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wil er meer geld voor uittrekken en 
slechts 1% vindt dat er minder geld 
naartoe moet. 75% wil meer geld 
uitgeven aan werkgelegenheid en 
armoedebestrijding, 73% wil meer 
geld voor onderwijs. Onderaan de 
prioriteitenlijst staan kunst en 
cultuur, internationale missies en 
ontwikkelingshulp. Aan die doelen 
wil de grootste groep liever minder 
uitgeven.

→ p. 13

afgelopen twee kwartalen positie-
ver. In oktober 2016 heeft 52% 
voldoende vertrouwen in de 
Tweede Kamer, 50% in de regering.

→ p. 8

Burgers willen meer uitgeven 
aan zorg, werk, armoede- 
bestrijding en onderwijs
Verbetering van de (gezondheids)
zorg staat dit kwartaal bovenaan de 
lijst met politieke prioriteiten. 81% 

Meer mensen optimistisch 
over Nederland 
37% vindt dat het de goede kant op 
gaat; vorig kwartaal was dat nog 
28%. Mensen noemen de goede 
economische vooruitzichten en de 
dalende werkloosheid als reden 
voor hun optimisme. De grootste 
groep blijft echter negatief: 53% 
vindt het de verkeerde kant op gaan 
(was 61%). Zij maken zich zorgen 
over de verruwing van de omgangs-
vormen, vluchtelingen en de 
gezondheidszorg. Ze hebben het 
idee dat ‘Nederland Nederland niet 
meer is’.

→ p. 10

Economische stemming 
verder verbeterd, minder 
negatief over de politiek
Sinds 2014 worden Nederlanders 
weer positiever over de economie 
en die ontwikkeling zet ook dit 
kwartaal door. 74% geeft de 
Nederlandse economie een 
voldoende, 82% verwacht daarin de 
komende twaalf maanden geen 
verslechtering. De oordelen over de 
politiek zijn een stuk negatiever, 
maar ook daarover is men de 

Belangrijkste bevindingen vierde kwartaal 2016
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Electorale verschillen
Met uitzicht op de Kamerverkiezin-
gen van maart 2017 brengt hoofd-
stuk 2 een groot aantal opvattingen 
en houdingen in beeld van mensen 
met verschillende stemintenties. 
Mensen met een pvv-voorkeur 
wijken vaak sterk af van de rest en 
qua financiële ontevredenheid en 
afwijzing van de eu doen ze dat in 
2016 ook meer dan in 2008. Er is 
tussen kiezersgroepen een grote 
consensus over de belangrijkste 
maatschappelijke kwesties in 2016 
(immigratie en integratie; samenle-
ven en normen en waarden).

→ p. 24 afwijkingen ten opzichte van zwevende kiezers op ee schaal van 1-10
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oneenszeer oneens ik weet het niet neutraal eens zeer eens

‘Nederland moet veel 
sneller dan nu het geval 

is het gebruik van 
fossiele brand-

sto�en verminderen’

‘Er is nog steeds niet 
overtuigend aan-
getoond dat het 

gebruik van fossiele 
brandsto�en grote 

invloed hee  op het 
klimaat’

‘De meeste mensen 
willen alleen maar 

overstappen op 
duurzame energie als 

hen dat niets extra 
kost’

‘Van mensen zoals ik 
mag worden verwacht 

dat ze wat meer 
betalen voor duurzame 

energie’
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Immigratie en de manier 
van samenleven blijven 
de belangrijkste problemen
Na een periode waarin het pro-
bleembesef werd gedomineerd 
door zorgen over vluchtelingen, 
voeren immigratie/integratie en de 
manier van samenleven nu samen 
de probleemlijst aan. Zorgen over 
immigratie zijn dus minder domi-
nant dan in 2015, maar de bezorgd-
heid is duidelijk niet verdwenen. 
Gezondheids- en ouderenzorg staat 
op de derde plaats in het nationale 
probleembesef. Zorgen over 

Opleving in eu-steun alweer 
voorbij
Vorig kwartaal was er, waarschijn-
lijk door verontrustend Brexit-
nieuws, een kleine opleving in de 
steun voor de Europese Unie: 46% 
vond het Nederlandse eu-lidmaat-
schap een goede zaak tegen 39% 
het kwartaal ervoor. Dit kwartaal is 
er van die opleving weinig meer te 
zien: de steun voor het eu-lidmaat-
schap is weer terug op 39%. 

