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Belangrijkste bevindingen vierde kwartaal 2019

Economische verwachtingen 
minder positief
De verwachtingen voor de 
Nederlandse economie en de 
eigen financiële situatie zijn 
minder positief dan vorig kwar
taal. In oktober 2019 verwachtte 
63% van de mensen een gelijke of 
betere economie, dat was vorig 
kwartaal 79%. 83% verwacht een 
gelijke of betere eigen financiële 
situatie. Dat was vorig kwartaal 
89%. Hoewel de economische 
verwachtingen dus verslechteren, 
blijft de tevredenheid met de 
economie en de eigen financiële 
situatie groot. 85% is tevreden 
met de eigen financiële situatie 
en 83% geeft de Nederlandse 
economie een voldoende.

 → p. 7

klaring voor de gestegen urgentie. 
Over wat precies het probleem is, 
zijn de meningen verdeeld. Som
migen maken zich zorgen over 
klimaatverandering of milieu
vervuiling. Anderen zijn vooral 
ongerust over de maat regelen die 
genomen worden tegen klimaat
verandering of stikstofvervuiling.

 → p. 13

Pessimisme over Nederland 
vanwege samenleven, poli-
tiek en rechtvaardige verde-
ling
Dit kwartaal vindt 54% dat 
Nederland meer de verkeerde dan 
de goede kant opgaat, 35% vindt 
het meer de goede kant opgaan. 
Dat is vergelijkbaar met eerdere 
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Klimaat en milieu nu op de 
tweede plaats in het natio-
nale probleembesef
Zorgen over klimaat en milieu 
zijn dit kwartaal gestegen naar 
de tweede plaats in het nationaal 
probleembesef. Vorig kwartaal 
stonden ze nog op de zesde plek. 
Dit kwartaal noemt 33% spon
taan één of meer zorgen over dit 
thema, vorig kwartaal was dat 
nog 22%. Mensen noemen milieu, 
klimaat, klimaatverandering, 
stikstof en duurzaamheid als pro
blemen. Groot verschil met vorig 
kwartaal zijn de woorden stik
stof, stikstofmaatregelen en co2. 
De discussie over en demonstra
ties tegen de stikstofmaatregelen 
zijn daarmee de belangrijkste ver

metingen in 2019. De belangrijk
ste redenen om optimistisch te 
zijn, zijn de goede economische 
situatie en de hoge welvaart. 
Mensen die het de verkeerde 
kant op vinden gaan, maken zich 
zorgen over de gemeenschap 
(toenemende onverdraagzaam
heid; het verlies van identiteit), 
over de politiek (die is incompe
tent en laat gewone mensen in 
de kou staan) en over de recht
vaardige verdeling van baten en 
lasten (groeiende verschillen 
tussen arm en rijk; zorgen over 
collectieve voorzieningen zoals 
zorg en onderwijs).

 → p. 21
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Veel protest, maar niet nega-
tiever over Nederland
Afgaande op het aantal demon
straties in Nederland lijkt het wel 
alsof er veel maatschappelijke 
onrust is. Toch is de (gemiddelde) 
stemming op dit moment niet 
negatiever dan voorheen. Ook is 
de actiebereidheid en de steun 
voor protest niet hoger dan in 
voorgaande jaren.

De verklaring hiervoor ligt 
deels in het feit dat er geen 
eenopeenrelatie is tussen 
( persoonlijke of maatschappe
lijke) ontevredenheid en protest. 
Protest is relatief onvoor
spelbaar. Of en wanneer mensen 
de straat op gaan, hangt af van 
talloze persoonlijke factoren en 
van de context, zoals de aan
wezigheid van een (aansprekend) 
incident of iemand die mensen 
kan mobiliseren.

sc
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% dat Nederland de verkeerde kant op vindt gaan

% dat geen vertrouwen hee� in regering

% dat economie een onvoldoende gee�

aantal aangemelde demonstraties in Den Haag (rechteras, 2019 tot 4 december)

aantal aangemelde demonstraties in Amsterdam (rechteras, 2019 tot 28 november)

Als we kijken naar mogelijke 
verklaringen waarom mensen 
juist de afgelopen jaren vaker de 
straat op gaan, dan kan dat te 
maken hebben met niet ingeloste 

verwachtingen in tijden van 
economische voorspoed, met 
kopieergedrag of met de indruk 
dat protesteren zin heeft.

 → p. 32

Culturele aanpassing 
belangrijkste zorgpunt voor 
autochtone Nederlanders
Bijna iedereen, met of zonder 
migratieachtergrond, geeft 
aan dat integratie betekent dat 
iemand meedoet in de samen
leving. Integratie gaat over de 
taal spreken, werken, geen over
last veroorzaken en moeite doen.

Gevraagd naar de belangrijk
ste problemen op het gebied van 
integratie noemen veel autoch
tone Nederlanders dat mensen 
met een migratieachtergrond 
zich te weinig aanpassen en dat 
de Nederlandse normen en waar
den onder druk staan. 80% van de 
autochtone Nederlanders geeft 
aan dat mensen met een migra
tieachtergrond de Nederlandse 
normen en waarden moeten 

overnemen. Ruim de helft (54%) 
vindt dat zij mee moeten doen 
aan de Nederlandse culturele 
tradities. 56% vindt dat mensen 
met een migratieachtergrond 
hun eigen cultuur en gewoonten 
meer dan nu moeten loslaten, 
32% vindt dat de meeste mensen 
hun best doen om te integreren 
in Nederland.

Mensen met een migratie
achtergrond denken daar iets 
anders over: zij benadrukken het 
belang van respect voor elkaar en 
voor elkaars cultuur en tradities, 
maar vinden niet dat dit betekent 
dat mensen moeten meedoen 
aan deze culturele tradities. Bij de 
zorgen van de tweede generatie 
komen ongelijkheid, uitsluiting 
en discriminatie relatief vaak aan 
de orde.

 → p. 48

Integratie is een gedeelde 
opgave, maar groepen 
leggen zwaartepunt bij de 
ander
Dat integratie een gedeelde 
verantwoordelijkheid is van de 
autochtone Nederlanders, men
sen met een migratie achtergrond 
en de overheid, wordt alom 
onderschreven. Wederzijds 
begrip en respect en het mengen 
(samenleven) op school, werk
vloer en in de wijk worden vaak 
genoemd om de verhoudingen te 
verbeteren. Daarbij vinden beide 
kanten dat vooral de andere kant 
hier extra moeite voor moet 
doen. Autochtone Nederlanders 
leggen de meeste verantwoor
delijkheid bij mensen met een 
migratieachtergrond, zo blijkt 
uit de enquête. Mensen met een 
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tweedegeneratiemigratieachter
grond vinden dat autochtonen 
aan zet zijn, zo blijkt uit de 
groepsgesprekken. Zij vinden 
dat die gelijke kansen moeten 
bieden, open moeten staan voor 
contact en diversiteit moeten 
accepteren en respecteren.

 → p. 67

Tweede generatie: door een 
ander geloof of uiterlijk blijf 
je gezien worden als niet- 
Nederlander
Vrijwel iedereen geeft aan 
dat integratie strikt geno
men niet van toepassing is op 
mensen met een tweedegeneratie 
migratieachtergrond. Bij mensen 
met een migratieachtergrond 
van de tweede generatie is het 

geluid vrijwel unaniem: ‘Wij zijn 
hier geboren en getogen, spreken 
de taal goed, doen mee in de 
samenleving en hoeven dus niet 
te integreren.’ Toch voelt de 
tweede generatie dat autochtone 
Nederlanders dat anders zien; uit 
hun dagelijkse ervaringen blijkt 
dat ze in de ogen van autochtone 
Nederlanders altijd een migrant 
en dus ‘anders’ zullen zijn. 
Bij Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders is het hun huids
kleur, bij Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders hun islamitische 
geloof, waardoor ze het gevoel 
hebben nooit ‘echt’ als Neder
lander te worden gezien door de 
autochtone Nederlanders.

 → p. 40
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Ten geleide

In dit 48e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burger
perspectieven (cob) besteden we aandacht aan de stemming in 
Nederland (hoofdstuk 1) en aan de publieke opinie over de integratie 
van mensen met een migratieachtergrond in Nederland (hoofdstuk 2). 
Wat is integratie volgens Nederlanders eigenlijk? Wat gaat er goed en 
fout? En: hoe kunnen we mensen en groepen met elkaar verbinden?

De enquêtegegevens zijn verzameld van 1 oktober tot en met 
2 november. Net als in het vorige kwartaal zijn er extra respondenten 
geworven in de leeftijdscategorie 1834 jaar om bovenop de reguliere 
selectie het tekort aan jongeren in het onderzoekspanel te compense
ren. Zie verder de onderzoeksverantwoording achterin.

Voor het hoofdstuk over integratie zijn dit kwartaal acht groeps
gesprekken gehouden onder mensen van verschillende herkomst 
(autochtone Nederlanders, Turkse/Marokkaanse Nederlanders, Suri
naamse/Antilliaanse Nederlanders) in de leeftijd van 1849 jaar (zie 
verder hoofdstuk 2 en de verantwoording achterin). De gesprekken 
vonden plaats op 15, 21, 24 en 28 oktober in Den Bosch, Amsterdam en 
Amersfoort.

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

Tijdens de veldwerkperiode was er in de media aandacht voor de pro
testen van boeren op het Malieveld in Den Haag (op 1 en 17 oktober) naar 
aanleiding van de stikstofmaatregelen.
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1 Hoe gaat het met Nederland?

Kernpunten

 → In vergelijking met vorig kwartaal zijn de economische verwachtingen minder positief. Het aandeel van 
de mensen dat een gelijke of betere economie verwacht, daalde van 79% naar 63%. Het aandeel dat 
geen verslechtering van de eigen financiële situatie verwacht, daalde van 89% naar 83%.  Hoewel de 
economische verwachtingen verslechteren, blijft de tevredenheid met de economie en de eigen finan-
ciële situatie groot.

 → Zorgen over klimaat en milieu zijn dit kwartaal gestegen naar de tweede plaats in het nationaal pro-
bleembesef, vooral dankzij de stikstofcrisis. Er zijn zowel zorgen over klimaatverandering en milieu-
vervuiling, als over de maatregelen om dit tegen te gaan.

 → 54% vindt dat het met Nederland de verkeerde kant opgaat, 35% vindt dat het de goede kant opgaat. 
Dat is vergelijkbaar met vorig kwartaal. Mensen die het de verkeerde kant op vinden gaan, maken zich 
zorgen over de gemeenschap (toenemende onverdraagzaamheid; het verlies van identiteit), over de 
politiek (die is incompetent en laat gewone mensen in de kou staan) en over de rechtvaardige ver-
deling van baten en lasten (groeiend verschil tussen arm en rijk; zorgen over collectieve voorzieningen). 
Mensen die het de goede kant op vinden gaan, wijzen op de goede economische situatie en de hoge 
welvaart.

 → Hoewel de stemming in Nederland in 2019 niet negatiever is dan in de afgelopen tien jaar, is er wel veel 
protest. De verklaring hiervoor ligt deels in het feit dat onvrede en protest niet een-op-een samen-
hangen. Protest is relatief onvoorspelbaar. Naast persoonlijke factoren spelen er ook nog mobiliserende 
contextfactoren die bepalen of iemand de straat op gaat. Bij de huidige protesten kunnen kopieer-
gedrag en niet-ingeloste hoge verwachtingen in een tijd van economische voorspoed een rol spelen.

Economische verwachtingen minder positief

De verwachtingen voor de eigen financiële situatie en vooral die voor de 
Nederlandse economie zijn in vergelijking met vorig kwartaal minder 
positief. In oktober 2019 verwacht 63% geen verslechtering van de eco
nomie, dat was vorig kwartaal 79%. Ook in het eerste kwartaal van 2019 
zagen we een verslechtering van de economische verwachtingen. In het 
tweede en derde kwartaal herstelden die verwachtingen zich iets, om 
nu (statistisch gezien) terug te zijn op het niveau van het eerste kwar
taal. Anders dan in het eerste kwartaal zijn nu ook iets minder mensen 
positief over de eigen financiële toekomst. 83% verwacht geen verslech
tering van de eigen financiële situatie. Dat was vorig kwartaal 89% (zie 
figuur 1.1).

Hoewel de economische verwachtingen dus verslechteren, blijven men
sen tevreden met de economie en de eigen financiële situatie. 85% is 
tevreden met de eigen financiële situatie en 83% geeft de Nederlandse 
economie een voldoende. Dat is ongewijzigd ten opzichte van de vorige 
twee kwartalen. Die tevredenheidscijfers liggen hoog in vergelijking met 
de afgelopen tien jaar.

Grootste groep verwacht een gelijke economische of financiële 
situatie
In figuur 1.2 bekijken we de gegevens over economische verwachtingen 
meer in detail. We zien dat de grootste groep (54%) de komende twaalf 
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maanden een gelijke economische situatie verwacht. Het aandeel dat 
een betere economische situatie verwacht (10%), is na januari 2018 steeds 
verder gedaald. 37% verwacht nu een verslechtering van de economie.

Ook voor de eigen financiële situatie verwacht de grootste groep 
(61%) de komende twaalf maanden geen verandering. Hier is het aandeel 
dat een verbetering verwacht (22%) wel groter dan het aandeel dat een 
verslechtering verwacht (17%, niet in figuur).

Over de eigen financiële situatie werden vooral mannen en oude
ren negatiever. Over de economie werden alle groepen somberder 
(zie tabel 1.1). Het verschil met het eerste kwartaal is dat jongeren toen 
niet negatiever werden en dat dat nu wel het geval is (zie cob 2019|1: 8). 
Los van wie er somberder zijn geworden, zien we in tabel 1.1 grote 
verschillen tussen groepen. Jongeren en hogeropgeleiden zijn optimis
tischer over hun eigen nabije financiële en economische toekomst dan 
ouderen en lageropgeleiden. Als we kenmerken combineren (niet in 
tabel), dan zien we dat vooral lager opgeleide ouderen pessimistisch zijn 
over hun eigen financiën én de Nederlandse economie.1

Voor een eventuele verklaring voor de somberdere economische 
stemming is het goed om ook even naar het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (cbs) te kijken, dat elke maand gegevens over consumenten
vertrouwen publiceert. We zien in de cbsgegevens in grote lijnen 
dezelfde ontwikkelingen als in de figuren 1.1 en 1.2. Ook het cbs zag 
begin 2019 een dip in de economische verwachtingen, daarna her
stel en vervolgens weer een daling. In hun maandelijkse gegevens zit 

Figuur 1.1 Positieve waarderingen en verwachtingen, bevolking van 18+, 2008-2019/4 (in procenten)a
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verwacht gelijke of betere eigen �nanciële situatie 

gee� de eigen �nanciële positie een voldoende

gee� de Nederlandse economie een voldoende

verwacht gelijke of betere Nederlandse economie

gee� de politiek in Den Haag een voldoende

vindt het eerder de goede dan de verkeerde kant opgaan met Nederland

a De voldoendes zijn het percentage scores 6-10 op een schaal van 1-10 voor tevredenheid. De financiële en economische verwachtingen 
betreffen de komende twaalf maanden.

Bron: cob 2008/1-2019/4

1 Ook bij een groot aantal andere indica-
toren tonen lager opgeleide ouderen 
zich het meest negatief, zie cob 2019|3: 
31-33. Het verschil met hoger opgeleide 
jongeren is groot.
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de  grootste versombering tussen de metingen van juli en augustus.2 
 Verklaringen voor de verslechterde stemming moeten we dus mis
schien niet (alleen) zoeken in recente gebeurtenissen in september 
of oktober (denk aan Prinsjesdag of de stikstofcrisis), maar liggen 
mogelijk al daarvoor. In gesprekken in het eerste kwartaal van 2019 
bleek dat  negatieve(re) economische verwachtingen niet alleen voort
komen uit negatieve berichten over de economie (denk aan de Brexit 
en de  handelsoorlogen), maar ook te maken kunnen hebben met 
zorgen over koopkracht en stijgende kosten van het levensonderhoud 
(cob 2019|1: 10).

Figuur 1.2 Verwachtingen voor de economie, bevolking van 18+, 2008-2019/4 (in procenten)a
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a ‘Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden als het gaat om de Nederlandse economie, zullen de komende 12 maanden 
slechter, hetzelfde of beter zijn?’

Bron: cob 2008/1-2019/4

Tabel 1.1 Economische verwachtingen naar achtergronden, bevolking van 18+, 2019/3-4 (nettoscores)a

eigen financiële verwachtingen economische verwachtingen

19|3 19|4
verschil 
19/3-4 19|3 19|4

verschil 
19/3-4

allen 14 5 -9 -8 -27 -19

man 19 7 -12 -4 -25 -21

vrouw 9 3 -6 -11 -28 -17

18-34 jaar 36 34 -2 8 -10 -18

35-54 jaar 16 7 -9 -11 -31 -20

≥ 55 jaar -3 -17 -14 -15 -34 -19

lager opgeleid 4 -6 -10 -19 -34 -15

middelbaar opgeleid 16 4 -12 -8 -30 -22

hoger opgeleid 20 15 -5 2 -17 -19

a Netto-scores zijn het aandeel dat een verbetering verwacht, verminderd met het aandeel dat een verslechtering verwacht. Vetgedrukte 
cijfers wijken significant af van het kwartaal ervoor bij p < 0,01.

Bron: cob 2019/3-4

2 Zie www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/34/
consument-minder-optimistisch. Tus-
sen augustus en november ziet het cbs 
stabiele economische verwachtingen, 
zie www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/47/
vertrouwen-consument-verandert-op-
nieuw-nauwelijks.
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Stemming stabiel: tevreden met eigen leven, zorgen over 
Nederland …
Op de verslechtering van de economische verwachtingen na is de 
stemming onder Nederlanders verder stabiel. De tevredenheid met de 
economie blijft hoog, net als de tevredenheid met de eigen financiën en 
andere aspecten van het eigen leven, zoals de gezondheid (86% geeft die 
een voldoende) en de dagelijkse activiteit (92% voldoende). Gemiddeld 
geven Nederlanders hun dagelijkse activiteit een 7,4 en hun gezondheid 
een 7,2. 76% noemt zichzelf gelukkig (18% is ‘niet gelukkig of ongeluk
kig’ en 4% zegt ongelukkig te zijn).

De tevredenheid met ‘de Nederlandse samenleving’ is iets lager (niet 
in figuur). Weliswaar geeft 81% de samenleving een voldoende, maar de 
gemiddelde score van 6,5 geeft aan dat men de samenleving veel vaker 
een krappe voldoende (6) dan een ruime voldoende (7 of hoger) geeft en 
dat is bij de beoordeling van het eigen leven andersom.

Over de richting waarin Nederland zich ontwikkelt, bestaan zorgen. 
Dit kwartaal vindt 54% dat het met Nederland de verkeerde kant opgaat, 
35% vindt het de goede kant opgaan en 11% weet het niet. Die percenta
ges zijn vergelijkbaar met eerdere kwartalen in 2019. Aan het eind van dit 
hoofdstuk gaan we uitgebreid in op de redenen waarom mensen het de 
goede of verkeerde kant op vinden gaan en wie dat vinden.

… en negatief over de politiek
54% geeft de Haagse politiek een voldoende (gemiddelde 5,3). 52% heeft 
vertrouwen in de regering en 57% heeft vertrouwen in de Tweede Kamer 
(zie figuur 1.3). Het vertrouwen in de regering schommelt de laatste 
kwartalen iets, maar de daling is dit kwartaal niet significant.

Als we in de groepsgesprekken dit kwartaal expliciet vragen wat 
men van de politiek in Den Haag vindt, blijft het in alle groepen even 
stil. Het is voor de meesten geen onderwerp waar ze zich dagelijks mee 
bezighouden. Hun algemene oordeel is dat er veel wordt beloofd en dat 
er weinig gebeurt. Als we vragen of iemand iets heeft meegekregen van 
Prinsjesdag, wordt het nog stiller. In diverse gesprekken verzuchten 
mensen dat ze Prinsjesdag normaal wel volgen, maar net dit jaar toe
vallig niet. ‘Bezuinigingen?’, gokt iemand. ‘De koning heeft een baard’, 
weet iemand anders.

Hoewel Nederlanders op dit moment mild gestemd zijn over de 
politiek in vergelijking met de afgelopen tien jaar (zie ook cob 2019|3: 2), 
wordt (de landelijke)3 politiek aanzienlijker slechter beoordeeld dan het 
eigen leven, de economie, de samenleving of andere instituties. Het ver
trouwen in de nietpolitieke instituties uit figuur 1.3 is groter. 71% heeft 
vertrouwen in de rechtspraak (dat wil zeggen: geeft als rapportcijfer een 
6 of hoger), 68% in de vakbonden, 67% in de kranten en de televisie en 
62% in grote ondernemingen. Dat is vergelijkbaar met vorig kwartaal. 
Het vertrouwen in grote ondernemingen, dat begin 2019 daalde, heeft 
zich de laatste twee kwartalen hersteld.

Minder negatief over omgangsvormen van politici
De politiek wordt niet als goed beoordeeld en ook over politici blij
ken de oordelen meestal niet positief.4 Dat zien we ook in tabel 1.2. 

3 De gemeentelijke politiek scoort 
altijd wat hoger dan de landelijke en 
Europese, zie o.a. T. van der Meer, 
Legitimiteit en politieke steun, in: T. van 
der Meer en Henk van der Kolk (red.), 
Democratie dichterbij. Lokaal kiezerson-
derzoek 2016, Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2016: 20. Het 
bestuur van de gemeente wordt beter 
beoordeeld dan de gemeentepolitiek of 
de Haagse politiek. Dit kwartaal krijgt 
het gemeentebestuur van 76% een 
voldoende.

4 Zie ook cob 2009|3: 25.
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Het  oordeel over de competentie van politici is eigenlijk nog het mildst: 
 daarover zijn de meningen verdeeld. 31% is het eens met de stelling 
dat politici bekwame mensen zijn, 31% is het daarmee niet eens, en 
de grootste groep (38%) neemt een neutrale positie in of weet het niet. 
Het idee dat politici onbehoorlijk met elkaar omgaan, wordt breder 
gedeeld: dit kwartaal vindt 37% dat het geval, 21% vindt van niet en 
42% is neutraal. Ten opzichte van de periode tussen oktober 2018 en 
juli 2019 is men nu iets positiever over de manier van met elkaar omgaan 
door politici. Het idee dat politici niet responsief zijn, dat wil zeggen 
niet openstaan voor de mening van burgers, krijgt de meeste steun. 

Figuur 1.3 Vertrouwen in zeven instituties, bevolking van 18+, 2008-2019/4 (in procenten)a
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a Vermeld zijn percentages scores 6-10 op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) tot 10 (alle vertrouwen) in antwoord op de vraag ‘Hoe-
veel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’.

Bron: cob 2008/1-2019/4

Tabel 1.2 Opvattingen over politici, bevolking van 18+, 2008-2019/4 (in procenten)a

2008-
2010

2011-
2013

2014-
2016

2017-
2018 2019/1+2 2019/3 2019/4

De meeste politici zijn bekwame 
 mensen die weten wat ze doen.

oneens 31 31 34 31 31 30 31

eens 29 29 27 30 30 30 31

Politici gaan vaak onbehoorlijk met 
elkaar om.

oneens 20 20 18 17 17 17 21

eens 37 41 41 41 46 43 37

Kamerleden en ministers geven niet 
veel om wat mensen zoals ik denken.

oneens 21 20 18 21 21 23 23

eens 50 50 53 49 49 46 45

a De percentages eens en oneens tellen met neutraal / ik weet het niet op tot 100%. Vetgedrukte cijfers wijken significant af van het vorige 
kwartaal bij p < 0,01.

Bron: cob 2008/1-2019/4
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45% is van mening dat Kamerleden en  ministers niet luisteren naar men
sen zoals zij. 23% is het daarmee oneens, 32% is neutraal.

Steun voor eu-lidmaatschap
De tevredenheid met de Europese politiek ligt lager dan die voor de lan
delijke politiek. 47% geeft de Europese politiek een voldoende, 53% geeft 
die een onvoldoende (zie tabel 1.3). 46% vindt dat de politiek te veel macht 
heeft overgedragen aan Europa, 19% vindt dat niet. Ondanks de lage 
tevredenheid, vindt de grootste groep dat het Nederlandse lidmaatschap 
van de eu een goede zaak is (54%); 16% vindt dat niet. Het aandeel dat 
het eulidmaatschap steunt, is sinds 2015 gestegen (zie cob 2019|3: 2931). 
In de periode van de economische crisis en de vluchtelingencrisis die 
daaraan voorafgingen, was de steun voor de eu gedaald. Na deze crisissen 
verbeterden de stemming en de steun voor de eu.

Prioriteiten: begrotingsposten, problemen en 
sterke punten

Welke maatschappelijke thema’s zijn op dit moment belangrijk voor 
burgers? Die vraag beantwoorden we dit kwartaal door te kijken naar 
beleidsprioriteiten, naar belangrijke maatschappelijke problemen en 
naar sterke punten van Nederland. De beleidsprioriteiten brengen we in 
kaart met een zogenoemde begrotingsvraag. We leggen mensen zestien 
beleidsterreinen voor en vragen of zij vinden dat de regering daaraan 
meer, evenveel of minder geld zou moeten uitgeven. Naar problemen 
en sterke punten vragen we met een open vraag: mensen mogen in hun 
eigen woorden aangeven welke problemen en sterke punten zij zien. 
Ze mogen maximaal vijf trefwoorden noemen. Die trefwoorden wor
den vervolgens gecodeerd in zestien categorieën. Om te voorkomen 
dat mensen die meer onderwerpen noemen zwaarder meetellen, krijgt 
iedereen één stem (die verdeeld wordt over het aantal gegeven onder
werpen) en zo ontstaan het ‘nationale probleembesef’ en ‘de nationale 
trots’.

Tabel 1.3 Opvattingen over de eu, bevolking van 18+, 2008-2019/4 (in procenten)a

2008-
2010

2011-
2013

2014-
2016

2017-
2018 2019/1+2 2019/3 2019/4

Het Nederlandse lidmaatschap van de 
eu is een goede zaak.

oneens 16 21 24 19 19 15 16

eens 47 44 41 48 53 53 54

De politiek in Den Haag heeft te veel 
macht overgedragen aan Europa.

oneens 18 15 16 20 20 19

eens 50 56 50 47 46 46

Tevredenheid met Europese politiek 
(rapportcijfer).

1-5 53 61 61 54 53 50 53

6-10 47 39 39 46 47 50 47

a De percentages eens en oneens tellen met neutraal / ik weet het niet op tot 100%. De cijfers voor meer jaren kunnen zijn gebaseerd op 
een enkel kwartaal of op enkele kwartalen.

Bron: cob 2008/1-2019/4
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Meer geld naar onderwijs, zorg en armoedebestrijding
79% vindt dat de regering meer geld moet uitgeven aan onderwijs, 
78% wil meer uitgeven aan zorg en 75% aan armoedebestrijding. 
Bijna niemand vindt dat deze beleidsterreinen minder geld nodig 
hebben (zie tabel 1.4). Deze drie thema’s staan de afgelopen jaren 
steeds bovenaan (zie figuur 1.4).

Ook veiligheid en werkgelegenheid staan al jaren in de top vijf, 
zij het dat werkgelegenheid in 2013 de hoogste prioriteit had en 
het aandeel dat er meer aan wil uitgeven sindsdien gestaag daalt. 
Het aandeel dat meer wil uitgeven aan veiligheid is het laatste jaar 
iets gestegen en is nu ( significant) hoger dan eind vorig jaar.

Ook de thema’s aan de onderkant van de prioriteitenlijst blijven 
gelijk: ontwikkelingssamenwerking, kunst en cultuur en militaire 
missies. Slechts een klein deel van de mensen vindt dat er meer geld 
naar deze beleidsterreinen moet. Men wil de uitgaven laten zoals ze 
zijn of er minder aan uitgeven.

