die zegt dat hij van die bank af moet… 
Dan krijgt het beleid opeens een gezicht.’

Aan het woord is Nicole Hack. Samen met haar collega Barbara Kuethe is zij ver
antwoordelijk voor het onderzoek van de directie Communicatie van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw). Vroeger was dat onderzoek een mar
ginaal verschijnsel, maar de belangstelling wordt steeds groter. Tegenwoordig zit bij 
focusgroepen de meekijkruimte afgeladen vol. Soms komen zelfs de bewindslieden 
meekijken. ‘Dat de hoogste baas bij ons onderzoek aanwezig is, en zich daar nog 
wat van aantrekt ook, daar ben ik trots op,’ zegt Barbara. Zij is bij ocw begonnen 
als publieksvoorlichter, terwijl Nicole zich vele jaren heeft bezig gehouden met grote 
communicatiecampagnes, zoals Kies exact. De laatste jaren zijn Nicole en Barbara 
zich steeds meer gaan toeleggen op communicatieonderzoek. Een van hun belang
rijke instrumenten is de Onderwijsmeter, een periodieke enquête onder Nederlan
ders naar hun mening over het onderwijs. Ook doen ze onderzoek naar openbare 
optredens van de bewindslieden. Kwam de boodschap goed over? Wat kan er beter in 
hun presentatie? Vandaag gaat het gesprek over een specifieke tak van sport, name
lijk kwalitatief onderzoek. ‘Vroeger deden we dat alleen voor campagnes,’ vertelt 
Nicole. ‘Het was vooral testen van spotjes en folders. Tegenwoordig heeft ons kwali
tatief onderzoek vooral betrekking op de beleidscommunicatie. Hoe kijken burgers 
aan tegen onze beleidsonderwerpen? Hoe gaan we daarover communiceren?’

Kwalificatieplicht
Zo lieten Barbara en Nicole onderzoek doen naar de kwalificatieplicht. Het kabinet 
wilde iedereen verplichten een startkwalificatie te halen. Op dat moment was het 
beleid nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar de beleidsambtenaren wilden 
toch vast nadenken over de communicatie. Dus werden de dames erbij gehaald. Ze 
besloten in focusgroepen en duointerviews uit te zoeken hoe leerlingen en ouders 
tegen de kwalificatieplicht aankijken.

Maar weten beleidsambtenaren dat dan nog niet? Komen die nooit buiten? ‘Jawel, 
zij spreken natuurlijk ook met mensen uit de praktijk, en ook met leerlingen. Maar 
dat is toch anders,’ zegt Barbara. ‘Die mensen praten dan met “iemand van het 
ministerie”. In ons onderzoek weten ze niet dat het voor het ministerie is. Dan praten 
ze meer onbevangen. Je hoort veel directer wat ze van die kwalificatieplicht denken 
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en wat hen dwars zit.’ Vooraf had het ministerie gedacht dat de reacties wel zouden 
meevallen. Iedereen weet tenslotte dat een diploma halen belangrijk is. ‘Maar de 
respondenten reageerden best heftig,’ vertelt Nicole. ‘Vooral de verplichting roept 
weerstand op. Als jongeren echt niet willen leren, heeft het volgens hen geen zin ze 
op school te houden, want dan voeren ze toch niets uit, denken ze. Sommige vmbo
scholieren gingen ook helemaal steigeren van de suggestie dat een vmbodiploma 
niets waard zou zijn. Die moeten daar dus wel keihard voor werken.’ Vanuit beleid 
was er veel belangstelling, zelfs de directeurgeneraal kwam meekijken bij het 
veldwerk. Na afloop hebben alle betrokkenen van beleid en communicatie samen 
besproken wat de resultaten betekenden voor de voortgang.

Toenemende belangstelling
Dat ging vroeger wel anders. ‘Toen attendeerden we de mensen er natuurlijk ook op 
dat ze bij de groepen aanwezig kunnen zijn, maar dan kwam er niemand.’ Waarom 
is de belangstelling dan toegenomen? Volgens Barbara heef het te maken met de 
grote onvrede over het kabinet van enkele jaren terug. ‘We waren de voeling met de 
samenleving kwijt. De overheid moest zich beter oriënteren op wat er leeft. Binnen 
onze directie werd daar veel over gediscussieerd. Onze vorige minister Maria van 
der Hoeven was ook echt pleitbezorger van een betere omgevingsoriëntatie. Dat was 
een flinke steun in de rug.’ Wat ook meespeelt is dat de voorlichters zijn veranderd. 
‘Er is een verschil tussen de jongere en de oudere generatie. De jongeren zijn meer 
gewend aan middelen als onderzoek. Er is überhaupt een cultuuromslag gaande. 
Communicatie wordt meer tweerichtingsverkeer in plaats van alleen maar zenden.’ 
Tekenend is dat de directie onlangs haar naam heeft van veranderd van Voorlichting 
in Communicatie.

Ten slotte wijzen de Barbara en Nicole op een belangrijke organisatorische ver
andering in de directie: sinds enkele jaren werkt men met multidisciplinaire teams 
per bewindspersoon. Iedere persvoorlichter, speechschrijver, redacteur en com
municatieadviseur is gekoppeld aan een van de drie bewindspersonen, en elk team 
bespreekt wekelijks wat er speelt rond hun bewindspersoon. Nicole zit in de teams 
van minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma, Barbara in het team van staatsse
cretaris Van Bijsterveld. Nicole: ‘Omdat we nu in teams werken, kunnen we veel beter 
onderzoek en communicatie met elkaar integreren. Als je apart zit, is dat lastiger.’ 
Ook is het makkelijker op het juiste moment onderzoeksgegevens in te brengen, vult 
Barbara aan. ‘Wij proberen de anderen daarop alert te maken.’

Nicole en Barbara werken met enkele vaste onderzoeksbureaus die vallen onder 
het raamcontract van ocw. Van groot belang vinden zij de kwaliteit van de gespreks
leiders. ‘Die moet maatschappelijke betrokken zijn, over een gevoelige antenne 
beschikken, goed doorvragen, gevoel voor communicatie en psychologisch inzicht 
hebben, snel kunnen analyseren, aanvoelen wanneer bepaalde respondenten extra 
aandacht nodig hebben.’ Is er geen gevaar dat de interviewer te sturend gaat optre
den? Nee, dat is niet de ervaring. ‘Sommige interviewers doen echt heel veel van dit 
soort onderzoek, ook voor andere departementen,’ zegt Nicole. ‘Dus die bouwen wel 
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een bepaald beeld op van wat er in Nederland aan de hand is. Die zijn gespitst op 
bepaalde signalen. Maar ik vind niet dat ze daardoor minder open staan voor andere 
geluiden. De vraagstelling is ook iedere keer anders.’

Kinderopvang
Ze hebben plezier in hun werk. ‘Het leukste vind ik de psychologische, de bijna 
voyeuristische kant,’ zegt Barbara. ‘Opzuigen wat andere mensen vinden, inzicht 
krijgen in de wereld waar je zelf ook deel van uitmaakt.’ Maar soms is het ook schrik
ken. ‘Laatst was er een groep waarin heel veel agressie jegens allochtonen naar 
boven kwam, dat was echt shocking. Nicole is bij ocw een oudgediende. Ze combi
neert haar werk met twee kinderen. Net als veel andere Nederlanders. Met ingang 
van augustus 2007 moet elke basisschool verplicht gratis kinderopvang aanbieden, 
en ocw wilde weten wat de doelgroep daarvan vindt. Dus werd voorjaar 2007 het 
onderwerp in focusgroepen aan jonge ouders voorgelegd. ‘Het bleek dat lang niet 
iedereen enthousiast was. Sommige mensen vinden kinderopvang prima, mits met 
mate, anderen zien het meer als noodzakelijk kwaad. Daarvoor kies je alleen als het 
niet anders kan, bijvoorbeeld als je alleenstaande werkende ouder bent.’

In de meekijkruimte zat ook staatssecretaris Sharon Dijksma. Was deze uit
komst nieuws voor haar? ‘Niet echt,’ denkt Nicole, ‘Maar ze ziet op zo’n moment 
hoe sterk het leeft.’ In de communicatie moet het ministerie daarmee rekening 
houden. ‘Je moet uitkijken met een hoeraboodschap over hoe mooi en prachtig 
het is dat door de gratis kinderopvang iedereen fijn kan gaan werken. Dat overtuigt 
niet. Mensen reageren dan: daarom neem je toch geen kinderen?’ De focusgroepen 
leverden ook indicaties voor een boodschap die wel kan werken. ‘Veel respondenten 
denken dat kinderopvang heel naar is voor kinderen. Maar het zijn vooral mensen 
die geen ervaring hebben met kinderopvang die dat denken. In elke groep zaten ook 
mensen die daar wél ervaring mee hebben, en die zeiden dat kinderopvang ook heel 
leuk en nuttig kan zijn. Het is er gezellig en het kan de ontwikkeling van de kinde
ren ten goede komen. Dat is een argument dat mensen aanspreekt, dat proef je in 
die focusgroepen.’ Het lijkt er in ieder geval op dat nadien deze boodschap alsnog 
is overgekomen. Na een moeizaam begin is de belangstelling voor de kinderopvang 
sterk toegenomen.

Impact
De ocwbewindslieden hebben veel belangstelling voor het onderzoek. Het nieuwe 
kabinetBalkenende iv had besloten om de eerste honderd dagen van zijn regeer
periode vooral te gaan luisteren naar burgers. Nicole en Barbara stelden voor als 
onderdeel daarvan ook groepsdiscussies te organiseren, waarin burgers konden 
spreken over hun zorgen op de ocwbeleidsterreinen. Bij enkele gesprekken zaten 
ook de bewindslieden in de meekijkruimte. Nicole: ‘Het is heel motiverend dat we 
hun aandacht echt vanaf dag één te pakken hebben. Dan verloopt de communicatie 
veel beter dan wanneer je bevindingen ergens zijn weggestopt in een zinnetje in 
bijlage zoveel van een dikke nota. Als ze zelf erbij zijn, heeft het veel meer impact.’
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Over impact gesproken, wat is eigenlijk het effect van die onderzoeken? Wordt het 
beleid aangepast op basis van de uitkomsten? ‘Nee, nauwelijks,’ luidt het antwoord. 
‘Dat is onze ambitie ook niet. Natuurlijk kan ons onderzoek wel bepaalde signalen 
opleveren. Uit focusgroepen die we deden over voortijdig schoolverlaten bleek bij
voorbeeld dat mensen vinden dat ouders een grote rol moeten spelen in voorkómen 
van uitval. In ons beleid besteden we echter weinig aandacht aan de ouders. Dat is 
gericht op de scholen, op de ketens van jeugdzorg, enzovoort. Wij hebben toen dat 
signaal aan beleid doorgegeven.’

Beiden herkennen zich totaal niet in de kritiek uit de buitenwereld dat al dat 
opinieonderzoek zou leiden tot polldriven government. ‘Er is door het parlement en het 
kabinet besloten dat er zoveel miljoen naar kinderopvang gaat. Dat is een democra
tische beslissing. Als mensen dan in focusgroepen niet meteen enthousiast zijn over 
kinderopvang, zeg je natuurlijk niet “Oh, nou dan houden we ermee op”. Dan is het 
nog steeds belangrijk dat er goede en toegankelijke kinderopvang is. Het betekent 
alleen dat je ermee rekening moet houden dat ze denken dat het “zielig is voor de 
kinderen”. Als we in onze communicatie niet daarop inspelen, kan ik m’n boodschap 
net zo goed meteen in de prullenbak gooien.’

Daar ligt hun ambitie: bij betere beleidscommunicatie. ‘Dat gaat dus verder dan 
alleen de woordvoering als er weer eens een plan naar buiten wordt gebracht. Het 
gaat om de strategische kant, de grote lijnen die we de komende tijd in al onze com
municatie willen neerzetten. Dus ook in de persberichten, de speeches, de optredens 
van de bewindslieden, in belangrijke beleidsteksten, noem maar op.’ Natuurlijk moet 
het verhaal wel kloppen, zegt Nicole. ‘Als je beleid en je communicatie niet over
eenstemmen, verliezen we binnen de kortste keren onze geloofwaardigheid. Als we 
roepen dat we scholen meer autonomie willen geven, moet je niet bij het eerste beste 
incidentje meteen weer ingrijpen. Dat past niet bij de boodschap. Op die manier 
heeft de communicatie misschien wel invloed op het beleid.’