→ p. 22

Interesse voor het energie-
vraagstuk is stabiel en gering
Sinds begin 2008 schrijft gemiddeld 
ongeveer 1,5% van alle Nederlanders
 spontaan een van de woorden 
‘klimaat’, ‘(groene) energie’ of ‘duur- 
zaam’ op als belangrijkste maat-
schappelijke probleem. De aandacht 
voor het energievraagstuk is de 
afgelopen jaren, op een enkele 
uitzondering zoals rondom de 
klimaattop in Parijs vorig jaar, dus 
stabiel en gering te noemen. 

→ p. 37

Energietransitie: 
noodzakelijk, maar niet 
zozeer voor het klimaat
Ongeveer de helft van de bevolking 
is het eens met de stelling dat 
Nederland sneller dan nu het geval 
is het gebruik van fossiele brand-
stoffen moet verminderen. 
Anderzijds is minder dan de helft 
van de bevolking van mening dat 
overtuigend is aangetoond dat het 
gebruik van fossiele brandstoffen 
grote invloed heeft op het klimaat. 
De noodzaak van de transitie wordt 
dus aanvaard, maar het klimaat lijkt 
hiervoor niet zo’n belangrijke reden 
te zijn.

→ p. 42

economie en inkomen worden sinds 
najaar 2013 steeds minder vaak 
genoemd en staan nu op de vierde 
plaats. Politiek en bestuur staan op 
plek vijf.

→ p. 16
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Ten geleide

In dit 36e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspec-
tieven (cob) gaan we in hoofdstuk 1 in op de stemming in het land en de 
ontwikkelingen in tevredenheid, vertrouwen, zorgen en opvattingen 
over politieke kwesties. In hoofdstuk 2 besteden we dit keer uitgebrei-
der aandacht aan de samenhang van houdingen en opvattingen met 
stemintenties (al of niet willen gaan stemmen en de partij waarop als er 
Kamerverkiezingen zouden zijn). Hoofdstuk 3 gaat over het thema van 
dit kwartaal: het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen 
oftewel de energietransitie. We sluiten af met reflecties van de uitvoer-
ders van de focusgroepen. 
 De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld van 1 oktober 
tot en met 8 november. De groepsgesprekken vonden plaats op 20 en 
25 oktober. Als we in het rapport citaten gebruiken, dan ontlenen we 
die vaak aan open antwoorden uit de enquête (en vermelden daarbij 
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van de respondent). Als we uit de 
groepsgesprekken citeren dan vermelden we dit er nadrukkelijk bij en 
zeggen we ook om welk groepsgesprek het gaat. Uitgebreide verslagen 
van die gesprekken zijn na te lezen op www.scp.nl (zie de Verantwoor-
ding achterin).
 In de onderzoeksperiode was er in de media veel aandacht voor 
de Amerikaanse presidentsverkiezingen (8 november), de strijd tegen 
Islamitische Staat in Syrië en de politiek in Turkije. In Nederland speel-
den reorganisatie- en afvloeiingsperikelen bij de belastingdienst, 
verkwisting door de Centrale Ondernemingsraad van de Politie, discus-
sie in de politiek over ‘voltooid leven’, financiële tekorten en reserves 
van gemeenten op het sociale domein en het aanstaande proces tegen 
pvv-leider Geert Wilders. Ook laaide de zwartepietdiscussie weer op. Het 
onderzoek vond (grotendeels) plaats voordat een groep grote bedrijven 
op de Nationale Klimaattop liet weten prijs te stellen op een duidelijk 
klimaatbeleid en ruim voordat Henk Kamp, minister van ez, zijn Energie-
agenda publiceerde.
 We gaan in 2017 de tiende cob-jaargang in zonder de zeer gewaar-
deerde medewerking van Karolien Bais, die 36 afleveringen lang onze 
teksten redigeerde en van [onnodige] ballast ontdeed, en van Ron Olij 
(Stijlzorg), die met veel toewijding vervolgens snel en flexibel zorgde 
voor de vormgeving. We nemen afscheid van hen in het besef dat ze 
andere leuke(re?) dingen te doen hebben. Zwaarder valt ons het plotse-
linge overlijden van Co van Rooijen (SmartAgent MarketResponse), die 
de uitvoering van onze enquêtes begeleidde en met veel zorg bijdroeg 
aan een consistente codering van de vrij geformuleerde antwoorden. 
We wensen zijn collega’s, familie en vrienden veel sterkte.
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Hoe gaat het met Nederland en met zijn inwoners volgens die inwoners 
zelf? Kort samengevat geldt het oude adagium ‘met mij gaat het goed, 
met ons gaat het slecht’ nog steeds.1 Op dat ‘mij’ en ‘ons’ komen we 
straks terug. De meest in het oog springende bevinding is dat in verge-
lijking met drie maanden geleden meer mensen vinden dat het de goede 
kant op gaat met Nederland. Verder zet de positievere stemming over de 
economie door en is men wat minder negatief over de politiek.