Staatsschuld heeft minder prioriteit, verbeteren van 
woonwijken belangrijker
Mensen willen meer uitgeven dan bezuinigen, dat is sinds de start 
van het onderzoek in 2008 steeds zo. De lijn voor de gemiddelde 
uitgaven in figuur 1.4 staat steeds ruim in de plus. Anders dan vorig 
kwartaal willen minder mensen geld uitgeven aan het verminderen 
van de staatsschuld; de nettoscore daalde van 1 naar 11.

Sinds 2012 stijgt het aandeel dat meer geld wil uitgeven aan ‘het 
verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing’ gestaag (netto
score +34). Tussen 2008 en 2012 daalde de prioriteit van dat terrein, 
om sinds 2012 geleidelijk weer aan prioriteit te winnen. In het vorige 
kwartaalbericht memoreerden we al dat het thema van de huizen
markt ook aan een gestage opmars bezig is. Zorgen daarover gingen 
tijdens de crisis over het feit dat huizen niet verkocht werden, sinds 
2017 gaan de zorgen over het tekort aan sociale huurwoningen en 
betaalbare koop woningen, eerst vooral voor starters, maar de zor
gen worden breder (zie cob 2019|3: 22).5

Klimaat gestegen naar tweede plek in nationale probleembesef
Het thema ‘klimaat en milieu’ is dit kwartaal gestegen naar 
de tweede plaats in het nationaal probleembesef (figuur 1.5). 
Vorig kwartaal stond het nog op de zesde plek. Dit kwartaal noemt 
33% spontaan één of meer zorgen over dit thema, vorig kwartaal was 
dat nog 22%.

Het thema ‘klimaat en milieu’ won de afgelopen kwartalen al 
aan  urgentie en die stijging zet dit kwartaal door. De woorden die 
mensen het meest opschrijven als ze dit probleem noemen, zijn 
milieu,  klimaat, klimaatverandering, stikstof en duurzaamheid 
(zie tabel 1.6). Groot  verschil met vorig kwartaal zijn de woorden 
stikstof, stikstofmaatregelen en co2. De discussie over en demon
straties tegen de stikstofmaatregelen zijn de belangrijkste verkla
ring voor het feit dat dit thema nu hoger op de agenda staat dan de 
 afgelopen  kwartalen.

5 Zie ook J. Kullberg en M. Ras, Wonen 
en omgeving, in: A. Wennekers, 
J.  Boelhouwer, C. van Campen en 
J.  Kullberg (red.), De Sociale Staat van 
Nederland 2019, Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2019: 275-303.
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Dát het onderwerp speelt, is dus wel duidelijk, maar het is op basis van 
deze open vraag lastiger te zeggen hoe men precies denkt over klimaat 
of stikstof en de maatregelen die genomen worden. Dat komt omdat de 
meeste mensen het alleen over klimaat, klimaatverandering of stik
stofmaatregelen hebben, zonder erbij te zeggen wat zij daar nu precies 
van vinden. Als mensen klimaat of klimaatverandering als probleem 
opschrijven, dan lijkt het logisch om te veronderstellen dat ze het kli
maat en klimaatverandering een probleem vinden, maar helemaal zeker 

Tabel 1.4 Gewenste veranderingen in uitgaven aan politieke doelen, bevolking van 18+, 2019/4 (in procenten)a

veel 
 minder 
geld

minder 
geld

zoals 
nu

meer 
geld

veel 
meer 
geld

ik weet 
het niet

nettosteun 
voor stijgingb

verbeteren van het onderwijs 0 1 16 48 31 3 81

verbeteren van de (gezondheids)zorg 0 1 18 48 30 3 79

bestrijden van armoede in Nederland 0 2 19 51 24 3 76

verbeteren van de veiligheid op straat 
(geweld en overlast tegengaan) 0 2 28 45 22 3 67

vergroten van de werkgelegenheid 0 4 32 46 14 4 58

stimuleren onderzoek en technologie 0 5 34 42 13 5 53

voorkomen en bestrijden van terrorisme in 
Nederland 1 4 40 33 18 4 49

verbeteren bescherming tegen het water 
(zee en rivieren) 0 2 51 33 10 4 42

verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en 
wegen) 0 5 45 37 9 3 42

verbeteren van woonwijken en stads-
vernieuwing 0 7 50 33 7 4 34

bijdragen aan de aanpak van internationale 
milieuproblemen en klimaatverandering 6 20 27 34 9 5 17

verbeteren van het dierenwelzijn 4 14 51 19 8 4 10

verbeteren van de integratie van minder-
heden 8 18 45 20 3 6 -3

bijdragen aan internationale militaire  missies 
en conflictbeheersing 8 27 42 16 2 5 -18

stimuleren van kunst en cultuur 10 26 45 12 3 4 -21

bijdragen aan de ontwikkeling van arme 
landen 13 29 41 13 1 3 -28

gemiddelde van bovenstaande 16 doelen 3 10 37 33 13 4 34

verminderen van de staatsschuld 5 19 51 12 1 11 -11

a ‘In de politiek moet worden gekozen. Meer geld uitgeven aan bepaalde doeleinden betekent dat er minder geld is voor andere. Wilt u dat 
de landelijke politiek aan de volgende doeleinden meer of minder geld gaat besteden? Wilt u uw antwoorden in de hokjes aankruisen?’

b Aandeel (in procentpunten) dat (veel) meer geld wil uitgeven verminderd met het aandeel dat (veel) minder wil uitgeven (het aandeel 
‘weet niet’ is bij deze berekening weggelaten). De uitgavencategorieën zijn geordend op deze gemiddelde voorkeuren, met uitzondering 
van vermindering van de staatsschuld.

Bron: cob 2019/4
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Figuur 1.4 Nettosteun voor meer uitgaven aan politieke doelen, bevolking van 18+, 2008-2019/4 (nettoscores)a
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a Nettosteun als gemiddelde voorkeur met ‘(veel) meer’ = 100, ‘zoals nu’ = 0 en ‘(veel) minder’ = -100 (‘ik weet niet’ blijft buiten de 

 berekening, waardoor de waarde niet precies het verschil is tussen de vermelde percentages ‘meer’ en ‘minder’).

Bron: cob 2008/1-2019/4

Figuur 1.5 Ontwikkelingen in het nationale probleembesef, de vijf grootste categorieën van dit kwartaal, bevolking 
van 18+, 2008-2019/4 (in procenten)a
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a ‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar schaamt u zich voor 
als het om de Nederlandse samenleving gaat?’ Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen, die vervolgens zijn 
ingedeeld in zestien categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is per respondent omgekeerd 
evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen).

Bron: cob 2008/1-2019/4
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weten doen we dat niet. Als mensen zich zorgen maken over klimaat
maatregelen, dan kunnen we ervan uitgaan dat zij die maatregelen geen 
goede zaak vinden, maar we weten niet of dat is omdat ze vinden dat 
die maatregelen verder zouden moeten gaan of dat ze te ver gaan. Bij de 
mensen die wel expliciet zeggen wat ze van maatregelen vinden, komt 
dat laatste vaker voor dan het eerste. Ze hebben het bijvoorbeeld over 
‘klimaatdrammers’ of zeggen ‘klimaatdoeleinden: we slaan een beetje 
door’. Voor de stikstofproblematiek geldt min of meer hetzelfde. Stikstof 
wordt het vaakst genoemd zonder toevoeging. Als dat wel gebeurt, dan is 
dat door mensen die vinden dat de maatregelen te ver gaan, te snel zijn 
genomen of dat er ‘een hetze’ wordt gevoerd tegen boeren.

Gesloten vragen kunnen wat meer licht werpen op de vraag hoe de 
meningen in de klimaatdiscussie zijn verdeeld. Dat doen we met twee 
vragen die we al eerder in het cob stelden, zodat we ook ontwikkelingen 
in de tijd kunnen volgen.

De eerste is de vraag of de regering meer of minder geld moet uitge
ven aan het ‘bijdragen aan de aanpak van internationale milieuproble
men en klimaatverandering’. Die stelling is onderdeel van de hierboven 
besproken begrotingsvraag (zie tabel 1.4 en figuur 1.4). In figuur 1.6 zien 
we de ontwikkeling van de meningen over dit beleidsterrein meer in 
detail. Hier is te zien hoeveel mensen er meer, minder of hetzelfde aan 
willen uitgeven en hoe zich dat door de tijd heen ontwikkelt. De steun 
om meer bij te dragen aan de aanpak van milieuproblemen was lange 
tijd laag, maar het aandeel dat er meer geld aan wil besteden, steeg tus
sen 2013 en 2019 gestaag. Begin 2019 was er een daling: na de presentatie 
van het klimaatakkoord nam de steun om méér te doen af. Het aandeel 
dat er minder geld aan wil uitgeven, steeg. Dat kwam vermoedelijk deels 
omdat sommigen die maatregelen te ver vonden gaan en deels omdat er 

Figuur 1.6 Voorkeuren om meer of minder geld uit te geven aan de aanpak van milieuvervuiling en 
klimaatverandering, bevolking van 18+, 2008-2019/4 (in procenten)a
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a ‘Moet de regering meer of minder geld uitgeven aan het bijdragen aan de aanpak van internationale milieuproblemen en klimaat-
verandering?’ Percentages tellen met ‘weet niet’ op tot 100%.

Bron: cob 2008/1-2019/4



Hoe gaat het met Nederland?

17burgerperspec tieven 2019 |  4

al geld voor was uitgetrokken (vergelijk cob 2019|2: 1517). Dit kwartaal is 
de groep die vindt dat de regering meer geld moet uitgeven aan milieu 
en klimaat met 42% de grootste groep. 27% wil er minder aan besteden, 
27% vindt dat het kan blijven zoals het nu is.

De tweede gesloten vraag betreft de stelling ‘Nederland moet meer 
dan nu bijdragen aan de oplossing van internationale klimaatproble
men’ (zie tabel 1.5). Daarover zijn de meningen dit kwartaal verdeeld. 
33% is het met de stelling eens, 33% is het ermee oneens en 29% neemt 
een neutrale positie in. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 
is het aandeel dat het met de stelling eens is, gedaald. In cob 2019|3 was 
42% het met de stelling eens. Het aandeel dat het met de stelling oneens 
is, stijgt sinds 2018. In het tweede kwartaalbericht van 2019 zagen we 
dat 53% vindt dat de mensheid zo snel mogelijk in actie moet komen om 
klimaatverandering tegen te gaan, terwijl 38% toen vond dat Neder
land meer moet doen (cob 2019|2: 17). Dat geeft aan dat een deel van de 
Nederlanders wel vindt dat er iets moet gebeuren, maar ook dat Neder
land hierin niet voorop hoeft te lopen.6

Kortom, de onderwerpen klimaat en milieu staan hoog op de politieke 
en maatschappelijke agenda, dankzij klimaatverandering en maat
regelen daartegen en door stikstofmaatregelen. Over het thema wordt 
verschillend gedacht, zoals we ook verderop in dit hoofdstuk nog zullen 
zien. Sommigen vinden dat we meer moeten doen, anderen vinden 
maatregelen te ver gaan of vinden de aandacht voor het klimaat over
dreven. De meningen over klimaatmaatregelen zijn verdeeld.

Andere zorgen: samenleven en immigratie/integratie
De andere veelgenoemde maatschappelijke problemen stonden ook 
het afgelopen jaar al hoog op de agenda: de manier van samenleven, 
immigratie/integratie, inkomen en de gezondheids en ouderenzorg. 
Wat lager op de lijst van nationale problemen staan zorgen over crimi
naliteit en veiligheid, de politiek, de fysieke leefomgeving (met name de 
huizenmarkt) en onderwijs.

Waarover men zich precies zorgen maakt, is te zien in tabel 1.6. 
Naast de zorgen over klimaat en milieu staan we hieronder nog kort stil 
bij samenleven en immigratie/integratie, voordat we in de volgende 

Tabel 1.5 ‘Nederland moet meer dan nu bijdragen aan de oplossing van internationale klimaatproblemen’, bevolking van 
18+, 2011/2-2019/4 (in procenten)

2011/2 2012/4 2016/4 2018/1 2018/2 2019/2 2019/3 2019/4

zeer oneens 4 6 8 4 5 11 7 9

oneens 20 31 18 13 17 18 20 23

neutraal 37 37 40 32 39 29 26 29

eens 29 19 25 34 28 27 30 24

zeer eens 9 3 6 14 7 10 12 9

ik weet het niet 3 4 4 4 4 5 4 5

Bron: cob 2011/2-2019/4

6 De indruk bestaat namelijk dat Neder-
land vooroploopt, zie ook P. Dekker en 
J. den Ridder, Wat willen Nederlanders van 
de eu? Een verkenning met enquêtes, een 
online dialoog en focusgroepen, Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2019.
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Tabel 1.6 De meestgenoemde zorgen per probleemcategorie, bevolking van 18+, 2019/4a

hoofdcategorie probleem

samen leven, 
 normen 
en  waarden

we gaan op een asociale manier met elkaar om (verharding, ook door sociale media, verhuftering, 
 intolerantie, gebrek aan respect, onverdraagzaamheid, intolerantie, polarisatie, discriminatie)

mensen zijn te veel op zichzelf gericht (ik-cultuur, egoïsme, geen oog voor elkaar)

milieu en 
 klimaat

zorgen over klimaat(verandering), milieu, duurzaamheid of tekortschietend klimaatbeleid

zorgen over klimaatmaatregelen (overdreven, te duur) of overdreven aandacht voor klimaat (klimaatgekte)

stikstof, co2, maatregelen tegen stikstof, pfas

gaswinning, van het gas af

immigratie/
integratie

vluchtelingen/immigranten/asielzoekers (te veel)

buitenlanders/allochtonen: te veel

integratie, buitenlanders passen zich niet aan

racisme, discriminatie, vreemdelingenhaat

islam, islamisering

gezondheids- 
en ouderen-
zorg (zie ook 
cob 2019/2) 

te hoge/stijgende zorgkosten, eigen risico, klein pakket

toegankelijkheid en kwaliteit van de ouderenzorg (verpleeghuizen, thuiszorg, eenzaamheid ouderen)

zorgen over de organisatie van de zorg: te grote macht van verzekeraars en farmaceuten, marktwerking, 
bureaucratie

wachtlijsten

personeel: te weinig, te hoge werkdruk, te laag salaris

inkomen en 
economie

grote verschillen tussen arm en rijk, tussen lage en hoge inkomens

armoede, voedselbanken

hoge kosten van het levensonderhoud (alles wordt duurder, belastingen, koopkracht)

boeren en bouwers onder druk

economie

criminaliteit 
en veiligheid

criminaliteit (drugscriminaliteit)
agressie, geweld (o.a. tegen hulpverleners)

onveiligheid 

te lage straffen, rechtspraak

politiek en 
bestuur

de politiek luistert niet

er zijn te veel regels in Nederland, betutteling

huidige regering, politieke partijen, specifieke politici doen het niet goed

populisme

verkeer 
en fysieke 
 leefomgeving

huisvesting/woningmarkt: te weinig koop- en huurhuizen, te duur, woningnood

verkeer, infrastructuur, files (blokkades door protesten)

zwerfvuil, afval

onderwijs onderwijs (vaak zonder verdere uitleg, soms met kwalificatie ‘slecht’)

te weinig geld voor leraren, lerarentekort, werkdruk

leenstelsel, studieschuld

a Een probleemcategorie is alleen opgenomen als die door meer dan 15% van de respondenten werd genoemd.

Bron: cob 2019/4
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paragraaf uitgebreid ingaan op de redenen om pessimistisch of optimis
tisch te zijn over Nederland.

Zorgen over de manier van samenleven staan al sinds 2008 in de top van 
het nationale probleembesef. Anders dan veel andere onderwerpen blijft 
het thema dus urgent en is het ook tamelijk constant waar de zorgen 
over gaan: over asociale omgangsvormen en toenemend individualisme. 
Deze zorgen komen niet alleen steevast terug in de cobenquête, ook in 
groepsgesprekken horen we ze vrijwel altijd terug. In de enquête en de 
groepsgesprekken uiten deelnemers niet alleen zorgen over omgangs
vormen in het fysieke contact, ook de omgangsvormen op internet 
vinden mensen te wensen over laten. De zorgen over het samenleven 
doen ook niet af aan het feit dat de meeste mensen ‘over het algemeen’ 
wel vertrouwen hebben in anderen. Dit kwartaal zegt 62% anderen over 
het algemeen wel te vertrouwen. 9% heeft geen vertrouwen in anderen. 
43% vindt dat je ‘niet voorzichtig genoeg kunt zijn’ in de omgang met 
anderen (tabel 1.7).

Zorgen in de categorie ‘immigratie en integratie’ hebben betrekking op 
de komst van migranten naar Nederland en op de integratie van mensen 
in de Nederlandse samenleving. Zorgen over immigratie gaan over ‘asiel
zoekers’ of ‘vluchtelingen’. De meeste mensen noemen alleen die term, 
zonder verdere toevoeging. Anderen zetten erbij dat er te veel mensen 
naar Nederland komen. Weer anderen maken zich zorgen over het asiel
beleid of de opvang in Nederland. Mensen die zich zorgen maken over 
integratie noemen dat woord of zeggen dat migranten zich niet aanpas
sen. Ook zijn er zorgen over moslims en islamisering. Anderen maken 
zich zorgen over de manier waarop immigranten worden bejegend: ze 
zijn ongerust over racisme, discriminatie of xenofobie.

Over de vraag of Nederland een prettiger land zou zijn zonder 
migranten zijn de meningen verdeeld. 39% denkt van wel, 34% van niet 
en 27% is neutraal of weet het niet (zie tabel 1.8). Kleine schommelingen 
daargelaten, zijn die aandelen redelijk stabiel. Toch vindt de grootste 
groep (dit kwartaal 44%) de aanwezigheid van verschillende culturen 
winst voor de samenleving. 25% vindt dat niet, 30% is neutraal of weet 
het niet. Ook deze aandelen zijn al meer dan tien jaar min of meer 

Tabel 1.7 Opvattingen over het vertrouwen in anderen, bevolking van 18+, 2008-2019/4 (in procenten)a

2008-
2010

2011-
2013

2014-
2016

2017-
2018 2019/1+2 2019/3 2019/4

Over het algemeen zijn de meeste 
 mensen wel te vertrouwen.

oneens 12 11 13 12 11 13 9

eens 58 60 58 59 61 59 62

Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn  
in de omgang met anderen.

oneens 24 24 21 21 22 23 23

eens 40 40 44 43 43 40 43

a De percentages eens en oneens tellen met neutraal / ik weet het niet op tot 100%. De cijfers voor meer jaren kunnen zijn gebaseerd op 
een enkel kwartaal of op enkele kwartalen.

Bron: cob 2008/1-2019/4
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 stabiel. In hoofdstuk 2 gaan we uitgebreid in op het thema integratie en 
de multiculturele samenleving. We kijken hoe Nederlanders denken over 
integratie: wat is het volgens hen en wat gaat er goed en slecht?

Sterke punten: samenleven, zorg, welvaart
Als sterke punten van Nederland wordt de manier van samenleven 
genoemd (zie figuur 1.7). Dat onderwerp wordt ook altijd genoemd 
als punt van zorg, maar mensen zien hier dus ook dingen goed gaan. 
Ze noemen dan bijvoorbeeld dat veel mensen vrijwilligerswerk doen 
en bereidheid zijn om elkaar te helpen (in kleine kring). Andere sterke 
punten zijn de gezondheidszorg en de economie: men vindt dat we in 
principe goede zorg hebben in Nederland, dat we in een welvarend land 
leven en dat het economisch goed gaat. Ook vrijheid en democratie zijn 

Tabel 1.8 Opvattingen over de multiculturele samenleving, bevolking van 18+, 2008-2019/4 (in procenten)a

2008-
2010

2011-
2013

2014-
2016

2017-
2018 2019/1+2 2019/3 2019/4

Nederland zou een prettiger land zijn als 
er minder immigranten zouden wonen.

oneens 32 34 31 33 35 32 34

eens 40 37 40 38 37 37 39

De aanwezigheid van verschillende 
 culturen is winst voor onze samenleving.

oneens 28 25 26 25 26 24 25

eens 40 43 43 43 45 45 44

a De percentages eens en oneens tellen met neutraal / ik weet het niet op tot 100%.

Bron: cob 2008/1-2019/4

Figuur 1.7 Ontwikkelingen in de nationale trots, de vijf grootste categorieën van dit kwartaal, bevolking van 18+, 
2008-2019/4 (in procenten)a
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a ‘En wat vindt u juist goed in ons land? Waar bent u zeer positief of blij over of trots op als het om de Nederlandse samenleving 
gaat?’  Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen, die vervolgens zijn ingedeeld in zestien categorieën. 
Elke  respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is per respondent omgekeerd evenredig aan het aantal 
genoemde onderwerpen).

Bron: cob 2008/1-2019/4
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sterke punten. Een laatste punt van trots is de infrastructuur. Daarbij 
gaat het vooral om de goede wegen.

Waarom het de verkeerde of goede kant opgaat 
met Nederland

We vragen mensen elk kwartaal aan het eind van de enquête of zij het 
al met al meer de goede of meer de verkeerde kant op vinden gaan met 
Nederland. Aan het begin van dit hoofdstuk zagen we al dat dit kwartaal 
54% vindt dat het meer de verkeerde kant opgaat, 35% vindt het de goede 
kant opgaan.

We vragen mensen daarbij ook om hun antwoord op deze vraag toe 
te lichten. Dan blijkt steevast dat mensen die het de verkeerde kant op 
vinden gaan hun antwoord vaker toelichten en dat ook veel uitgebreider 
doen. Dat is ook dit kwartaal zo. Van de mensen die het de verkeerde 
kant op vinden gaan, geeft 64% een toelichting. Van de mensen die het 
de goede kant op vinden gaan, doet 31% dat. Mensen die zich zorgen 
maken, lichten dus vaker toe waarom dat het geval is. Ze maken daarbij 
meer gebruik van voorbeelden en opsommingen, en wijzen vaker naar 
meerdere terreinen. Dat blijkt ook uit de gemiddelde hoeveelheid tekens 
die mensen gebruiken. Mensen die het de verkeerde kant op vinden 
gaan, gebruiken gemiddeld 269 tekens om hun antwoord toe te lichten. 
Mensen die het de goede kant op vinden gaan, zijn korter van stof en 
gebruiken gemiddeld 198 tekens. Het is blijkbaar gemakkelijker om op te 
schrijven wat er slecht gaat, dan om op te schrijven wat er goed gaat.7

De toelichtingen geven naast een inzicht in de thema’s en ontwikke
lingen waar mensen zich zorgen om maken, ook een bredere inkijk in 
het soort argumenten dat mensen gebruiken om hun standpunt uit te 
leggen. We hebben al vaker aandacht besteed aan het soort argumenten 
dat mensen geven.8 De onderstaande analyse wijst niet op wezenlijk 
andere argumenten.9

Hieronder hebben we de argumenten in kaart gebracht. Voor deze 
analyse is gekeken naar de afgelopen twee kwartalen. De argumenten 
zijn geïllustreerd met citaten uit dit kwartaal.10 We beginnen met de 
redenen voor zorg en kijken daarna waarom mensen vinden dat het 
goed gaat.

Zorgen over gemeenschap, politiek en een rechtvaardige verdeling
De zorgen van mensen zijn te onderscheiden in drie overlappende 
 thema’s. Namelijk de gemeenschap, de politiek en de verdeling van 
baten en lasten tussen mensen en groepen.

Mensen maken zich zorgen over de Nederlandse samenleving, 
waarbij ze de nadruk leggen op de waarde van gemeenschap (zowel 
sociaaleconomisch als cultureel). Die gemeenschap wordt in hun ogen 
tekort of zelfs geweld aan gedaan. De maatschappelijke veranderingen 
zijn te groot en te snel en tasten de sociale binding aan. Daarnaast zijn 
sommige mensen teleurgesteld in de politiek en de overheid, zij had
den andere verwachtingen van de overheid. Deze mensen hebben het 
gevoel dat de overheid hen in de kou laat staan en vinden dat de  overheid 

7 Dat zien we ook bij open vragen naar 
maatschappelijke problemen en sterke 
punten van Nederland (zie figuren 1.5 
en 1.7 hierboven). 88% kan één of meer 
problemen noemen, 66% noemt één of 
meer sterke punten.

8 Zie onder andere cob 2017|1: 36-40 en 
cob 2017|4: 9-12.

9 We hebben ervoor gekozen om de 
analyse helemaal opnieuw uit te voeren 
(door een andere onderzoeker, zonder 
eerst de oude analyse te bekijken) om 
te zien of we met een andere blik tot 
dezelfde conclusies zouden komen. Dat 
blijkt in hoge mate het geval. Het ver-
schil is dat in deze indeling het accent 
op andere woorden wordt gelegd, of 
zorgen vanuit een iets ander perspec-
tief worden bekeken. Zo hebben we 
eerder aandacht besteed aan het geluid 
‘eigen armen en hulpbehoevenden 
eerst’. Deze zorg is er nog steeds onder 
Nederlanders, maar is in deze indeling 
gesplitst in ‘de immigrant als bedrei-
ging voor de Nederlandse samenleving’ 
en ‘de gewone burger staat in de kou’. 
Er zijn namelijk ook mensen die zich 
zorgen maken over een rechtvaardige 
verdeling van baten en lasten zonder 
dat ze daar de vergelijking met immi-
granten bij maken.

10 Op basis van de open antwoorden uit 
cob 2019|3 is een codeerschema opge-
steld. Vervolgens zijn de antwoorden 
uit het vierde kwartaal handmatig 
gecodeerd (en is het codeerschema 
waar nodig aangepast) om meer te 
kunnen zeggen over welke onder-
werpen en argumenten veel en welke 
weinig worden genoemd. In cob 2019|3 
ging het om 383 antwoorden van een 
random geselecteerde helft van de 
steekproef. In cob 2019|4 ging het om 
714 antwoorden (door een tijdelijke 
fout in de online enquête kreeg een 
kleine random selectie de toelichtings-
vraag niet te zien).
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 onvoldoende rekening houdt met hun behoeftes. Ten derde vinden 
mensen dat er sprake is van oneerlijkheid of onrechtvaardigheid in 
het ver delen van de baten en lasten in de samenleving. Deze men
sen zijn bezorgd, teleurgesteld of boos, omdat ze het idee hebben te 
doen wat er van ze gevraagd wordt, maar vinden dat ze niet voor hun 
loyaliteit beloond worden en zien vooral andere groepen profiteren. 
Ze zien toenemende ongelijkheid en collectieve voorzieningen afne
men. Deze drie thema’s overlappen. Zo vinden mensen bijvoorbeeld 
dat de overheid bedrijven matst en politici voordeeltjes en immigran
ten hulp geeft.

De voornaamste beleidsterreinen waarover men zich dit kwartaal 
uitspreekt, zijn op volgorde van afnemende frequentie: integratie en 
de multiculturele samenleving, de politiek, veiligheid en criminali
teit, de zorg, verdraagzaamheid en polarisering, klimaat/milieu en 
armoede. Over het thema integratie zijn dit kwartaal extra vragen 
gesteld, dus het is mogelijk dat hierdoor meer mensen dit onderwerp 
hebben genoemd, bijvoorbeeld ter illustratie van hun punt. Geke
ken naar wat ze erover zeggen, wijken de antwoorden inhoudelijk 
niet wezenlijk af van eerder dit jaar. Ook zijn er verwijzingen naar de 
actualiteit. Zo noemen mensen de protesten van boeren en bouwers 
en het geweld rondom drugs handel, onderwerpen die vorig kwartaal 
niet of minder vaak  voorkwamen.