Idealisme
Uiteindelijk gaat het Nicole en Barbara om een andere manier van denken. Ze willen 
dat het departement meer met een communicatieve blik gaat kijken. Zijn de dames 
soms idealistisch? ‘Ik zou het niet idealistisch willen noemen,’ lacht Nicole, ‘maar 
ik vind het wel een missie om de ogen en oren en monden van de einddoelgroep 
binnen te halen. Anders raken we in onze Haagse toren die blik vanuit de buiten
wereld kwijt.’ Barbara: ‘Ik vind het de plicht van de overheid om je echt te verdiepen 
in de gemiddelde burger en daarmee ook wat te doen.’ Ambtenaren zijn soms bang 
om zich kwetsbaar op te stellen. ‘Als de resultaten slecht zijn, gaan ze soms roepen 
“ach het zijn maar focusgroepen, ach het zijn maar twintig mensen…” Soms wil men 
onvrede liever niet onder ogen zien. Maar ik vind dat juist getuigen van kracht.’

Nicole en Barbara krijgen de laatste tijd steeds vaker en sneller verzoeken om 
onderzoek te doen. Soms wel eens té snel. ‘Wat collega’s vandaag willen kan morgen 
weer helemaal anders zijn. Als er plotseling in de media iets opkomt, een of ander 
relletje, bijvoorbeeld problemen op een islamitische school of iets met de publieke 
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omroep, dan moet het meteen worden onderzocht. Als we nu maar snel uitzoeken 
wat burgers ervan vinden, dat staat daadkrachtig, dan hebben we het onder controle, 
dat is het idee.’ Nicole en Barbara zeggen dan niet zonder meer ja. ‘Ik ga het gesprek 
aan. Ik probeer scherp te krijgen wat ze precies willen weten en probeer in te schat
ten of de resultaten nog wel betekenis hebben als ze straks worden opgeleverd.’

De toekomst
Nicole en Barbara vinden dat ze hun gereedschapskist inmiddels op orde hebben. 
‘We hebben de middelen en we hebben het draagvlak.’ De volgende uitdaging is een 
meer integrale aanpak. ‘Minder vanuit onze instrumenten denken en meer vanuit het 
beleid,’ zegt Nicole. ‘Breder de vraag stellen: wat weten we van dit probleem en van 
deze doelgroepen? En dan niet alleen naar onze eigen onderzoekjes kijken, maar ook 
naar andere bronnen, zoals rapporten van het scp of universiteiten. Meer de dingen 
met elkaar verbinden.’ Ze proberen deze integrale aanpak nu uit bij voortijdig school
verlaten. ‘We maken een analyse van reeds bestaande belevingsonderzoeken. En dan 
niet alleen over de vraag waarom jongeren wel of niet de school verlaten, maar ook 
hoe zij meer algemeen aankijken tegen leren en werken, hoe dat effect kan hebben 
op voortijdig schoolverlaten, en hoe dat zich verhoudt tot  het beleid dat we hier 
maken. We kunnen bijvoorbeeld wel inzetten op stopzetten van uitkeringen, maar 
als het probleem is dat mensen een verkeerde beroepskeuze hebben gemaakt en dat 
zelf zo beleven, past dat niet.’

Zitten de verantwoordelijke ambtenaren dan op die informatie te wachten? Weten 
ze dat niet al lang? ‘Deels weten ze het wel, maar ze hebben het niet systematisch 
uitgezocht,’ denkt Nicole. ‘De beleving van de einddoelgroep is niet hun eerste focus. 
Ze praten met deskundigen, zorgen dat projecten gestart en geëvalueerd worden, dat 
de cijfers op orde zijn, dat de geldstromen goed aankomen… Door het vbtbbeleid 
[Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording, red.] zijn ze veel meer gefocust op 
kwantitatieve gegevens.’ Volgens Barbara realiseren beleidsmedewerkers zich ook 
niet altijd wat ze al in huis hebben. ‘Ik heb laatst een grote stapel onderzoeksrap
porten gekregen. Daar staat al heel veel in over beleving. Beleid heeft daarvoor toch 
een beetje een blinde vlek.’ Nicole: ‘We hopen de harten van de beleidsambtenaren 
en de beleidsdirecties te winnen door te laten zien dat we een meerwaarde kunnen 
leveren.’

Tot zover het verhaal van Barbara Kuethe en Nicole Hack. Het portret is bedoeld als 
voorbeeld van de wijze waarop (de inzet van) kwalitatief onderzoek onder burgers bij 
de rijksoverheid zich ontwikkelt. Overigens blijft ook de context van zulk onderzoek 
zich ontwikkelen. Het interview geeft een weergave van de stand van zaken van voor
jaar 2007. Sindsdien is de directie Communicatie opnieuw gereorganiseerd en dat is 
ook niet zonder gevolgen gebleven voor de positie van Nicole en Barbara. De inhoud 
van hun werk is echter grote lijnen hetzelfde gebleven.
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9.1 Inleiding

Een tikje vreemd is het wel. Dat politici en andere beleidsmakers regelmatig brieven 
en emails van burgers lezen en met belangengroepen overleggen, is sinds mensen
heugenis een geaccepteerde praktijk. Als zij daarnaast ook ‘de wijken in gaan’ wordt 
dat zelfs toegejuicht. Zo leren zij wat er leeft onder burgers. Rond opinieonderzoek 
voor politiek en beleid daarentegen hangt een waas van geheimzinnigheid. Daar 
beginnen politici en beleidsmakers liever niet over. Desondanks weet de Volkskrant 
op 1 december 2001 te onthullen dat het kabinet ‘al jaren opiniepeilingen [gebruikt] 
bij besluiten over moeilijke vraagstukken. Dat blijkt uit navraag bij diverse ministe
ries. Zij hebben aan die enquêtes nooit enige ruchtbaarheid gegeven.’ Kortom, dit 
was nieuws! Sindsdien lijkt de hoeveelheid opinieonderzoek alleen maar toegeno
men. Zo begon het kabinetBalkenende in 2003 met een ambitieuze Belevingsmoni
tor, een combinatie van enquêtes en periodieke focusgroepen.

Bij een aantal waarnemers knaagt hierover ongemak, zo niet uitgesproken onge
noegen. Volgens toenmalig culijsttrekker Rouvoet zijn het grootste probleem in de 
politiek niet de zwevende kiezers, maar zwevende politici ‘die hun oren laten hangen 
naar wat de mensen vinden. Peilingen en focusgroepen: het is een ware terreur’ (de 
Volkskrant, 18 november 2006). Het zijn technieken voor bangeriken die niets meer 
durven doen of zeggen wat niet eerst is getest. ‘Vijf jaar na Fortuyn is luisteren naar 
de kiezer doorgeschoten naar angst voor de massa,’ meent D66leider Pechtold. 
‘Focusgroepen en peilingen beheersen het debat. Niet het standpunt maakt de pei
ling, de peiling maakt het standpunt’ (Trouw, 14 mei 2007). Ook voormalig PvdA
politicus en columnist Marcel van Dam weet dat tegenwoordig ‘de politiek vooral 
standpunten formuleert op basis van focusgroepen’ (de Volkskrant, 13 april 2006).1 
vvdKamerlid Ayaan Hirsi Ali vindt het maar niks. ‘Ik zou zeggen: hou daar mee op. 
Ga regeren.’ (Trouw, 22 november 2005).

Is het allemaal echt zo erg? Pas zeer recent is in de wetenschap aandacht ontstaan 
voor de feitelijke rol en betekenis van opinieonderzoek in politiek en beleid. Enkele 
relevante publicaties uit de Verenigde Staten (vs) zijn Jacobs en Shapiro (2000) en 
Manza et al. (2002). Een recent onderzoek naar de rol van opinieonderzoek in het 
Canadese overheidsbestuur is Page (2006). Voor Nederland zijn nog nauwelijks 
resultaten beschikbaar. Zelf heb ik in 2004 bij ocw en Justitie onderzoek gedaan 
naar de betekenis van de Onderwijsmeter respectievelijk Justitie Issue Monitor op de 
beleidsvorming van beide departementen (Tiemeijer 2006). Voor eerste indicaties van 
de invloed van peilingen op Nederlandse politici zie Van Holsteyn en Irwin (2004).

Dit hoofdstuk is de neerslag van opnieuw een nadere verkenning van het terrein. 
Ik beperk me hierbij tot kwalitatief onderzoek onder burgers dat wordt verricht in 
opdracht van de kerndepartementen. Kwantitatief opinieonderzoek blijft dus buiten 
beschouwing, evenals kwalitatief onderzoek dat wordt verricht in opdracht van poli
tieke partijen. Het doel is een beeld te schetsen van de actuele stand van zaken rond 
zulk onderzoek bij de rijksoverheid. Niet minder maar ook niet meer. In termen van 
hoofdstuk 8: het doel is niet om een probleem op te lossen, maar om een stukje van 
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de (ambtelijke) wereld zichtbaar te maken. Lezers kunnen daarna wellicht kritiek in 
de media zoals in bovenstaande citaten beter op waarde schatten. Bovendien wordt 
met deze verkenning een (conceptuele) basis gelegd voor eventueel kwantitatief 
vervolgonderzoek.

De grote vraag is natuurlijk hoe representatief het verhaal van Barbara en Nicole 
is voor de praktijk bij de rijksoverheid. In de volgende paragraaf volgt daarom een 
beknopte beschrijving van ‘de situatie’ bij de departementen in den brede. Dit is 
gebaseerd op gesprekken met in totaal 28 ambtenaren, afkomstig van op een na alle 
departementen. De gesprekken gingen alleen over kwalitatief onderzoek onder ‘de 
burgers’ of ‘het publiek’ (dan wel grote deelverzamelingen daarvan, zoals ‘weg
gebruikers’ of ‘ouders met schoolgaande kinderen’) en niet over onderzoek onder 
bijvoorbeeld experts of professionals. Eveneens buiten beschouwing bleef pretest
onderzoek van concrete communicatiemiddelen.2 Om een indruk te geven van het 
soort vragen dat men tracht te beantwoorden in het onderzoek waarover dit hoofd
stuk gaat, volgt hieronder een selectie.

Kwalitatieve onderzoeken bij de overheid

Algemeen oriënterend

• Welke gevoelens/wensen leven ten aanzien van de onderwerpen criminaliteitsbestrijding 

jeugd en integratie? (Justitie)

• In hoeverre zijn mensen bereid risico’s te nemen ten aanzien van hun sociale zekerheid en 

zich eventueel bij te verzekeren? (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)?

• Wat zijn de voorwaarden voor een gelukkige, goede en stabiele jeugd? (Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport)

• Wat zijn de eerste associaties bij een aantal onderwerpen op gebied van OCW? Wat staat 

hoog op de burger agenda? (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Kernboodschappen

• Hoe staat men tegenover de kernboodschappen van staatssecretaris Rutte? (Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap)

• Hoe beoordeelt men de kernboodschap voor het nieuwe beleid ‘Anders betalen voor 

 mobiliteit’? (Verkeer en Waterstaat)

• Hoe beoordeelt men de kernboodschap over het voorgenomen nieuwe kiesstelsel? 

( Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De gesprekspartners zijn niet random geselecteerd uit het totaal van rijksambtena
ren, maar volgens een sneeuwbalmethode. De sneeuwbal is gestart bij de directie 
Publiek en Communicatie van de Rijksvoorlichtingsdienst, van daaruit gaan rollen 
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richting communicatiedirecties van de departementen, en via hen weer verder naar 
andere directies van de kerndepartementen. Deze route impliceert dat veel van de 
gesprekspartners werken op de directies communicatie van de ministeries of daar 
tegenaan schurken. Over het algemeen menen de geïnterviewden een redelijk tot 
volledig overzicht te hebben van wat er zoal aan kwalitatief onderzoek onder ‘het 
publiek’ gebeurt voor hun departement. Het valt echter nooit geheel uit te sluiten dat 
er een relevant onderzoek aan hun aandacht is ontsnapt, en daardoor een lichte over
vertegenwoordiging is ontstaan van respondenten en onderzoeken die zijn verbon
den met de communicatiediscipline. Gezien de omvang en spreiding van de groep 
geïnterviewden is het echter zeer onwaarschijnlijk dat werkelijk forse stukken van de 
te onderzoeken realiteit of wezenlijke aspecten daarvan over het hoofd zijn gezien. 
Bijlage B1 bevat een nadere verantwoording van de gegevensverzameling.