Hoe gaat het met Nederland? 1
Kernpunten 
→ Meer optimisme dan vorig kwartaal: 37% vindt dat het de goede kant op gaat, tegen vorig kwartaal 28%. 

Reden voor optimisme zijn de goede economische vooruitzichten en de dalende werkloosheid. De groot-
ste groep blijft echter negatief: 53% vindt het de verkeerde kant op gaan (was 61%).

→ De economische stemming is verder verbeterd: 74% geeft de Nederlandse economie een voldoende, 
82% verwacht daarin geen verslechtering. Ook over de politiek wordt men langzaam positiever: 52% 
heeft voldoende vertrouwen in de Tweede Kamer, 50% in de regering.

→ Nederlanders oordelen positiever over hun eigen leven dan over de samenleving als geheel. Toch is niet 
iedereen tevreden: 13% geeft een onvoldoende voor de eigen gezondheid en dagelijkse activiteit, 22% 
voor de eigen financiële situatie. 

→ Zorg, werk, armoedebestrijding en onderwijs voeren dit kwartaal de prioriteitenlijst van burgers aan. 
Immigratie en de manier waarop we samenleven zijn de meest genoemde maatschappelijke zorgen. De 
manier van samenleven wordt dit kwartaal minder vaak genoemd als sterk punt.

1 De uitspraak is van oud-scp-directeur 
Paul Schnabel naar aanleiding van 
Nederland in Europa, het Sociaal Cultu-
reel Rapport 2000. Zie ook Paul Dek-
ker, Josje den Ridder en Paul Schnabel, 
Burgerperspectieven 2012|1, Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2012, 
p. 46-48. 
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Figuur 1.1 Tevredenheid met aspecten van het leven en de politiek,a bevolking van 18+, 2008-2016/4 (rapportcijfers)

a ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe tevreden u bent met: (1 = zeer ontevreden – 10 = zeer tevreden)’. Daarna volgen 
afhankelijk van de leeftijd ‘Jouw/Uw gezondheid’, ‘… belangrijkste dagelijkse activiteit (werk, studie of andere activiteit)’ en ‘… financiële  
situatie’ respectievelijk ‘De Nederlandse samenleving’, ‘De Nederlandse economie’, ‘Het bestuur van uw gemeente’, ‘De politiek in Den 
Haag’ en ‘De Europese politiek’.

Bron: cob 2008/1-2016/4
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Figuur 1.2 Verwachtingen en percepties van hoe het met het land gaat,a bevolking van 18+, 2008-2016/4 (in procenten)

a De financiële en economische verwachtingen betreffen de komende twaalf maanden; de perceptie van ontwikkelingen van het land betreffen 
antwoorden op de slotvraag van de enquête: ‘In dit onderzoek zijn allerlei onderwerpen aan de orde geweest. We willen nog graag weten 
hoe u al met al vindt dat het gaat met Nederland. Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde kant of de goede kant op gaat in Nederland?’