Binnen de drie thema’s (gemeenschap, politiek, rechtvaardige ver
deling) waarover mensen zich zorgen maken, kunnen we acht veel
genoemde argumenten onderscheiden. Ze worden weergegeven op 
volgorde van afnemende frequentie op basis van het laatste kwartaal:

1. De politiek is incompetent
Een argument dat vaak terugkeert, is het verwijt dat de politiek en 
de overheid inadequaat optreden. Mensen verwijten politici dat ze 
beloftes niet nakomen en dat zij hun macht niet ten goede gebrui
ken. Deze  zorgen gaan over de ervaring van een kloof tussen burger 
en  politiek, en mensen distantiëren zich van het gedrag van politici. 
Men vindt dat de politiek geen daadkracht toont of er ‘een zooitje’ 
van maakt. Ze vinden dat er een gebrek aan integriteit of visie is, en 
verwijten politici dat zij verdeeldheid zaaien. Politici zouden vooral 
bezig zijn met de korte termijn. Ook zijn er mensen die daarbij de 
intentie van politici niet vertrouwen. Zij wijzen op zelfverheerlijking 
en spelletjes waar de politici zich mee bezig zouden zijn in plaats van 
zich te richten op het algemene belang.

‘De Nederlander wordt door de politiek voorgelogen en bedrogen, en 
wanneer dat uitkomt is er nauwelijks sprake van een boetekleed of 
iets dergelijks.’ (vrouw, 18 jaar, mavo)

‘Veel gepraat weinig daad en wat van belang is wordt met een slap 
verhaal en met kortetermijnplanning afgedaan met fout op fout.’ 
(man, 65 jaar, lbo)

‘Grote beloftes en woorden, maar achteraf weinig soeps.’ 
(vrouw, 61 jaar, havo/vwo)
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Deze groep mensen verwijt politici dat ze zich laten leiden door grote 
bedrijven of door de Europese Unie. Daarbij vinden ze dat de politiek te 
weinig begrijpt van wat er leeft onder burgers. Zij vinden dat politici in 
een bubbel leven en het contact met de samenleving verloren hebben.

‘Ik vind dat de politiek helemaal de weg kwijt is. Miljarden subsidie voor 
het verbranden van biomassa, terwijl links en rechts zegt dat je dat niet 
moet doen. Maar we doen het toch omdat een aantal beleidsmakers in 
Brussel dit niet meetellen als co2?’ (man, 49 jaar, wo)

‘Ik vind het zo jammer dat er niet naar de mensen geluisterd wordt. En dat 
de politiek haar hoofd in het zand steekt.’ (vrouw, 73 jaar, lbo)

‘De regering luistert niet naar de burger. Ze doen maar wat ze willen. 
Er moeten meer mensen uit het werkveld in commissies die de overheid 
voorlichten. Nu nemen ze maar dingen aan, en weten niets van de prak-
tijk.’ (vrouw, 53 jaar, mbo)

Dit kwartaal wordt ook vaker dan in het vorige kwartaal de nadruk 
gelegd op ondoordacht beleid en gebrek aan besluitvaardigheid. Moge
lijk is dit te wijten aan de protesten en de stikstofcrisis. Veel van de 
mensen vinden dat de protesten zoals die van de boeren en de bouwers 
te wijten zijn aan politici die het nalaten om duidelijkheid en zekerheid 
te bieden.

‘De regering wil/kan geen knopen doorhakken. De eisen van de stakers 
op het Malieveld worden te veel ingewilligd. Het kabinet weet zeer 
goed dat dit niet kan. Hierdoor worden alle verhoudingen geschaad.’ 
(man, 69 jaar, mbo)

‘Steeds meer onrust en protesten. Regering geeft geen goede leiding 
hieraan. Is onduidelijk en staat te ver af van de realiteit. Ze hebben 
voor mijn gevoel geen idee waar “normale” Nederlanders tegenaan 
lopen. Ze zouden veel meer met “‘hun poten in de klei” moeten staan.’ 
(vrouw, 49 jaar, mbo)

2. In de samenleving neemt de verdraagzaamheid af
Een tweede, veelgehoord argument waarom het de verkeerde kant 
opgaat met Nederland, gaat over het verdwijnen van saamhorigheid, 
verdraagzaamheid, nuance en een gebrek aan respect van medeburgers. 
Nederlanders vinden dat andere burgers geen of te weinig oog hebben 
voor de normen en waarden. Of zij stellen dat de tolerantie afneemt 
en de mensen geen rekening meer met elkaar houden. Zij wijzen op 
een ‘verhuftering’, ‘verruwing’ en ‘verharding’ van de samenleving, 
waarin mensen op zichzelf gericht zijn (‘ieder voor zich’, ‘egoïstisch’). 
Ook maakt een deel van deze mensen zich zorgen over toenemende 
verdeeldheid en polarisatie. Zij wijzen daarbij naar de media of de 
politiek, en vinden het onwenselijk dat daar de aandacht uitgaat naar de 
extremen.11 Sommigen van hen wijzen ook op toenemende agressie in 
de samen leving. Zij zien een afname van verdraagzaamheid bevestigd 
in het verkeer, door vandalisme in de buurt en hoe ambulancepersoneel 
behandeld wordt. 11 Zie verder cob 2019|1: 30, 38-43.
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‘Er moet meer respect komen voor hulpverleners, politie en verkeers-
regels. Meer verdraagzaamheid.’ (man, 51 jaar, lbo)

‘Er wonen te veel mensen, waardoor gemakkelijk irritaties ontstaan. 
Mensen hebben vaak een heel kort lontje.’ (vrouw, 71 jaar, mavo)

‘Veel criminaliteit, veel ongelukken door de telefoon in de auto, echt res-
pectloos voor je medeweggebruikers. Mensen hebben een kort lontje, 
vandaag besteld morgen in huis doet menigeen denken dat dat met alles 
zo is.’ (vrouw, 48 jaar, mbo)

‘Te veel negativiteit en een ik-mentaliteit.’ (vrouw, 46 jaar, hbo)

‘Toegenomen individualisering vind ik zorgelijk. Ik zou het mooi vinden 
als mensen meer naar zichzelf zouden kijken, ook voor een oplossing.’ 
(man, 52 jaar, hbo)

Een deel van deze mensen legt een verband met de multiculturele 
samenleving, waarbij immigranten niet dezelfde waarden delen, into
lerant en respectloos zouden zijn en voor onveiligheid en verdeeldheid 
zorgen in de samenleving (dit punt wordt hieronder bij 3 besproken als 
apart argument).

3. De immigrant als bedreiging voor de Nederlandse samenleving
Een deel van de mensen vindt dat de integratie niet goed verloopt. 
In hun antwoorden klinkt vooral door dat zij zouden willen dat mensen 
met een migratieachtergrond (buitenlanders, allochtonen, vluchtelin
gen) zich aanpassen, maar dat zij dit onvoldoende zien gebeuren. Zij zijn 
bezorgd, bang of ronduit boos over ‘de buitenlanders’, soms met grof 
taalgebruik en verwijzend naar moslims of de islam. Zij zien de komst 
van nieuwe migranten als een bedreiging voor de eigen tradities en cul
tuur (zie ook hoofdstuk 2). Ze vinden dat ze te veel en onterecht rekening 
moeten houden met deze groep.

‘De aanwas van immigranten uit islamitische landen baart me enige zor-
gen. Deze mensen passen zich vaak moeizaam aan en ik vrees dat daar 
geen verandering in gaat komen.’ (man, 32 jaar, mbo)

‘We doen steeds moeilijker over gewoontes en gebruiken. Alles wordt 
afgewogen, bijvoorbeeld negerzoen mag niet. Krampachtig. Allochtonen 
en autochtonen mengen slecht.’ (vrouw, 54 jaar, havo/vwo)

‘Zie maar wat er in gemengde wijken gebeurt, Marokkaanse en Turkse 
agressie tegen Nederlandse bewoners. En de onderlinge problemen met 
hun godsdienst.’ (man, 78 jaar, lbo)

‘Wij Hollanders moeten ons steeds meer aanpassen aan de buitenlanders 
volgens Rutte. Wij wonen in een flat van 2o appartementen waarvan 
16 met buitenlanders.’ (man, 73 jaar, lbo)

Ook vinden mensen de hulp die asielzoekers krijgen oneerlijk. Immi
granten worden dan veelal gezien als freeriders van de Nederlandse 
verzorgingsstaat. Mensen hebben het gevoel dat dit ten koste gaat 
van ‘gewone Nederlanders’ (dit sluit aan bij het argument bij punt 4 
hieronder). Ze vinden daarbij dat immigranten een loopje nemen met 
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de tolerantie, welvaart en regels van de Nederlandse samenleving. 
Soms refereren ze daarbij aan dubbele paspoorten, overtredingen en 
criminaliteit.

‘Te veel immigranten die zich niet aanpassen, maar wel hier een uitke-
ring en woning krijgen en vooral twee paspoorten hebben en zich niet 
aanpassen. Wat blijft er over voor ons als Nederlanders en onze kinde-
ren, die krijgen geen woning en geen uitkering.’ (vrouw, 51 jaar, mbo)

‘Ze blijven iedereen hier toelaten en er wordt misbruik gemaakt van 
alle vergoedingen die er gegeven worden.’ (vrouw, 44 jaar, hbo)

‘Dan kom ik toch weer terug op de aanpassing van de immigranten. 
Veel werken er niet en dat kost de Nederlandse belastingbetaler veel 
geld. Ze worden gematst in de gezondheidszorg en de criminaliteit 
door de immigranten uit bepaalde landen is veel te hoog.’ (man, 
18 jaar, lager onderwijs)

‘Migranten kunnen doen en laten wat ze willen tot homo’s en Joden in 
elkaar slaan aan toe en niemand die er iets tegen durft te doen, want 
dan ben je een racist.’ (vrouw, 48 jaar, hbo)

In deze antwoorden klinkt veelal door dat mensen het gevoel hebben 
dat zij moeten inleveren (want ze moeten zich aanpassen) ten faveure 
van mensen met verkeerde intenties. Ze vinden dat ze gediscrimineerd 
worden in eigen land, dat de islam aan ze opgedrongen wordt en vin
den dat immigranten onterecht steeds meer politieke invloed krijgen.

‘De immigranten beginnen meer te eisen nu.’ (vrouw, 37 jaar, havo/
vwo)

‘Zoals al aangegeven krijgen migranten hier de zeggenschap, zoals het 
verdwijnen van Zwarte Piet.’ (man, 30 jaar, hbo)

‘Dat je als autochtone Nederlander gediscrimineerd wordt. Dat er groe-
peringen zijn die zich storen aan de Nederlandse tradities en dan gelijk 
roepen dat het discriminatie is.’ (man, 68 jaar, lbo)

‘Te veel aandacht voor allochtonen. Te weinig voor autochtonen. 
 Suikerfeest wel vieren, maar Pinksteren en Sinterklaas inleveren? niet 
ok. Veel criminaliteit door jonge Mocro’s. Steeds meer drugs. Zorg-
wekkend!’ (vrouw, 48 jaar, hbo)

4. De gewone burger staat in de kou (en wordt niet gezien)
Er zijn ook mensen die net als bij argument 1 teleurgesteld zijn in de 
politiek, maar die de aanklacht breder trekken. Zo wijzen deze mensen 
veel meer op de gevolgen voor zichzelf en de samenleving van deze 
falende politiek. Zij voelen zich in de steek gelaten en in hun antwoor
den klinkt door hoe zij bedrogen uitkomen; beloofde voorzieningen 
worden mensen onthouden. Zij veronderstellen een wederkerige 
relatie; de relatie houdt stand omdat iedereen een bijdrage levert voor 
wat zij ontvangen, maar deze mensen ervaren dat zij het onderspit del
ven; ze staan in de kou, terwijl anderen profiteren. Die ‘anderen’ zijn 
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bijvoorbeeld bedrijven die voorrang krijgen of vluchtelingen. De weder
kerigheid wordt in de ogen van deze groep op de proef gesteld.

‘Geen goede zorg, geen goede scholing, veel tekort huisvesting, 
armoede, verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter, grote ver-
vuilers worden bijna niet aangepakt maar de gewone bevolking wel.’ 
(vrouw, 49 jaar, mbo)

‘Ze slaan door in regels. De gemiddelde Nederlander moet steeds harder 
werken om alles te kunnen bekostigen. Er wordt te veel gevraagd.’ 
(man, 46 jaar, lbo)

‘Steeds meer kosten en bezuinigingen waar de burger de dupe van 
is. Ondertussen wel investeren in ontspoorde mensen om hen terug 
te krijgen in de samenleving en woning toe te wijzen, enzovoort.’ 
(vrouw, 34 jaar, havo/vwo)

‘Ik heb het gevoel dat de gewone mens niet serieus wordt genomen 
ondanks wat de meerderheid vindt.’ (man, 30 jaar, mbo)

Zij beschouwen zichzelf als ‘de gewone Nederlander’ en als de meerder
heid, ze vinden dat ze loyaal zijn geweest, doen wat er gevraagd wordt, 
maar er niets voor terug krijgen. Men vindt dat er te vaak geluisterd 
wordt naar kleine groepen als die maar genoeg lawaai maken. Ze voelen 
zich miskend en vergeten. Ze vinden dat de gewone burger opdraait voor 
de lasten en dat hard werken niet meer loont. Een deel wijst op de dis
crepantie tussen de voorzieningen voor asielzoekers en de hulp waar zij 
aanspraak op kunnen maken. Daarmee heeft dit argument ook overlap 
met ‘de immigrant als bedreiging voor de Nederlandse samenleving’.

‘Voor een arbeider is een huis niet meer te betalen, grote wachtt ijden 
voor een huurwoning. Alles wordt duurder en de lonen gaan niet 
mee. Onze cultuur brokkelt af. Wij moeten ons aanpassen aan asiel-
zoekers. Veel te veel bezuinigd op de zorg. Allemaal verwarde men-
sen op straat. De politie moet meer mogen. En veel minder regeltjes.’ 
(man, 46 jaar, mavo)

‘De regering moet meer doen voor de ouderen en de huizen goedkoper 
maken voor mensen die het minder hebben en geen hoge bedragen en 
geld geven aan andere landen maar aan de mensen die het hier nodig 
hebben en ook leefbaarder maken.’ (vrouw, 50 jaar, lbo)

‘De regering doet niet anders dan de Nederlander maar laten ophoesten 
voor de kosten die andere landen en immigranten maken. Opzouten met 
deze regering.’ (man, 62 jaar, lbo)

In deze antwoorden klinkt een gevoel van miskenning door. Deze groep 
voelt zich in de steek gelaten, zij hadden verwacht dat de regering voor 
haar burgers zou zorgen, maar ze ervaren dit niet. Die zorg had kunnen 
bestaan uit materiële steun of uit erkenning van behoeftes, maar ze heb
ben het gevoel dat ze bedrogen uitkomen. Soms wordt er ook gewezen 
op de onderwaardering van de zorg en het onderwijs. Dit komt terug in 
het volgende argument.
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5. Collectieve voorzieningen, zoals de zorg, in verval
Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit en de toekomst
bestendigheid van sociale voorzieningen, met name de zorg en het 
onderwijs. Men wijst op de grote personeelstekorten en de verslechte
ring van de kwaliteit door bezuinigingen en marktwerking. Zo is in hun 
ogen de zorg niet langer iets om trots op te zijn, maar eerder bescha
mend. Mensen stippen diverse facetten aan, zoals zorgverzekeraars 
die winst maken, terwijl het eigen risico hoger is geworden, mensen 
die zorg nodig hebben maar het niet kunnen betalen, en mensen die 
zorg verlenen en niet gewaardeerd worden. Ook het verdwijnen van de 
bejaarden tehuizen en veranderingen in de gespecialiseerde zorg worden 
vaak als kritiek gegeven.

Zorg is veruit het meest genoemd, gevolgd door onderwijs. Hierbij 
gaat het vaak om het gebrek aan waardering voor docenten, kinderen 
die slecht onderwijs krijgen en de toegenomen studiekosten door het 
leenstelsel. Sommigen wijzen daarbij ook op de politie, de pensioenen 
en (sociale) huisvesting. Zij stellen dat de leefbaarheid achteruitgaat en 
dat het te veel om geld draait.

‘Zorg, onderwijs, veiligheid gaan achteruit door verkeerde prioriteiten, 
waardoor te weinig personeel aangetrokken kan worden.’ (vrouw, 71 jaar, 
havo/vwo)

‘Door grote bezuinigingen op de mensen van het recht/politie/ggz/ver-
dwijnen verpleegtehuizen zakken we af naar een maatschappij waar de 
ikke ikke-mentaliteit steeds groter wordt.’ (man, 80 jaar, mbo)

‘Zeer slechte ouderenzorg; het sluiten van bejaardenhuizen is een grote 
fout geweest. Het niet meer geld willen uitgeven aan onderwijs personeel 
en personeel in de gezondheidszorg!’ (vrouw, 65 jaar, mavo)

‘Bestaande voorzieningen worden langzaamaan soberder (bijvoor-
beeld gezondheidszorg) en/of verminderen van kwaliteit (onderwijs).’ 
(man, 42 jaar, wo)

‘Je moet nu tot 67 werken, de vut waar we lang aan hebben meebetaald, 
bestaat niet meer, als je eerder wilt stoppen, hangt daar een prijskaartje 
aan dat niet te betalen is als alleenverdiener.’ (vrouw, 64 jaar, mavo)

‘Zorg wordt verslechterd en het geld gaat naar multinationals.’ 
(man, 31 jaar, mavo)

‘De vergrijzing slaat toe, de zorg voor ouderen en kwetsbare mensen is 
slecht georganiseerd en kost daarom veel te veel. Deze groep komt veel 
te kort. Het personeel in de zorg kan door de slechte organisatie geen 
goede zorg leveren. De kosten stijgen de pan uit, terwijl dit niet hoeft. 
Dit geldt ook voor het onderwijs; er moet te veel en gebrek aan vertrou-
wen in de mens zelf ontbreekt.’ (vrouw, 53 jaar, hbo)

6. Het verschil tussen rijk en arm neemt toe
Sommige mensen zien veel armoede om zich heen, ze vinden dat rijken 
vooral profiteren en dat de hulpbehoevende mensen in de samenleving 
erop achteruitgaan. In de ogen van deze mensen nemen de kosten van 
levensonderhoud toe; ze wijzen op de dure zorg, op de btwverhoging 
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en het achterblijven van de lonen. Ze vinden dat er een achteruitgang is 
in sociaaleconomische zin, zij vinden het niet acceptabel dat er mensen 
naar de voedselbank moeten, dat kinderen in armoede opgroeien of dat 
mensen in slechte gezondheid leven omdat de zorg te duur is. Dit zetten 
mensen soms af tegen bedrijven die wel zouden profiteren en tegenover 
een florerende economie. Ook maken zij zich er zorgen over dat toekom
stige generaties het zwaarder zullen krijgen.

‘In Nederland tel je mee als je geld hebt en macht, en boven de wet staat!’ 
(man, 78 jaar, lager onderwijs)

‘Na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van welvaartsgroei voor alle 
groepen, zij het niet recht evenredig. Nu gaan goedverdienende wer-
kenden en andere vermogenden er nog steeds op vooruit, terwijl grote 
groepen anderen niet in die vooruitgang delen. Daarnaast gaan sommi-
gen, zoals aow’ers, erop achteruit.’ (vrouw, 51 jaar, wo)

‘Het verschil tussen werk en geen werk is ook een verschil tussen arm en 
rijk.’ (man, 66 jaar, mbo)

‘De overheid denkt alleen maar aan de rijken. En laat de armen achter 
met hogere schulden. Ook gaan de lonen niet veel omhoog + de btw- 
verhoging doet er ook geen goed aan.’ (man, 21 jaar, mavo)

‘Nederland is voor de rijken en het is te gek dat we voedselbanken heb-
ben en armoede.’ (vrouw, 62 jaar, mavo)

7. Gebrek aan handhaving en straf
Een deel van de mensen wijst op de willekeur en het gebrek aan hand
having, mensen vinden de straffen te laag en hekelen de bezuinigingen 
in de rechtspraak. Ze vinden dat er harder opgetreden moet worden, 
en sommige mensen veroordelen ook de invloed van rechters in het 
beleidsproces. Ook wordt hierbij in sommige gevallen een verband 
gelegd met immigranten die de problemen zouden veroorzaken. 
Dit kwartaal wordt er bij handhaving en straf ook vaker gewezen op het 
drugsgeweld.

‘We zijn de grip kwijt op veel zaken doordat we te tolerant zijn. Koppie 
thee werkt niet, handhaven wel. Handhaven in alle opzichten zou veel 
meer moeten.’ (vrouw, 76 jaar, wo)

‘Rechterlijke macht is waardeloos en gaat steeds meer op de stoel van de 
regering zitten. Apen met een pak aan.’ (man, 73 jaar, hbo)

‘Nederland is veel te lief. Criminaliteit wordt soms beloond. Straffen moe-
ten hoger voor ernstige delicten.’ (vrouw, 41 jaar, hbo)

‘Ik denk dat we te veel aan het toeval overlaten. Onder andere de crimi-
naliteit en drugshandel zijn te groot, waardoor de onderwereld bijna 
de baas is in Nederland. Politie moet meer bescherming krijgen van de 
overheid. Is overal de pispaal van.’ (man, 65 jaar, mbo)

‘We zijn te soft, hebben de boel te lang op zijn beloop gelaten. Het is 
begonnen met massaal fietsen zonder licht en eindigt nu met geweld 
tegen hulpverleners. Er is geen respect meer. We zijn te slap en zodra 
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een politieagent zijn wapen trekt, is iedereen in rep en roer. Beter een 
agent dood dan de persoon die hem bedreigt.’ (vrouw, 63 jaar, havo/
vwo)

8. Klimaat en milieu: onzin of oplossingen gaan te ver
‘Klimaat en milieu’ is een thema dat we de afgelopen twee jaar steeds 
vaker zien terugkomen in de toelichtingsvraag.12 Het onderwerp komt 
ook dit kwartaal veelvuldig terug, maar zoals we eerder in dit bericht al 
zagen: het is niet altijd duidelijk wat de zorgen precies zijn. Sommige 
mensen verwijzen ernaar met een paar woorden, zoals ‘de co2toestan
den’ of ‘klimaat; te dramatisch om over te schrijven’. Dit is dan niet 
eenduidig te plaatsen. Maar er zijn ook mensen die er wat meer over 
zeggen en dan zien we verschillende meningen naar voren komen. 
Zo vinden sommige mensen de aandacht voor het klimaat overdreven, 
anderen vinden dat er iets moet gebeuren maar vinden de huidige 
aanpak te snel, ineffectief of te vergaand, en weer anderen vinden dat 
de oplossingen niet ver genoeg gaan. Dit onderwerp komt ook terug bij 
mensen die het de goede kant op vinden gaan (zie hieronder).

Mensen die het ‘duidelijk de verkeerde kant’ op vinden gaan met 
de samenleving geven vaker aan dat ze het milieu/klimaatbeleid te 
ver vinden gaan. Ze wijzen daarbij vaak op de kosten voor burgers. 
Deze  mensen vinden de aanpak overdreven, stellen dat Nederland als 
klein land geen verschil kan maken en dat we niet voorop hoeven te 
lopen.

‘Ik denk dat we volledig zijn doorgeslagen richting de milieuproblematiek. 
Zie de bouw en de boeren. Nederland is een van de kleinste landen en wil 
het braafste jongetje van de klas zijn.’ (man, 62 jaar, mavo)

‘Er wordt niet zomaar gestaakt door de boeren en de mensen van de 
bouw. Het hele land gaat naar de klote door die achterlijke milieumaat-
regelen. Klimaatverandering is vanaf het begin der tijden. Daar hebben 
wij mensen niet zoveel invloed op. De aarde doet dat helemaal zelf. 
Straks zijn er geen boeren meer, worden er geen huizen gebouwd en is 
het land naar de klote.’ (vrouw, 43 jaar, mbo)

Mensen die het ‘iets meer de verkeerde kant’ op vinden gaan, geven 
vaker aan dat zij ontevreden zijn omdat ze beter beleid op dit terrein 
willen. Dit wordt ook genoemd door mensen die het ‘iets meer de goede 
kant op vinden gaan’.

‘Ik heb het idee dat de regering veel meer praatjes heeft dan dat men 
daadwerkelijk actie onderneemt. Zeker op het gebied van klimaat-
problemen moet er nog veel meer actie ondernomen worden.’ 
(vrouw, 18 jaar, mbo)

‘Er zijn dingen die goed gaan in Nederland, maar zeker op gebied van 
klimaat doen we te weinig. Hierdoor gaat het steeds meer de verkeerde 
kant op.’ (man, 22 jaar, mbo)

‘Er lijkt wat serieuze aandacht voor het milieu te komen, maar wellicht te 
weinig en te laat.’ (man, 64 jaar, wo)

12 In een eerdere analyse van de 
argumenten van pessimisten (en 
optimisten) kwam dit thema nog niet 
nadrukkelijk naar voren.
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‘Het gaat goed met Nederland en zal ook wel beter verder gaan. Maar 
ik hoop dat wij Nederlanders snel iets beters gaan doen aan milieu en 
stikstofproblematiek.’ (man, 59 jaar, mavo)

Redenen waarom het de goede kant opgaat
Er zijn ook mensen die vinden dat het met Nederland al met al meer de 
goede kant opgaat. Optimisten zijn minder lang van stof en noemen 
vaker maar één positieve ontwikkeling die maakt dat zij het de goede 
kant op vinden gaan, mogelijk omdat positieve dingen moeilijker te 
benoemen zijn. Ook gebruiken mensen die optimistisch gestemd zijn 
vaker bepaalde waarden en algemeenheden als argument (‘een gevoel’). 
Er zijn zes argumenten die vaak terugkomen en worden besproken in 
volgorde van afnemende frequentie.

1. Nederland is een welvarend land
Dit is een van de meest voorkomende argumenten onder optimisten. 
Dingen zijn goed geregeld, er is een hoge levensstandaard, iedereen 
wordt geholpen, er is een vangnet en soms wordt een vergelijking 
gemaakt met andere landen.

‘Volgens mij zijn we een welvarend land waar iedereen geholpen wordt 
die dat nodig heeft.’ (vrouw, 42 jaar, mbo)

‘We zijn één van de meest welvarende landen ter wereld. Natuurlijk 
kan (en mag) het altijd beter. Maar het zijn wel vaak luxeproblemen.’ 
(man, 43 jaar, wo)

2. Het gaat goed maar …
Ook zijn er veel mensen die weliswaar optimistisch zeggen te zijn, maar 
zich ook zorgen maken en in de toelichting bijvoorbeeld aangeven dat 
het altijd beter kan, of dat ze goede dingen zien op het ene terrein maar 
een negatieve ontwikkeling op een ander terrein.

‘We leven in een land waar vrijwel alles goed gaat. Toch is er nog te veel 
verborgen armoede.’ (man, 85 jaar, hbo)

‘Economisch en sociaal gezien gaat het goed. Criminaliteit en geweld wor-
den helaas wel steeds erger.’ (vrouw, 21 jaar, mavo)

‘Er zijn wel wat problemen, en persoonlijk erger ik me eraan dat de 
politiek de burgers onnodig op kosten wil jagen wat betreft het milieu. 
Mijns inziens is het belachelijk dat ze denken dat het wat uithaalt, terwijl 
de rest van de wereld lekker op de oude manier doorgaat. Aan de andere 
kant leven we nog steeds in een rijk land met goede sociale voorzienin-
gen. Ben sinds een paar maanden werkloos en krijg netjes een uitkering 
en ik beschouw dit als een voorrecht.’ (man, 50 jaar, havo/vwo)

3. De economie trekt aan, de werkloosheid daalt
Mensen zien de economie zich positief ontwikkelen en beschouwen dat 
vaak als een teken dat iedereen erop vooruit kan gaan, omdat er genoeg 
banen zijn bijvoorbeeld.
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‘Economie op volle toeren. Weinig werkloosheid.’ (man, 49 jaar, mbo)

‘Economisch gaat het de laatste jaren steeds beter, dat maakt het moge-
lijk meer aandacht te besteden aan het milieu, wat gelukkig ook gebeurt, 
nu de staatsschuld nog versneld aflossen.’ (man, 54 jaar, wo)

4. Optimisme als attitude; mensen zijn te vertrouwen
Ook zijn er mensen die aangeven een optimistische blik op het leven te 
hebben. Zij vinden het belangrijk om hoop te houden, wijzen er bijvoor
beeld op dat de meeste mensen te vertrouwen zijn en dat je er zelf wat 
van moet maken.