9.2 Bevindingen

Op basis van de gesprekken kan men analytisch de volgende vormen van inzet van 
kwalitatief onderzoek onder ‘het publiek’ onderscheiden.

Variant 1: ondersteuning voor grote communicatieprojecten. Kwalitatief onderzoek wordt 
ingezet voor ondersteuning van grote communicatieprojecten, zoals voorlichtings
campagnes. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om de strategie te bepalen voor een 
campagne of om concrete communicatiemiddelen te testen, zoals brochures of 
spotjes. In deze variant is kwalitatief onderzoek het terrein van slechts een beperkt 
aantal direct betrokken communicatiespecialisten.

Variant 2: optimalisering van kernboodschappen. Kwalitatief onderzoek wordt ingezet 
om kernboodschappen/redeneerlijnen te testen (kernboodschap = centrale bood
schap plus onderliggende argumentatie/evidentie). In zulk onderzoek worden 
verschillende boodschapelementen of framings aan de respondenten voorgelegd, 
waarna deze op basis van hun reacties kunnen worden geoptimaliseerd (of afgetest). 
Doel is te komen tot een maximaal begrijpelijke, aansprekende en overtuigende 
kernboodschap. De ambitie is deze voor een langere termijn aan te houden in alle 
communicatie rond het dossier in issue, o.a. via persberichten, woordvoeringslijnen, 
mediaoptredens en toespraken.

Variant 3: bijrol in de beleidsvorming. In de fase van beleidsvorming vindt kwalita
tief onderzoek plaats, echter zonder dat er sprake is van wezenlijke invloed op de 
beleidsvorming. Twee voorbeelden:
•	 de	resultaten	dienen	als	inkleuring	of	verlevendiging	van	beleidsdocumenten.	Ze	

worden dan opgenomen in een kadertje of aparte paragraaf in een beleidsnota, en 
staan letterlijk en figuurlijk los van de hoofdlijn van het beleid. Deze illustratieve 
functie kan van meet af aan zijn beoogd, maar ook is mogelijk dat aanvankelijk 
de ambitie hoger lag. Het oorspronkelijke doel was daadwerkelijk input voor de 
beleidsvorming te leveren, maar die ambitie is – om wat voor reden ook – niet 
gehaald, waarna is gekozen voor deze second best.
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•	 de	resultaten	worden	voornamelijk	retorisch	ingezet,	dat	wil	zeggen,	als	‘argu
mentatie/bewijsvoering’ voor het interne of externe debat over de beleidskoers die 
men op andere gronden al min of meer had vastgesteld.

Variant 4: Geïntegreerde aanpak, onderdeel van beleidscyclus. Kwalitatief onderzoek is 
integraal onderdeel van de beleidsvorming, dat wil zeggen, er wordt welbewust 
onderzoek gedaan naar de beleving van ‘gewone mensen’, op basis van een duide
lijke onderzoeksvraag, waarvan men beantwoording noodzakelijk acht voor goede 
beleidsvorming. Het kwalitatieve onderzoek vindt in een vrij vroeg stadium van 
beleidsvorming plaats, niet pas op het moment dat de vraag naar concrete communi
catie zich aandient. Daarbij wordt kwalitatief onderzoek niet als enige bron voor de 
beleving van burgers opgevoerd, maar als een van de bronnen.

Deze varianten kunnen met enige goede wil worden beschouwd als opeenvolgende 
fasen in een ontwikkeling die zich de afgelopen tien jaar heeft voltrokken. Vanouds 
zaten de meeste departementen in de eerste fase. Inmiddels is dit niet meer de enige 
of dominante variant van kwalitatief onderzoek. Diverse departementen doen net als 
ocw onderzoek naar de receptie van beleidsissues, met name door kernboodschap
pen te testen. Overigens is het ene departement hierin verder dan het andere. Bij de 
voorlopers is testen van kernboodschappen inmiddels standard operating procedure, 
waarvoor een geoliede machine klaarstaat, maar anderen verkeren nog meer in het 
probeerstadium. Zij nemen zich bijvoorbeeld voor kernboodschappen te testen, maar 
gaandeweg blijkt dat toch een stap te ver, omdat ‘Beleid’ nog niet in staat of bereid is 
om redelijkerwijs testbare boodschappen te leveren. Het onderzoek beperkt zich dan 
tot meer algemeen ‘eens kijken hoe burgers het beleidsonderwerp beleven’, bedoeld 
voor ambtenaren die tot dan toe meer op de institutionele omgeving zijn gericht. Het 
effect is voornamelijk bewustwording.

In tegenstelling tot de andere varianten, kan variant 3 worden beschouwd als een 
niet helemaal consistente tussen of overgangsvorm. Er is hier vaak sprake van een 
zekere halfslachtigheid. Een direct betrokken communicatiemedewerker of beleids
ambtenaar laat in de periode van beleidsvorming kwalitatief onderzoek verrichten 
teneinde het perspectief van de burgers beter in beeld te krijgen, maar de gegevens 
hebben geen werkelijke invloed. Het onderzoek hangt er een beetje bij of krijgt 
vooral een retorische functie. De reden dat het onderzoek wordt verricht heeft eerder 
te maken met persoonlijk enthousiasme of professionele ambitie van de betref
fende ambtenaar dan dat er sprake is van een wezenlijke vraag vanuit de organisatie 
en inbedding in de beleidsontwikkeling. Dat is wel het geval in variant 4. Dit is het 
ideaalbeeld dat in zijn zuivere vorm eigenlijk nog nergens is bereikt, of in ieder geval 
niet structureel. Dit ideaalbeeld is dan ook niet zozeer een beschrijving van prak
tijken, als wel een extrapolatie vanuit opvattingen van de gesprekspartners over de 
tekortkomingen van de huidige praktijk.
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Communicatie als aanjager
Het lijkt erop dat, als het gaat om kwalitatief opinieonderzoek onder burgers, de 
directies Communicatie een ‘innovatorsrol’ vervullen, en zij langzaam maar zeker 
meer zieltjes winnen bij de beleidsdirecties. Met grote regelmaat wordt opgemerkt 
dat als beleidsambtenaren eenmaal zulk onderzoek hebben meegemaakt, zij enthou
siast worden. Zo verspreidt het instrument zich langzaam maar zeker als een olievlek 
vanuit de directies Communicatie over de beleidsdirecties. Uit de gesprekken blijkt 
dat ocw vergeleken met andere departementen wel tot de voorlopers behoort. Niet 
iedere communicatiedirectie kent volledig voor onderzoek vrijgestelde medewerkers, 
en veel departementen zullen jaloers zijn op de grote betrokkenheid van de ocw
bewindslieden. Er lijkt geen duidelijke reden te zijn waarom het ene departement 
verder is dan het andere. Het lijkt toch vooral een kwestie van toeval: een samenloop 
van organisatorische omstandigheden, en persoonlijke kwaliteiten en belangstelling 
van zowel betrokken medewerkers als de bewindslieden in kwestie.

Het is niet onlogisch dat deze ontwikkeling juist vanuit de directies Communi
catie plaatsvindt. De primaire doelgroep en stakeholders van beleidsdirecties zijn 
meestal niet ‘de gemiddelde burger’ maar een – soms zeer beperkt – segment van de 
samenleving. Zo heeft de beleidsdirectie die gaat over de toedeling van radiofrequen
ties weinig van doen met ‘de burger’. De directies Communicatie daarentegen zijn 
eerstverantwoordelijke voor communicatie met ‘het publiek’, en een van de principia 
van het vak is dat men daarvoor de doelgroep goed moet kennen. Men is dus min 
of meer natuurlijke probleemeigenaar van het perspectief van de burger. De laatste 
jaren is steeds meer het streven dit burgerperspectief al vroegtijdig in het departe
ment in te brengen, want beleid dat volstrekt niet aansluit op dat perspectief, loopt 
grote kans te mislukken. De politieke ontwikkelingen sinds 2002 hebben de voor
lichters in dezen de wind in de rug gegeven.

Methodiek
Wat opvalt, is de grote voorkeur die men heeft voor focusgroepen boven individuele 
interviews. Het lijkt de defaultkeus waarvan men alleen afwijkt indien daarvoor 
specifieke redenen zijn, bijvoorbeeld gevoeligheid van het onderwerp. Ook Nicole en 
Barbara komen bijna altijd uit op focusgroepen, hoewel zij ook wel gebruik hebben 
gemaakt van duointerviews. Als redenen om voor focusgroepen te kiezen, noemen 
de gesprekspartners onder meer de interactie: men ziet hoe mensen met elkaar over 
het onderwerp spreken, en de interactie leidt ertoe dat snel veel verschillend geluiden 
op tafel komen. Daarnaast zijn focusgroepen snel en goedkoop. De termen kwa
litatief onderzoek en focusgroeponderzoek lijken bij sommige gesprekspartners 
welhaast synoniem.

Kwalitatief onderzoek (i.c. focusgroepen) biedt volgens de gesprekspartners een 
bepaalde rijkdom en verdieping die kwantitatief onderzoek niet biedt. Hierin ligt 
volgens hen de meerwaarde van het instrument. Als het gaat om de ‘hardheid’ van de 
resultaten, zijn zij realistisch. Dat wil zeggen, hun opvattingen hierover verschillen 
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niet wezenlijk van die in wetenschappelijke kringen. De gesprekspartners beschou
wen de resultaten als attenderend, indicatief, signalerend, et cetera Ze geven de 
temperatuur van het badwater aan, een inkleuring of verdieping van resultaten die 
men eventueel uit andere bronnen kent, maar men beschouwt de resultaten niet als 
statistisch representatief. Regelmatig wordt opgemerkt dat men kwalitatief onder
zoek inzet in combinatie met kwantitatief onderzoek (of dat zulks eigenlijk zou 
moeten).3

Nieuwswaarde
Wat is de nieuwswaarde van de resultaten van kwalitatief onderzoek voor de departe
menten? Daarin bestaan nogal verschillen. Nicole Hack en Barbara Kuethe preten
deren niet met hun onderzoek iets zichtbaar te maken dat volstrekt nieuw is voor 
beleid. Vaak ‘weet men het wel min of meer’. De focusgroepen brengen meer diepte, 
accent of detaillering aan, of geven een op zich al bekende realiteit wat harder en 
onverbloemder weer. Dat de nieuwswaarde voor ocw bescheiden is, zal ten dele 
voortkomen uit twee omstandigheden. Ten eerste heeft het ministerie vanouds 
nauwe banden met een omvangrijk en gearticuleerd veld, dat veelvuldig rechtstreeks 
en via de media en vakbladen zijn grieven uit, en waarmee de afgelopen jaren grote 
interactieve trajecten zijn doorlopen. Het beleidsterrein is intrinsiek sterk verwe
ven met de samenleving. Ten tweede heeft het departement inmiddels de nodige 
onderzoeken gedaan. Daardoor sijpelt langzaam maar zeker kennis over waarden en 
belevingen van burgers het departement binnen. Er is sprake van een zekere accumu
latie van kennis.

Bij andere departementen is de nieuwswaarde voor communicatiemensen en 
beleidsambtenaren soms groot. Regelmatig worden in de interviews uitdrukkin
gen als ‘eyeopener’ en ‘schellen vallen van de ogen’ gebruikt. Beleidsambtenaren 
komen soms als ware bekeerlingen van het veldwerk terug. Dit hangt waarschijnlijk 
samen met de omstandigheid dat er in diverse beleidsdomeinen veel minder dan 
bij ocw sprake is van een natuurlijke verwevenheid met brede delen van de samen
leving en het publiek. De beleidsvorming is veel meer een aangelegenheid voor 
een select gezelschap van specialisten en nauw betrokken stakeholders, zoals dat 
bijvoorbeeld lange tijd bij het Europabeleid het geval is geweest. In zulke gevallen is 
er eerder sprake van een ‘ontdekking van de burger’. Focusgroepen werken dan als 
een moderne hofnar, die tot doel heeft het beleid (of soms externe overlegpartners) 
wakker te schudden uit hun virtuele beleidsrealiteit. Deze hofnarwerking wordt door 
de opdrachtgevende ambtenaar soms welbewust beoogd. Men hoopt op een wake up 
call.