Bron: cob 2008/1-2016/4

Positief over de eigen situatie

De oordelen over de eigen situatie zijn veel positiever dan de oordelen 
over samenleving, economie en politiek (zie figuur 1.1 en 1.2). De Neder-
landse economie, de samenleving en het bestuur van de gemeente krij-
gen gemiddeld een 6,2. De politiek in Den Haag scoort gemiddeld een 
5,1, de Europese politiek een 4,6 (figuur 1.1).Het eigen leven krijgt betere 
cijfers: gemiddeld geven mensen hun dagelijks leven en hun gezondheid 
een 7,2 en hun eigen financiële situatie een 6,7. Driekwart (77%) van de 
Nederlanders zegt (erg) gelukkig te zijn (niet in figuur). 
 Die waardering van de eigen situatie is de afgelopen kwartalen stabiel. 
Ook op de langere termijn is het gemiddelde oordeel over geluk, de eigen 
gezondheid en de dagelijkse activiteit stabiel. Die over de eigen financiële 
situatie is dat niet: de gemiddelde tevredenheid loopt geleidelijk wat 
terug, waarbij men nu (significant) minder tevreden is dan in 2008, toen 
het gemiddelde rond de 7 lag. Deze afname is beperkt en doet zich niet op 
alle indicatoren voor, dus er is vooralsnog geen reden om aan te nemen 
dat Nederlanders structureel negatiever worden over hun eigen situatie. 
 De verwachtingen over de eigen financiële situatie waren en blijven 
positief: 85% verwacht de komende twaalf maanden geen verslechtering 
(zie figuur 1.2). Dat is niet significant hoger dan vorig kwartaal, maar op 
de langere termijn zien we hier wel een stijgende trend: na oktober 2015 
(toen 65% geen verslechtering verwachtte) zijn de verwachtingen over de 
eigen financiële situatie geleidelijk beter geworden. 
 Als we mensen vragen waarom zij een verbetering of verslechtering 
verwachten, dan wijzen ze op veranderingen in hun persoonlijke situ-
atie of op veranderingen in hun inkomsten (zie tabel 1.1). Mensen die 
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een verslechtering verwachten, denken hun baan te verliezen of gaan 
met pensioen, verwachten minder pensioen of uitkering te ontvangen 
of denken dat de (zorg)kosten sterker zullen stijgen dan hun inkomen. 
Mensen die een verbetering verwachten, voorzien een nieuwe baan, 
meer werk, een loonsverhoging of denken hun schulden te kunnen 
aflossen.

Maar niet iedereen is tevreden
De meeste mensen beoordelen hun eigen leven en situatie positief, maar 
niet iedereen. Dit kwartaal geeft 13% de eigen gezondheid en het dage-
lijks leven een onvoldoende, 22% geeft de eigen financiële situatie een 
onvoldoende (tabel 1.2). Slechts 4% zegt (erg) ongelukkig te zijn, maar 
18% noemt zichzelf ‘niet ongelukkig en niet gelukkig’.
 Mannen en vrouwen verschillen nauwelijks als het gaat om tevreden- 
heid met de dagelijkse activiteit, hun financiële verwachtingen of geluk. 
Er is een klein verschil bij het beoordelen van de gezondheid en de 
eigen financiële situatie; daar zijn vrouwen vaker negatief. Jongeren 
zijn het minst vaak negatief over hun eigen gezondheid. Ouderen zijn 
het minst vaak negatief over hun financiële situatie en ook het minst 
vaak niet gelukkig. 
 Er zijn verschillen naar opleidingsniveau: hogeropgeleiden zijn 
minder vaak negatief dan lager- en middelbaar opgeleiden. Alleen bij de 
financiële verwachtingen zien we een iets ander patroon: daar verwach-
ten middelbaar opgeleiden vaker dan lager- en hogeropgeleiden een 
verslechtering. 
 Van de hier weergegeven achtergronden zijn verschillen naar inko-
men het grootst. Mensen met een gezinsinkomen boven modaal zijn 
veel minder vaak negatief over hun eigen situatie dan mensen met een 
gezinsinkomen beneden modaal.