‘Nederland is nog steeds een prachtig land om te leven. Zaken zijn over 
het algemeen goed geregeld. Als je je positief opstelt en de handen uit de 
mouwen steekt, is het prettig wonen.’ (man, 53 jaar, wo)

‘Ik ben optimistisch en ga ervan uit dat de meeste mensen het goede wil-
len doen en niet altijd uitgaan van het negatieve van een mens.’ (vrouw, 
74 jaar, hbo)

5. Er is een toenemend bewustzijn of begrip in de samenleving
Ook zijn er veel mensen die wijzen op de steun en initiatieven die zij 
om zich heen zien en in de samenleving. Zij zien anderen goede dingen 
doen en dat maakt ze positief.

‘Merk toch dat mensen in Nederland (bewoners, regering, migranten) in 
het algemeen hun best doen om het beste ervan te maken, voor elkaar 
opkomen. Merk dit vooral aan de kleinschalige initiatieven in dorpen en 
buurten.’ (vrouw, 48 jaar, mbo)

‘We denken meer na over het leven en hoe we daar vorm aan willen 
geven.’ (vrouw, 59 jaar, mbo)

‘Langzaamaan worden mensen zich bewust van hun eigen keuzes in de 
veranderende wereld. Eigen koopgedrag, eigen reisgedrag en politieke 
keuzes.’ (man, 58 jaar, hbo)

6. Stappen gezet in de goede richting wat betreft klimaat en milieu
Zoals al genoemd, zijn er ook mensen die positief gestemd zijn vanwege 
de ontwikkelingen rondom het klimaatprobleem.

‘Als Nederland serieus de klimaatproblematiek aanpakt, zie ik het de 
goede kant opgaan.’ (man, 84 jaar, hbo)

‘Rondom klimaat worden mensen steeds bewuster. Ook de politiek doet 
het best goed.’ (vrouw, 26 jaar, wo)

‘Eindelijk aandacht voor klimaat en milieu. De meerderheid is ervan door-
drongen dat er iets meer moet gebeuren dan de laatste jaren gebeurde. 
“Nieuwe” energie, minder vervuiling, gezonder voedsel (minder 
vleesconsumptie).’ (vrouw, 68 jaar, hbo)
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Protest, demonstraties en de stemming 
in Nederland

Geen negatievere stemming, wel veel protest
In het najaar van 2019 werd er opvallend massaal of in ieder geval met 
opvallend veel mediaaandacht geprotesteerd. De boeren protesteer
den met hun trekkers op 1 en 16 oktober op het Malieveld in Den Haag; 
op 30 oktober was de beurt aan de bouwers die met hijskranen en ander 
groot materieel naar het Malieveld trokken. Klimaatbetogers protesteer
den in Amsterdam en blokkeerden vanaf 7 oktober enkele dagen de weg. 
Op 6 november protesteerden de leraren uit het basis en voortgezet 
onderwijs op verschillende plekken in Nederland. Het ziekenhuis
personeel staakte op 2o november en hield onder meer een grote 
manifestatie in Utrecht.

Wie afgaat op de mediaberichten over deze protesten, krijgt de 
indruk dat het met Nederland snel de verkeerde kant opgaat. Dat blijkt 
echter niet uit de cijfers in dit kwartaalbericht over de stemming in het 
land. We zien weliswaar dat lang niet iedereen positief is over Nederland 
en dat mensen zich zorgen maken over de samenleving en de politiek, 
maar dat was een paar jaar geleden niet anders. Sterker: de stemming is 
nu zelfs relatief goed in vergelijking met de periode 20122015, toen meer 
mensen negatief waren over de economie, over de richting die het met 
Nederland opgaat en over de politiek.13 De zorgen over de samenleving 
en de onvrede over de politiek – die bij sommige groepen sterker zijn 
dan bij andere – vormen een voedingsbodem die kan leiden tot protest, 
maar die voedingsbodem was er dus eerder ook, en misschien zelfs wel 
sterker.14

Waarom wordt er dan nu zo opvallend veel geprotesteerd? En hoe ver
houden de protesten zich tot de relatief positieve stemming in het land 
en de goede economische situatie?

Demonstraties niet iets van de laatste maanden en verscheidenheid 
in doelen
Als we willen kijken waarom er juist nu zoveel wordt geprotesteerd, dan 
is het in de eerste plaats goed om te beseffen dat die protesten er niet 
pas sinds dit najaar zijn. In cob 2019|1 besteedden we al aandacht aan de 
steun voor demonstraties en de actiegeneigdheid naar aanleiding van 
demonstraties van de Nederlandse gele hesjes, klimaatprotesten, acties 
van dierenactivisten in de Oostvaardersplassen, demonstraties tegen 
windmolens en stakingen van leraren. Er werd in 2018 al volop gede
monstreerd en actiegevoerd. Landelijke cijfers zijn er niet, maar cijfers 
over het aantal aangekondigde demonstraties in Amsterdam laten zien 
dat het aantal kennisgevingen stijgt sinds de start van de tellingen in 
2014. In 2014 werden er 220 demonstraties aangekondigd, in 2015 377, in 
2016 565, in 2017 789, in 2018 1081 en eind november 2019 staat de teller al 
op 1360.15 In Den Haag zien we deze stijging minder duidelijk,16 maar ook 
daar steeg het aantal demonstraties tussen 2017 en 2018. In 2019 waren 
er tot 4 december in Den Haag 1532 demonstraties, in 2018 waren dat er 
1607, in 2017 1302 en in 2014 1239. Het is dus niet zo dat er nu opeens veel 
mensen in actie komen. Eigenlijk zijn er de afgelopen twee jaar al meer 

13 Zie de vergelijking van het vorige kwar-
taal (cob 2019|3: 3) met het stemmings-
dieptepunt in het derde kwartaal van 
2013.

14 We zullen verderop nog zien dat de 
relatie tussen onvrede en protest echter 
niet een-op-een is.

15 Deze gegevens zijn afkomstig van de 
gemeente Amsterdam, met dank aan 
Jacquelien van Stekelenburg (Vrije 
Universiteit). 

16 Mogelijk omdat deze stad als rege-
ringszetel standaard te maken heeft 
met veel grote en kleine demonstraties. 
Deze gegevens zijn afkomstig van de 
gemeente Den Haag.
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demonstraties17 en werd er ook eind jaren nul al meer geprotesteerd 
dan in de jaren negentig.18

In de tweede plaats geldt dat de groepen die protesteren niet 
allemaal vanuit dezelfde motieven en met dezelfde eisen de straat 
op gaan. Soms staan groepen qua wensen tegenover elkaar (boe
ren versus klimaat activisten; voor en tegen Zwarte Piet). Sommige 
demonstraties hebben een heel concreet doel (een wetsvoorstel van 
tafel, een betere cao), anderen hebben een breder programma (de 
regering moet weg; aandacht voor klimaatverandering). De meeste 
demonstraties richten zich op de politiek, maar de Zwarte Piet 
demonstraties zijn primair gericht op het maatschappelijk debat in 
plaats van op politieke maatregelen. Er zijn wel veel overeenkomsten 
binnen een deel van de protestacties, met name van personeel in de 
(semi)publieke sector (zorg, onderwijs en politie): het gaat hen om 
werkdruk, salarissen, gebrek aan geld en erkenning van de politiek.

Actiegeneigdheid niet toegenomen
Net zoals de stemming op dit moment niet slechter is dan voorheen, 
zijn er ook geen aanwijzingen dat de actiegeneigdheid groter is. 
In opinie onderzoek wordt gevraagd in hoeverre mensen het waar
schijnlijk achten dat zij in actie komen als de Tweede Kamer een 
onrechtvaardige wet aanneemt. Dat is een heel algemene vraag naar 
actiegeneigdheid. We vragen mensen niet of ze in actie willen komen 
voor een specifiek doel dat ze aan het hart gaat en mede daardoor is 
dit eerder een indicator voor een algemene instelling, dan een goede 
voorspeller wanneer iemand écht de straat op gaat.

In figuur 1.8 laten we de ontwikkeling in protestgeneigdheid en 
acceptatie van protestacties zien op basis van het langlopende onder
zoek Culturele Veranderingen in Nederland. In 2018 zegt 52% van de 
Nederlanders zeer of enigszins waarschijnlijk in actie te zullen komen 
als de Tweede Kamer een onrechtvaardige wet aanneemt. In 2017 was 
dat 55% (geen significant verschil). Tussen de jaren zeventig en negen
tig nam deze (verbale) actiegeneigdheid toe, daarna bleef die stabiel. 
Onder mensen die zichzelf ‘links’ noemen, is de actiegeneigdheid 
groter dan onder de mensen die zichzelf ‘rechts’ noemen, maar de 
verschillen tussen ‘links’ en ‘rechts’ veranderden de afgelopen jaren 
niet (zie cob 2019|1: 24).

Ook in het cob vragen we naar de actiegeneigdheid als de Tweede 
Kamer een onrechtvaardige wet aanneemt. Daar gebruiken we andere 
antwoordcategorieën, waardoor de verdeling anders is. Dit kwartaal 
acht 17% de kans dat hij iets zou doen (zeer) groot; 41% acht de kans 
klein en 26% zeer klein. Een behoorlijk groot aandeel van 17% zegt 
het niet te weten. De actiegeneigdheid ligt daarmee iets hoger dan in 
de periode 20112014, toen tussen de 10% en 15% zichzelf actie geneigd 
noemde. Maar het is niet zo dat de actiegeneigdheid nu groter is 
dan een jaar of twee jaar geleden. De actiebereidheid is in 2019 het 
laagst onder aan hangers van de vvd en het cda, en het hoogst onder 
aanhangers van Forum voor Democratie, GroenLinks, sp en pvv 
(zie figuur 1.9).

17 Ook protesten elders in de wereld 
krijgen veel aandacht in het nieuws, 
bijvoorbeeld de klimaatdemonstraties 
onder jongeren in België en Noorwegen 
en de demonstraties in Hongkong en in 
Latijns-Amerika. Zie onder andere ‘We 
all want to change the world – Econo-
mics, demography and social media 
only partly explain the protests roiling 
so many countries today’ in The Econo-
mist van 16 november 2019 en G. Moes, 
Jongeren, de wereldwijde motor achter 
de protesten, Trouw van 27 november 
2019. Zie voor uitgebreidere analyses 
onder andere D. della Porta (red.), 
Global diffusion of protest, Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2017; 
R. Youngs (red.), After protest: Pathways 
beyond mass mobilization, Washington: 
Carnegie Endownment for International 
Peace, 2019; M. Giugni en M.T. Grasso 
(red.), Street citizens: Protest politics and 
social movement activism in the age of 
globalization. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2019; en S. Hutter en 
E. Borbáth, Challenges from left and 
right: the longterm dynamics of protest 
and electoral politics in Western 
Europe, European Societies 21 (2019), 4: 
487-512.

18 Gegevens van de oecd over het aantal 
protesten en stakingen in achttien 
oecd-landen in de periode 1900-2012 
laten zien dat er in de jaren negentig 
van de vorige eeuw en begin jaren nul 
betrekkelijk weinig protest was, en dat 
de aantallen sinds het begin van de 
financiële crisis zijn gestegen.
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Figuur 1.8 Protestgeneigdheida en protestacceptatie,b bevolking van 18+ (tot en met 1985: 18-74 jaar), 1975-2018 
(in procenten)
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a Aandeel dat zegt dat het zeer of enigszins waarschijnlijk is dat hij of zij zou proberen iets te doen als de Tweede Kamer met een onrecht-
vaardige wet bezig zou zijn.

b ‘Keurt goed’ in antwoord op de vraag ‘Stel dat iemand een wet zo onrechtvaardig vindt dat hij besluit de regering bij zijn werk te hinde-
ren door zitdemonstraties, massabijeenkomsten of protestoptochten. Keurt u dat goed of keurt u dat af?’

Bron: cv 1975-2017/’18

Figuur 1.9 Hoge actiegeneigdheid naar stemgedrag, bevolking van 18+, 2019/1-4 (in procenten)a
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a ‘Stel: de Tweede Kamer behandelt een wetsvoorstel dat u zeer onrechtvaardig of verkeerd vindt. Hoe groot is de kans dat u zou proberen 
daar iets tegen te doen?’ Weergegeven is het aandeel mensen dat het zeer waarschijnlijk of waarschijnlijk acht in actie te komen.

Bron: cob 2019/1-4
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Steun voor protest: demonstreren mag, maar niet de boel gaan 
slopen
Naast de vraag of en wanneer mensen zelf de straat op zouden gaan, is 
er de vraag in hoeverre ze bepaalde demonstraties of protesten steunen. 
Zoals weergegeven in figuur 1.8 is de acceptatie voor protesten groot: 
71% van de ondervraagden keurt in 2018 protestgedrag van anderen goed 
(in 2016 en 2017 67%, geen significant verschil. Deze steun voor protest 
steeg tussen 1975 en 1995 en bleef daarna stabiel. Mensen die zichzelf 
‘links’ noemen, steunen protest vaker dan mensen die zichzelf ‘rechts’ 
noemen, maar die verschillen werden na de jaren negentig kleiner 
(cob 2019|1: 25).

Er zijn wel grenzen aan de steun voor protest. Uit het cob 2019|1 
(p. 22) bleek dat mensen vinden dat demonstreren en protesteren moet 
kunnen, maar dat ze terughoudender worden zodra daarbij de orde 
verstoord dreigt te worden. Inzet van de politie bij demonstraties om 
de openbare orde en veiligheid te handhaven vinden velen acceptabel. 
Tegendemonstraties, beledigende spandoeken en spreekkoren zijn min
der acceptabel en demonstraties waar geweld wordt gebruikt, zijn voor 
vrijwel iedereen onacceptabel.19

Die terughoudendheid bij ordeverstoringen zagen we eerder bij steun 
voor de gele hesjes in Nederland. Sommigen vonden dat protest op zich 
prima, maar waren terughoudend om mee te doen en om het protest 
te steunen vanwege het geweld bij de demonstraties van de gele hesjes 
in Frankrijk. Men hoopte dat het hier ordelijker zou verlopen (zie cob 
2019|1: 22). Dit kwartaal zien we het bij de steun voor de protesten van 
boeren. In de groepsgesprekken geven de deelnemers aan dat ze begrip 
hebben voor het feit dat de boeren opkomen voor hun belangen en dit 
duidelijk laten weten aan politiek Den Haag. Maar men is minder te spre
ken over het feit dat ook anderen last hebben van de blokkades:

‘Ik ben het eens met wat ze doen, het protesteren en demonstreren. 
Ik ben het er niet mee eens dat ze de weg zo blokkeren. Ze houden geen 
rekening met mensen die de weg echt nodig hebben, zoals mensen die 
moeten bevallen.’ (groepsgesprek Amsterdam)

Bij de steun voor specifieke demonstraties lijken ook de eigen opvat
tingen een rol te spelen. Onderzoek in opdracht van het College voor 
de Rechten van de Mens suggereert dat de steun voor een demonstratie 
groter is als men het met het doel ervan eens is. Is men het niet eens 
met het onderwerp van de demonstratie, dan is er minder begrip en 
steun voor.20 Er is meer onderzoek nodig om uit te zoeken onder welke 
omstandigheden specifieke demonstraties wel of niet worden gesteund 
en in hoeverre de bereidheid om ordeverstoringen bij demonstraties te 
accepteren samenhangt met opvattingen over het doel van de demon
straties.

De onvoorspelbaarheid van protest
De omvang van feitelijk protest en de individuele deelname daaraan zijn 
niet te voorspellen op basis van gegevens over ontevredenheid, boos
heid of bezorgdheid over de maatschappij, de politiek, de gemeente of 

19 Zie College voor de Rechten van de 
Mens, Zolang we het maar eens zijn. Neder-
landers over de vrijheid van meningsuiting en 
de demonstratievrijheid, Utrecht: College 
voor de Rechten van de Mens. 2018, 
p.34.

20 Dat suggereert onderzoek in opdracht 
van het College voor de Rechten van de 
Mens uit 2018, zie vorige noot.
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het eigen werk, de actiegeneigdheid en de acceptatie van acties door 
anderen.21 Hoewel het logisch lijkt om een relatie tussen onvrede en 
 protest te veronderstellen, is dat op basis van onderzoek naar protest
gedrag in de afgelopen decennia ook helemaal niet te verwachten. 
Ontevredenheid alleen maakt mensen niet opstandig.22 Er spelen meer 
individuele factoren, zoals geloof in de effectiviteit van de protest
middelen, fysieke mogelijkheden en ideeën over de deelname van 
anderen,23 en om factoren als de specifieke situaties en aanleidingen, 
beelden in de media en het al of niet gemobiliseerd worden.24 We geven 
een paar overwegingen bij factoren die individuele en opgetelde tevre
denheid en geneigdheden overstijgen en die van belang lijken voor de 
recente ‘protestengolf’.

Hoge verwachtingen, kopieergedrag en activistische organisaties
In de eerste plaats zou het zo kunnen zijn dat er de afgelopen paar jaar 
meer wordt geprotesteerd juist vanwege de betere stemming. Juist nu 
het economisch beter gaat, en de politiek dat ook blijft benadrukken, 
hebben mensen de verwachting dat er geld is om hun zorgen aan te 
pakken. Het niet uitkomen van stijgende verwachtingen is een al lang 
en veelvuldig onderkende basis voor protest en revoluties.25 Los van de 
frustratie van het niet uitkomen van verwachtingen kan een rol spelen 
dat in een verbeterde economische situatie mensen zekerder van hun 
banen zijn en zich daardoor vrijer voelen de straat op te gaan om te 
demon streren. Uit onderzoek blijkt verder dat mensen die het finan
cieel slechter hebben dan anderen (‘relatieve status’) juist minder vaak 
protesteren. Mensen die er financieel op achteruitgaan ten opzichte van 
anderen (‘relatieve deprivatie’) gaan wel eerder de straat op.26 Overigens 
hoeven stijgende verwachtingen niet alleen betrekking te hebben op de 
eigen financiële situatie (salaris, pensioen), maar ook op arbeidsomstan
digheden (hoge werkdruk en tekort aan middelen door bezuinigingen) 
en om gebrek aan respect en erkenning voor de eigen inzet en de 
betekenis van het werk dat men doet (denk aan: boeren, leraren, weten
schappers, personeel in de zorg). Hiervoor geldt echter ook wat geldt 
voor de andere percepties en evaluaties: ze kunnen een voedingsbodem 
zijn voor protest, maar voor feitelijk protest moet er gelegenheid worden 
geboden, moet er worden georganiseerd en gemobiliseerd.27

In de tweede plaats lijkt er sprake te zijn van kopieergedrag. Protes
ten elders en eerder leiden tot nieuwe protesten. Denk aan de klimaat
protesten onder scholieren die begonnen in Noorwegen en via België 
ook Nederlandse scholieren op het idee brachten om te gaan staken voor 
het klimaat. Of aan de protesten van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk, die ook 
mensen in België en Nederland inspireerden om de straat op te gaan. 
Of denk aan de bouwers die in navolging van de boeren met groot mate
rieel naar het Malieveld gingen. Hoewel er veel verschillen zijn tussen 
de demonstranten, is een overeenkomst dat zij vinden dat de regering 
tekortschiet (of zelfs incompetent is) en dat je hard moet roepen om 
gehoord te worden door de politiek en niet ondergesneeuwd te raken 
door de belangen en wensen van andere groepen. In een land met een 
levendige protestcultuur wordt er meer geprotesteerd, ook door groepen 
die dat normaal niet zo snel zullen doen.28

21 Zie ook J. van Stekelenburg, Protest 
voorspellen is zo eenvoudig nog niet, rede 
uitgesproken ter aanvaarding van het 
ambt van hoogleraar Social Conflict 
and Change aan de Faculteit Sociale 
Wetenschappen van de Vrije Universi
teit Amsterdam, vrijdag 16 juni 2017.

22 B. Klandermans, Ongeluk alleen maakt 
niet opstandig. De complexe relatie 
tussen ontevredenheid en protest
gedrag, Nederlands tijdschrift voor de psy-
chologie en haar grensgebieden 42 (1987), 
5: 239249.

23 Zie onder andere M. van Zomeren, 
T. Postmes en R. Spears, Toward an 
integrative social identity model of col
lective action: A quantitative research 
synthesis of three sociopsychological 
perspectives. Psychological bulletin 134 
(2008), 4: 504535; J. van Stekelenburg 
en B. Klandermans, The social psy
chology of protest, Current Sociology 61 
(2013), 56: 886905.

24 In cob 2019|1 (p. 27) spraken we mensen 
die de Nederlandse gele hesjes inhou
delijk wel steunden, maar niet mee 
wilden doen, omdat ze hadden gezien 
dat de protesten van de Franse gele 
hesjes uit de hand liepen en ze dat te 
ver vonden gaan. 

25 J.C. Davies, The JCurve of rising and 
declining satisfactions as a cause of 
some great revolutions and a contained 
rebellion, in: H.D. Graham en T.R. Gurr 
(red.), Violence in America: The History 
of Violence in America Perspectives, New 
York: Praeger, 1969: 690730. Zie ook 
T.R. Gurr, Why men rebel redux: How 
valid are its arguments 40 years on? 
(2011), www.eir.info/2011/11/17/why
menrebelreduxhowvalidareits 
arguments40yearson.

26 Zie T. Kurer, S. Häusermann, B. Wüest 
en M. Enggist, Economic grievances 
and political protest, European Journal of 
Political Research, 2019, 58/3 866892.

27 B. Klandermans en J. van Stekelenburg, 
Social movements and participation 
in collective Action, in: L. Huddy, 
D.O. Sears en J.S Levy (red.), Oxford 
Handbook of Political Psychology, Oxford: 
Oxford University Press, 2013.

28 Zie T. Kurer, S. Häusermann, B. Wüest 
en M. Enggist, Economic grievances 
and political protest, European Journal of 
Political Research, 2019, 58/3 866892.
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In de derde plaats lijken maatschappelijke organisaties en ook de poli
tiek responsiever te zijn voor protest. De manieren waarop mensen hun 
stem kunnen laten horen zijn veranderd. Mensen kunnen ook via sociale 
media individueel hun stem laten horen, of internet gebruiken als mobi
lisatieplatform. Protesten lijken steeds vaker online tot stand te komen, 
in nieuwe (ad hoc) georganiseerde verbanden en buiten traditionele 
maatschappelijke organisaties om.29 Het gevolg daarvan is dat maat
schappelijke organisaties zich activistischer gaan gedragen om de eigen 
achterban te kunnen blijven representeren.30 Ook de politiek stelt zich 
responsief op; denk aan Rutte die de gele hesjes ontvangt in het Torentje 
en de bouwers in het Catshuis, of de provincies die de stikstofmaat
regelen snel van tafel haalden.

29 Zie I. de Goede, J. van Stekelenburg en 
C. Carabain, Nederlanders & de occupy-
beweging, Amsterdam: ncdo, 2012, p.17.

30 Zie uitspraken van vnoncwvoor
zitter Hans de Boer in Buitenhof van 
17 november. Hij zei: “Het is nooit 
 eerder gebeurd dat vnoncw op het 
Malieveld demonstrerende onder
nemers toespreekt. Tijden veranderen. 
(…) Wij moeten uit een ander vaatje 
tappen om te zorgen dat leden bij je 
blijven”.
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De publieke opinie over integratie2
Kernpunten

 → De kinderen van migranten (de tweede generatie) vinden niet dat zij moeten integreren, maar ervaren 
dat autochtonen dit anders zien. De ervaring is dat een ander uiterlijk of geloof, met name de islam, een 
haast onneembare horde vormt om te worden gezien als ‘echte’ Nederlander.

 → Bijna iedereen, met of zonder migratieachtergrond, geeft aan dat integratie betekent dat iemand mee-
doet in de samenleving: de taal spreken, werken, geen overlast veroorzaken en moeite doen. Men ziet 
op deze punten ook positieve ontwikkelingen.

 → Waar alle groepen taalachterstanden, overlast en segregatie benoemen als zorgpunten, uiten autoch-
tone Nederlanders veelvuldig hun zorgen over culturele kwesties. Deze zorgen zijn groter onder lager-
opgeleiden, ouderen en aanhangers van pvv en Forum voor Democratie.

 → 80% van de autochtone Nederlanders geeft aan dat mensen met een migratieachtergrond de Neder-
landse normen en waarden moeten overnemen. Ruim de helft (54%) vindt dat zij mee moeten doen aan 
de Nederlandse culturele tradities.

 → De tweede generatie ziet dit vaak anders: niet verplicht meedoen met tradities of hun eigen culturele 
achtergrond loslaten, maar wel respect tonen voor elkaars tradities. Bij de zorgen van de tweede gene-
ratie komen ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie relatief vaak aan de orde.

 → Ongeveer een vijfde van de Nederlanders ervaart grote spanningen tussen groepen. Het grootste deel 
van de Nederlanders ervaart dit minder sterk, maar ziet tegelijkertijd de groepsspanningen en polarisa-
tie wel. Dit weerklinkt ook in de groepsgesprekken, waarbij vooral moslims polarisatie ervaren.

 → Dat integratie een gedeelde verantwoordelijkheid is, wordt alom onderschreven. Wederzijds begrip en 
respect en het mengen (samenleven) op school, werkvloer en in de wijk worden vaak genoemd om de 
verhoudingen te verbeteren. Daarbij vinden beide kanten dat vooral de andere kant hier extra moeite 
voor moet doen.

 → Hierbij speelt mee dat de tweede generatie mondiger is dan de eerste en zich laat horen: de Neder-
landers moeten gelijke kansen bieden, meer openstaan voor contact en diversiteit accepteren en 
respecteren.

Vraagstukken over de integratie van minderheden houden de gemoede
ren al vele jaren bezig. Tot de jaren negentig van de vorige eeuw stonden 
met name ‘integratie met behoud van eigen cultuur en identiteit’ en 
de sociaaleconomische participatie centraal. Daarna kwam de multi
culturele samenleving langzaam maar zeker ter discussie te staan.1 
Deze raakte in 2001 in een stroomversnelling door de aanslagen in 
New York en de opkomst van Pim Fortuyn. Sociaalculturele verschil
len werden in toenemende mate geproblematiseerd en het geluid van 
 sociaalculturele aanpassing klonk steeds luider.2

In 2009 stonden integratie en de multiculturele samenleving centraal 
in het vierde cob kwartaalbericht (zie cob 2009|4: 2329). Dat is precies 
tien jaar geleden; een mooi moment om het onderwerp weer eens nader 
te bekijken. Er is in de tussenliggende jaren veel gebeurd.

De economische crisis raakte de arbeidsmarktpositie van mensen 
met een migratieachtergrond hard, terroristische aanslagen in Europa 
en het strijden voor is van radicale moslims zorgden voor veel ophef en 
rond 2016 domineerde de vluchtelingencrisis het nieuws en het publieke 
debat. Sinds 2009 is de Nederlandse samenleving diverser geworden en 
is de tweede generatie (de kinderen van migranten) steeds  zichtbaarder 

1 Paul Scheffer, Het multiculturele 
drama, nrc Handelsblad, 29 januari 2000.

2 J.W. Duyvendak en P. Scholten, Voorbij 
het Nederlandse multiculturele integra-
tiemodel?, in: E. de Jong en R. Hoekstra 
(red.), Macht en Wetenschap Nijmegen, 
Nijmegen: Valkhof pers, 2013, p. 113-130. 
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en hoorbaarder in het publieke debat. De rol van de ‘ontvangende’ 
samenleving wordt ook ter discussie gesteld bij vraagstukken rondom 
integratie en samenleven, bijvoorbeeld als het gaat om ervaren uit
sluiting, discriminatie, etnische profilering of culturele tradities zoals 
Zwarte Piet. Veel mensen met een migratieachtergrond, met name 
moslims, voelen zich als tweederangsburgers behandeld.3 Ze ervaren in 
toenemende mate discriminatie.4

Het woord ‘integratie’ valt ook steevast als we mensen vragen wat 
zij de belangrijkste maatschappelijke problemen in Nederland vinden 
(zie hoofdstuk 1 in dit cob). In dit hoofdstuk staan vier vragen rondom 
integratie centraal. We stellen ons allereerst de vraag wat Nederlanders 
denken dat integratie is en wie er eigenlijk moet integreren. Ten tweede 
verkennen we de voorwaarden voor integratie: wanneer ben je (niet) 
geïntegreerd? Vervolgens kijken we hoe men vindt dat het op dit 
moment gaat met de integratie in Nederland: wat gaat goed en wat gaat 
slecht? Tot slot richten we ons op de zorgen over spanningen en polari
satie. Nederlanders signaleren verreweg de meeste spanningen tussen 
mensen met en zonder een migratieachtergrond (vgl. cob 2019|1: 34). 