Presentatie van de resultaten
De algemene wijsheid bij alle departementen is: zorg dat je het veldwerk bijwoont 
(dat wil zeggen, meekijken via een videocircuit of spiegelende ruit). Meekijken heeft 
een veel hogere informatiewaarde en een veel krachtiger impact dan enkel lezen van 
het rapport achteraf. Het is als het verschil tussen de film zien of alleen de recensie 

Meten wat leeft 3e pr.indd   164 1-10-2009   15:16:19



165Kwalitatief onderzoek: de praktijk

lezen. De organiserende ambtenaren proberen dan ook zoveel mogelijk beleidsamb
tenaren mee te krijgen. Zoals uit het eerste deel van dit hoofdstuk blijkt, slaagt ocw 
daarin steeds beter, en kijken nu soms zelfs leden van de ambtelijke en politieke 
top mee. Wat dit betreft lijkt het enthousiasme bij ocw iets groter dan bij andere 
departementen, maar ook hier meldt men in veel gevallen dat de belangstelling heel 
behoorlijk of goed is, en dat mensen die meekijken het als een positieve ervaring 
beschouwen.

Blijft natuurlijk staan dat de resultaten op een of andere wijze terug gekoppeld 
moeten worden aan de thuisblijvers. Hoe aan hun zo goed mogelijk over te brengen 
wat men heeft waargenomen? De een geeft de voorkeur aan een beknopt rapport met 
enkel hoofdpunten, de ander wil juist een uitgebreid rapport met citaten. Een moge
lijkheid is om een videocompilatie te maken van de gesprekken, maar een probleem 
is dat dit toch minder goed communiceert dan zelf bijwonen, terwijl daarvoor boven
dien toestemming gevraagd moet worden aan de respondenten. Een van de geïnter
viewden had een aantal interacties laten naspelen en een video daarvan her en der 
binnen het departement getoond. Dat bleek goed te werken. In het interview geven 
Nicole en Barbara aan de presentatie van de resultaten meer te willen inbedden in 
wat reeds bekend is uit ander onderzoek. Bij een enkel departement is dat inmiddels 
gewoonte.

Draagvlak
In hoeverre heeft kwalitatief onderzoek invloed op de beleidsvorming of de commu
nicatie? Een belangrijke, zo niet doorslaggevende factor blijkt het interne draag
vlak, zo melden veel geïnterviewden. Is er daadwerkelijk een reële behoefte aan het 
onderzoek? Idealiter is er bij de vragende (beleids)afdeling sprake van een duidelijke 
vraag en een duidelijk idee over wat met de resultaten te doen, en committeren alle 
betrokkenen – van werkvloer tot bewindslieden – zich aan (het plan voor) het onder
zoek. Ook wordt regelmatig opgemerkt dat voor een goed resultaat het belangrijk is 
dat de onderzoeksmensen al vroeg in het proces worden betrokken en dat de lijnen 
met beleid kort zijn. Voorts moeten zij zorgen voor een goede en actieve terugkoppe
ling van de resultaten c.q. followup. Dus niet alleen maar een rapportje rondsturen, 
maar ook zorgen voor een presentatie in de relevante gremia, en de resultaten inka
deren in ander, reeds bekend relevant onderzoeksmateriaal.

De impact van focusgroepen
Zoals eerder opgemerkt bestaat in sommige journalistieke en politieke kringen 
wantrouwen tegenover al dat opinieonderzoek dat de overheid tegenwoordig laat ver
richten. Het zou leiden tot spindoctoring of zelfs polldriven government. De politiek zou 
niet meer zelf nadenken, maar alleen nog maar doen wat burgers willen. In hoeverre 
dit een adequate weergave is van de praktijk binnen politieke partijen, is mij onbe
kend. De gesprekken die voor dit hoofdstuk zijn gevoerd, maken echter duidelijk dat 
als het gaat om de praktijk bij de Nederlandse departementen die angst (vooralsnog) 
sterk overdreven is. De directe invloed van kwalitatief onderzoek betreft voorname
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lijk de communicatie. Vroeg of laat wil men met het beleid naar buiten, en dus doemt 
vroeg of laat de vraag op wat eigenlijk de kernboodschap over dit beleid moet zijn. De 
idee is dan dat onderzoek kan helpen de juiste communicatieve insteek te vinden en 
de boodschap te optimaliseren.

Dat neemt niet weg dat in sommige gevallen de impact van het onderzoek verder 
kan gaan dan alleen maar modificatie van de communicatie. Een respondent vertelde 
over een onderzoek waarin de receptie van verschillende boodschapvarianten zo 
negatief was en zoveel vragen opriep, dat de conclusie luidde dat het nog te vroeg 
is om überhaupt naar buiten te treden, en het beleid eerst verder uitgewerkt moest 
worden.

Een stukje focusgroep

Op 12 juli 2007 legde OCW een aantal kernboodschappen over het beleid van de nieuwe 

bewindslieden voor aan focusgroepen. Een van deze kernboodschappen staat hieronder weer-

gegeven.

Investeren in de samenleving verrijkt jezelf!

Ook het onderwijs heeft een taak in het doorgeven van normen en waarden, de zorg voor 

elkaar. We leven in een tijd waarin het individu centraal staat, en waarin jongeren niet 

meer vanzelfsprekend in aanraking komen met verschillende groepen in de samenleving. 

Maar een samenleving, waarin het voor iedereen prettig en veilig toeven is, vraagt om 

méér. Om jongeren ook verantwoordelijkheid voor anderen en respect voor elkaar te 

leren, moeten ze kunnen ‘oefenen in samenleven’. Daarom wil dit kabinet de maatschap-

pelijke stage invoeren.

Tijdens hun schooltijd gaan jongeren vrijwillig in een verzorgingstehuis werken. Ze maken 

allochtone nieuwkomers wegwijs in hun stad of buurt. Of coachen vmbo-jongeren die het 

moeilijk hebben op school. Vroeger kreeg je in het voortgezet onderwijs alleen maat-

schappijleer op school. Maar je leert de samenleving nog veel beter kennen door als 

vrijwilliger mee te draaien. Die ervaringen geven inzicht en scherpen je. Je doet iets voor 

een ander, en dat verrijkt ook jezelf.

De maatschappelijke stage is geen ‘gewone’ stage waarmee je praktijkervaring in een 

beroep opdoet. Het gaat erom anderen te helpen. We zorgen ervoor dat het niet ten 

koste gaat van de gewone lessen. En wanneer en hoe jongeren de stage lopen: dat 

gaan we in overleg met de scholen bepalen. Zij weten immers het beste hoe de stage 

ingepast moet worden in de schoolomgeving. Nu al zijn honderden scholen en leerlingen 

enthousiast aan de slag met korte stages.
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Over vier jaar doen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke 

stage.

Daar gaan mijn collega’s in het kabinet en ik voor!

Deze werd eerst voorgelezen, waarna de respondenten op een figuur moesten aangeven in 

hoeverre deze boodschap op het eerste gehoor wat hen betrof ‘in de roos’ was. Daarna kregen 

zij de tekst te lezen, en werd hen onder meer gevraagd cijfers te geven voor begrijpelijkheid, 

geloofwaardigheid en vertrouwenwekkendheid. Daarna werd over de tekst gediscussieerd. 

Hieronder een letterlijk fragment van een deel van de discussie die volgde. (Ook al is de tekst 

dicht bij het oorspronkelijke tekst, toch is enige redactie toegepast, anders wordt deze vrijwel 

onleesbaar. I = interviewer.)

I: Wie heeft hier hoge cijfers gegeven? Een acht of hoger? Jij?

A: “Ja, voor begrijpelijkheid. Het is duidelijk.”

I: Zijn er mensen met lage cijfers?

B: “Ja ik, twee vijven.”

I: Waarom?

B: “Omdat ik de geloofwaardigheid niet zo zie zitten, en de vertrouwenwekkendheid ook niet.”

I: Wat is er mis met deze tekst?

B: “Er is bekend dat… er heeft een stuk in de krant gestaan dat allochtone meisje niet genegen 
zijn in de verzorging te gaan werken voor blanken.”

A: “Dat wist ik niet.”

D: “Dat was mij ook niet bekend, bij ons op het werk ...” [respondent werkt in de verzorging]

B: “Dat is een vraagstuk natuurlijk…, maar het ging er dus over dat allochtone meisjes niet in de 
verzorging wilden werken om Nederlandse ouden van dagen te verzorgen. Ze wilden wel hun 
eigen soortgenoten doen, maar niet ouden van dagen van ons.”

I: Dat is wel een probleem?

B: “Dat is wel een probleem, ja.”

I: Zijn er nog meer redenen waarom je zegt dat …

B: “Nou, dit is niet haalbaar. Ik zie dat niet zitten, dat je dat in vier jaar allemaal voor elkaar 
krijgt. Het kabinet is al bijna een jaar onderweg, dus.”

C: “Ze zijn honderd dagen het land in geweest, en daarna gingen ze met zomerreces, straks 
komt de prinsjesdagvoorbereiding, dan komt het winterreces…, in 2008 gaan ze beginnen!”

D: “Ik geloof wel dat we in een tijd leven waarin het individu centraal staat, dat we allemaal voor 
ons zelf leven, dat we niet meer weten hoe het met de buurman is, al ligt de oude buurman 
van 70 al drie weken dood in zijn huisje ‘O ja dat wist ik niet, stonk wel een beetje, maar 
goed’. Iedereen is altijd voor zichzelf bezig. Op zich vind ik wat ze hier doen geen slecht plan, 
op zich vind ik het best wel..  maar…”

I: Is het eigenlijk ook een plan voor iedereen?

D: “Ja, op zich is het niet dat je zegt ‘wat is dit erg’, absoluut niet, op zich zitten er ook best 
goede dingen in. Maar ik weet niet of het haalbaar is, ik weet niet of ze gemotiveerd zijn om 
het te doen, of ze er zin in hebben. Ik bedoel, misschien vinden ze het wel helemaal niks om
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met oudere mensen te werken, maar goed, ik weet het niet. Maar op zich is het niet echt 
een verkeerd plan, ik weet het niet, de tijd zal het uitleren of het in de toekomst het kan ver-
rijken voor ze. Maar het plan op zich, ik denk niet dat ze er slechter van worden.”

I: En wat vind jij ervan? Je valt er nu net buiten [de aangesprokene is student], maar stel je voor dat je 
dit zou moeten gaan doen, wat zou je dan daarvan vinden?

E: "Hmmm..., ja, het zal denk ik wel beter werken dan maatschappijleer  Het ligt er ook aan 
hoe vaak het is en hoe lang en zo, of het één keer in de twee, drie weken is of zo, dat lijkt 
me wel goed, maar om nou elke week er heen te gaan dat lijkt me een beetje overdreven.”

I: En wat vind je van de manier waarop het hier wordt gebracht? Spreekt het je aan?

E: “Hmmm…, ja… Het is alleen niet zo heel erg geloofwaardig, ik vraag me af of vmbo-jongeren 
daar wel zin in hebben, dat ze zoiets hebben van ‘dag’… weet je wel?”

I: Of ze echt wel gemotiveerd zijn?

E: “Ja.”

I: Is er iemand anders die hierover iets wil zeggen?

F: “Ja, ik heb hele lage cijfers gegeven, aan begrijpelijkheid een zeven, maar aan de rest 
een drie. Ik vind het een onzinnig plan. Ik zie dat niet ergens toe leiden, als leerlingen 
tegenwoordig in een bejaardenhuis om bejaarden te gaan wassen… Buiten het feit dat het 
praktisch niet haalbaar is om honderdduizend of meer leerlingen elk jaar…, de kosten zijn 
gigantisch, de zorg heeft al geen geld, en die moet dan mensen vrijmaken om elke keer 
maar weer ongeïnteresseerde jongeren hun ouderen te laten wassen.”