Tabel 1.1 Verwachtingen van de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden met toelichtingen, 2016/4 a

verwacht verslechtering 15% - veranderingen in persoonlijke situatie of die van partner (werkloosheid, ziekte, 
   verhuizing, pensioen)

  - verandering in inkomsten: kortingen op pensioen, verandering in uitkeringen

  - stijgende kosten van levensonderhoud en zorg terwijl de inkomsten niet stijgen

verwacht gelijke situatie 62% - verwacht geen veranderingen in eigen situatie of inkomen

  - sommigen zeggen genoeg te verdienen, anderen zeggen dat ze weinig verdienen

verwacht verbetering 20%  - verandering in persoonlijke situatie: nieuwe baan, meer werk

  - verandering in inkomsten: loonsverhoging, schulden afbetaald 

weet het niet 4% - toekomst volgend jaar onzeker vanwege: flexbaan, zelfstandig ondernemerschap, 
   eventuele verandering in belasting

a Aan een aselecte groep van 240 ge-enquêteerden is een toelichting gevraagd; 171 mensen gaven die.

Bron: cob 2016/4
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Tabel 1.2 Oordelen over de eigen situatie naar achtergronden, bevolking van 18+, 2016/4 (in procenten)

 geeft onvoldoende voor: a  
verwacht

 eigen dagelijkse  financiële financiële is niet
 gezondheid activiteit situatie verslechtering b gelukkig c

allen 13 13 22 15 22

man 11 12 19 16 21

vrouw 15 13 25 14 22

18-34 jaar 9 12 26 16 21

35-54 jaar 17 15 26 12 26

≥ 55 jaar 13 10 16 17 18

lageropgeleid 15 16 28 14 25

middelbaar opgeleid 16 16 25 17 25

hogeropgeleid 9 5 14 13 16

gezinsinkomen beneden modaal 21 24 39 15 35

modaal 12 9 19 19 18

boven modaal 8 5 6 10 12

a Geeft bij een vraag naar tevredenheid een cijfer van 1 tot en met 5 (zie figuur 1.1).
b Verwacht de komende twaalf maanden een (veel) slechtere eigen financiële situatie.
c Geeft aan ‘(zeer) ongelukkig’ of ‘niet gelukkig en niet ongelukkig’ te zijn.

Bron: cob 2016/4

Hoe gaat het met Nederland?

Positiever over de economie en Nederland

Positieve economische verwachtingen
In figuur 1.1 doen zich sinds 2008 de grootste verschuivingen voor bij de 
tevredenheid over de economie. Die daalde grofweg tussen januari 2008 
en juli 2013 (van een 6,4 naar een 5,2) en neemt sindsdien weer toe. In 
oktober 2016 geeft 74% van de Nederlanders de economie een voldoende. 
Dat is geen significante stijging ten opzichte van vorig kwartaal, maar 
past dus wel in een langzaam steeds positiever wordende trend. 
 De verbeterende stemming over de economie zien we ook terug in 
figuur 1.2: 82% verwacht dat de economische situatie de komende twaalf 
maanden niet zal verslechteren, een stijging ten opzichte van vorig 
kwartaal (74%). De economische verwachtingen waren al sinds begin 
2014 aanzienlijk verbeterd en zijn nu dus nóg iets positiever. Het aandeel 
dat een verslechtering van de economie verwacht nam dit kwartaal af 
(van 26% vorig kwartaal tot 18% nu); het aandeel dat een verbetering 
verwacht steeg (van 22% naar 29%, zie figuur 1.3). Ook cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) laten zien dat consumenten in 
oktober 2016 positiever oordelen over het economische klimaat.2

Figuur 1.3 Verwachtingen over de 
ontwikkeling van de Nederlandse 
economie in de komende twaalf 
maanden, bevolking van 18+, 2016 
(in procenten)