3 Zie bijv. Leen Sterckx en Barbara van 
der Ent, Met twee maten gemeten, 
in: W. Huijnk, J. Dagevos, M. Gijsberts 
en I. Andriessen (red.), Werelden van 
verschil. Over de sociaal-culturele afstand en 
positie van migrantengroepen in Nederland. 
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbu-
reau, 2015: 219-277.

4 Willem Huijnk en Iris Andriessen (red.), 
Integratie in zicht? De integratie van migran-
ten in Nederland op acht terreinen nader 
bekeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2016.

Kader 2.1 Toelichting op de focusgroepen

De onderscheidende kenmerken van de groepen waren stad, migratieachtergrond (geen, tweede generatie 
Turkse en Marokkaanse Nederlanders en tweede generatie Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders) en 
opleidingsniveau. In totaal zijn er acht groepsgesprekken geweest: twee met autochtone Nederlanders in 
Den Bosch naar de twee opleidingsniveaus, drie met tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders 
(twee naar opleidingsniveau in Amsterdam, één gemengd naar opleiding in Amersfoort) en drie met tweede 
generatie Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders (twee naar opleidingsniveau in Amsterdam, één gemengd 
naar opleiding in Amersfoort).
In de groepsgesprekken is met mensen gesproken over hoe zij vinden dat het gaat met Nederland en over 
integratie. Ze spraken over wat integratie eigenlijk is, wat er goed en slecht gaat en over polarisatie en verbin-
ding.
Uitgebreide rapporten over de groepsgesprekken zijn te raadplegen via www.scp.nl (zie ook de verantwoor-
ding achterin).

Focusgroepen in het vierde kwartaal van 2019

plaats datum samenstelling

I Den Bosch 15/10 autochtone Nederlanders, 18-49 jaar, opleiding t/m mbo

II Den Bosch 15/10 autochtone Nederlanders, 18-49 jaar, hbo+

III Amsterdam 21/10 Turkse/Marokkaanse Nederlanders, 18-49 jaar, opleiding t/m mbo

IV Amsterdam 21/10 Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders, 18-49 jaar, opleiding hbo+

V Amsterdam 24/10 Turkse/Marokkaanse Nederlanders, 18-49 jaar, opleiding hbo+

VI Amsterdam 24/10 Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders, 18-49 jaar, opleiding t/m mbo

VII Amersfoort 28/10 Turkse/Marokkaanse Nederlanders, 18-49 jaar

VIII Amersfoort 28/10 Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders, 18-49 jaar

http://www.scp.nl
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Kader 2.2 Toelichting op terminologie en omvang van de groepen

Anno 2019 heeft bijna een kwart (24,1%, ofwel ruim vier miljoen mensen) van de Nederlandse bevolking een 
migratieachtergrond. Hiertoe behoren zowel mensen die in het buitenland zijn geboren en naar Nederland zijn 
gemigreerd (de eerste generatie), als mensen die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één ouder in 
het buitenland is geboren (de tweede generatie). Het aandeel inwoners met een migratieachtergrond neemt 
toe: voor mensen met een westerse migratieachtergrond was dat 8,5% in 1999, 9% in 2009 en 10,5% in 2019. 
In 1999 had 8,5% van de bevolking een niet-westerse migratieachtergrond, in 2009 11% en in 2019 13,7%. 
Met een niet-westerse migratieachtergrond bedoelen we dat de persoon zelf of een van zijn of haar ouders in 
een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije geboren is.5

De grootste niet-westerse groepen zijn mensen met een achtergrond in Turkije, Marokko, Suriname en de 
Nederlandse Antillen, in totaal ruim 1,3 miljoen mensen. Dat is 57% van het totaal aantal mensen met een 
niet-westerse migratieachtergrond. Van de niet-westerse groep is 44% van de tweede generatie; bij de 
grootste vier groepen is het aandeel wat hoger en varieert dit van 46% (Antilliaans) tot 57% (Marokkaans). 
In dit hoofdstuk spreken we met mensen uit deze vier grootste groepen die wel in Nederland zijn geboren: 
mensen met een tweede generatie niet-westerse migratieachtergrond. Hoewel het aandeel van deze grote 
vier ‘klassieke’ niet-westerse herkomstgroepen in veel grote steden nog aanzienlijk is, is er ook een instroom 
van allerlei nieuwe herkomstgroepen uit allerlei windstreken. In steeds grotere mate is er dus sprake van een 
verscheidenheid naar herkomst.6

Welke spanningen zijn er dan eigenlijk? En hoe denkt men spanningen 
te verminderen en mensen met elkaar te verbinden?

Om deze vragen te beantwoorden hebben we extra vragen gesteld 
in de cobenquête en groepsgesprekken georganiseerd. Omdat in de 
cobenquête mensen met een migratieachtergrond ondervertegen
woordigd zijn en we ook hun perspectief wilden horen, zijn er aan
vullende groepsgesprekken gehouden. Er is daarbij gekozen voor 
mensen van de tweede generatie (tussen de 1849 jaar) van de vier 
grootste nietwesterse herkomstgroepen: Turkse, Marokkaanse, Suri
naamse en Antilliaanse Nederlanders (zie kader 2.2 voor een toelichting 
op definities en aantallen). Zij kunnen zowel vertellen over de erva
ringen van hun ouders, die als migrant naar Nederland zijn gekomen, 
als over hun eigen ervaringen. Zij zijn hier geboren en getogen, maar 
dragen tegelijkertijd hun migratieachtergrond met zich mee. We hielden 
ook twee groeps gesprekken met autochtone Nederlanders in dezelfde 
leeftijds categorie. Zijn er grote verschillen in hoe er over integratie 
wordt gedacht tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond? 
Als we in dit hoofdstuk verwijzen naar de focusgroepen, dan doen we dat 
door te verwijzen naar het groepsnummer en de groepssamenstelling 
(zie kader 2.1 en tabel 2.1 voor uitleg en een overzicht).

2.1 Wie moet integreren?

Integratie is vooral voor nieuwkomers en andere 
eerstegeneratiemigranten
In de groepsgesprekken is de vraag aan de orde gekomen aan wie men 
nu precies denkt als er gesproken wordt over integratie (zie tabel 2.1). 

5 Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs) heeft gegevens over het aandeel 
mensen met een migratieachtergrond 
in 2019. Zie www.cbs.nl/nl-nl/dossier/
dossier-asiel-migratie-en-integratie/
hoeveel-mensen-met-een-migratie-
achtergrond-wonen-in-nederland, 
en voor cijfers over de vier grootste 
niet-westerse migrantengroepen: 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/
nl/dataset/37713/table?dl=2C57D.

6 R. Jennissen, G. Engbersen, M. Bokhorst 
en M. Bovens, De nieuwe verscheidenheid. 
Toenemende diversiteit naar herkomst In 
Nederland. Den Haag: Wetenschappe-
lijke Raad voor het  Regeringsbeleid, 
2018.
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Op wie het betrekking heeft, bepaalt ook wat er verstaan wordt onder 
‘integratie’ en waar er zorgen over zijn. Wat breed gedeeld wordt, is dat 
integratie van toepassing is op recente migranten (nieuwkomers) die hun 
weg moeten vinden in een nieuwe samenleving. Groepen die in dit kader 
veelvuldig genoemd worden, zijn bijvoorbeeld vluchtelingen, Polen en 
expats. In de groepsgesprekken onder autochtone Nederlanders denkt 
men bij integratie ook met name aan recent aangekomen vluchtelin
gen in Nederland, maar in tweede instantie – bij doorvragen of later als 
het gaat om waar men zich zorgen om maakt – ook aan andere mensen 
met een nietwesterse migratieachtergrond. Enkele deelnemers met 
een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond noemen ook expliciet 
 moslims.

Een vrij groot deel van de deelnemers met een migratieachtergrond, 
met name die met een Turkse en Marokkaanse achtergrond, geeft ook 
aan dat integratie nadrukkelijk van toepassing is op hun ouders. Bij de 
Antilliaanse of Surinaamse deelnemers is niet iedereen van mening dat 
dit zo is. Een aantal mensen vindt dat hun ouders al direct bij aankomst 
geïntegreerd waren: ze spraken Nederlands en/of hadden de Nederlandse 
nationaliteit.

‘Ik denk dat het voor mensen die uit Suriname komen en uit de Antillen, 
niet echt telt. Want we zijn een kolonie geweest van Nederland. Die opvoe-
ding hebben we gekregen. Op school krijg je Nederlands. Wij hoeven niet 
te integreren.’ (Groep VIII, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)

Tweede generatie vindt integratie niet van toepassing op zichzelf …
Praktisch alle deelnemers in de focusgroepen, ook de autochtone Neder
landers, geven in eerste instantie aan dat integratie niet van toepassing is 

Tabel 2.1 ‘Wie moeten er integreren?’, bevolking van 18+, 2019/4a

autochtone Nederlanders Turkse of Marokkaanse achtergrond Surinaamse of Antilliaanse achtergrond

– vluchtelingen
– statushouders
– degene die de stap maakt naar een 

ander land
– de tweede generatie? Dat valt niet 

echt onder de categorie migranten.
– ik denk vooral de generatie van de 

arbeidsgeneratie
– je hebt ook wel een groepje dat 

hier al is en nog niet helemaal 
 geïntegreerd is. Dat heb je ook. 
Ook mensen die de eigen kring 
opzoeken. Eigen taal spreken en 
eigenlijk weigeren om te integreren.

– mensen die naar Nederland komen
– nieuwkomers, vluchtelingen, asiel-

zoekers, expats. expats spreken en 
leren geen Nederlands

– ook de expats …
– vluchtelingen worden anders bena-

derd dan migranten van de eerste en 
tweede generatie. (…) Vluchtelingen 
wordt naar gekeken: die gaan toch 
terug naar hun eigen land. De status 
is anders.

– iedereen die er anders uitziet. (…) 
Als je er net even niet bij hoort, 
je lijkt wel een soort vreemdeling.

– ik denk aan moslims
– Turken en Marokkanen

– nieuwkomers. Iedereen die hier 
komt en wil blijven zal moeten 
 integreren.

– mensen die van buiten Nederland 
naar ons land komen. Nieuwkomers.

– Syriërs, weet ik het, iedereen met 
een andere herkomst

– expats …
– een groep vluchtelingjongeren die 

krijgen bij ons zwemles en die heb-
ben hulp

– ik denk eerst aan de gastarbeiders. 
Dat zijn nu de Polen, zijn de nieuwe 
gastarbeiders. Die hier willen wonen.

a Een deel van de antwoorden in deze tabel is ontleend aan de verslagen van de veldwerkbureaus (zie de verantwoording achterin). 
Dit geldt ook voor de tabellen 2.4, 2.5 en 2.10.

Bron: R. Nijkamp, J. ter Berg en Y. Schothorst, cob-focusgroepen vierde kwartaal 2019, Amsterdam: Kantar Public, november/december 2019, en 
M. Klooster en E. Stegers, cob-focusgroepen, integratie, 4e kwartaal 2019, Den Bosch. Amsterdam: Ruigrok NetPanel, oktober 2019.
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op de tweede generatie. Hoewel autochtone Nederlanders het woord 
‘integreren’ niet van toepassing vinden op de tweede generatie, zien zij 
wel problemen bij deze groep.

Bij de deelnemers met een migratieachtergrond is het geluid 
 vrijwel unaniem; wij hoeven niet te integreren, wij zijn hier geboren 
en ge  togen. Soms wordt ook aangegeven dat men niet hoeft te inte
greren omdat ze de taal goed spreken en meedoen in de samenleving. 
 Integratie wordt zelden direct op henzelf betrokken. In groep III 
(Turkse/Marokkaanse Nederlanders) werd bijvoorbeeld gezegd:

‘Als je hier geboren bent ben je automatisch geïntegreerd. Als je als 
eenjarig jongetje weggaat en je komt later weer terug, dan is het re- 
integreren.’

‘Bij mij niet. Ik leef daar doorheen, ik hoef me niet te bewijzen, ik ben 
automatisch al geïntegreerd, want ik ben hier geboren. Wat moet ik 
nog meer doen?’

‘Integratie heeft niets met mij te maken, ik ben gewoon hier geboren. 
Ik vind het een belachelijke vraag.’

‘Integratie, gaat het dan over ons? Want merendeel is hier gewoon 
geboren. Hoor ik bij integratie?’

‘Ik ben gewoon geïntegreerd denk ik, ben hier geboren en getogen. 
Ik doe met alles mee, met school, ik ken de taal, ik loop met iedereen 
mee. Met dat ik meedoe en hier ben geboren, ben ik geïntegreerd.’

… maar voelt dat dit anders wordt gezien door autochtone 
Nederlanders
Hoewel dus bijna niemand van de tweede generatie vindt dat zij zelf 
moeten integreren, geeft een groot deel van hen aan dat de dagelijkse 
ervaringen anders zijn. Bijna iedereen geeft aan dat zij door autochtone 
Nederlanders als ‘anders’ worden gezien en behandeld. In de ogen van 
de autochtone Nederlanders blijven zij altijd migrant/anders.

‘Iedereen vindt zichzelf hier geïntegreerd, maar [ziet] dat anderen dat 
niet vinden.’ (Groep V, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

‘Ik kan heel goed vinden dat ik ben geïntegreerd, maar een ander kan 
denken van niet.’ (Groep V, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

‘Ik zeg altijd dat een Nederlander mij nooit zal zien als een Neder-
lander. Daarom voel ik me niet zo, omdat ik denk dat ik nooit die 
titel zal krijgen van Nederlander.’ (Groep IV, Antilliaanse/Surinaamse 
 Nederlanders)

De gesignaleerde dubbele maat die hierbij wordt gehanteerd ten aan
zien van expats steekt. Expats zijn niet in Nederland geboren en spre
ken vaak de Nederlandse taal niet of nauwelijks, maar dit wordt door 
autochtone Nederlanders niet geproblematiseerd. Zijzelf – de tweede 
generatie – zijn hier geboren en getogen, doen mee, spreken de taal, 
maar ‘moeten’ wel integreren.
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Uiterlijk en geloof als scheidslijnen: apart worden gezet
De tweede generatie heeft het gevoel regelmatig ‘apart’ te worden gezet. 
Bij de Surinaamse en Antilliaanse groepen gaat het vooral om hun 
huidskleur.

‘Als je een kleurtje hebt, zul je altijd als allochtoon worden gezien.’ 
(Groep IV, Antilliaanse/Surinaamse Nederlanders)

Bij de Turkse en Marokkaanse deelnemers vormt met name het geloof 
een haast onoverbrugbaar obstakel om gezien te worden als geïnte
greerd of als Nederlands:

‘Ja, want het is een soort lijn waar je aan vastzit, en al helemaal als je een 
hoofddoek draagt.’ (Groep III, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

‘Ik ben hier geboren dus je denkt: dat spreekt voor zich. Maar een ander 
denkt: je draagt een hoofddoek dus je bent niet geïntegreerd.’ (Groep VII, 
Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

De stelling ‘wat ik ook doe, hoe ik ook mijn best doe, in de ogen van 
autochtone Nederlanders blijf ik een migrant’, wordt door bijna ieder
een onderschreven. Geuit wordt dat je er nooit echt bij hoort, ongeacht 
wat je doet of bijdraagt. Deze bevindingen komen sterk overeen met 
de bevindingen uit eerder onderzoek onder Turkse en Marokkaanse 
jongeren.7 Hieruit bleek bijvoorbeeld dat veel van hen het gevoel hebben 
in Nederland systematisch op afstand te worden gezet, als afwijkend te 
worden gezien en anders te worden behandeld. Dat gebeurt in dagelijkse 
interacties, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, door behandeling 
van de politie, in de media en door uitlatingen van politici.

Anders behandeld: over ‘onschuldige’ vragen en verantwoording 
moeten afleggen
Het anders gezien en behandeld worden uit zich op verschillende manie
ren. Soms heel subtiel, een gevoel. Soms zijn het ‘onschuldig’ bedoelde 
vragen als waar je vandaan komt of complimenten over hoe goed 
iemand Nederlands spreekt:

‘Dan zijn er mensen die zeggen: Wat spreek je goed Nederlands? En waar 
kom je vandaan? Amsterdam? Nee maar echt? Je ouders. Dus dat wordt 
nog steeds gevraagd, ook al zijn we hier geboren.’ (Groep III, Turkse/
Marokkaanse Nederlanders)

‘Dat is allemaal grappig, maar waar kom je vandaan? Niet Amsterdam, 
maar waar kom je écht vandaan?’ (Groep IV, Antilliaanse/Surinaamse 
Nederlanders)

‘Ik merk ook soms dat mensen heel moeilijk tegen je gaan praten. Alsof 
je ze niet verstaat. Alsof je geen Nederlands kan.’ (Groep VII, Turkse/
Marokkaanse Nederlanders)

‘We moeten altijd maar laten zien dat we geïntegreerd zijn.’ (Groep IV, 
Antilliaanse/Surinaamse Nederlanders)

7 Leen Sterckx en Barbara van der 
Ent, Met twee maten gemeten, in: 
W. Huijnk, J. Dagevos, M. Gijsberts en 
I. Andriessen (red.), Werelden van verschil. 
Over de sociaal-culturele afstand en positie 
van migrantengroepen in Nederland. Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2015: 219-277.
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‘Ja persoonlijke ervaringen (…) Ik heb vanuit mijn eerste leerjaar bedrijfs-
administratie 700 brieven de deur uitgestuurd. Met als eerste reactie: we 
hebben al iemand of je past niet binnen ons beleid. En bij die paar dat ik 
werd uitgenodigd, zag ik iemand al kijken van die wordt het toch al niet 
en die proberen dat aan iets anders te wijten.’ (Groep VII, Turkse/Marok-
kaanse Nederlanders)

Moslims geven daarnaast aan zich vaak te moeten verantwoorden 
voor de daden van anderen, bijvoorbeeld wanneer er een aanslag heeft 
plaatsgevonden. Hierbij wordt 11 september 2001 gezien als duidelijke 
scheidslijn: de angst voor moslims is sinds die tijd toegenomen en de 
bejegening werd steeds negatiever.

‘Je voelt je niet meer zo thuis, wel thuis, maar ook weer niet. Het is niet 
meer net als vroeger. Mijn vader vertelde dat sinds 2001, voor 9/11, was 
het heel gastvrij in Nederland. Heel anders (…) Stel, er is een onderwerp 
over terroristen ofzo, dan wordt dat aan mij gekoppeld, waarom doen de 
moslims dit en waarom doet isis dit? Terwijl, wat heb ik ermee te maken? 
Dat is wel wat ik merk.’ (Groep VII, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

‘Ik voel het, op de voetbal, op de markt. Het is niet concreet, maar je voelt 
het. Toch op een bepaalde manier verantwoordelijk worden gehouden 
voor de daden waar je niks mee te maken hebt. Kun je nog zo geïnte-
greerd zijn. Het is nu voldoende in Nederland als je iets geks wil doen, 
dan zeg je: allah o akbar. En dat is genoeg. Ik ben dan ook verbaasd, 
waarom doet dit me wat?’ (Groep V, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

Het persoonlijk worden aangesproken op gedrag van mensen met 
eenzelfde herkomst of geloofsovertuiging speelt dus sterk bij de groe
pen met een islamitische achtergrond en wordt minder nadrukkelijk 
benoemd bij de Surinaamse en Antilliaanse deelnemers. Niet iedereen 
of alle groepen hebben even sterk te maken met vormen van uitsluiting, 
negatieve beeldvorming en discriminatie. Moslims en Marokkaanse 
jongeren worden in alle groepsgesprekken (ongeacht herkomst) onder
aan de maatschappelijke ladder gepositioneerd; breed gedeeld is dat de 
beeldvorming over hen het negatiefst is. In de literatuur staat dit ook 
wel bekend als de etnische hiërarchie.8 De Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders geven aan een soort ‘tussenpositie’ in te nemen. In groep 
VIII wordt hierover gezegd:

‘Het is voor ons een beetje dubbel: aan de ene kant horen wij bij de 
Nederlanders, aan de andere kant hebben de meesten een tint of een 
buitenlands uiterlijk en mensen zien ons wel als buitenlanders. Wij zitten 
er tussen in.’

‘Wanneer ze het willen, zijn we buitenlanders en wanneer ze het willen, 
horen we erbij.’

Het anders benaderd worden (en het anders zijn) roept verschillende 
reacties op. Mensen passen bijvoorbeeld hun gedrag op straat of op het 
werk aan. Een deel geeft aan er gewoon boven te staan, met name bij de 
Surinaamse en Antilliaanse deelnemers. Bij de Turkse en Marokkaanse 

8 L. Hagendoorn, Intergroup biases in 
multiple group systems: The perception 
of ethnic hierarchies. European review of 
social psychology, 6 (1995), 1: 199-228.
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Nederlanders lijkt dit minder het geval te zijn, wellicht ook omdat ze er 
vaker mee te maken hebben en de bejegening negatiever is. Voor beide 
groepen geldt dat zij aangeven dat zij, de tweede generatie, mondiger 
zijn dan de eerste generatie. Zij zijn hier niet naartoe gekomen, maar 
hier geboren. Zij geven weerwoord, laten zich horen en komen op voor 
hun eigen plek. In groep IV, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders, vond 
bijvoorbeeld de volgende dialoog hierover plaats:

A: ‘Omdat iedereen nu mondig is, er is niet echt meer blankenvrees.’

B: ‘Wat bedoel je daarmee?’

A: ‘Dat je bepaalde dingen niet zegt, omdat er een wit persoon bij is. 
We leven heel erg dat mensen hun identiteit willen delen, want het mag, 
iedereen doet het nu. Het is een soort van cool om te laten zien wie je 
bent. En dan krijg je demonstraties overal.’

Moderator: ‘Is dat iets positiefs?’

A: ‘Jawel, alleen, het gaat vaak gepaard met vijandigheid en onbegrip. 
Mensen willen gewoon niet meer stil zijn.’

Het apart worden gezet kan leiden tot het gevoel er niet of minder bij te 
horen, maar bijvoorbeeld ook tot ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. 
Desalniettemin geven de meeste deelnemers aan dat het met hen zelf 
goed gaat en dat zij zich (ook) Nederlands voelen.

Integreren geldt voor iedereen: de bal ligt ook bij autochtonen
Ook zegt een aantal deelnemers dat het niet uitmaakt of je van de eerste 
of tweede generatie bent, met of zonder migratieachtergrond: iedereen 
moet integreren. Het is samenleven en daar heeft dus iedereen een ver
antwoordelijkheid. Dit lijkt wat nadrukkelijker naar voren te komen bij 
de groepen met een Turkse/Marokkaanse achtergrond.

Op de vraag wie verantwoordelijk is, wordt dus ook buiten de groep 
mensen met een migratieachtergrond gekeken en wordt de rol van de 
overheid benoemd. Dit geldt ook voor de autochtone groep. Het geluid 
bij de tweede generatie is niettemin wat anders. Ook zij zien een belang
rijke rol voor de migranten zelf. Nieuwkomers dienen zich aan te passen 
aan hun nieuwe omgeving. Tegelijkertijd geven zij aan dat autochtone 
Nederlanders vaak alleen benoemen dat ‘buitenlanders’ moeten inte
greren, terwijl ze zich niet realiseren dat ze zelf ook moeite kunnen 
doen om nieuwkomers te accepteren, te respecteren en te helpen. In de 
groepen met deelnemers met een migratieachtergrond wordt sterker 
benadrukt dat het niet alleen de migranten zijn die wat moeten doen: 
integratie moet van beide kanten komen. Sommigen stellen dat de 
Nederlanders nu aan zet zijn.

‘Integratie mag ook van twee kanten komen. Dat je openstaat om te 
leren van een ander en als je daar maar respect voor hebt. Dat vind ik wel 
het belangrijkste. Dan zou je makkelijk samen kunnen leven met elkaar.’ 
(Groep VIII, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)



De publieke opinie over integratie

burgerperspec tieven 2019 |  4 46

‘Ik vind dat iedereen moet integreren (…) het is samenleven, gelijkwaar-
digheid, respect.’ (Groep IV, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)

2.2 Wanneer ben je (niet) geïntegreerd?

In onderzoek van de Eurobarometer van eind 2017 is in 28 eulidstaten 
gevraagd wat het betekent om goed geïntegreerd te zijn in de nationale 
samenleving.9 De drie zaken die het belangrijkst werden gevonden 
(en door de meerderheid werden onderschreven) voor een succesvolle 
integratie van immigranten in een land zijn volgens euinwoners het 
spreken van de nationale taal (68% vindt dat zeer belangrijk), bijdragen 
aan het socialezekerheidsstelsel door belasting te betalen (62%) en de 
manier van leven in het land onderschrijven door de normen en waar
den van de samenleving te accepteren (56%).

Nederland steekt op deze drie zaken daar nog eens bovenuit: van alle 
eulidstaten vinden Nederlanders het spreken van de taal het belang
rijkst en ook met het onderschrijven van de normen en waarden staan 
Nederlanders van alle eulanden op de eerste plek. Het betalen van 
belastingen vindt een aantal andere eulanden nog belangrijker, maar 
wordt ook door de meeste Nederlanders zeer belangrijk gevonden.

Veel minder belangrijk voor euinwoners – in vergelijking met taal, 
belastingen en normen en waarden – zijn de culturele en sociale inbed
ding in het land. Zowel het meedoen aan nationale culturele tradities, 
als het hebben van vrienden met de nationaliteit van het land waar 
immigranten wonen, wordt in de eu door 34% als zeer belangrijk gezien 
om integratie te bevorderen. In Nederland zit men op het eugemiddelde 
wat betreft het belang van het hebben van vrienden uit het land. In ver
gelijking met veel andere eulidstaten vindt men in Nederland het delen 
van Nederlandse culturele tradities minder vaak zeer belangrijk.

Het moeten meedoen met de Nederlandse culturele tradities en het 
overnemen van normen en waarden van de Nederlandse samenleving is 
ook in de cobenquête uitgevraagd (zie tabel 2.3). De resultaten wijzen 
dezelfde richting op: het overnemen van normen en waarden wordt 
als zeer belangrijk gezien. Hier komen we later in dit hoofdstuk nog 
op terug. We beginnen met de groepsgesprekken waarin we mensen 
vroegen waar ze aan denken bij de term integratie en wanneer iemand 
geïntegreerd is. Mensen hebben hier veel (verschillende) beelden bij, 
zie tabel 2.2.

Integreren is meedoen en respecteren
Zowel de structurele als de sociaalculturele kanten van integratie 
worden benoemd. Bij structurele integratie gaat het dan vooral om de 
positieverwerving, zoals werk, opleiding en taal. Dit soort aspecten 
van integratie worden in de groepsgesprekken veelvuldig aangehaald. 
Integratie heeft dan te maken met een soort inspanningsverplichting: 
je moet bijdragen/meedoen en je houden aan de regels van het land. 
De tegenhanger hiervan – ook regelmatig genoemd – is dat integratie 
betekent dat je geen overlast of problemen veroorzaakt of geen achter
standspositie inneemt.