D: “Nou, kijk het is natuurlijk wel zo dat als ze mogen meelopen om te kijken wat het werk 
inhoudt, ze misschien dan zeggen van ‘nou, ik vind het hartstikke leuk om te doen’ en dat 
ze misschien toch kunnen denken van ‘o, je doet misschien wat voor een ander’, misschien 
vinden ze het prettig, misschien vinden ze het ook helemaal niks. Ik denk dat je op zich 
wel gewoon bepaalde dingen kan laten zien aan jongeren, niet alleen maar met ouderen, 
ook met kinderen die het moeilijk hebben, met gehandicapte mensen. Maatschappijleer, 
dat kreeg ik vroeger, dat is leuk een uurtje praten, maar [onverstaanbaar] ze mogen zelf een 
keuze maken, een keertje met gehandicapten of noem maar op, dat de keus aan hun is, 
dat ze een beetje weten wat er in Nederland speelt, en dat ze gewoon een beetje kunnen 
denken ‘daar gebeuren dat soort dingen’, en ze gewoon een beetje een idee in hun hoofd 
hebben wat er daadwerkelijk omgaat. Ik denk op zich dat het niet verkeerd is, maar wat je 
ook zegt, er zijn zoveel kinderen, en het geld…, volgens mij kunnen ze dat nooit waarmaken 
eigenlijk, en ik moet zeggen, ze moeten toch ergens naar toe, ze moeten stage lopen, ik 
denk ook niet dat er mensen zijn die dat ook graag willen. Dus ik weet niet of het inderdaad 
ook uit te voeren is, dat geloof ik niet, dat het haalbaar is, maar op zich, het is niet echt een 
heel slecht plan, vind ik persoonlijk.”

I: En jij vind het dus geen goed plan.

F: “Nee, ik zie dat ook helemaal niet tot iets nuttigs leiden, ik denk dat er sowieso voor die 
mensen al geen plek is, als je het al een goed plan zou vinden, ik denk dat dat een groot 
praktisch probleem wordt als ze het gaan uitvoeren. Ik zie zelf ook niet het voordeel ervan 
als zo’n leerling dan bijvoorbeeld eens per jaar twee weken dat gaat doen, ik denk niet 
dat dat tot een sociaal iemand leidt, ik zie het gewoon niet… Maar ik kom ook uit een tijd, 
ik heb niet de dienstplicht meegemaakt [onverstaanbaar] ik ben net de eerste lichting die 
helemaal vrijgesteld was. Dat was een straf als je dat dus moest doen, iedereen was blij 
als je uitgeloot werd, en dat zie ik hier ook mee gebeuren, ik denk niet dat het ergens toe 
leidt… Ik denk ook niet dat jongeren die vroeger de dienstplicht hebben gehad een betere 
burger zijn geworden.”
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I: En jij vind het dus geen goed plan.

F: “Nee, ik zie dat ook helemaal niet tot iets nuttigs leiden, ik denk dat er sowieso voor die 
mensen al geen plek is, als je het al een goed plan zou vinden, ik denk dat dat een groot 
praktisch probleem wordt als ze het gaan uitvoeren. Ik zie zelf ook niet het voordeel ervan 
als zo’n leerling dan bijvoorbeeld eens per jaar twee weken dat gaat doen, ik denk niet 
dat dat tot een sociaal iemand leidt, ik zie het gewoon niet… Maar ik kom ook uit een tijd, 
ik heb niet de dienstplicht meegemaakt [onverstaanbaar] ik ben net de eerste lichting die 
helemaal vrijgesteld was. Dat was een straf als je dat dus moest doen, iedereen was blij 
als je uitgeloot werd, en dat zie ik hier ook mee gebeuren, ik denk niet dat het ergens toe 
leidt… Ik denk ook niet dat jongeren die vroeger de dienstplicht hebben gehad een betere 
burger zijn geworden.”

I: Wat vindt u van het verhaal?

B: “Prima. Maar het onhaalbaar [onverstaanbaar]. Kijk maar om je heen. Die jeugd. Díe jeugd 
moet je dan in zo'n bejaardenhuis of waar dan ook neerzetten…?! Er zullen heus goede bij 
zijn hoor, maar het merendeel niet.”

9.3 Discussie

Deze bevindingen stemmen grosso modo overeen met eerdere bevindingen uit 
ander onderzoek, waaruit blijkt dat de directe invloed van opinieonderzoek onder 
burgers op departementale beleidsvorming zeer gering is. Eerder heb ik geprobeerd 
te achterhalen wat de impact is van twee grote opiniemonitoren van de rijksover
heid, de Onderwijsmeter en de Justitie Issue Monitor (van die laatste maken ook 
focusgroepen deel uit.) Hieruit bleek ondubbelzinnig dat deze onderzoeken geen 
directe beleidsimpact hebben. Redenen daarvoor zijn onder meer dat ambtenaren 
de informatie niet diepgaand en compleet genoeg vinden of meer belang hecht aan 
andere informatiebronnen. Een meer algemene reden die werd genoemd, is dat het 
beleidsvormingsproces wordt gedreven door wat er in het politiekbestuurlijke cir
cuit gebeurt, en niet door de resultaten van dit soort opinieonderzoek. Men achtte de 
resultaten vooral van belang voor de voorlichting. Als de mensen negatief zijn, duidt 
dat op de noodzaak van ‘beter uitleggen’.

Het is overigens wel mogelijk dat het (kwalitatief) onderzoek indirect enige 
invloed op de beleidsvorming heeft. Beleidsmakers destilleren hun beeld van de 
beleidsrealiteit uit vele informationele bouwstenen, zoals de geluiden van belan
gengroepen of experts, werkbezoeken, ander onderzoek, opiniepeilingen, de media 
enzovoort. En wellicht dus ook uit kwalitatief onderzoek. Het kan fungeren als een 
van de vele stukjes in de totale puzzel. Het consumeren van dergelijk onderzoek zal 
altijd enige invloed hebben op het beeld van de realiteit. Naarmate meer beleids
ambtenaren, of zelfs de bewindslieden, het veldwerk bijwonen, wordt de kans groter 
dat het geluid van ‘de gewone burger’ op een of andere wijze repercussies heeft 

Meten wat leeft 3e pr.indd   169 1-10-2009   15:16:20



170 Kwalitatief onderzoek: de praktijk

voor de beleidsvorming. Het zal echter om een indirecte invloed gaan, die mogelijk 
onbewust verloopt en (dus) niet aanwijsbaar is. Ter vergelijking: ook het beeld dat in 
de nieuwsmedia wordt geschetst, zal op een of andere wijze invloed hebben op de 
beleidsvorming. Het gebeurt echter maar zelden dat men daadwerkelijk kan stellen 
dat krantenartikel x rechtstreeks heeft geleid tot beleidsacties y. Meestal verloopt de 
invloed indirect, via de bijdrage die de (accumulatie van) krantenberichten geven aan 
het totale beeld van de wereld out there.

Dat de invloed van het (kwalitatieve) opinieonderzoek zich voornamelijk beperkt 
tot de communicatie, is overigens geen uniek Nederlandse bevinding. Het is in 
Canada of de Verenigde Staten niet anders, zo blijkt uit Page (2006) en Jacobs en 
Shapiro (2000). Volgens Page (2006) is de idee dat de (Canadese) overheid haar beleid 
baseert op peilingen ‘een mythe’. Hij haalt instemmend een van zijn informanten 
aan. ‘The people who think that governments make decisions on the basis of polls are people who 
are not close enough to really see it and know it.’ En een andere informant: ‘The bottom line 
is that governments use polls not to decide what to do but to decide how to sell it’ (Page 2006: 
184). Jacobs en Shapiro onderzochten het gebruik van opinieonderzoek in de Ameri
kaanse politiek aan de hand van twee cases: de voorstellen voor hervorming van de 
gezondheidszorg van president Clinton en het ‘contract met Amerika’ van de Repu
blikeinen van Gingrich. Zij concluderen dat de betrokken politici hun eigen doelen 
en partijagenda volgden, en opinieonderzoek vooral werd gebruikt voor crafted talk, 
dat wil zeggen, de communicatie zodanig vormgeven dat deze maximaal erin slaagt 
de publieke opinie te veranderen ten gunste van de eigen voorstellen.

Intent on lowering the potential electoral costs of subordinating voters’ preferences or their 
policy goals, politicians use polls and focus groups not to move their positions closer to the 
public’s but just the opposite: to find the means to move public opinion closer to their own 
desired policies. (Jacobs en Shapiro 2002: xv, accentuering in origineel)

Men probeert de schijn van responsiviteit te creëren, maar het werkelijke doel is de 
eigen politieke doelen beter te realiseren. In werkelijkheid is er slechts sprake van 
simulated responsiveness. Nu is dit, om in termen van kwalitatief communicatieonder
zoek te blijven, een nogal negatieve framing van het fenomeen opinieonderzoek. Het 
is goed te bedenken dat het Amerikaanse staatsrecht anders in elkaar zit dan het 
Nederlandse. Er is voor de Amerikaanse uitvoerende macht (de president) een veel 
groter belang is om het volk mee te krijgen voor zijn beleid, omdat hij niet zonder 
meer kan rekenen op steun in het congres (Kernell 1993).

In Nederland is het beleid waarnaar bij departementen kwalitatief communicatie
ondersteunend onderzoek wordt gedaan in veel gevallen reeds (in grote lijnen) 
goedgekeurd door het parlement (bijvoorbeeld omdat het onderdeel is van het 
regeerakkoord). De meeste gesprekspartners beschouwen hun eigen onderzoeksac
tiviteiten niet als middel voor de verkoop van beleid maar eerder als middel voor het 
inbrengen van het perspectief en de logica van de burger.
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Belevingsmonitor

Van begin 2003 tot begin 2007 kende de Rijksoverheid de zogenaamde Belevingsmonitor. Dit 

onderzoek bestond uit een periodieke enquête en focusgroepen. Om een indruk te geven van 

de kwesties die in de focusgroepen aan de orde kwamen, staat hieronder een overzicht van de 

vraagstellingen voor twee rondes focusgroepen, te weten die in november/december 2005 en 

maart 2006. Opvallend is de grote diversiteit in vragen.

De doelstelling van de focusgroepen was ‘het verdiepen en duiden van de resultaten van 

kwantitatief onderzoek teneinde een genuanceerder beeld te verkrijgen van de wereld achter 

de cijfers’ (rapportage april 2006, p. 3). Bij een aantal vraagstellingen wordt in de rappor-

tage inderdaad vermeld dat de focusgroepen voortgaan op eerdere kwantitatieve gegevens, 

waarover men meer wil weten (i.c. vragen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13). In andere gevallen is dat niet 

zo, en lijken de focusgroepen aangegrepen om een beleidsmatige kwestie die op dat moment 

speelde eens ‘tegen de burgers aan te houden’ (i.c. vragen 1, 8, 9, 10, 11, 12). Elke ronde 

bestond uit zes focusgroepen van 2,5 uur. In elke focusgroep kwamen twee vraagstellingen aan 

de orde. Dit betekent dat de gesprekstijd per onderwerp ongeveer een uur duurde, hetgeen niet 

lang genoemd mag worden gezien de soms veelomvattende vraagstelling. Elk onderwerp is ten 

hoogste twee keer in gesprek gebracht.

In de interviews die ik voor dit hoofdstuk heb gevoerd zijn de focusgroepen van deze Bele-

vingsmonitor in principe buiten beschouwing gelaten (hoewel zij soms wel zijdelings ter sprake 

kwamen.) De redenen hiervoor zijn onder meer dat na maart 2006 geen nieuwe groepen meer 

zijn gehouden, en dat deze groepen niet werden geïnitieerd naar aanleiding van een vraag die 

opkwam bij een ministerie, maar andersom; het instrument was er al, daarna werd bedacht 

welke vraagstelling interessant zou kunnen zijn. In die zin zijn ze dus atypisch.

Focusgroepen november/december 2005

1. Hoe kijken burgers aan tegen het plan voor voor- en naschoolse opvang en de verplichting 

aan scholen om dit te organiseren?

2. Hoe percipiëren burgers het overheidsbeleid ten aanzien van radicale moslims en hoe 

beoordelen zij dat? Kennen ze het actieprogramma van de overheid?

3. In hoeverre ervaren burgers dat de overheid een sterker appel doet op de gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid van burgers voor een veiliger samenleving? Gebeurt dat op een aanspre-

kende manier? In hoeverre vindt men dat men zelf een bijdrage levert?

4. Hoe denken burgers over het functioneren van de overheid en waarom? Hoe kijken zij aan 

tegen het terugdringen van bureaucratie en regeldruk?

5. Wat is het informatiezoekgedrag van ov- of weggebruikers betreffende mogelijke files of 

vertragingen voorafgaand aan een reis? Welke bronnen worden wel/niet als zinvol ervaren?