2016|1

2016|2
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 veel slechter

 slechter

 hetzelfde

  beter

  veel beter

Bron: cob 2016/1-2016/4

2 Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/ 
2016/46/economisch-beeld-verbetert-
gestaag. 
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Minder negatief over Haagse politiek, Tweede Kamer en regering
Ook over de politiek worden Nederlanders iets positiever, al geldt voor 
de oordelen over de politiek dat ze al met al een stuk negatiever zijn dan 
die over de economie en dat de verschuivingen geringer zijn. De tevre-
denheid met de politiek in Den Haag en het vertrouwen in de regering 
verschillen niet significant van het derde kwartaal, maar dankzij twee 
kleine stijgingen op rij is men wel positiever dan in het voorjaar van 2016. 
Toen kreeg de Haagse politiek gemiddeld een 4,8, nu een 5,1 (figuur 1.1). 
Ook het vertrouwen in de regering en de Tweede Kamer steeg voor het 
tweede kwartaal op rij (figuur 1.4). 52% heeft voldoende vertrouwen 
in de Tweede Kamer, 50% voldoende vertrouwen in de regering. Dat is 
wederom niet significant hoger dan vorig kwartaal (resp. 49% en 47%), 
maar wel dan het kwartaal daarvoor (resp. 45% en 41%).
 Bij het vertrouwen in andere instituties zien we deze stijging niet. 67% 
heeft voldoende vertrouwen in de rechtspraak en de kranten, 65% in de 
televisie, 61% in de vakbonden en 59% in grote ondernemingen. Het ver-
trouwen in deze instituties ligt wel steevast hoger dan dat in de politiek, 
en dat geldt ook voor het vertrouwen in de rechtspraak uit figuur 1.4.
 Als we wat verder terugkijken in de tijd, is het vertrouwen in de 
Tweede Kamer en de regering niet bijzonder hoog. Het is hoger dan in de 
post-Fortuynperiode (2003-2005, zie figuur 1.5), hoger dan na de val van 
kabinet-Rutte I en hoger dan het afgelopen jaar. Maar het vertrouwen is 
lager dan de hoogtepunten, zoals na de 100-dagentour van het kabinet-
Balkenende iv (de piek in 2007 uit figuur 1.5), of na het redden van de 
banken (piek 2008 in figuur 1.4), of na de start van nieuwe kabinetten. 
Op de langere termijn zien we vooral schommelingen in het politieke 
vertrouwen: economische en politieke gebeurtenissen zorgen voor stij-
gingen en dalingen. De tevredenheid met de democratie, waarnaar in de 
Eurobarometer elk half jaar wordt gevraagd, ligt een stuk hoger dan het 
politiek vertrouwen en die tevredenheid blijft ook groot (figuur 1.5).

Hoe gaat het met Nederland?

80

40

45

50

55

60

65

70

75

de krantende rechtspraak de vakbonden de grote ondernemingen de Tweede Kamerde televisie de regering

35
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/4

Figuur 1.4 Voldoende vertrouwen in zeven instituties a, bevolking van 18+, 2008-2016/4 (in procenten)

a Vermeld zijn percentages scores 6-10 op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) tot 10 (alle vertrouwen) in antwoord op de vraag  
‘Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?’ 

Bron: cob 2008/1-2016/4
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Optimistischer over de richting die Nederland op gaat
De grootste verschuiving doet zich dit kwartaal voor in de kwestie of 
men het ‘al met al’ meer de goede of meer de verkeerde kant op vindt 
gaan met Nederland. Onveranderd vindt een meerderheid het de ver-
keerde kant op gaan, maar die groep is met 53% wel aanzienlijk kleiner 
dan vorig kwartaal (toen 61%). Nu vindt 37% het meer de goede kant op 
gaan (was 28%) en zegt 10% het niet te weten (was 11%). 

Motieven voor optimisme: economie en dalende werkloosheid
We vragen mensen in de enquête altijd om een toelichting op hun 
oordeel. Mensen die het de goede kant op vinden gaan, wijzen vooral 
op gunstige economische ontwikkelingen en de dalende werkloosheid. 
Ook de vorige keer dat de stemming positiever werd, in januari 2014, had 
men daarvoor vooral economische argumenten – al werd de dalende 
werkloosheid toen nauwelijks genoemd (cob 2014|1: 7).