9 Voor de rapportage over Eurobarome-
ter 469 (2017), zie https://ec.europa.
eu/home-affairs/news/results- 
special-eurobarometer-integration-
immigrants-european-union_en.
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Het belang van het spreken van de Nederlandse taal, het actief mee
doen en zelfstandig de weg kunnen vinden in de Nederlandse samen
leving kwam in de groepsgesprekken met autochtone Nederlanders 
(groep I) veelvuldig naar voren:

A: ‘Als die zonder problemen hier kan wonen.’

B: ‘Als hij de taal spreekt.’

C: ‘Als hij meedoet, kan werken in de buurt, niet alleen vanuit je eigen 
cultuur.’

D: ‘Als mensen niet meedoen, dan lopen ze al snel achter de feiten aan 
in zo’n regelland als Nederland.’

Ook bij de gesprekken met de deelnemers met een migratie
achtergrond worden zaken als meedoen, taal, scholing en werk vaak 
genoemd:

‘Zolang je je gewoon inzet voor de maatschappij.’ (Groep VI, Suri-
naamse/Antilliaanse Nederlanders)

‘Taal, scholing, meedoen.’ (Groep III, Turkse/Marokkaanse Neder-
landers)

‘Dat je er geen last van hebt. Dat je gewoon vloeiend Nederlands kan 
praten, de weg kan vinden, hij/zij heeft geen last van jou.’ (Groep VI, 
Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)

‘Dat ze werken en belasting betalen (…).’ (Groep VI, Surinaamse/ 
Antilliaanse Nederlanders)

‘Huisvesting hebben, taal, werk. Dat zijn de basics die je moet kunnen.’ 
(Groep VI, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)

In de gesprekken met mensen met een migratieachtergrond wordt 
het onderling begrip nadrukkelijker genoemd. Integratie wordt dan 

Tabel 2.2 ‘Wat is integratie?’, bevolking van 18+, 2019/4a

autochtone Nederlanders Turkse/Marokkaanse Nederlanders Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders

– beheersing van de Nederlandse taal
– aanpassen
– houden aan Nederlandse wet- en 

regelgeving
– handhaving
– meedoen in de maatschappij
– actief op zoek naar werk of naar 

school gaan
– geen problemen veroorzaken op 

straat of in de wijk
– kennis over en begrip voor elkaars 

tradities

– beheersing van de Nederlandse taal
– aan de Nederlandse wet houden
– naar school gaan
– aanpassen
– acceptatie
– respect
– meedoen
– samenleven
– geven en nemen
– gelijke kansen
– een bijdrage leveren
– normen en waarden

– beheersing van de Nederlandse taal
– meedoen en mee kunnen doen
– leren van elkaar
– normen en waarden
– goed samenleven
– begrip tonen voor elkaar
– openstaan
– gelijkwaardigheid
– gelijke kansen
– empathie en begrip

a Deelnemers aan de groepsgesprekken is gevraagd waar ze aan denken bij de term integratie en wanneer iemand geïntegreerd is.

Bron: cob-groepsgesprekken 2019/4
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expliciet gezien als een taak voor de hele samenleving. Het gaat dan 
 bijvoorbeeld om het respect hebben voor elkaar en zorgen dat iedereen 
gelijke kansen krijgt:

‘Meedoen met de maatschappij en mee kunnen doen in de maatschap-
pij.’ (Groep VI, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)

‘Gelijkwaardigheid. Respect. Gelijke kansen. Empathie.’ (Groep IV, 
 Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)

Overnemen normen en waarden breed gedeeld, meedoen aan 
tradities minder
In de loop van de tijd is de focus in het integratiedebat in toenemende 
mate gelegd op de sociaalculturele kanten van integratie: veel aan
dacht gaat uit naar de veronderstelde gebrekkige culturele aanpassing 
van migranten (en hun kinderen) aan de Nederlandse samenleving. 
De beelden bij het belang van en de concrete invulling van de cul
turele aanpassing verschillen nogal voor de diverse groepen. In de 
cobenquête is aan de autochtoon Nederlandse bevolking gevraagd in 
hoeverre (zie tabel 2.3) mensen met een migratieachtergrond moe
ten meedoen met de Nederlandse culturele tradities en normen en 
waarden van de Nederlandse samenleving moeten overnemen. In lijn 
met de Eurobarometer vinden vier op de vijf Nederlanders dat mensen 
met een migratieachtergrond de normen en waarden van de Neder
landse samenleving moeten overnemen. Meer dan de helft (54%) is van 
mening dat mensen met een migratieachtergrond mee moeten doen 
met de Nederlandse culturele tradities.

De opvatting over het overnemen van de Nederlandse normen en 
waarden wordt breed gedeeld: de verschillen naar geslacht, leeftijd en 
opleiding zijn beperkt. Ook onder hogeropgeleiden geeft ruim drie
kwart aan het eens te zijn met de stelling.

Bij de vraag of mensen met een migratieachtergrond mee moeten 
doen met de Nederlandse culturele tradities zijn er meer verschillen. 
Ouderen en lageropgeleiden onderschrijven deze stelling sterker dan 
jongeren en hogeropgeleiden. Zo is een (grote) minderheid van de 
hogeropgeleiden en jongeren (1834 jaar) van mening dat mensen 
met een migratieachtergrond moeten meedoen met de Nederlandse 
 culturele tradities. Hier zijn grote verschillen naar partijvoorkeuren: 
van de GroenLinksstemmers vindt nog geen kwart dat mensen met 
een migratieachtergrond mee moeten doen met de Nederlandse cultu
rele tradities, terwijl van de pvv en FvDstemmers ongeveer driekwart 
vindt dat dat moet.

Normen/waarden en tradities respecteren versus overnemen
In de groepsgesprekken met autochtone Nederlanders komt minder 
nadrukkelijk dan in de enquête naar voren dat mensen met een migra
tieachtergrond mee moeten doen met de culturele tradities. Ook geven 
meerdere deelnemers aan dat mensen met een migratieachtergrond 
hun eigen tradities en gewoonten, bijvoorbeeld de ramadan voor 
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 moslims, niet hoeven te laten varen. Wederzijds begrip wordt bena
drukt, maar ook dat autochtone Nederlanders zich niet altijd hoeven aan 
te passen:

A: ‘Ik denk dat je elkaars cultuur moet respecteren en dan kun je in je 
eigen leven doen wat je wil. Maar als je naar school gaat, moet je je 
 houden aan hoe dat hier gaat.’ (Groep II, autochtone Nederlanders)

Tabel 2.3 Voorwaarden voor integratie, bevolking van 18+ (autochtone Nederlanders), 2019/4 (in procenten)a

Mensen met een migratieachtergrond 
 moeten de waarden en normen van de 
 Nederlandse samenleving overnemen.

Mensen met een migratieachtergrond 
 moeten meedoen met de Nederlandse   
culturele  tradities.

(zeer) oneens 3 16

neutraal 15 27

(zeer) eens 80 54

ik weet het niet 2 3

(zeer) eens (zeer) eens

allen 80 54

man 80 55

vrouw 79 53

18-34 jaar 77 45

35-54 jaar 78 51

≥ 55 jaar 83 63

lager opgeleid 84 65

middelbaar opgeleid 81 57

hoger opgeleid 76 42

stemintenties:

cda 80 63

PvdA 77 54

sp 82 66

vvd 87 60

pvv 93 74

gl 68 23

D66 71 35

cu/sgp 74 46

FvD 95 72

gaat niet stemmen 71 61

weet niet 81 49

a Vetgedrukte cijfers geven aan dat de subgroep significant afwijkt (bij p < 0,01) van de andere subgroepen.

Bron: cob 2019/4
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Moderator: ‘Moeten Nederlanders zich ook aanpassen aan de nieuw-
komers?’ (Groep I, autochtone Nederlanders)

B: ‘Niet aanpassen maar wel begrip.’

C: ‘Ik denk zolang je elkaar niet lastig valt is het allemaal goed. (…) 
Een beetje meer begrip is wel goed. Ik heb wel gesprekken met mijn 
islamitische collega’s over de ramadan, dan vraag ik daar over. Ik vind dat 
wel leuk om te weten, niet omdat ik mee wil doen. Ik ga geen broodje 
kroket voor hun neus eten.’

C: ‘Als de ramadan wordt gerespecteerd dan moet Kerst ook gerespec-
teerd worden. Als iedereen dat kan en de taal spreekt van het land, dan 
denk ik dat je heel ver kan komen.’

In dat licht worden de voordelen van een gemengde school besproken:

‘De samenleving is nou eenmaal gemengd. Dus je leert een beetje hoe 
het gaat in een andere cultuur. Een feest bijvoorbeeld, je hoeft er niet aan 
mee te doen, maar het is wel fijn dat je weet dat het bestaat.’ (Groep II, 
autochtone Nederlanders)

Wel is er weerstand tegen aanpassing van de Nederlandse tradities:

‘Degene die als gast in een land komt, moet wel de mensen in Nederland 
het leven te laten leven. Zoals wij dat hier doen. En er niet voor gaan 
liggen of tradities tegenhouden.’ (Groep I, autochtone Nederlanders)

Ook uit de open vragen blijkt dat de meeste Nederlanders benadrukken 
dat ze vinden dat, als je in Nederland woont, je je moet aanpassen aan 
de normen en waarden die hier gelden. Wat deze dan precies behelzen, 
wordt veel minder vaak toegelicht. Mensen die wel aangeven aan welke 
specifieke normen en waarden migranten zich moeten aanpassen, heb
ben het over vrijheid, gelijkheid tussen man en vrouw, vrijheid van sek
suele geaardheid, omgangsvormen en taal. Enkelen benoemen ook wat 
mensen met een migratieachtergrond juist niet hoeven over te nemen; 
het doorgeschoten individualisme. Ook de vrijheid van godsdienst wordt 
genoemd.

Veel van de antwoorden gaan er niet zozeer om dat mensen met 
een migratieachtergrond mee moeten doen met de tradities, maar dat 
zij deze ook niet mogen ‘afpakken’. In dit verband wordt Zwarte Piet 
veelvuldig genoemd – en vermoedelijk niet alléén vanwege de tijd van 
het jaar. Het symboliseert de weerstand van een deel van de autochtone 
Nederlanders tegen de roep om aanpassing, bijvoorbeeld die van de 
Nederlandse tradities. Men ervaart dat de Nederlandse identiteit onder 
druk staat (zie ook hoofdstuk 1).

‘Soms heb ik het gevoel dat de Nederlanders zich moeten aanpassen aan 
de migranten in plaats van andersom.’ (vrouw, 71, autochtone Neder-
lander, lager opgeleid)
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Ook in de groepsgesprekken met mensen met een tweedegeneratie 
migratieachtergrond wordt de culturele aanpassing besproken. 
Men vindt het lastig antwoord te geven op de vraag of iedereen zich moet 
houden aan de Nederlandse normen en waarden. Met name bij de Turkse 
en Marokkaanse groep wordt het idee van gedeelde normen en waarden 
geproblematiseerd, want wat zijn deze waarden dan?

‘Ja, terwijl ze het in Nederland zelf ook niet allemaal accepteren. Het wordt 
zo ingezoomd van jij wel hoor, jij moet voldoen aan. Gelijke monniken 
gelijke kappen. Het moet wel voor iedereen gelden. Daarom nog steeds 
mijn vraag: wat zijn de normen en waarden die gelden voor iedereen?’ 
(Groep VII, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

Wanneer we doorvragen aan welke normen en waarden men denkt, 
noemen twee mensen bijvoorbeeld dat het in Nederland belangrijk wordt 
gevonden niet homofoob te zijn en dat vrouwenbesnijdenis geen plaats 
moet kunnen hebben in Nederland:

 ‘Je bent geen homofoob, je accepteert hen zoals ze zijn. Als iemand dan 
zegt: vieze homo, dan denk ik je bent echt niet geïntegreerd.’ (Groep V, 
Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

‘Bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis is niet de normen en waarden die ik 
ken. Als ik hoor, dit gaat gebeuren bij een 5-jarig meisje. Dat vind ik niet 
normaal, dat is mijn persoonlijke mening. Waar hij/zij vandaan komt is 
dat misschien normaal. Ik vind dat je je wel moet aanpassen dan.’ (Groep 
VI, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)

Moet je ook meedoen aan Nederlandse tradities? Het antwoord op deze 
vraag vinden sommige deelnemers aan de groepsgesprekken van mensen 
met een migratieachtergrond lastig te beantwoorden. Want wat zijn dan 
deze Nederlandse tradities? Over het algemeen vindt men dat we respect 
moeten hebben voor elkaars traditie, maar je hoeft er niet aan mee te 
doen. In Turkse/Marokkaanse groepen wordt benoemd dat iedereen de 
christelijke feestdagen (en islamitische feestdagen) moet respecteren, 
maar dat je deze niet op dezelfde manier hoeft te vieren:

A: ‘Ik ben vrij om te kiezen. Mijn geloof verbiedt mij om Kerst en Sin-
terklaas te vieren (…) Maar ik heb wel respect voor de feestjes van de 
Nederlanders. Het betekent niet dat ik dan verplicht ben om mee te doen 
met Pasen. En zij zijn niet verplicht om mee te doen met onze feestjes. 
Respect voor elkaar hebben is belangrijk.’ (Groep III, Turkse/Marokkaanse 
Nederlanders)

B: ‘Daar hebben we artikel 1 voor, vrijheid van godsdienst.’ (Groep III, 
Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

In Surinaamse/Antilliaanse groepen wordt kort de discussie rondom 
Zwarte Piet aangestipt, maar men heeft niet veel zin om stil te staan bij 
dit onderwerp dat al zoveel mediaaandacht heeft gekregen de afgelopen 
jaren. Wel wordt de mate van aanpassing aan tradities ook besproken, 
bijvoorbeeld in groep VI.
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Moderator: ‘Is meedoen aan Nederlandse tradities een teken van 
 integratie?’

A: ‘Als je opeens klompen gaat dragen, ben je niet opeens geïntegreerd.’

B: ‘We zijn allemaal opgegroeid met Sinterklaas, ik hoef geen Sinterklaas.’

Iedereen: nee geen vereiste.

2.3 Hoe gaat het met de integratie?

Naast de vraag wie moet integreren en wat mensen verstaan onder 
integratie, hebben we ook verkend wat men vindt van hoe het op dit 
vlak momenteel gaat in Nederland. Wat vinden mensen goed gaan en 
wat vinden ze slecht gaan? De vraag is zowel gesteld in de enquête onder 
autochtone Nederlanders als in alle groepsgesprekken. Tabel 2.4 geeft een 
overzicht van de meestgenoemde punten van wat men goed vindt gaan.

Begeleiding, opvang en meer kansen
Wat vooral opvalt bij autochtone Nederlanders, is dat ze het concept 
integratie breed lijken te interpreteren. Het gaat veel over immigratie, 
het toelatingsbeleid en huisvesting van statushouders en het inbur
geringsbeleid. Het bestaan van het inburgeringsstelsel wordt gunstig 
bevonden, evenals de begeleiding van nieuwkomers (bijvoorbeeld in 
gemeenten, maar ook door lokale initiatieven van vrijwilligers) en de 
opvang van vluchtelingen:

‘Verplichte inburgeringscursus. Begeleiding en ondersteuning bij integratie 
(baan, huis, enzovoort).’ (vrouw, 30 jaar, autochtone Nederlander, hbo/wo)

‘De mensen die het echt nodig hebben, worden goed opgevangen.’ (vrouw, 
63 jaar, autochtone Nederlander, lbo)

Ook wijzen enkelen erop dat mensen met een migratieachtergrond veel 
kansen krijgen door de begeleiding en er ook kansen zijn op een oplei
ding en een baan.

‘Iedereen krijgt de kans om deel te nemen aan onze samenleving; er zijn 
initiatieven hiervoor.’ (vrouw, 48 jaar, autochtone Nederlander, hbo/wo)

‘Steeds meer mensen zien mensen als gelijken. Meeste bevolkingsgroepen 
integreren goed. Mensen met migratieachtergrond krijgen betere kansen 
dan zeg 20 jaar geleden.’ (man, 62 jaar, autochtone Nederlander, hbo/wo)

In groepsgesprekken in Amsterdam wees een oudere Marokkaanse vrouw 
een jongere Marokkaanse jongen in de groep daar ook op:

‘Je mag echt blij zijn in deze tijd [naam censuur]. Ik kende Marokkaanse 
jongens die wilden aan de slag, mooi geleerd mbo, op naar hbo. Zij zijn 
zo gediscrimineerd daarin. Er zijn zoveel mensen die geen kans hebben 
gehad, kansen die jij nu wel hebt gehad.’ (Groep III, Turkse/Marokkaanse 
Nederlanders)
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Als we de vraag over integratie stellen in de groepsgesprekken met 
mensen met een migratieachtergrond, komt naar voren dat de tweede 
generatie het goed doet: de tweede generatie is beter opgeleid, spreekt 
de taal, heeft beter betaald werk en doet mee in de samenleving.  Hierbij 
wordt aangemerkt dat de eerste generatie het ook mogelijk heeft 
gemaakt om deze kansen door te geven.

A: ‘Arbeid. Gaat goed. Het werk.’ (Groep VII, Turkse/Marokkaanse Neder-
landers)

B: ‘Ja, de eerste en tweede generatie werken en werken heel hard.’ 
(Groep VII, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

A: ‘Ook om hun kinderen een goede kans op de toekomst te geven. 
Nederland dat arbeiders, gastarbeiders zijn gekomen om in fabrieken 
te werken en die hebben dat altijd graag gedaan en nu wordt gezegd de 
generatie van toen die dat. Ja ze hebben gewoon heel hard gewerkt.’ 
(Groep VII, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

‘Er is een betere vertegenwoordiging in werk, zoals politie en gemeente. 
Dat het niet volledig wit is. De bankenwereld is nog steeds erg wit, maar 
buiten daar wel.’ (Groep V, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

De tweede generatie benadrukt dat er vroeger geen aandacht was voor 
integratie, maar dat het nu veel beter is:

‘Pluspunt er is meer aandacht voor integratie, waardoor het level van 
integratie wel beter is geworden dan in de tijd dat mijn ouders hier naar 
toe kwamen.’ (Groep VIII, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)

‘25 jaar geleden bestond dat woord integreren niet eens, dat werd ook 
niet van je gevraagd om te integreren.’ (Groep III, Turkse/Marokkaanse 
Nederlanders)

Tabel 2.4 ‘Wat gaat er goed op het gebied van integratie?’, bevolking van 18+, 2019/4a

autochtone Nederlanders Turkse/Marokkaanse Nederlanders Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders

– inburgeringsstelsel
– Nederlandse taal nieuwkomers
– begeleiding nieuwkomers
– voor ‘echte vluchtelingen’ is er 

opvang
– geboden kansen
– betere opleiding en werk voor 

 personen met migratieachtergrond
– multiculturele samenleving met 

verschillend eten

– spreken van Nederlands
– betere opleiding
– veel banen
– draaien mee in de samenleving
– tweede generatie mondiger en 

betere opleiding/taalbeheersing/
werk dan eerste generatie

– taalbeheersing
– meer kansen en mogelijkheden op 

de arbeidsmarkt, betere functies
– doen mee in de samenleving
– steeds betere opleiding
– meer aandacht voor thema 

 integratie
– eerste generatie geeft gelegenheid 

en vrijheid aan de kinderen

a Deelnemers aan de cob-enquête en aan de groepsgesprekken is gevraagd wat er goed gaat rondom het thema integratie.

Bron: cob-groepsgesprekken 2019/4
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Zorgen over integratie overheersend
Tabel 2.5 geeft een overzicht van de meestgenoemde punten van wat 
men niet goed vindt gaan op het gebied van integratie. Ook deze vraag 
wordt breed geïnterpreteerd door autochtone Nederlanders. De lange 
asielprocedures worden vaak genoemd, zoals dat mensen die geen recht 
hebben op een verblijfsvergunning eerder duidelijkheid moeten krijgen 
en moeten worden weggestuurd:

‘Mensen worden aan hun lot overgelaten. De bureaucratie duurt veel te 
lang en er wordt niet hard genoeg opgetreden om mensen terug te stu-
ren naar het land van herkomst.’ (man, 74 jaar, autochtone Nederlander, 
lbo)

‘Te veel asielzoekers uit veilige landen waar niets tegen gedaan wordt.’ 
(man, 68 jaar, autochtone Nederlander, lbo)

Ook noemt men dat migranten vaak voorgetrokken worden, zoals bij 
toewijzing van woningen:

‘Het voortrekken van onder andere asielzoekers bijvoorbeeld. Als men 
een verblijfsvergunning krijgt, krijgt men direct een huis toegewezen 
zonder dat men zich in hoeft te schrijven bij een woningbouwvereniging, 
terwijl een Nederlander een gemiddelde wachttijd heeft van 8 (in de 
Randstad zelfs 15) jaar.’ (man, 42 jaar, autochtone Nederlander, lbo)

Zorgen over culturele verschillen en aanpassing
Autochtone Nederlanders noemen in de enquête het vaakst dat mensen 
met een migratieachtergrond zich niet aanpassen aan de Nederlandse 
cultuur en dat de Nederlandse normen en waarden niet worden geres
pecteerd:

‘Ze houden hun eigen cultuur vast die vaak bijna niks op de Nederlandse 
cultuur lijkt. Waardoor de Nederlandse normen en waarden soms recht 
tegenover hun eigen normen en waarden staan, hierdoor is het moeilijk 
om te integreren.’ (man, 18 jaar, autochtone Nederlander, lbo)

‘Ze willen zich niet aanpassen aan de normen en waarden die er in Neder-
land gelden, maar vinden dat Nederland hun allerlei rechten moet geven 
en dat de Nederlandse bevolking zich aan hen moet aanpassen, want 
anders gaan ze klagen dat ze gediscrimineerd worden.’ (vrouw, 42 jaar, 
autochtone Nederlander, hbo/wo)

Naast het niet willen aanpassen, wordt ook vaak genoemd dat mensen 
met een migratieachtergrond ook de Nederlandse cultuur willen ver
anderen:

‘Dat ze de Nederlandse cultuur willen veranderen. Ze hoeven niet mee 
te doen met Kerst of Sinterklaas bijvoorbeeld, maar ook niet in de weg 
zitten.’ (vrouw, 23 jaar, autochtone Nederlander, mbo)

‘De integratie is mislukt. Veel (islamitische) immigranten integreren niet 
en proberen juist ons hun levenswijze op te dringen. Ik als vrouw zijnde 
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wordt door hun nageroepen en nagesist als ik op straat loop. Ik ben wes-
ters gekleed en dat mag blijkbaar niet. Scholen en bedrijven passen zich 
aan, geen kerstversieringen, hahal eten enz. Niet wij, maar de immigran-
ten dienen zich aan te passen.’ (vrouw, 63 jaar, autochtone Nederlander, 
hbo/wo)

Ook in de groepsgesprekken onder autochtone Nederlanders wordt dit 
thema aangehaald, een vrouwelijke deelneemster merkt op dat zij zich 
in haar buurt minder prettig voelt:

‘Ik woon hier dichtbij. Echt multi multi culti. Zeker in de zomer realiseer ik 
me dat ik vrouw ben. Vrouwen met sluier of burka. Dat voelt onprettig 
met bepaalde blootheid. Vooral aan de bovenkant, hoe jongens naar je 
kijken. Dat is beperkender. Dat merk ik echt in mijn omgeving.’ (Groep I, 
autochtone Nederlanders)

Het grote belang dat de Nederlandse bevolking aan culturele aanpassing 
hecht, lijkt ook te worden weerspiegeld in de opvatting dat mensen 
met een migratieachtergrond hun cultuur en gewoonten meer dan nu 
moeten loslaten (zie tabel 2.6, enquête onder autochtone Nederlanders). 
Over de afgelopen tien jaar vindt meer dan de helft dat mensen met 
een migratieachtergrond hun cultuur en gewoonten moeten loslaten. 
Dit aandeel is stabiel gebleven over de tijd heen. Ook vindt een derde dat 
de meeste mensen hun best doen om te integreren in Nederland, maar 
ook een derde deelt deze mening niet. Ten opzichte van 2009 is dit niet 
veranderd.

Er zijn onderlinge verschillen in deze opvattingen over (de bereidheid 
tot) aanpassing (zie tabel 2.7). Hogeropgeleiden en jongeren vinden min
der vaak dat mensen met een migratieachtergrond hun cultuur moeten 
loslaten en zijn vaker van mening dat mensen met een migratieachter
grond hun best doen om te integreren dan lageropgeleiden en ouderen 

Tabel 2.5 ‘Wat gaat er niet goed op het gebied van integratie?’, bevolking van 18+, 2019/4a

autochtone Nederlanders (groeps-
gesprekken en enquête) Turkse/Marokkaanse Nederlanders Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders

– geen respect voor en aanpassing 
aan Nederlandse cultuur

– Nederlandse normen en waarden 
niet gerespecteerd

– procedures rondom toelating duren 
te lang

– nieuwkomers worden voor-
getrokken bij woningen

– slecht spreken van de Nederlandse 
taal

– gescheiden scholen

– taalachterstand bij eerste generatie
– discriminatie
– niet altijd thuis voelen
– meer racisme, minder acceptatie, 

tegenreactie
– polarisatie
– criminaliteit

– taalachterstand bij eerste generatie, 
tweede generatie moet alles  regelen

– segregatie
– eerste generatie houdt vast aan 

cultuur
– etnisch profileren
– discriminatie
– meer onbegrip
– weinig empathie

a Deelnemers aan de cob-enquête en aan de groepsgesprekken is gevraagd wat er niet goed gaat rondom het thema integratie.

Bron: cob-groepsgesprekken 2019/4
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Tabel 2.6 Opvattingen over de multiculturele samenleving, bevolking van 18+, 2009-2019 (in procenten)a

2009/4 2015/3 2019/4

Allochtonen/mensen met een migratieachtergrond moeten hun eigen 
cultuur en gewoonten meer dan nu loslaten.

(zeer) oneens 18 15 17

zeer (eens) 56 54 56

De meeste allochtonen/mensen met een migratieachtergrond doen hun 
best om te integreren in Nederland.

(zeer) oneens 35 31 31

zeer (eens) 34 34 32

a In 2019 kreeg de helft van de personen in de vraagstelling ‘allochtonen’ en de andere helft ‘personen met migratieachtergrond’ voor-
gelegd. Deze twee groepen weken niet af in hun antwoorden.

Bron: cob 2009/4, 2015/3 en 2019/4

Tabel 2.7 Opvattingen over de multiculturele samenleving ((helemaal) mee eens), bevolking van 18+, 2019/4  
(in procenten)a, b

Allochtonen/mensen met een migratie-
achtergrond moeten hun eigen cultuur en 
gewoonten meer dan nu loslaten.

De meeste allochtonen/mensen met een 
migratie achtergrond doen hun best om te 
 integreren in Nederland.

allen 56 32

man 60 30

vrouw 52 33

18-34 jaar 48 35

35-54 jaar 52 34

≥ 55 jaar 66 28

lager opgeleid 70 22

middelbaar opgeleid 59 27

hoger opgeleid 43 44

stemintenties:

cda 64 28

PvdA 49 44

sp 56 24

vvd 62 37

pvv 90 10

gl 18 65

D66 28 54

cu/sgp 42 34

FvD 83 13

gaat niet stemmen 63 20

weet niet 55 30

a In 2019 kreeg de helft van de personen in de vraagstelling ‘allochtonen’ en de andere helft ‘personen met migratieachtergrond’ voor-
gelegd. Deze twee groepen weken niet af in hun antwoorden.

b Vetgedrukte cijfers geven aan dat de subgroep significant afwijkt (bij p < 0,01) van de andere subgroepen.

Bron: cob 2019/4
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(55 jaar en ouder). Ook hier zijn er grote verschillen naar partijvoor
keuren: van de GroenLinks en D66aanhangers vindt een minderheid 
dat mensen met een migratieachtergrond hun cultuur en gewoonten 
moeten los laten, terwijl van de nietstemmers en stemmers op cda, vvd 
en vooral de pvv en FvD een ruime meerderheid dat vindt. Eenzelfde 
patroon zien we bij de vraag of mensen met een migratieachtergrond 
hun best doen om te integreren: een meerderheid van de GroenLinks en 
D66 aanhangers vindt van wel, bij pvvaanhangers (10%) en FvDaanhan
gers (13%) is juist een klein deel deze mening toegedaan.