6. Hoe beleven burgers de veiligheidsvoorzieningen (bijv. vluchtwegen, brandveiligheid) in 

openbare gebouwen? In hoeverre vinden ze dat zij zelf een verantwoordelijkheid hebben in 

deze veiligheid?
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Focusgroepen maart 2006

7. Hoe denken Nederlanders over de levensloopregeling?

8. Hoe kijkt men aan tegen de hypotheekrenteaftrek? Vindt men dat die regeling moet veran-

deren, en zo ja, hoe?

9. Hoe kijkt men aan tegen vermindering van de ontslagbescherming en tegen de argumenta-

tie ten aanzien van vermindering van ontslagbescherming?

10. Waar denken burgers precies aan als men het heeft over het landelijk gebied? Hoe kijken 

burgers aan tegen de leefgebiedenbenadering? Welke partijen vindt de burger verantwoor-

delijk voor de soortenbescherming?

11. Waaraan denken burgers bij gezond en veilig wonen? Welke rol speelt de luchtkwaliteit 

hierin?

12. Wat weet men van de Wmo, en hoe kijkt men tegen deze wet en het achterliggende gedach-

tegoed) aan?

13. Welke belangen (persoonlijk en voor Nederland) ziet men in het sturen van Nederlandse 

militairen op vredesmissies? Wat ziet men als goede of slechte argumenten om aan risico-

volle operaties deel te nemen?

9.4 Spiegeling aan theorie en aanbevelingen

In hoofdstuk 8 zijn enkele recente inzichten en ideeën over kwalitatief onderzoek 
beschreven uit de wereld van de cultural studies. In deze paragraaf wil ik enkele 
opmerkingen maken over hoe deze zich verhouden tot de aangetroffen praktijk van 
kwalitatief onderzoek, en suggesties voor aanbevelingen doen. Waar liggen aankno
pingspunten voor de verantwoordelijke ambtenaren om hun praktijk eventueel te 
verbeteren?

Worlddisclosing versus problemsolving
Allereerst lijkt het meeste kwalitatief onderzoek in de tweedeling uit hoofdstuk 8 
dichter te liggen bij het ideaaltype van problemsolving dan dat van worlddisclosing. Op 
zich worden wel onderzoeken gedaan met een betrekkelijk open vraagstelling, zoals 
de focusgroepen van ocw tijdens de eerste honderd dagen van de nieuwe bewinds
lieden, of onderzoek van Justitie over gevoelens ten aanzien van criminaliteit. Daarin 
wil men in algemene zin ‘de beleving van de burgers’ over een issue verkennen. 
Toch lijkt het erop dat de meeste onderzoeken zijn opgezet om informatie te leveren 
waarmee een relatief concreet probleem kan worden opgelost, zoals de vraag hoe het 
beste kan worden gecommuniceerd over onderwerp x of beleidslijn y.

Dat gezegd hebbende, enkele kanttekeningen bij deze algemene indruk. Ten 
eerste, een onderzoek kan meer functies tegelijk vervullen. Een onderzoek naar 
kernboodschappen is voor de ambtelijke onderzoekscoördinatoren hulpmiddel in 
het oplossen van een communicatievraagstuk. De nieuwswaarde is voor hen soms 
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gering; niet zelden kunnen zij de uitkomsten redelijk voorspellen. Voor beleids
ambtenaren die mogelijk voor het eerst ongefilterd burgers horen praten over ‘hun’ 
onderwerp, kan de betekenis echter veel groter blijken dan enkel oplossen van de 
concrete communicatieopgave die aanleiding vormde voor het onderzoek. Het 
(bijwonen van) het onderzoek kan voor hen een ware openbaring zijn doordat zij 
indringend een tot dan toe onbekende wereld zien. Ten tweede is niet uitgesloten 
dat de wijze van respondentenselectie leidt tot een lichte oververtegenwoordiging 
van communicatiegerelateerd onderzoek, en een lichte ondervertegenwoordiging 
van meer open en oriënterend onderzoek ter ‘ontdekking’ van de wereld. Ten derde 
is hier onderzoek dat is verricht voor de Belevingsmonitor buiten beschouwing 
gelaten, omdat dit onderzoek enige tijd geleden is stopgezet. Het laatste kwalitatieve 
onderzoek dateert van najaar 2005. Zou de overheid meer worlddisclosing onderzoek 
moeten doen? Of juist minder? Dat is een kwestie van (politieke) smaak. Uiteindelijk 
heeft het te maken met ideologische voorkeuren over hoe de democratie zou moeten 
functioneren. Die vraag is niet met empirische feiten te beantwoorden. Wel valt aan 
te bevelen dat ambtenaren zichzelf vooraf expliciet de vraag stellen waar op het spec
trum tussen beide ideaaltypen zij met hun onderzoek wensen te zitten. Dat is van 
belang voor onderzoeksaanpak en verslaglegging. Het is bijvoorbeeld onwenselijk 
als men in worlddisclosing onderzoek ten behoeve van beleidsvorming de waarnemin
gen (te sterk) gaat interpreteren en aggregeren tot een uitspraak over wat ‘de’ burger 
wil. De onderzoeker moet zich hier vooral opstellen als een doorgeefluik voor het 
universum aan wensen, meningen en standpunten. Hoewel ik het niet systematisch 
ben nagegaan, heb ik de indruk dat veel overheidsonderzoek niet vrij is van enig 
reductionisme. Omgekeerd zal men bij problemsolving onderzoek gewoon een oplos
sing willen, en geen uitgebreid exposé over de standpunten die aangetroffen zijn en 
de spanningen daartussen.

Steekproeftrekking
Zoals beschreven in hoofdstuk 8 wordt voor kwalitatief onderzoek de methode van 
theoriegericht steekproeftrekken geadviseerd. Gaandeweg het onderzoek vindt, 
op basis van de zich geleidelijk uitkristalliserende theorie, de (verdere) selectie van 
de respondenten plaats. In de overheidspraktijk wordt deze aanpak echter zelden 
gevolgd. De selectie van respondenten vindt plaats voorafgaand aan het veldwerk, en 
wordt niet halverwege de rit bijgestuurd. Natuurlijk probeert men wel een zo divers 
mogelijk palet aan respondenten te krijgen, maar daarbij zijn sociaaldemografische 
of psychografische variabelen leidend, en niet de tussentijdse bevindingen van het – 
nog niet verrichte – veldwerk. Zo bezien is kwalitatief onderzoek bij de overheid vaak 
‘grote stappen, snel thuis’.

Dat is natuurlijk niet vreemd. Kwalitatief overheidsonderzoek moet soms in hoog 
tempo worden opgeleverd, en dan ontbreekt de tijd voor tussentijdse bijsturing van 
de steekproef.

Het verdient echter overweging om, wanneer er meer tijd en geld beschikbaar is, 
het veldwerk op te delen in twee of meer rondes. Na een eerste verkennende ronde 
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kunnen opdrachtgever en onderzoeker reflecteren op de resultaten, eerste vermoe
dens en hypothesen formuleren, en de vraagstelling en respondentenselectie van de 
tweede ronde daarop toespitsen, zodat rijkere resultaten worden verkregen. Desge
wenst laat men nog een derde ronde of meer volgen. Een rudimentaire variant van 
die aanpak is reeds aanwezig in veel focusgroeponderzoek. Het gebeurt vaak dat 
gespreksleider en opdrachtgever tijdens een pauze van de discussie kort achter de 
schermen overleggen over bijsturing en toespitsing van die discussie. Opknippen van 
het veldwerk in meerdere ronden is in wezen een uitbouw en formalisering van dit 
idee, met als extra dat ook verse respondenten geworven worden.

Rol onderzoeker
Een ander punt is de rol van de onderzoeker. Die wordt in de constructivistische 
literatuur sterk geproblematiseerd. Wat hij ziet en hoe hij dat interpreteert, is altijd 
cultureel en situationeel bepaald. De aanbeveling is deze ‘vooringenomenheid’ niet 
te ontkennen maar te expliciteren, De onderzoeker moet in het verslag melden wat 
zijn socioculturele achtergrond en assumpties zijn, en beschrijven hoe hij tot zijn 
waarnemingen en interpretaties is gekomen.

Zo bezien is de onderzoeker in overheidsverslagen opmerkelijk afwezig. De fictie 
van de neutrale waarnemer wordt in stand gehouden doordat slechts de resultaten 
worden gerapporteerd. Is dit erg? Het ligt eraan hoe je het bekijkt. Bij cultureel
antropologisch onderzoek gaat het vaak om impliciete en subtiele nuances in sociale 
conventies, machtsverhoudingen of betekenisgeving waar het referentiekader van 
de onderzoeker al snel kan leiden tot blinde vlekken of onjuiste interpretaties. Bij 
kwalitatief onderzoek voor de overheid zijn de condities makkelijker. Het gaat over 
relatief rechttoe rechtaan onderwerpen als keuzegedrag of politieke voorkeuren 
die de respondenten goed kunnen benoemen. De kans dat de onderzoeker hier de 
dingen helemaal verkeerd waarneemt, lijkt niet erg groot.

Echter, explicitering van de eigen rol wordt in de literatuur ook aanbevolen met 
het oog op validiteit en virtuele herhaalbaarheid. De onderzoeker moet in zijn verslag 
beschrijven hoe hij te werk is gegaan, een duidelijk onderscheid maken tussen waar
nemingen en interpretaties, aangeven hoe hij van waarnemingen tot interpretaties is 
gekomen, op zijn werkwijze reflecteren en een audit trail achterlaten. Vanuit dit per
spectief bezien is de vaak erg beknopte – of zelfs afwezige – verantwoording van veel 
overheidsonderzoek minder verdedigbaar. Zelfs als uiteindelijk niemand die passage 
zal lezen, is het toch nuttig deze op te nemen, omdat het de onderzoeker dwingt te 
reflecteren op zijn werkwijze, en zodanige maatregelen te nemen dat hij straks met 
een goed verantwoordingsverhaal kan komen.

Natuurlijk, voor een eenvoudige pretest is dat allemaal wat overdreven. Maar voor 
meer ambitieus beleidsondersteunend onderzoek, dat misschien ook in de het debat 
met de buitenwereld een rol moet spelen, betekent het wellicht een kwaliteitsimpuls. 
Bovendien valt er tactisch het nodige voor te zeggen. Het wordt mensen die geen 
belang hebben bij de uitkomsten van een bepaald kwalitatief onderzoek wel erg 
gemakkelijk gemaakt deze onderuit te halen als nergens in het onderzoeksverslag 
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wordt uitgelegd hoe gedegen de onderzoeker te werk is gegaan en welke maatregelen 
hij heeft zoal genomen ter verhoging van de validiteit. Zo’n gedetailleerde verant
woording is een ‘literaire techniek’ om de geloofwaardigheid van de resultaten en 
de overtuigingskracht van het rapport te verhogen. De metaboodschap is dat de 
onderzoeker allerminst over een nacht ijs is gegaan, maar naar beste kunnen heeft 
getracht tot ‘ware’ kennis te komen. Ter illustratie heb ik aan het slot van dit hoofd
stuk een verantwoording toegevoegd over hoe de bevindingen in dit hoofdstuk zijn 
verkregen. Ik hoop dat de lezer op grond daarvan besluit dat mijn resultaten ver
trouwd kunnen worden.

Het verslag
Dit leidt tot de meer algemene vraag: wat zijn eigenlijk de kenmerken van een goed 
onderzoeksverslag? Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, worden op dat gebied in de 
(postmoderne uithoeken van) de wetenschap de grenzen flink verlegd. Het verslag 
moet de onderzochte ‘geleefde ervaring’ zo beeldend weergeven dat de lezer in de 
huid kan kruipen van de onderzoeker en de respondenten. Bij kritischtheoretische 
wetenschappers speelt bovendien het motief mee dat men – net als veel overheids
voorlichters – niet graag ziet dat het rapport in een diepe la verdwijnt, maar aanzet 
tot actie. Met droge kost komt men dan niet ver. Daarom wordt de laatste jaren veel 
geëxperimenteerd met meer evocatieve tekstvormen, zoals verhalen, journalistieke 
verslagen of zelfs poëzie, en wordt ook gebruik gemaakt van alternatieve media 
zoals film, collages, toneel, et cetera.