“Economie gaat beter; minder werkloosheid” (vrouw, 57 jaar,  
middelbaar opgeleid)

“De financiële verbetering is merkbaar doordat er uitgestelde aan-
schaffingen gedaan worden waardoor de middenstand beter werkt.” 
(man, 52 jaar, middelbaar opgeleid)

Veel mensen die economische ontwikkelingen noemen als iets wat goed 
gaat, geven ook aan wat zij niet goed vinden gaan: 

“Economie trekt wat aan, maar is nog niet uit de gevarenzone. De 
werkloosheid neemt af, maar zal waarschijnlijk nog wel gaan fluctu-
eren. Banken blijven weinig betrouwbaar, maar worden beter in de 
gaten gehouden. Verschillen tussen arm en rijk blijven helaas toene-
men. Heel voorzichtig positief.” (man, 40 jaar, hogeropgeleid)

“De economie is weer iets beter dan het is geweest. Er valt nog veel 
aandacht te besteden aan allerlei andere onderwerpen, zoals onder-
wijs, zorg, enzovoort. Maar al met al gaat het wel meer goed dan 
slecht.” (vrouw, 20 jaar, hogeropgeleid)

Figuur 1.5 Tevredenheid met de democratie en vertrouwen in rechtssysteem en politiek, bevolking van 15+,
  1997 - voorjaar 2016 (in procenten)

Bron: eb 47-85
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Een meerderheid van 53% vindt het echter de verkeerde kant op gaan 
met Nederland. Op de vraag waarom volgen vaak lange antwoorden – 
soms ook met de nodige boosheid. Naast zorgen over vluchtelingen, 
omgangsvormen, de gezondheidszorg en de kloof tussen arm en rijk 
gaat het dit kwartaal vaak over de ‘discussie over Zwarte Piet’ of – in 
meer algemene zin – het gevoel dat ‘Nederland Nederland niet meer is’. 
In de volgende paragraaf komen deze zorgen uitgebreid aan de orde. 

Opleidingsverschillen in (economisch) optimisme
Er zijn grote verschillen in optimisme over Nederland, de economie en de 
politiek (tabel 1.3). Over het algemeen zijn mannen positiever dan vrouwen, 
jongeren positiever dan ouderen en mensen met een gezinsinkomen 
boven modaal positiever dan mensen met een inkomen beneden modaal.
 Zoals vaker in het cob zijn vooral de opleidingsverschillen groter: 
lageropgeleiden zijn veel minder positief dan hogeropgeleiden. Onder 
hogeropgeleiden vindt 48% het de goede kant op gaan met Nederland, 
onder lageropgeleiden is dat 28%. Het netto-optimisme over de econo-
mie onder hogeropgeleiden is +35, onder lageropgeleiden is het -7, wat 
betekent dat er onder die laatste groep nog altijd meer mensen zijn die 
verwachten dat de economie de komende maanden zal verslechteren dan 
mensen die een verbetering verwachten. 60% van de hogeropgeleiden 
geeft de politiek een voldoende, tegenover 31% van de lageropgeleiden. 
 Aanhangers van vvd, d66, GroenLinks en PvdA zijn positiever en 
optimistischer dan gemiddeld, aanhangers van de sp en vooral van de 

Tabel 1.3 Verschillen in de stemming naar achtergronden, bevolking van 18+, 2016/4

 goede  netto-economische geeft de politiek
 kant a verwachtingen b een voldoende c

allen 37 11 44

man 41 18 47

vrouw 34 3 40

18-34 jaar 42 20 51

35-54 jaar 34 10 44

≥ 55 jaar 37 5 38

lageropgeleid 29 -7 31

middelbaar opgeleid 35 4 38

hogeropgeleid 48 35 60

gezinsinkomen beneden modaal 29 1 35

modaal 35 6 41

boven modaal 49 31 57

a Het aandeel dat vindt dat Nederland meer de goede kant op gaat (zie figuur 1.2).
b Het aandeel dat de komende twaalf maanden een betere economie verwacht verminderd met het aandeel dat een verslechtering verwacht. 

Een positieve score betekent dat er in de betreffende groep meer optimisten dan pessimisten zitten; bij een negatieve score zijn de  
pessimisten in de meerderheid.

c Het aandeel dat gemiddeld een zes of hoger geeft bij drie vragen over de politiek, namelijk de tevredenheid met de politiek in Den Haag  
(zie figuur 1.1) en het vertrouwen in Tweede Kamer en regering (zie figuur 1.4).