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen om 
toenemende diversiteit
Al met al noemen autochtone Nederlanders meer zorgen dan goede 
punten rondom integratie. Ook hebben we de autochtone Nederlan
ders gevraagd naar de ontwikkelingen in immigratie in de Nederlandse 
samenleving de afgelopen vijftig jaar. Een van de veranderingen die men 
aangeeft, is dat er steeds meer mensen met een migratieachtergrond 
in Nederland wonen en dat de achtergronden ook steeds diverser zijn. 
We vroegen de autochtone respondenten hun mening over deze ontwik
keling aan te geven. Bijna de helft (45%) geeft aan zich zorgen te maken 
om deze ontwikkeling. Een zesde vindt het positief, en ruim een kwart 
ziet de ontwikkeling wel, maar vindt er verder niet zoveel van.

Een aantal mensen geeft een toelichting op zijn of haar antwoord. 
De mensen die zich zorgen maken om deze ontwikkeling benoemen met 
name dat het de Nederlandse normen en waarden onder druk zet. Vaak 
met termen als: ‘wordt afgebroken’, ‘af worden genomen’ en ‘vreemde in 
eigen land’. Ook wordt genoemd dat ‘zij’ hun religie  opdringen.

‘Ik merk dat ik me steeds meer niet fijn voel bij het feit dat er mede-
landers zijn die het naar mijn idee steeds meer voor elkaar krijgen om 
Nederland te veranderen.’ (vrouw, 67 jaar, lbo)

Ook ‘structurele’ aspecten worden soms genoemd, maar minder vaak: 
overlast, onveiligheid, bedreiging, ze houden te veel hun hand op / druk 
op sociaal stelsel, pakken woningen af en er zijn te veel economische 
vluchtelingen. Vaak wordt er bij gezegd dat echte vluchtelingen welkom 
zijn; die willen zich ook aanpassen en zijn blij dat ze hier zijn. Dit is 
vergelijkbaar met eerdere onderzoeken. In 2016 – tijdens de vluchtelin
gencrisis – gaf bijvoorbeeld ook het merendeel van de Nederlanders aan 
zich wel zorgen te maken over hoe het nu verder moet met de vluchte
lingen, maar tegelijkertijd dat opvang ook een morele plicht is (zie cob 
2016|2: 3252).

De mensen die zeggen ‘ik vind er niet zoveel van’ zeggen dat ze er 
geen last van hebben of dat het een ontwikkeling is die er al veel langer 
is, dat ze er geen problemen mee hebben. Ook zegt iemand: de ontwik
keling zegt me niet zoveel, er is een verandering in hoe ermee wordt 
omgegaan.

Figuur 2.1 Zorgen over toenemende  
diversiteit, bevolking van 18+, 2019/4
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Mensen die het een positieve ontwikkeling vinden, zeggen dat mensen 
met een migratieachtergrond bijdragen aan de economie of in cultureel 
opzicht een verrijking zijn: je kan van elkaar leren, je kunt anderen ont
moeten, er komen meer perspectieven en verschillende keukens.

Zorgen over taalachterstand
Naast culturele aanpassing op het gebied van tradities en gewoonten 
noemen autochtone Nederlanders als zorg bij integratie vaak dat men
sen met een migratieachtergrond de Nederlandse taal niet beheersen:

‘Er zijn te veel mensen die te slecht Nederlands spreken en schrijven en 
hier wordt te weinig tegen gedaan. Mensen houden te veel van de eigen 
cultuur en passen zich te weinig aan. Tradities en geloof houden oké, 
maar aanpassing en integreren is noodzaak als ze hier willen wonen.’ 
(vrouw, 35 jaar, autochtone Nederlander, lbo)

‘Mensen die al heel lang in Nederland wonen, spreken nog steeds slecht 
Nederlands, vooral de eerste Turken en Marokkanen die hier kwamen.’ 
(vrouw, 61 jaar, autochtone Nederlander, lbo)

‘Welke integratie? Het overgrote deel van de migranten neemt niet 
eens de moeite om de taal te leren, laat staan onze gewoontes.’ 
(vrouw, 48 jaar, autochtone Nederlander, hbo/wo)

In de groepsgesprekken met mensen met een migratieachtergrond 
wordt dit ook benoemd, maar dan gaat het over de taalachterstand van 
de eerstegeneratiemigranten. Ze spreken na al die jaren in Nederland de 
taal nog niet goed. Na een toelichting van de antwoorden blijkt dat deel
nemers met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond over hun 
eigen ouders spreken, terwijl deelnemers met een Surinaamse of Antil
liaanse migratieachtergrond deze taalachterstand niet bij hun ouders 
signaleren, maar bij migranten uit Marokko en Turkije. In Suriname 
en op de Nederlandse Antillen sprak de eerste generatie migranten al 
Nederlands. Een weergave van de discussie in groep VI met deelnemers 
met een Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond:

A: ‘Eerste generatie waarvan niet iedereen Nederlands sprak, gewoon in 
het algemeen. Iedereen die de taal niet beheerst. Sommigen willen het 
ook niet.’ (Groep VI, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)

A: ‘Ik zeg je eerlijk, geen enkele Surinamer die geen Nederlands kan. 
Soms een beetje woorden omdraaien.’

(…)

B: ‘Ik heb mezelf ook in m’n verleden betrapt en dat ik een vrouw met 
een hoofddoek zag en dat ik dacht: oh die kan geen Nederlands. Stigma-
tiserend beeld.’

C: ‘De Nederlandse taal, meer bij de Marokkanen en Turken. Dat de 
eerste generatie gewoon meedoet met de tweede generatie omdat 
ze vanuit huis niet de kans hebben gekregen of ze willen het ook niet. 
De tweede generatie regelt alles voor de eerste.’
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A: ‘Ze willen gewoon niet. Sommigen Turkse mensen wonen hier 32 jaar 
en ze willen niet.’

Zorgen over overlast en criminaliteit
Een ander aspect dat volgens de deelnemers aan de groepsgesprekken 
niet goed gaat op het gebied van integratie is dat enkele tweede en 
derdegeneratiejongeren zich afkeren van de maatschappij. Ze kiezen 
voor de criminaliteit. Dit wordt kort besproken in een groepsgesprek 
met autochtone Nederlanders, waar de meeste deelnemers geen directe 
ervaring met deze criminaliteit hebben, maar uit de media vernemen dat 
de drugscriminaliteit is toegenomen. Deelnemers die in een gemengde 
wijk wonen, benoemen wel de overlast door kleine criminaliteit door 
een groep jongens met een migratieachtergrond.

Ook in de andere groepsgesprekken wordt gewezen naar jongeren 
met een Marokkaanse migratieachtergrond. Een weergave uit de groeps
discussie met Marokkaanse/Turkse Nederlanders:

A: ‘Ja, ik kan wel iets zeggen. Maar ik denk dat ik dan een bom laat ont-
ploffen. Heel veel jongeren zijn ontspoord. Slechte opvoeding. Dan heb 
ik het over de mocro-maffia in Amsterdam. Mijn man is zorgmedewerker 
bij een detentiecentrum. Hij zegt: merendeels zit het vol met buiten-
landers. Dan is er iets niet goed gegaan in die opvoeding.’ (Groep VII, 
Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

Moderator: ‘Laat ze nu een bom vallen?’

B: ‘Ik denk dat ze wel gelijk heeft. Je kan ’t niet ontkennen, iedereen ziet 
het wel. Het is niet echt alleen buitenlanders, ook veel Nederlanders. 
Maar ik zie ook heel veel, die jeugd van tegenwoordig, die de weg kwijt 
zijn.’

C: ‘Het ligt niet alleen aan de opvoeding. Ook aan de mensen waar je 
mee omgaat. Ik ken een paar mensen waarvan ik weet dat ze hele fat-
soenlijke ouders hebben en die zoon gaat met een paar slechte jongens 
om die criminaliteit als pad hebben gekozen.’

A: ‘Ja ik merk dat. Maar het is niet zo dat de Nederlandse jongeren heel 
braaf zijn.’

Ook in een andere groepsdiscussie met deelnemers met een Marok
kaanse of Turkse migratieachtergrond wordt geconstateerd dat een deel 
van de jongeren de verkeerde kant opgaat. Ze kiezen voor criminaliteit of 
ze radicaliseren. Dit horen we niet terug in de gesprekken over jongeren 
met een Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond. Enkele deel
nemers met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond constateren 
echter wel dat sommige Marokkaanse Nederlanders het criminele pad 
op gaan:

‘Het valt me op dat de ouders niet helemaal doorhebben wat hun kinde-
ren doen. Ik weet niet precies waar het aan ligt. Zit een soort gat tussen. 
Ik denk dat Surinamers en Antillianen eerst in de spotlight stonden, maar 
nu zijn het de Turken en vluchtelingen die vooral in het nieuws komen.’ 
(Groep VIII, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)
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‘Veel jongeren zitten met een identiteitscrisis, waar horen we nou bij? 
Het fenomeen jihadisten, radicalisering, dan denk ik: waar komt dat 
door? Dat hadden we eerst helemaal niet. Hoe kunnen ze zo beïn-
vloed worden om ergens naar een heilig land te gaan om te strijden?’ 
(Groep V, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

Zorgen over segregatie
Wanneer we vervolgens doorpraten over wat er minder goed gaat met 
integratie, wordt in vrijwel alle groepen benoemd dat er sprake is van 
segregatie. Migranten zijn in dezelfde wijken gaan wonen (of geplaatst) 
en hebben hierdoor minder contact met mensen met een Nederlandse 
achtergrond. Het is daardoor ook moeilijker om te integreren. In de 
woorden van enkele deelnemers:

‘Waar ik voorheen ouders met Nederlanders zag converseren, zie ik nu 
toch zwarte buurten. Ik ben opgegroeid in Slotervaart, en dat is een 
soort nieuwe Bijlmer geworden. Het is geen gemengde wijk meer en ik 
denk daardoor dat ook de acceptatie minder wordt en daardoor meer 
in het oog springt.’ (Groep VII, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

‘De Bijlmer, Hoogvliet Rotterdam, waar het fout is gegaan en ze echt 
alle nieuwkomers hebben samen gestopt. Alle Antillianen bij elkaar 
en Surinamers (…) waar ze echt met de witte Nederlanders moesten 
verbinden, dat gebeurde niet.’ (Groep VIII, Surinaamse/Antilliaanse 
Nederlanders)

In mindere mate worden ook zorgen geuit over de scheiding van kin
deren op scholen, maar een deelneemster die zelf op een islamitische 
school heeft gezeten, ziet er ook voordelen van in:

A: ‘Ja de scholen, zwarte scholen en islamitische scholen krijgen veel 
minder mee hoe we het hier doen.’ (Groep I, autochtone Nederlanders )

B: ‘Mijn neefjes zitten op een islamitische school, Sinterklaas wel 
gevierd, Kerst niet. Ik ben erg van openbare scholen, zo opgroeien 
dat je alle verschillen ziet. Ik vind het jammer dat mensen zich toch 
dan gaan groeperen in aparte scholen, zoals een islamitische school.’ 
(Groep V, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

C: ‘Ik vind het juist een fijn goed, ik ben er juist dankbaar voor. Want je 
zit niet alleen op school, ik zat op karate en op zwemles en ben naar de 
vu gegaan, ben netjes afgestudeerd. Het zal niet per se een probleem 
moeten zijn. Mijn ouders wilden de islamitische identiteit behouden. 
Ik heb deels op een katholieke en deels op een islamitische school 
gezeten.’

Zorgen om discriminatie
In de gesprekken met deelnemers met een Surinaamse/Antilliaanse 
achtergrond en in die met deelnemers met een Turkse/Marokkaanse 
achtergrond wordt genoemd dat (arbeidsmarkt)discriminatie een van 
de negatieve aspecten is van integratie en een aspect waarmee ze zelf 
ervaring hebben.
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‘Je wordt nog steeds gediscrimineerd. Je hoort het en je ziet het, zoals de 
boerkaregeling, want iedereen is vrij om te doen wat die wil.’ (Groep III, 
Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

‘En de acceptatie is minder geworden. Er wordt vijandiger gekeken.’ 
(Groep V, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

‘Discriminatie op de werkvloer en bij sollicitatiegesprekken. Ik denk dat 
dat blijft.’ (Groep IV, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)

‘Er wordt nog steeds etnisch geprofileerd. Mijn vader dan, dat hij echt 
zijn auto aan de kant moet zetten.’ (Groep IV, Surinaamse/Antilliaanse 
Nederlanders)

Terwijl bij culturele tradities vanuit iedereen de roep om onderling 
begrip groot is en autochtone Nederlanders het belang van westerse 
waarden van vrijheid en gelijkheid vaak benadrukken, lijken de discri
minatoire ervaringen van mensen met een migratieachtergrond weinig 
gezien en gehoord te worden. In de groepsgesprekken onder autochtone 
Nederlanders komt het thema discriminatie maar kort ter sprake. Som
mige deelnemers geven aan dat hier een verantwoordelijkheid ligt voor 
werkgevers, anderen noemen weer dat mensen met een migratieach
tergrond snel de discriminatiekaart trekken. Zij vinden dat mensen met 
een migratieachtergrond te veel zich een slachtofferrol laten aanmeten 
en zaken benoemen als racisme of discriminatie.

A: ‘Slachtofferrol. Er was pas op tv dat iemand zegt ik word gediscrimi-
neerd want ik ben al 6 keer afgewezen.’ (Groep II, autochtone Nederlan-
ders)

B: ‘Ja, maar Nederlanders ook.’

A: ‘Ja, dus het is de slachtofferrol.’

‘Wij behandelen alle leerlingen gelijk maar sommige zeggen: jullie dis-
crimineren ons! Nee, helemaal niet. Maar dat zeggen ze wel.’ (Groep I, 
autochtone Nederlanders)

‘We durven niks te zeggen. Ook op kantoor, ik kan niks meer zeggen. 
Want je wordt meteen een racist.’ (Groep II, autochtone Nederlanders)

Het onderlinge onbegrip en de deels ‘dubbele’ houding van autochtone 
Nederlanders ten aanzien van discriminatie kwam ook naar voren in het 
cob uit 2017. Alhoewel een groot deel van de Nederlanders van mening 
is dat discriminatie er is en ook is toegenomen, vindt tegelijkertijd bijna 
drie op de vier Nederlanders dat er te snel wordt geroepen dat iets discri
minatie is (‘de discriminatiekaart trekken’) (cob 2017|2: 3656).

2.4 Polarisatie en verbinding?

Uit cob 2019|1 kwam naar voren dat Nederlanders verreweg de meeste 
spanningen signaleren tussen mensen met en zonder een migratie 
achtergrond, meer dan sociale conflicten tussen andere groepen. 
Ruim twee derde deel (69%) gaf aan dat er een conflict was tussen 
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 mensen met en zonder een migratieachtergrond, in 2012 was dat nog 
57% (het aantal mensen dat een zeer groot conflict aangaf, was 12% in 
2012 en 17% in 2019). De ervaren spanningen lijken dus in de tussen
liggende jaren te zijn toegenomen. Ook is de ervaren spanning in 
Nederland hoog in vergelijking met andere eulidstaten (cob 2019|1: 
3334). Ander onderzoek wijst erop dat spanningen met name als groot 
worden ervaren tussen autochtonen en migranten met een islamitische 
achtergrond.10

Een vijfde van de Nederlanders ervaart veel spanningen tussen 
groepen
Aan Nederlanders is gevraagd in hoeverre zij spanningen ervaren tussen 
autochtone Nederlanders en mensen met een migratieachtergrond en 
dit uit te drukken in een cijfer, waarbij een 1 staat voor helemaal geen 
spanning en een 10 voor zeer veel spanning) (figuur 2.2). Een relatief 
kleine groep van ongeveer een vijfde (18%) geeft aan (zeer) veel spannin
gen te ervaren; zij geven een cijfer van 8 of hoger. De middengroep, die 
wel spanningen ervaart, maar wat minder sterk (6 of 7), is het grootst en 
bestaat uit de helft van de Nederlanders. Ongeveer een derde (32%) geeft 
aan weinig tot geen spanningen te ervaren (een cijfer van 5 of lager).

Lageropgeleiden ervaren bijna drie keer zoveel spanningen als 
hogeropgeleiden
Bij de groep die veel spanningen ervaart, zien we een groot verschil 
naar opleidingsniveau (zie tabel 2.8). Iets minder dan een derde (29%) 
van de lageropgeleiden ervaart veel spanningen, dat is bijna drie keer 
zo veel als bij de hogeropgeleiden (11%). Ouderen (55 jaar en ouder) 
ervaren ook meer spanningen tussen autochtonen en mensen met een 
migratieachtergrond dan jongeren (1834 jaar), maar de verschillen zijn 
niet groot. Mannen en vrouwen denken min of meer hetzelfde over dit 
onderwerp. De ervaren spanning is relatief groot bij de pvvstemmers 
(43%). Aanhangers van de andere politieke partijen verschillen onderling 
niet zo veel, al valt op dat onder de cu/sgpstemmers weinig mensen veel 
spanningen ervaren.

Een derde vindt dat autochtonen en mensen met een 
migratieachtergrond goed met elkaar omgaan
Aan respondenten zijn stellingen voorgelegd over de kwaliteit en kwan
titeit (hoeveelheid) van de sociale interacties tussen mensen met en 
zonder een migratieachtergrond (zie tabel 2.9). Wat betreft de kwaliteit 
is gevraagd in hoeverre men vindt dat autochtone Nederlanders en 
mensen met een migratieachtergrond meestal goed met elkaar omgaan. 
De omvang van de groepen die dit positief of juist negatief zien, is in lijn 
met het beeld bij de ervaren spanningen. Ongeveer een derde (34%) ziet 
dit positief en is (sterk) van mening dat autochtonen en mensen met een 
migratieachtergrond meestal goed met elkaar omgaan. Ongeveer een 
vijfde (22%) vindt dat het niet goed gaat en is het (helemaal) niet eens 
met deze stelling. De grootste groep neemt een tussenpositie in (39%).

Vervolgens is gevraagd of groepen te weinig onderling contact heb
ben. De grootste groep – wat minder dan de helft van de Nederlanders – 

Figuur 2.2 Ervaren spanningen 
tussen autochtone Nederlanders 
en personen met een migratie-
achtergrond, bevolking van 18+, 
2019/4 (in procenten)a
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a ‘Hoe groot is, volgens jou, in Neder-
land de spanning tussen autochtone 
Nederlanders en mensen met een 
migratieachtergrond? (1 helemaal geen 
spanning – 10 zeer veel spanning).’

Bron: cob 2019/4

10 Zie bijvoorbeeld J. Dagevos en 
W. Huijnk, Segmentatie langs etnische 
grenzen, in: C. Vrooman, M. Gijsberts 
en J. Boelhouwer (red.), Verschil in 
Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 
2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2014: 255-280.
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onderschrijft deze stelling. Ruim een derde staat hier neutraal tegenover 
en slechts een klein deel (13%) is het (helemaal) oneens met de stelling 
dat autochtone Nederlanders en mensen met een migratieachtergrond 
te weinig contact hebben met elkaar.

Geen breed gedeelde ervaring van grote conflicten, wel van 
groepsspanningen en polarisatie
In figuur 2.2 zagen we dat 68% spanningen ziet tussen autochtone 
Nederlanders en mensen met een migratieachtergrond, maar dat 
slechts een klein maar substantieel deel daarvan (18%) grote spanningen 
ziet. Dat beeld zien we ook terug in de groepsgesprekken. De meeste 
deelnemers vinden de term ‘conflict’ te scherp, maar zien wel menings
verschillen, polarisatie, toenemend wijzij denken en soms ook wel 
spanningen. Net als in de open antwoorden van de enquête wordt in 
dit kader Zwarte Piet genoemd, door meerdere deelnemers uit zowel de 

Tabel 2.8 Veel ervaren spanningen (score 8-10) tussen autochtone Nederlan-
ders en mensen met een migratieachtergrond, bevolking van 18+, 
2019/4 (in procenten)a

allen 18

man 17

vrouw 18

18-34 jaar 16

35-54 jaar 17

≥ 55 jaar 21

lager opgeleid 29

middelbaar opgeleid 16

hoger opgeleid 11

stemintenties:

cda 17

PvdA 8

sp 14

vvd 14

pvv 43

gl 10

D66 13

cu/sgp 4

FvD 32

gaat niet stemmen 30

weet niet 14

a Vetgedrukte cijfers geven aan dat de subgroep significant afwijkt (bij p < 0,01) van de 
andere subgroepen.

Bron: cob 2019|4
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Tabel 2.9 Beoordeling van de kwaliteit en hoeveelheid van contacten tussen Nederlanders met en zonder migratie-
achtergrond, 2019/4 (in procenten)a

In Nederland hebben autochtonen en  
mensen met een migratieachtergrond  
te weinig contact met elkaar.

In Nederland gaan autochtonen en  
mensen met een migratieachtergrond 
meestal goed met elkaar om.

(zeer) oneens 13 22

neutraal 37 39

(zeer) eens 43 34

ik weet het niet 7 5

zeer (eens) zeer (eens)

allen 43 34

man 47 36

vrouw 39 33

18-34 jaar 44 34

35-54 jaar 40 37

≥ 55 jaar 44 32

lager opgeleid 37 25

middelbaar opgeleid 40 33

hoger opgeleid 50 43

stemintenties:

cda 37 40

PvdA 60 43

sp 50 26

vvd 40 45

pvv 27 10

gl 67 54

D66 60 42

cu/sgp 46 46

FvD 31 35

gaat niet stemmen 44 25

weet niet 39 28

a Vetgedrukte cijfers geven aan dat de subgroep significant afwijkt (bij p < 0,01) van de andere subgroepen.

Bron: cob 2019/4

Surinaamse/Antilliaanse als de Turkse/Marokkaanse groep. De dis
cussie rondom Zwarte Piet zet groepen tegenover elkaar, zo is de 
gedachte.

Bij de autochtone groep worden niet direct grote spanningen 
genoemd tussen groepen mensen met en zonder migratie
achtergrond. Er wordt volgens hen op dit moment weinig over 
geschreven in de media. Bepaalde onderwerpen, zoals aanslagen van 
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moslimextremisten en de radicalisering van jongeren, lijken wat meer 
naar de achtergrond te zijn verdwenen. Ook geven zij aan geen recente 
persoonlijke ervaringen te hebben met grote spanningen tussen groe
pen in de eigen omgeving. Tegelijkertijd wordt ook bij de autochtone 
groep polarisatie genoemd en toenemend wijzij denken en de (nega
tieve) rol die politiek Den Haag en (sociale) media hierbij spelen.

Samenleven in een multiculturele wijk gaat doorgaans best goed
De meeste deelnemers met een migratieachtergrond geven in de 
gesprekken aan dat het samenleven in de multiculturele samenleving 
best goed gaat. In vrijwel alle groepsdiscussies geven ze aan dat dit 
samenleven wel afhangt van de stad, het stadsdeel of de wijk waarin je 
woont. In bepaalde buurten wonen mensen met verschillende culturele 
achtergronden door elkaar, terwijl in andere delen van Nederland dit 
niet het geval is. Sommige benoemen dat juist mensen met een migra
tieachtergrond onderling goed met elkaar op kunnen schieten, vanwege 
een gedeeld gevoel, en dat ze daardoor meer begrip hebben voor elkaar.

‘Bij migranten onder elkaar, die begrijpen elkaar wel sneller heb ik het 
idee.’ (Groep III, Surinaamse/Antilliaanse Nederlanders)

‘Ik vind best wel goed, met name de niet-westerse allochtonen kunnen 
het goed met elkaar vinden. Alle mensen met een andere achtergrond 
kunnen het goed met elkaar vinden (…) ze hebben allemaal toch een 
beetje hetzelfde gevoel, omdat ze toch ergens anders vandaan komen.’ 
(Groep IV, Turkse/Marokkaanse Nederlanders)

Door anderen worden juist wel expliciet spanningen tussen migran
tengroepen onderling benoemd, bijvoorbeeld die binnen de groep van 
Nederlanders met een Turkse afkomst.

Tabel 2.10 Ervaren spanningen in de groepsgesprekken met mensen met een migratieachtergrond, 2019/4

Turkse of Marokkaanse achtergrond Surinaamse of Antilliaanse achtergrond

– Meer meningsverschillen. Dat woord conflict, het kan 
wel. maar ik denk wel meer meningsverschillen.

– Ik heb dat gevoel niet.
– Ik ondervind het helemaal niet.
– Niet specifiek conflict tussen bepaalde bevolkings-

groepen.
– Is dat er dan? Het gaat weer komen denk ik. Het hele 

 Sinterklaas en Zwarte Piet-verhaal. Dat ontstaat meer 
vanuit de Surinaamse mensen, donkere mensen.

– Beide eigenlijk, wrijvingen en spanningen. Dat blijkt 
uit mijn omgeving, aan het werk, in de supermarkt. 
 Mensen die vijandig reageren.

– Je ziet het niet, maar die zijn er wel.

– December komt er weer aan, verhaaltje komt weer aan 
(…). Soms zie je bepaalde berichten dat je denkt van ik wil 
niet meedoen met de discussie. Dan zie je wel die span-
ning deze periode.

– Mijn jongste gaat naar de basisschool (…). Veel Turken en 
Marokkanen zitten er op. Ze hebben ook een regel: op 
school praat je Nederlands. Ik vind die regel heel goed, 
want ik vind het ook jammer als ik dingen niet mee krijg. 
Maar het zorgt voor veel spanningen en gedoe en onbe-
grip. Van ik begrijp jou niet en jij mij niet. Dit zorgt voor 
spanningen.

– Ja, op sociale media natuurlijk. Je hoeft maar rtl-nieuws 
te bekijken en je ziet Nederlanders en andere bevolkings-
groepen naar elkaar roepen.

Bron: cob-groepsgesprekken 2019/4
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Met name Turkse en Marokkaanse Nederlanders ervaren polarisatie 
en spanningen
In de groepsgesprekken met deelnemers met een Turkse of Marokkaanse 
achtergrond kwam de (toenemende) polarisatie in de Nederlandse 
samenleving het meest aan bod. Dit gaat dan niet alleen over wat er in 
bepaalde wijken plaatsvindt en hoe groepen daar samenleven. Genoemd 
wordt dat tegenstellingen tussen groepen door sociale media en politiek 
Den Haag worden versterkt en uitvergroot. Aangegeven wordt dat de 
vrijheid van meningsuiting soms misbruikt lijkt te worden om anderen 
doelbewust te kwetsen. Groepen komen steeds meer tegenover elkaar te 
staan. Een weergave van de discussie uit groep V (Turkse/Marokkaanse 
achtergrond):

A: ‘(…) de polarisatie en wat ik om me heen zie dat mensen echt tegen-
over elkaar staan vind ik toch jammer.’

B: ‘Ik heb het idee dat ’t er altijd al was, maar dat ’t meer aandacht krijgt 
via social media.’

C: ‘Het was er waarschijnlijk altijd al, maar we zijn ons er nu van bewust. 
Racisme enzovoort kan niet, maar het gebeurt nog.’

(…)

D: ‘Moreel verval, het schofterige wat je ook in de politiek ziet. Iedereen 
roept maar wat, ook op social media. Je kunt beschaafd met elkaar in 
discussie gaan, maar echt schelden en wat jij zegt: polarisatie.’

E: ‘De term vrijheid van meningsuiting wordt vaak gebruikt om bepaalde 
uitingen die kwetsend zijn voor bepaalde groepen in de samenleving te 
legitimeren.’

D: ‘Ik vind dat je alles moet kunnen zeggen hoor, maar het verandert in 
schelden.’

Dit horen we minder sterk terug in de gesprekken met deelnemers met 
een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. De toenemende polarisa
tie wordt vooral in verband gebracht met de islam en moslims. Uit een 
groepsgesprek met Turkse en Marokkaanse Nederlanders (groep III):

A: ‘Ik denk ook dat het een grote angst is voor de islam en dat belemmert 
ook het samenkomen.’