In dat opzicht zijn de rapporten die bij kwalitatief onderzoek voor de overheid 
worden geproduceerd weinig sophisticated. Meestal worden wel korte citaten van 
respondenten gegeven, maar dat is het dan wel. Aan nonverbale informatie wordt 
vrijwel nooit aandacht besteed. De onderzoeksverslagen maken dan ook veel minder 
indruk dan de – soms spectaculaire – gesprekken zelf. Om die reden probeert men 
dan ook zoveel mogelijk mensen naar het veldwerk mee te krijgen. Mocht het niet 
lukken alle betrokkenen mee te nemen, dan kiest men soms voor een videocompi
latie van spannende interviewfragmenten om aan het thuisfront te tonen. Poëzie of 
andere literaire vormen zijn bij mijn weten nog niet in kwalitatieve onderzoeken van 
de rijksoverheid aangetroffen.

Dat laatste voert misschien ook wat ver, maar er is wel meer mogelijk dan tot nu 
toe gebruikelijk is. In een poging tot zo’n alternatieve wijze van verslaggeving ben 
ik dit hoofdstuk begonnen met een reportageachtig portret van de communicatie
onderzoekers van ocw, in de hoop de lezer zo meer gevoel te geven voor de actuele 
praktijk. Of deze poging geslaagd is, dat wil zeggen, of door deze alternatieve rap
portagevorm het onderwerp voor de lezer daadwerkelijk gaat ‘leven’, is een oordeel 
dat ik in alle bescheidenheid maar aan de lezer zal overlaten. Wellicht is hiervoor een 
betere schrijver vereist. Mijn intentie is in ieder geval helder.
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Kwaliteitscriteria
Tot slot het punt van de kwaliteit. Er gaapt een grote kloof tussen het wetenschap
pelijk discours over kwaliteitscriteria (zie hoofdstuk 8) en de praktijk van de over
heid. In de praktijk treft men geen expliciete beschouwingen aan over wenselijke 
en denkbare formele validiteitcriteria. Als het gaat over het onderwerp kwaliteit, 
spreken respondenten daarover niet in geabstraheerde zin maar in concrete termen, 
zoals een goede en brede spreiding van de respondenten, kenmerken van het verslag, 
en bovenal aan de vereiste kwaliteiten van de gespreksleider. Die worden doorslagge
vend geacht. Zo moet hij onder meer beschikken over eigenschappen als sensitiviteit 
en betrokkenheid, een goede balans weten te vinden tussen het gesprek open houden 
en sturen, beschikken over voldoende materiekennis, enzovoort. Uiteraard wordt 
hiermee impliciet gezegd dat de gespreksleider over zodanige kwaliteiten moet 
bezitten dan zijn bevindingen geen artefacten zijn, maar valide, alleen deze term 
wordt niet als zodanig genoemd, laat staan dat expliciet wordt gedifferentieerd naar 
verschillende concepties van validiteit.

Zou dat beter of anders moeten? Uit hoofdstuk 8 blijkt dat wie in de wetenschap 
op zoek gaat naar harde maatstaven voor kwaliteit van een koude kermis thuiskomt. 
De wetenschap biedt geen rotsvaste criteria maar speelt de bal terug: het ligt er maar 
aan wat je belangrijk vindt. Welke criteria in een gegeven situatie de meest relevante 
zijn, hangt af van het doel dat men nastreeft en de context van het onderzoek. Zo zijn 
bij problemsolving onderzoek andere criteria relevant dan bij worlddisclosing onderzoek. 
Wat de wetenschap biedt, is enkel een reeks van potentiële kandidaten, die bijvoor
beeld op een checklist voor kwaliteit niet zouden misstaan. Het laatste oordeel ligt 
echter bij het professionele forum. Het gaat niet zozeer om de kwaliteitscriteria, 
maar om het kwaliteitsdebat.

Dat debat zou geïntensiveerd kunnen worden. Toen ik voor dit hoofdstuk 
gesprekken voerde, waren er hooguit incidentele contacten tussen de kwalitatieve 
onderzoekers van de diverse departementen. Het lijkt goed voor de professie als het 
kwaliteitsdebat tussen de betrokken ambtenaren vaker wordt gevoerd en een zekere 
vorm van institutionalisering krijgt. Als voorzetje voor het gesprek hieronder alvast 
enkele kwaliteitscriteria die mijns inziens in ieder geval een plaatsje verdienen op de 
checklist.

•	 Validiteit
¨ Pragmatische validiteit
¨ Communicatieve validiteit
¨ Transgressieve validiteit

•	 Betrouwbaarheid/geloofwaardigheid
¨ Scheiding dataverzameling en interpretatie
¨ Audit trail en reflectie op wat men heeft gedaan
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•	 Relevantie	voor	gewenste	outcome
¨ Moderatum generaliseerbaarheid c.q. overdraagbaarheid
¨ Democratische rol: timing en katalytisch potentieel
¨ Duidelijkheid, overtuigingskracht en evocatief gehalte rapport

Verantwoording

Dit hoofdstuk is gebaseerd op een reeks gesprekken die zijn gevoerd in samen werking 
met de directie Publiek en Communicatie (dpc) van de Rijksvoorlichtingsdienst (rvd). 
Als het gaat om kwalitatief onderzoek onder burgers is deze directie een logisch 
startpunt, omdat zij enkele specialisten in dienst heeft wier belangrijkste taak is om 
in opdracht van departementen kwalitatief onderzoek te laten verrichten of hierover te 
adviseren. De directie fungeert dus als expertisepunt binnen de rijksoverheid.

Het initiatief tot de gesprekken lag bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). 
De wens van het scp was om beter zicht te krijgen op de actuele praktijk van kwali
tatief onderzoek bij de rijksoverheid, zodat in de tekst hoofdstuk 8 zo goed mogelijk 
kon worden aangesloten bij de ontwikkelingen in de praktijk. (In het verloop van het 
proces is echter besloten tot twee aparte hoofdstukken.) De betrokkenheid van dpc 
komt voort uit haar wens een cursus op te zetten voor rijksambtenaren die moet bij
dragen tot betere benutting van kwalitatief onderzoek. Zij wilde daarom beter weten 
welke knelpunten departementen ervaren in het opzetten, uitvoeren en benutten van 
kwalitatief onderzoek, en welke leerwensen zij op dit gebied hebben.

Veldwerk

De respondentenselectie was niet random, maar verliep volgens de sneeuwbal
methode. Randomselectie zou onzinnig zijn, omdat slechts een minieme fractie van 
het totaal aantal rijksambtenaren wezenlijke ervaring heeft met kwalitatief onderzoek 
onder ‘het volk’. Veel van deze mensen zijn bekend bij dpc, dus het was logischer bij 
hen te beginnen, en vervolgens via doorvragen en verwijzen de kring van (potentiële) 
respondenten te verbreden. De onderwerpen van de gesprekken verschilden enigszins 
per gesprek, maar in alle gevallen kwamen de volgende thema’s aan bod: hoe staat 
men tegenover tegen kwalitatief onderzoek? Wat zijn de kenmerken van goed kwalita
tief onderzoek? Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek en waarom (niet)? 
Het veldwerk besloeg verschillende rondes.

1 In een eerste verkennende ronde heb ik vijf gesprekken van circa een uur gevoerd 
met departementale communicatiemedewerkers die eerstverantwoordelijke zijn voor 
kwalitatief onderzoek. Doel was vooral in kaart brengen wat er is. Het betrof:
•	 Joke	van	Gestel	(Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid,	directie	Communicatie)
•	 Irene	Vincken	(Justitie,	directie	Communicatie)
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•	 Nico	Jong	(Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport,	directie	Voorlichting	en	
 Communicatie)

•	 Nicole	Hack	en	Barbara	Kuethe	(Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap,	directie	
 Communicatie)

•	 Hans	Caljé	(Algemene	Zaken,	Coördinatiegroep)
Van de gesprekken heb ik puntsgewijze verslagen gemaakt, die zijn gecorrigeerd door 
de gesprekspartners.

2 Daarna heeft dpc op 25 april 2007 een groepsgesprek van 2,5 uur georganiseerd. 
Hiervoor zijn mensen uitgenodigd die te beschouwen zijn als departementale opdracht
gevers van kwalitatief onderzoek. Dit zijn vooral mensen van communicatiedirecties. 
De volgende mensen namen deel:
•	 Marc	Arnold	(rvd/dpc)
•	 Hans	van	Boetzelaer	(Economische	Zaken,	directie	Communicatie)
•	 Janneke	Buur	(Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties,	cki)
•	 Marianne	Hoogeveen	(Financiën,	directie	Voorlichting)
•	 Juanita	Posseth	(Financiën,	directie	Voorlichting)
•	 Marion	Petit	(Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport,	directie	Voorlichting	en	

 Communicatie)
•	 Merlijn	Wouters	(Verkeer	en	Waterstaat,	directie	Communicatie)
De groepsdiscussie werd geleid en genotuleerd door Maudie Kunst en Nieske Witlox van 
bureau Coefficient, een onderzoeksbureau voor kwalitatief communicatieonderzoek. 
Van de discussie is een woordelijk uitgeschreven verslag gemaakt.

3 Vervolgens zijn elf gesprekken van circa een uur gevoerd, voor het merendeel met 
ambtenaren die men eerder zou kunnen beschouwen als afnemers: communicatie of 
beleidsmedewerkers van wie het niet de hoofdtaak is om kwalitatief onderzoek te doen, 
maar die daarvan wel een of enkele keren van gebruik hebben gemaakt. De gesprekken 
zijn gevoerd door de medewerkers van Coefficient. Ik heb zelf acht gesprekken bijge
woond en daarvan een kort verslag gemaakt; de overige drie zijn door Paulijn de Bruijne 
van dpc bijgewoond en genotuleerd. De gesprekken waren met:
•	 Bert	Brehm	(Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap,	directie	Communicatie,	4	juni	2007)
•	 Lennart	Janssens	(Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid,	asea, 4 juni 2007)
•	 Frank	Vergeer	(Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties,	erc, 4 juni 2007)
•	 Sabrina	Pollarini	(Volkshuisvesting,	Ruimtelijke	Ordening	en	Milieubeheer,	cdc,

4 juni 2007)
•	 Andre	Dickman	(Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties,	dgmos, 4 juni 2007)
•	 Mark	de	Boer	(nctb, voorheen bzk/dc, 5 juni 2007)
•	 Wanda	Elzenga	(Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties,	Politiemonitor, 

5 juni 2007)
•	 Olof	Mudde	(Verkeer	en	Waterstaat	,	abvm, 5 juni 2007)
•	 Mariette	van	Twuijver	en	Merlijn	Wouters	(Verkeer	en	Waterstaat,	directie 

Communicatie, 5 juni 2007)
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•	 Arend	Timmermans	(Volkshuisvesting,	Ruimtelijke	Ordening	en	Milieubeheer,	
cdc, 5 juni 2007)

•	 Joke	van	Gestel	(Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid,	directie	Communicatie,	5	
juni 2007)

De gesprekken zijn opgenomen (op drie na) en puntsgewijs samengevat.
Na deze drie ronden heb ik een eerste en voorlopige versie van dit hoofdstuk geschre
ven. Het was bij het schrijven van deze eerste versie en het interviewen van ocw dat 
ik de eerste uitspraken heb geformuleerd over hoe de aangetroffen praktijk van kwa
litatief onderzoek kan worden gekwalificeerd, en welke variatie daarin kan worden 
aangetroffen. Het ‘vierfasenmodel’ uit paragraaf 9.1 heb ik toen opgesteld. Het 
werd me tegelijkertijd duidelijk dat nog enkele aanvullende gesprekken nodig waren, 
omdat op sommige onderwerpen ‘het punt van verzadiging’ niet was bereikt. Ik was 
niet zeker of nu de hele rijksoverheid daadwerkelijk voldoende was ‘gedekt’. Daarop 
heb ik besloten tot aanvullend veldwerk.

4 Ik heb in juni/juli 2007 drie gesprekken met Barbara Kuethe en Nicole Hack van 
ocw gevoerd, met het doel een uitgebreid portret van hun werkzaamheden te 
schrijven.

5 Ik heb een aantal extra interviews gevoerd, deels met mensen die op de data die 
waren gereserveerd voor stap 3 niet beschikbaar waren, deels met gesprekspartners 
die aanvankelijk niet waren geselecteerd, maar waarvan ik via via had vernomen dat 
zij relevant onderzoek hebben gedaan. Het betreft:
•	 Paul	Basset,	(Volkshuisvesting,	Ruimtelijke	Ordening	en	Milieubeheer,	directie	

Beleid met Burgers, 29 juni 2007
•	 Hilde	Laffeber	(Buitenlandse	Zaken,	2	juli	2007)
•	 Roline	Veldkamp	(Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit,	4	juli	2007)
•	 Marga	Drewes	(Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport,	16	juli	2007)
•	 Maggie	Wissink	(Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid,	projectdirectie	Leren	en	

Werken, 18 juli 2007)

Positie onderzoeker

De theorie van het kwalitatief onderzoek stelt dat de onderzoeker zich niet moet 
voordoen als enkel de neutrale buitenstaander zonder vooropgezette ideeën, maar 
eerlijk moet aangeven waar hij staat. Welnu, bij deze dan. Mijn eigen praktijk is dat 
ik in mijn tijd als medewerker bij het ministerie van ocw regelmatig kwalitatief 
onderzoek heb laten verrichten, en ook veel focusgroeponderzoek van anderen heb 
bijgewoond. Ik beschouw het als een nuttig instrument, mits goed uitgevoerd. In 
‘mijn tijd’ was het echter een marginaal instrument dat bij ocw – en voor zover ik 
kan overzien ook bij andere departementen – alleen door campagneleiders werd 
gebruikt. De sterke opkomst van het kwalitatief onderzoek van de laatste jaren en de 
praktijk van het testen van kernboodschappen is van later datum.
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Noten

1 Een vergelijkbare opmerking maakte hij ook in zijn column in de Volkskrant van 
13 december 2001.

2 In dergelijk onderzoek worden concrete materialen, zoals folders of spotjes getest op 
begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid et cetera. Dat soort onderzoek wordt meestal door 
individuele interviews gedaan. Volgens de richtlijnen van de Voorlichtingsraad zijn 
dergelijke pretests bij grote communicatiecampagnes (bijvoorbeeld Postbus 51cam
pagnes) verplicht. Voor dit hoofdstuk zijn deze onderzoeken niet interessant, omdat 
het vrij specialistisch communicatieonderzoek betreft dat helemaal aan het eind van 
een communicatietraject plaatsvindt, en doorgaans alleen leidt tot eventuele aanpas
singen in de geteste communicatiemiddelen, en niet in het bredere communicatie
beleid, laat staan in de beleidsvorming. Begeleiding en supervisie van dit onderzoek 
ligt in toenemende mate bij de Rijksvoorlichtingsdienst en niet bij de departementen. 
De aanbevelingen hebben doorgaans betrekking op aanpassing van het geteste com
municatiemiddel.

3 Overigens moet worden aangetekend dat zeker bij communicatieondersteunend 
onderzoek, zoals pretests van materiaal of testen van kernboodschappen, statistische 
representativiteit functioneel ook niet relevant is. Wanneer een tekst of een bood
schap door een kleine minderheid niet wordt begrepen, of bij een kleine minderheid 
zeer slecht valt, kan dat voldoende reden zijn deze aan te passen.
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Harms. isbn 9789037703771
2008/14 De sociale pijler. Ambities en praktijken van het grotestedenbeleid (2008). Jeroen 

Hoenderkamp. isbn 9789037703788
2008/15 De school bestuurd. Schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de 

school (2008). Monique Turkenburg. isbn 9789037703382
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2008/16 Weinig over de schreef. Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport (2008). 
Annet TiessenRaaphorst, Jo Lucassen, Remko van den Dool, Janine van 
Kalmthout. isbn 9789037703603

2008/17 Meedoen en gelukkig zijn. Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een 
verstandelijke beperking of chronisch psychiatrische problemen (2008). M.H. Kwekkeboom 
en C.M.C. van Weert. isbn 9789037703696

2008/18 Values on a grey scale. Elderly Policy Monitor 2008 (2008). Crétien van Campen (red.). 
isbn 978903773924

2008/19 Overgebleven dorpsleven. Sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland (2008). Lotte 
Vermeij (scp) en Gerald Mollenhorst (uu). isbn 9789037703672

2008/20 Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken 
(2008). Anja Steenbekkers, Carola Simon, Lotte Vermeij, WillemJan Spreeuwers. 
isbn 9789037703665

2008/21 Portretten van Mantelzorgers (2008). Sjoerd Kooiker en Alice de Boer.
isbn 9789037703474

2008/22 De staat van de publieke dienst. Het oordeel van de burger over de kwaliteit van overheidsdien-
sten (2008). Evert Pommer, Hetty van Kempen en Evelien Eggink.
isbn 9789037703702

2008/23 Maten voor gemeenten 2008 (2008). Bob Kuhry, JedidJah Jonker, Frans Knol, Ab van 
der Torre, m.m.v. Bureau Zenc. isbn 9789037703962

2008/24 Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken (2008). Wil Portegijs, Mariëlle Cloïn, 
Saskia Keuzenkamp, Ans Merens, Eef je Steenvoorden. isbn 9789037703979

2008/25 Rapportage Sport 2008 (2008). Koen Breedveld, Carlijn Kamphuis, Annet Tiessen
Raaphorst. isbn 9789037703610

2008/26 Betrekkelijke betrokkenheid; Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. 
Paul Schnabel, Rob Bijl, Joep de Hart. isbn 9789037703689

scp-publicaties 2009
2009/1 Nooit meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers (2009). Willemijn Lamet en 

Karin Wittebrood. isbn 9789037704020
2009/2 Emancipatiemonitor 2008 (2009). Ans Merens en Brigitte Hermans (red.).

isbn 9789037704068
2009/3 Goede buren kun je niet kopen. Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse 

allochtonen in Nederland (2009). Jeanet Kullberg, Miranda Vervoort en Jaco Dagevos. 
isbn 9789037704013

2009/4 De jeugd een zorg. Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2009 (2009). John Stevens, Evert 
Pommer, Hetty van Kempen, Elke Zeijl, Isolde Woittiez, Klarita Sadiraj, Rob Gils
ing, Saskia Keuzenkamp. isbn 9789037703559

2009/5 Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007 (2009). Alice de 
Boer, Marjolein Broese van Groenou en Joost Timmermans (red.). 
isbn 9789037704082

2009/6 At a glance. Summaries of 16 scp research projects in 2008. isbn 9789037704136
2009/7 Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5 (2009). Paul Dekker en 

Joep de Hart. isbn 9789037703481
2009/8 Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars. Trends in cultuurparticipatie en media-

gebruik (2009). Andries van den Broek, Jos de Haan en Frank Huysmans. 
isbn 9789037704006

2009/9 Migrant Education in the Netherlands (2009). Lex Herweijer. isbn 9789037704334
2009/10 Gelukkig voor de klas?. Leraren voortgezet onderwijs over hun werk. Ria Vogels.

isbn 9789037703405
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2009/11 Rules of Relief. Institutions of social security, and their impact (2009). J.C. Vrooman.
isbn 978 90 377 0218 7

2009/12 Overlast en verloedering ontsleuteld (2009). Lonneke van Noije en Karin Wittebrood. 
isbn 978 90 377 0436 5

2009/13 Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008 (2009). 
Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eef je Steenvoorden. 
isbn 978 90 377 0404 4

2009/15 Deeltijd (g)een probleem. Mogelijkheden om de arbeidsduur van vrouwen met een kleine deelti-
jdbaan te vergroten (2009). Saskia Keuzenkamp (red.), Carlien Hillebrink,
Wil Portegijs, Babette Pouwels. isbn 9789037704488

2009/16 De toekomst van de mantelzorg (2009). Klarita Sadiraj, Joost Timmermans, Michiel 
Ras, Alice de Boer. isbn 978 90 377 0435 8

2009/20 Maten voor gemeenten. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid (2009). 
B. Kuhry en J.J.J. Jonker. isbn 9789037704525

scp-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 9037702481
2  De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 9037702651
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 9037702619
4  Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers 

en Carola Simon. isbn 9037702627
5  Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 9789052602608

Overige publicaties
  Ondersteunende voorzieningen (2008). Roelof Schellingerhout. isbn 9789037703542
  Wel of niet aan het werk (2008). Patricia van Echtelt en Stella Hoff . isbn 9037703641
  Ontwikkeling van awbz-uitgaven 1985-2030 (2008). Evelien Eggink, Evert Pommer en 

Isolde Woittiez. isbn 9037703658
  Veranderlijkheid van opvattingen over de eu (2008). Charlotte Wennekers.

isbn 9789037703825
  Advies over het macrobudget huishoudelijke WMO-hulp voor 2009 (2008). Evert Pommer, 

Ab van der Torre. isbn 9037703832
  Informatievoorziening integratie niet-westerse allochtonen. Inventarisatie van de beschikbare 

bronnen en voorstellen voor verbetering (2008). Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts.
  isbn 9789037703887
  De ongrijpbare nonrespondent (2008). Josine Verhagen. isbn 978903770359 7.
  Europa’s buren. Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie (2008). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Suzanne Kok, Lonneke van Noije en Charlotte 
Wennekers. isbn 9789037703818

  Minderheden meer gewicht. Over overgewicht bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen 
en het belang van integratiefactoren (2008). Jaco Dagevos en Hans Dagevos. 

  isbn 9789037703948 
  Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op 

het maatschappelijk middenveld (2008). Esther van den Berg en Joep de Hart.
  isbn 9789037703917
  Dubbele nationaliteit en integratie (2008). Jaco Dagevos. isbn 9789037703986
  Werk en tevredenheid onder chronisch zieken met een langdurig lichamelijke beperking (2008). 

Mieke Cardol, Mieke Emmen en Mieke Rijken (Nivel), met medewerking van Cretien 
van Campen (scp). isbn 9789037704099
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  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 1 (2008). Paul Dekker en 
Eef je Steenvoorden. isbn 9789037703849

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 2 (2008). Paul Dekker en 
Eef je Steenvoorden. isbn 9789037703931

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008. Deel 3 (2008). Paul Dekker, 
Tom van der Meer en Eef je Steenvoorden. isbn 9789037704105

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 1 (2009). Eef je Steen
voorden, Peggy Schyns en Tom van der Meer. isbn 9789037704174 

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 2 (2009). Tom van der 
Meer, Paul Dekker en Eef je Steenvoorden. isbn 9789037704181

  Wmo Evaluatie. Eerste tussenrapportage. De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007 
(2008). Gijs van Houten, Mathijs Tuynman en Rob Gilsing. isbn 9789037703900

  Wmo Evaluatie. Tweede tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een 
lichamelijke beperking (2009). Anna Maria Marangos, Mieke Cardol en Mirjam de Klerk. 
isbn 9789037703993

  m/v. scp-nieuwjaarsuitgave 2009 (2009). isbn 9789037704112
  Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009 (2009). Evert Pommer, 

Ab van der Torre, Evelien Eggink. isbn 9789037704150
  tbo/eu en tbo/nl. Een vergelijking van twee methoden van tijdbestedingsonderzoek (2009). 

Carlijn Kamphuis, Remko van den Dool, Andries van den Broek, Ineke Stoop, Patty 
Adelaar, Jos de Haan. isbn 9789037704235

  Kunnen alle kinderen meedoen? Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van arme kinde-
ren (2009). Gerda JehoelGijsbers. isbn 9789037704167

  Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2009. Deel 1 (2009). Eef je Steen
voorden, Peggy Schijns en Tom van der Meer. isbn 9789037704174

  Werken en weldoen. Kiezen voor betaalde en onbetaalde arbeid (2009). Ingrid Ooms, JedidJah 
Jonker, Ab van der Torre. isbn 9789037704037

  Genoeg om van te leven. Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud 
(2009). Stella Hoff, Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten, 
Sanne Lamers. isbn 978903774075

  Sociale uitsluiting: een meetinstrument (2009). Gerda JehoelGijsbers, Wendy Smits, 
Jeroen Boelhouwer, Harry Bierings. isbn 9789037704273

  Profielen van vragers naar awbz-ggz (2009). Cretien van Campen. 
  isbn 9789037704440
  Sociale uitsluiting: een meetinstrument (2009). Gerda JehoelGijsbers (scp), Wendy Smits 

(cbs), Jeroen Boelhouwer (scp) en Harry Bierings (cbs). isbn 978 90 377 0427 3
  Sociale samenhang in de wijk. NSV actualiteitencollege 2008 (2009). Maurice Gesthuizen en 

Vic Veldheer (red.). isbn 978 90 377 0445 7
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