B: ‘Mensen willen nog steeds niet beseffen dat de terroristen niet de 
islam zijn.’

C: ‘Vooral door neppe nieuwsgeving, want er wordt alleen maar angst 
gezaaid. Met angst over straat lopen, wijken voor een hoofddoek. Het is 
voor niemand goed.’

In de groepen wordt aangegeven dat de gesignaleerde angst van veel 
autochtone Nederlanders voor de islam de spanningen voedt en de 
integratie niet ten goede komt. Dit baart verschillende deelnemers 
zorgen. Vooral wanneer er terroristische aanslagen zijn gepleegd, hangt 
de spanning in de lucht. Vrouwen met een Turkse of Marokkaanse 
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 migratieachtergrond zeggen bijvoorbeeld te worden aangesproken op 
het dragen van een hoofddoek. Er is het gevoel – en de ervaring – ter 
verantwoording te worden geroepen. Hierover zegt een deelneemster 
van groep VII (Turkse/Marokkaanse Nederlanders):

‘Een paar jaar geleden was ik een paar dagen ziek en toen was er een aan-
slag gepleegd door is en de dag dat ik ging werken stapte ik in de bus om 
naar Utrecht centraal te gaan. Ik zei: goedemorgen. De buschauffeur wei-
gert te vertrekken (…) Dus ik zei: meneer wat is er aan de hand waarom 
rijdt u niet? En hij zei: ja ja is en wat ze hebben gedaan. Ik ga niet verder 
rijden totdat jij je ertegen hebt uitgesproken.’

Samenleven en onderling contact is een gedeelde 
verantwoordelijkheid
Dat er bepaalde spanningen zijn tussen mensen met en zonder 
migratieachtergrond komt zowel naar voren uit de enquête als uit de 
groepsgesprekken. Een vervolgvraag die we stelden, is wie hier nu eigen
lijk verantwoordelijk voor is. In de enquête hebben we gevraagd wie 
er meer moet doen om de relaties tussen autochtone Nederlanders en 
Nederlanders met een migratieachtergrond te verbeteren (zie tabel 2.11).

Autochtone Nederlanders vinden ook dat er op dit vlak een 
gedeelde verantwoordelijkheid ligt voor beide partijen en ook voor de 
Nederlandse overheid. Alhoewel de overheid verantwoordelijk wordt 
gehouden, heeft men er per saldo weinig belastinggeld voor over om 
problemen rondom integratie aan te pakken (zie tabel 1.4 in hoofd
stuk 1). Duidelijk is ook dat het zwaartepunt van de inspanningsverplich
ting bij mensen met een migratieachtergrond wordt gelegd. Ruim de 
helft (55%) vindt dat mensen met een migratieachtergrond (veel) meer 
moeten doen om de onderlinge banden te versterken (categorie 4 en 5 
samengenomen). Bijna vier op de tien Nederlanders (38%) geeft aan dat 
(ook) autochtone Nederlanders meer zouden moeten doen om de onder
linge relaties te verbeteren.

Ook in de groepsgesprekken met autochtone Nederlanders komt terug 
dat alle partijen een rol hebben bij het verbeteren van de onderlinge 

Tabel 2.11 De verantwoordelijkheid voor de onderlinge sociale relaties, bevolking van 18+, 2019/4 (in procenten en gemid-
delden)a

1 = hoeft 
niets meer 
te doen 2 3 4

5 = moet 
veel meer 
doen weet niet

gemid-
deld (excl. 
weet niet)

mensen met een migratieachtergrond 3 4 29 31 24 9 3.8

autochtone Nederlanders 6 9 38 28 10 9 3.3

overheid 5 9 32 27 15 11 3.4

a ‘Volgens sommige mensen moet er meer gedaan worden om de relaties tussen autochtone Nederlanders en Nederlanders met een 
migratieachtergrond te verbeteren. In hoeverre vind je dat de volgende groepen en partijen daar meer aan moeten doen? (1= hoeft niet 
meer te doen – 5 = moet veel meer doen)’.

Bron: cob 2019/4
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sociale relaties. Gezegd wordt dat autochtonen zelf meer initiatieven 
kunnen nemen om in contact te komen met en meer begrip te krij
gen voor andere culturen. De politiek wordt ook genoemd. Niet altijd 
vanuit een actieve manier om het contact te bevorderen, maar ook door 
minder polariserend op te treden.

Polarisatie versterkt door de (sociale) media
Een aantal keren zijn de media al aan bod gekomen. Ook in het cob van 
2009 werden de media veelvuldig genoemd als bron van polarisatie 
(zie cob 2009|4). De vraag in hoeverre er te negatief wordt gespro
ken en geschreven over mensen met een migratieachtergrond is ook 
voorgelegd aan de respondenten in deze cobenquête. Bijna de helft 
van de Nederlanders is het (zeer) eens met deze stelling (zie tabel 2.12). 
Ongeveer een vijfde vindt (helemaal) niet dat de media te negatief zijn 
over mensen met een migratieachtergrond. De opinie op dit gebied is 
de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd.

Ook tijdens de groepsgesprekken (met name in de Turkse en Marok
kaanse groepen) benoemen deelnemers de negatieve rol van de media 
bij polarisatie en negatieve of eenzijdige beeldvorming. Een aantal 
keren wordt erop gewezen dat de media de angst voor islam en mos
lims alleen maar groter maken. Groep VII (Turkse/Marokkaanse Neder
landers):

A: ‘Als eerste vind ik dat de media een hele slechte invloed hebben in de 
samenleving. Voorbeeld: islamieten worden heel vaak zwartgemaakt 
in de media, vind ik. Er wordt niet naar andere punten gekeken. Als de 
media iets heel negatiefs zeggen, dan gelooft de samenleving het. 
Terwijl er ook een verhaal aan zit.’

B: ‘Vanaf één kant belicht.’

C: ‘Journalisten doen hun werk niet meer goed. Niet objectief.’

Ook worden de sociale media in dit verband genoemd:

D: ‘Ik vind vooral de verharding op sociale media erg. Onder sommige 
berichten staan zulke nare reacties en dat is echt heel veel. Dan denk ik 

Tabel 2.12 ‘Er wordt in Nederland over het algemeen te negatief gesproken en geschreven over mensen met een migratie-
achtergrond?’, bevolking van 18+, 2009/4, 2015/4, 2019/4 (in procenten)

2009|4 2015|3 2019|4

(zeer) oneens 21 21 20

neutraal 31 29 32

zeer (eens) 46 45 44

ik weet het niet 2 5 3

Bron: cob 2009/4, 2015/3 en 2019/4
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van: ja, mijn buurman of buurvrouw kan ook zo denken. Dat heb ik dan in 
mijn hoofd. Of die vrouw achter de kassa heeft ook die mening van wat 
er op het internet gezegd wordt. Je weet niet meer wat mensen denken.’

Bij deelnemers met een Surinaamse of Antilliaanse migratie achtergrond 
horen we dit minder terugkomen in de gesprekken.

Minder polarisatie door tegengaan van segregatie, gelijke 
behandeling en een open houding
Aan de deelnemers is de vraag voorgelegd wat er tegen polarisatie en 
groepsspanningen gedaan zou kunnen worden. In alle gesprekken 
komt naar voren dat de belangrijkste oplossing moet worden gezocht 
in een meer open en respectvolle houding ten aanzien van elkaar 
en in het tegengaan van gescheiden leefwerelden, met name in wij
ken en scholen, om polarisatie en groepsspanningen tegen te gaan. 
Deze gedachtegang raakt aan wat in de literatuur bekend staat als de 
contacthypothese.11 Deze stelt dat onderling contact, onder bepaalde 
omstandigheden, meer onderling begrip kweekt en tegengas geeft aan 
wederzijdse negatieve beeldvorming. Wederzijds begrip tussen verschil
lende bevolkingsgroepen ontstaat als mensen met elkaar in gesprek 
en contact komen, onder meer omdat ze uitleg kunnen geven over hun 
cultuur.

Meerdere deelnemers spreken hun zorgen uit over gescheiden 
 scholen. Zwarte, en evengoed witte scholen, hebben vooral veel nadelen 
ten opzichte van gemengde scholen. Hiermee bevorder je de integratie 
niet, integendeel, stellen de respondenten. Op openbare of in ieder 
geval gemengde basisscholen wordt het fundament gelegd om ander
mans culturen te leren kennen. Een aantal keren worden islamitische 
scholen genoemd als een belemmering voor de integratie. Uit groeps
gesprek I met autochtone Nederlanders:

A: ‘De zwarte en islamitische scholen krijgen veel minder mee hoe we het 
hier doen.’

B: ‘Op gemengde scholen krijgt iedereen wat mee hoe we het hier 
gewend zijn om te doen.’

A: ‘Wil je cultuur veranderen, dan moet je op de basisschool beginnen. 
Daar leer je met andere culturen en mensen omgaan.’

Iedereen moet een stap zetten, maar jij meer dan ik
Gemengde wijken en scholen zijn een noodzakelijke voorwaarde om 
met elkaar in contact te komen, maar er is meer nodig. De deelnemers 
uit de verschillende groepen erkennen dat verbinding zoeken de oplos
sing is en zien hier een rol voor zichzelf. Door meer kleinschalige, lokale 
initiatieven ontmoet je elkaar en spreek je elkaar, waardoor je meer 
begrip krijgt voor de ander met zijn/haar gebruiken en gewoontes. 
In groep I (autochtone Nederlanders) werden bijvoorbeeld de volgende 
zaken genoemd.

11 G. Allport, The Nature of Prejudice. New 
York: Doubleday Anchor, 1954.
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A: ‘Het verschil wordt ook gemaakt door je eigen gedrag. Bij de derde 
helft van voetbal kun je ze aanspreken en zeggen: kom thee drinken. 
Misschien is dat juist het cultuurverschil dat ze geen bier drinken. Je 
moet dan de veiligheid brengen dat ze gewoon een bakkie thee kunnen 
drinken.’

B: ‘Via de media meer dingen verspreiden. Sire campagnes.’

C: ‘Op plekken als muziekcentra, scholen, buurtcentra, festivals.’

D: ‘Op microniveau samen wat gaan drinken, stukje lopen om de stad te 
verkennen.’

A: ‘Vrijwilligerswerk doen, juist kerken en moskeeën kunnen hier een rol 
in spelen. Dan heb je een gemeenschap bij elkaar. Nodig iemand uit die 
wat komt vertellen.’

E: ‘Publieke figuren een rol laten spelen die iets posten op social media. 
Meer georganiseerd. Met vrijwilligers kijken waar veel migranten zijn en 
daar voorlichting geven.’

F: ‘Successen delen. Enthousiasmeren.’

Deelnemers aan de groepsgesprekken met personen met een tweede
generatiemigratieachtergrond geven onder meer aan dat er simpelweg 
meer acceptatie moet komen bij de autochtone bevolking. Een van de 
deelnemers met een Antilliaanse migratieachtergrond hierover:

‘Accepteer gewoon dat niet iedereen hetzelfde is. Mensen zijn anders. 
Jij bent jij en je mag zo zijn.’ (Groep IV, Surinaamse/Antilliaanse Neder-
landers)

Mensen moeten zich openstellen voor andere culturen, is de gedeelde 
opvatting. Erkend wordt dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan: het 
moet wederzijds zijn. Van beide kanten moet men openstaan voor en 
moeite doen voor contact. Minder overeenstemming is er tussen de 
verschillende groepen bij wie ‘de bal’ nu het meest ligt.

Autochtonen vinden dat de verantwoordelijkheid voor meer onder
ling contact voornamelijk ligt bij mensen met een migratieachtergrond 
(zie tabel 2.11), terwijl mensen met een migratieachtergrond – met 
name die uit de Turkse en Marokkaanse groep – soms aangeven dat juist 
autochtone Nederlanders niet of nauwelijks hiervoor openstaan. In de 
gesprekken wordt gesteld dat juist de autochtone Nederlanders meer 
interesse zouden mogen tonen en hun best mogen doen om in contact 
te komen met mensen met een migratieachtergrond. Voorbeelden hier
van uit groep III en VII (beide met Turkse/Marokkaanse Nederlanders):

‘Ik vind dat iedereen echt z’n best moet doen om contact te maken maar 
het is teleurstelling op teleurstelling. Ik vind dat autochtonen te weinig 
moeite doen.’

‘Als ik in de klas kom met Nederlandse kinderen en de ouders zijn er dan 
bij, en ik zeg goedemorgen dan hoor ik toch niks en dat vind ik jammer, 
terwijl de kinderen wel samen met elkaar spelen.’
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‘Wij hebben altijd straatspeeldag in juni. Wonen best veel Marokkanen 
en Turken in mijn straat. Ik heb het samen met mijn buurvrouw georga-
niseerd. En niemand van de Nederlanders wou meedoen. (…) ze gingen 
in hun eigen voortuin bbq’en. Zo zou je meer contact kunnen krijgen, 
maar dat krijg je niet.’

‘Misschien moeten zij [autochtonen] gaan nadenken, want wij staan 
open.’

Anderen brengen daar tegenin dat je ook zelf in contact kan komen, 
bijvoorbeeld met de ouders van autochtone vriendjes en vriendinnetjes 
van je kinderen. Bij de deelnemers met een Surinaamse of Antilliaanse 
migratieachtergrond horen we deze verhalen niet. De sociale afstand 
– bijvoorbeeld afgemeten aan het aantal gemengde vriendschappen 
of huwelijken met autochtone Nederlanders – is bij de Surinaamse en 
Antilliaanse deelnemers ook minder groot.12 Zij benoemen wel het 
belang van buurthuizen, waarop de afgelopen jaren zo is bezuinigd.

Slot

Integratie en de manieren waarop verschillende groepen in Nederland 
samenleven, zijn thema’s die onverminderd leven. In het cob van 2009 
– precies tien jaar geleden – deed het onderwerp integratie heel wat 
stof en emoties opwaaien. Anno 2019 lijkt dat in eerste instantie bij de 
deelnemers aan de groepsgesprekken minder het geval, maar als men 
doorvraagt over aanverwante problemen rondom de multiculturele 
samenleving, maakt dat alsnog heel wat los.

Op de vraag hoe erg het gesteld is met spanningen tussen autochtone 
Nederlanders en mensen met een migratieachtergrond zijn de menin
gen in de enquête verdeeld. Een substantiële minderheid van ongeveer 
een vijfde van autochtone Nederlanders is van mening dat deze span
ningen erg groot zijn. Een derde heeft een heel ander beeld en ervaart 
deze spanning niet of nauwelijks. De ‘tussengroep’ is het grootste en 
beslaat de helft van de ondervraagden. Zij zien geen hele grote conflic
ten tussen groepen die tegenover elkaar staan, maar wel polarisatie 
en spanningen die bij tijd en wijle oplaaien. Bijvoorbeeld wanneer er 
een aanslag plaatsvindt of wanneer Sinterklaas het land binnenvaart. 
Dit beeld komt overeen met eerder onderzoek.13 Een minderheid, maar 
zeker wel een aanzienlijk deel van de autochtone Nederlanders, ervaart 
een sterke culturele dreiging van de multiculturele samenleving. Deze 
groep is soms erg luidruchtig en de mediaaandacht die zij trekt, doet 
soms onterecht vermoeden dat zij de meerderheid vormt. De meerder
heid van de autochtone Nederlanders is minder negatief, alhoewel ook 
zij zich soms zorgen maken over migratie en integratie. De politiek en 
de sociale media worden vaak genoemd als factoren die bijdragen aan 
polarisatie. Ongeveer de helft van de autochtone Nederlanders vindt 
dat er te negatief wordt gesproken en geschreven over mensen met een 
migratieachtergrond; de opinie op dit gebied is de afgelopen tien jaar 
nauwelijks veranderd.

12 I. Andriessen, De multi-etnische 
samenleving onder druk?, in: W. Huijnk 
en I. Andriessen (red.), Integratie in 
zicht?, Den Haag: Sociaal en Cultureel 
 Plan bureau, 2016: 259-296.

13 Zie bijvoorbeeld I. Andriessen, 
De multi- etnische samenleving onder 
druk?, in: W. Huijnk en I. Andriessen 
(red.), Integratie in zicht?, Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2016: 
259-296 of cob 2016|2: 32-53.
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In het cob van tien jaar geleden kwam het migrantenperspectief nau
welijks aan bod. In dit cob is gekozen voor extra groepsgesprekken 
met leden van de tweede generatie. Zij kennen zowel de verhalen van 
hun ouders – die als migranten hun weg in Nederland hebben moeten 
vinden – als hun eigen ervaringen. De veren van bescheidenheid van de 
eerste generatie zijn door de tweede generatie afgeschud. Zij zijn hier 
geboren en getogen, eisen hun plek op en praten terug.

In het cob van 2009 ging het veel over klachten van hangjongeren, 
het leren van de Nederlandse taal en de gebrekkige aansluiting van de 
thuissituatie van mensen met een migratieachtergrond op de Neder
landse samenleving. In de groepsgesprekken in 2019 gaven bijna alle 
deelnemers – zowel met als zonder migratieachtergrond – aan dat 
integratie te maken heeft met meedoen: de taal spreken, werken, geen 
overlast veroorzaken en moeite doen. Waar wel verschillend over wordt 
gedacht, is de culturele aanpassing. 80% van de Nederlanders geeft aan 
dat mensen met een migratieachtergrond de Nederlandse normen en 
waarden moeten overnemen. Ruim de helft (54%) vindt dat mensen met 
een migratieachtergrond mee moeten doen aan de Nederlandse cultu
rele tradities. Bij ouderen, lageropgeleiden en aanhangers van de pvv en 
de FvD zijn deze percentages nog hoger.

Meer dan de helft van de autochtone Nederlanders vindt dat mensen 
met een migratieachtergrond hun eigen cultuur meer dan nu moeten 
loslaten. Dit aandeel is de afgelopen tien jaar stabiel gebleven, net als 
het deel (een derde) dat vindt dat de meeste mensen met een migratie
achtergrond hun best doen om te integreren. Ook de opvatting dat 
Nederland een prettiger land zou zijn als er minder migranten zouden 
wonen is stabiel gebleven. In algemene zin geldt dat de hier onderzochte 
opvattingen over de multiculturele samenleving de afgelopen tien jaar 
niet negatiever zijn geworden.

Tegelijkertijd leeft er onder een deel van de autochtone Nederlanders 
het gevoel dat de Nederlandse identiteit onder druk staat (zie ook hoofd
stuk 1) en is er weerstand tegen de roep om aanpassing, van bijvoorbeeld 
Nederlandse tradities. De discussies rondom Zwarte Piet zijn hier het 
meest pregnante voorbeeld van: het ‘afpakken’ van Zwarte Piet wordt 
gezien als een aanval op de Nederlandse eigenheid.

De tweede generatie denkt anders over de culturele verschillen en 
aanpassing dan veel autochtone Nederlanders. Zij geven aan dat het wel 
belangrijk is dat er respect is voor elkaar en elkaars cultuur, maar dat dit 
geenszins betekent dat normen en waarden moeten worden overgeno
men of dat moet worden meegedaan aan culturele tradities. Culturele 
verschillen zijn er en mogen er zijn: wen er maar aan. De vrijheid die 
Nederland omarmt als één van de kernwaarden van de westerse manier 
van leven, betekent ook dat migranten (en hun kinderen) de vrijheid van 
religie moet worden gegund, zo klinkt het met name bij de Turkse en 
Marokkaanse deelnemers aan de gesprekken. Daarnaast worden soms 
vraagtekens gezet bij de vrijheid van meningsuiting. Het is niet zo dat 
men iemand dit recht expliciet wil ontzeggen, maar de ervaring is ook 
dat dit recht soms ‘misbruikt’ wordt om anderen te krenken.

Een ander twistpunt is wie er nu eigenlijk moet integreren. Alom is 
men het erover eens dat integratie in eerste instantie iets is voor 
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 nieuwkomers, zoals vluchtelingen. De dubbele maat die wordt erva
ren rondom het integratievraagstuk roept wrevel op. Waarom hoeven 
expats niet te integreren? En waarom wordt er wél naar mij gekeken, 
terwijl ik hier geboren en getogen ben, de taal spreek en mijn steentje 
bijdraag aan de samenleving? De tweede generatie vindt niet dat zij 
moet integreren, maar deze mensen merken dagelijks dat de autoch
tone buitenwereld daar anders over denkt. Zij voelen zich onderdeel 
van de Nederlandse samenleving en willen gezien worden als individu
ele burger. Een gekleurd uiterlijk en een ander geloof (lees: de islam) 
 worden  ervaren als onoverbrugbare scheidslijnen om gezien te worden 
als Nederlander. Wanneer moslims negatief in het nieuws komen, 
bijvoorbeeld bij een aanslag, ervaren andere moslims dat zij hierop 
worden aangekeken en hiervoor verantwoording moeten afleggen.

Daarnaast legt de tweede generatie de bal ook terug. Integreren 
is voor iedereen en dus een gedeelde verantwoordelijkheid. Wanneer 
het gaat om integratieproblemen, maken zij zich net als autochtonen 
zorgen om criminaliteit of achterstanden, maar laten zij deels ook een 
ander geluid horen: integreren is ook gelijke kansen krijgen, insluiting, 
respect voor elkaar en mee mogen doen. Bij mensen met een migratie
achtergrond wordt in dit verband discriminatie genoemd. Ook uit veel 
ander onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond zich 
in toenemende mate gediscrimineerd voelen.14 Bij een groot deel van 
de jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf leeft een sterk en breed 
gedeeld gevoel van uitsluiting. Zij voelen zich apart gezet: ze worden 
niet als individuele burger gezien, maar als lid van een migrantengroep 
en als moslim.15

Dat discriminatie voorkomt, wordt ook door veel autochtone Neder
landers erkend, maar stuit ook op onbegrip. Enkelen noemen dat men
sen met een migratieachtergrond snel ‘de discriminatiekaart trekken’, 
iets wat ook nadrukkelijk naar voren kwam in het cob van 2017.

Wederzijds begrip, respect voor elkaar tonen, een open houding 
en in contact komen met elkaar worden door alle kanten benoemd 
om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Gescheiden leefwerel
den, op school, op het werk of in de wijk belemmeren de onderlinge 
verbinding. Segregatie tegengaan is niet voldoende; er zal een stap 
naar elkaar moeten worden gezet. Een deel van de tweede generatie 
geeft aan ‘apart’ te worden gezet en dat autochtone Nederlanders nu 
aan zet zijn. De verantwoordelijkheid voor betere onderlinge sociale 
relaties wordt door autochtonen juist nadrukkelijker bij personen 
met een migratieachtergrond gelegd. Het is tekenend voor het weder
zijds  onbegrip: beide groepen vinden dat met name de andere kant 
in gebreke blijft en extra moeite zal moeten doen om tot elkaar te 
komen. Iets soortgelijks zie je ook als het gaat om culturele aanpas
sing. De  veronderstelling is dat met name de ander dit moet doen. 
Veel autochtonen benadrukken dat mensen met een migratieachter
grond zich moeten aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden, 
terwijl de tweede generatie in de groepsgesprekken juist beklem
toont dat integratie ook vergt dat autochtonen zich aanpassen aan en 
rekening houden met de verschillende groepen in een multiculturele 
 samenleving.

14 W. Huijnk en I. Andriessen (red.), Inte-
gratie in zicht? De integratie van migran-
ten in Nederland op acht terreinen nader 
bekeken, Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2016.

15 Leen Sterckx en Barbara van der Ent 
(2015), Met twee maten gemeten, in: 
W. Huijnk, J. Dagevos, M. Gijsberts en 
I. Andriessen (red.), Werelden van verschil. 
Over de sociaal-culturele afstand en positie 
van migrantengroepen in Nederland. Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2015: 219-277.
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Verantwoording

Achtergrond van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven
Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) wordt gedaan door het Sociaal en 
Cultureel Planbureau op verzoek van de Voorlichtingsraad (VoRa) en heeft de volgende 
doelstellingen:
§	 Het kabinet voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in opvattingen 

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

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

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

Het onderzoek resulteert in kwartaalrapporten en in studies. De volgende 
 achtergrondstudie en twee verdiepingsstudies zijn verschenen en beschikbaar op 
www.scp.nl/publicaties:
§	 Paul Dekker (red.), Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burger-

perspectieven. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.
§	 Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eefje Steenvoorden, Crisis in aan-

tocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008. Den Haag: Sociaal 
en Cultureel Planbureau, 2009.

§	 Paul Dekker en Josje den Ridder (red.), Stemming onbestemd. Tweede verdiepingsstudie 
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 
2011.

Onderzoek in het vierde kwartaal van 2019
Het enquêteonderzoek van dit kwartaal is uitgevoerd door samr op een steek-
proef van personen van 18 jaar en ouder uit zijn respondentenbestand samsam. 
Dit onderzoekspanel is samengesteld op basis van telefonische werving; er is geen 
gebruikmaakt van zelfaanmeldingen. De respondenten ontvangen in principe geen 
vergoeding, maar 153 panelleden die telefonisch niet kunnen worden uitgenodigd 
en herinnerd, ontvangen een cadeaubon van € 7 om hen snel en positief te laten 
 reageren.

Omdat in het panel onvoldoende jongeren (18-34 jaar) voor het cob kunnen worden 
geselecteerd en tot medewerking aan het onderzoek kunnen worden bewogen, zijn 
aanvullend respondenten geworven door schriftelijke benadering van 1885 jonge-
ren uit een personensteekproef van het cbs. Deze jongeren werd bij deelname een 
cadeaubon van € 10 in het vooruitzicht gesteld. Dit heeft 251 extra respondenten 
opgeleverd.

In totaal hebben (via de reguliere en aanvullende werving) 1.207 mensen tussen 
1 oktober en 2 november 2019 de vragenlijst volledig ingevuld (1.121 via internet en 
86 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van de online vragenlijst was 23 minuten. 
97% beoordeelt het onderzoek met een voldoende en het gemiddelde cijfer is een 7,6. 
Tenzij anders vermeld, zijn in dit rapport de resultaten gewogen op sekse, leeftijd, 
opleiding en internetgebruik. De weegfactor varieert van 0,5 tot 6,2 (negentien res-
pondenten hebben een gewicht groter dan 3) en de weegefficiëntie is 79%. Dat komt 
neer op een effectieve steekproef van 950.

Het focusgroeponderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Kantar Public en 
Ruigrok NetPanel. Ruigrok Netpanel hield twee groepen met autochtone Nederlanders 
van 18-49 jaar in Den Bosch. Kantar Public hield zes groepen Nederlanders van Turkse, 
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Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst van 18-49 jaar in Amsterdam en 
Amersfoort. In tabel 2.1 in hoofdstuk 2 staat de precieze samenstelling van de groepen 
en de data waarop de groepen plaatsvonden. De gesprekken bestonden uit een alge-
mene ronde over hoe het gaat met Nederland en een uitgebreide discussie over wat 
‘integratie’ precies betekent, wat goed en slecht gaat met de integratie van mensen 
met een migratieachtergrond in Nederland, en over spanningen in de samenleving 
en hoe die te overbruggen zijn. Wat in dit rapport is vermeld over de focusgroepen is 
ontleend aan de hiernavolgende rapportages van de onderzoeksbureaus en de eigen 
waarneming van de onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Rapporten, beschikbaar op www.scp.nl/publicaties:
§	 Rick Nijkamp, Judith ter Berg en Yolanda Schothorst, cob-focusgroepen vierde 

kwartaal 2019. Amsterdam: Kantar Public, november/december 2019 (projectnum-
mer H7465).

§	Marit Klooster en Ellen Stegers, cob-focusgroepen, integratie, 4e kwartaal 2019, 
Den Bosch. Amsterdam: Ruigrok NetPanel, oktober 2019.

§	 Petra Immerzeel, Jurian Broers, Rolien Wilmes, Onderzoekstechnische verantwoor-
ding Burgerperspectieven 2019, 4e kwartaal. Leusden: samr, november 2019 (project-
nummer 30.978).

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

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

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

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

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