Bron: cob 2016/4
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pvv zijn veel minder optimistisch (niet in tabel). Daarbij valt vooral op 
dat de economische verwachtingen van pvv-stemmers dit kwartaal sterk 
achterblijven. Terwijl bij alle kiezersgroepen – ook bij de sp – de stem-
ming dit kwartaal verbetert, zien we bij de pvv-kiezers juist een verslech-
tering. Onder deze groep is het netto-optimisme -39, wat betekent dat 
het aandeel dat een economische verslechtering verwacht veel groter 
is dan het aandeel dat een verbetering verwacht. Op verschillen naar 
partijvoorkeur gaan we in hoofdstuk 2 dieper in.

De stijging van het aandeel dat het de goede kant op vindt gaan met 
Nederland en dat positiever is over de economie, is niet onder alle 
groepen even groot. Jongeren zijn vaker positiever over Nederland dan 
ouderen, hogeropgeleiden zijn vaker positiever over Nederland en de 
economie, en onder ouderen blijft het economisch optimisme wat ach-
ter. Mannen zijn relatief vaker positiever over politiek.
 Ten opzichte van vorig kwartaal zijn hogeropgeleiden dus wat vaker 
positief geworden dan lageropgeleiden. Hoe zit dat over de langere 
termijn? In figuur 1.6 richten we ons eerst op opleidingsverschillen in 
de economische verwachtingen, meer specifiek: het aandeel dat voor de 
komende twaalf maanden een verbetering verwacht. Daar zien we dat 
de opleidingsverschillen begin 2008 nog relatief klein waren en tijdens 
de economische crisis zelfs minimaal: niemand vond het de goede kant 
op gaan. Toen de economische stemming in 2010 verbeterde namen de 
opleidingsverschillen toe; bij de dip in 2011 slonken ze weer. Als de eco-
nomische stemming in 2014 positiever wordt, worden de verschillen ook 
weer groter en dat blijft zo. Op het oog lijken de opleidingsverschillen de 
laatste jaren groter dan in de beginjaren van het cob.
 Om dat wat beter in beeld te krijgen, richten we ons in figuur 1.7 op 
de verschillen tussen lager- en hogeropgeleiden. De middengroep laten 
we hier dus weg. We bekijken hoe de verschillen tussen beide groepen 
in politieke tevredenheid, economisch optimisme en optimisme over 
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Figuur 1.6 Economisch optimisme naar opleidingsniveau,a bevolking van 18+, 2008-2016/4 (in procenten)

a Aandeel dat de komende twaalf maanden een (veel) betere economische situatie verwacht.

Bron: cob 2008/1-2016/4
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Nederland zich sinds 2008 ontwikkelen. Een voorbeeld: begin 2008 ver-
wacht 8% van de lager- en 19% van de hogeropgeleiden een verbetering 
van de economie: het verschil tussen beide groepen is 11%. We zien veel 
fluctuaties door de tijd, wat betekent dat de opleidingsverschillen in de 
ene meting groter zijn dan in de andere. Vooral bij het economisch opti-
misme zijn de verschillen groot (kleine verschillen als het economisch 
moeilijk gaat, grotere verschillen als de stemming weer verbetert). Om 
te kijken of de verschillen trendmatig toe- of afnemen hebben we drie 
regressielijnen getrokken. In alle drie de gevallen blijkt het om een 
significante stijging te gaan. De verschillen tussen lager- en hoger- 
opgeleiden nemen sinds 2008 dus toe.
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Figuur 1.7 Het verschil tussen hoger- en lageropgeleiden in oordelen over Nederland, economie en politiek, bevolking 
 van 18+, 2008-2016/4 (in procenten verschil) a

a Weergegeven is het verschil tussen hoger- en lageropgeleiden in hun oordelen over de politiek (zie noot c in tabel 1.3), in verwachtingen dat 
de economische situatie zal verbeteren en in het aandeel dat het de goede kant op vindt gaan met Nederland. 0 betekent dat lager- en hoger-
opgeleiden niet van mening verschillen. Hoe hoger de score, hoe groter het verschil tussen beide groepen.  De stippellijnen tonen de lineaire 
trends over de afgelopen 36 kwartalen.

Bron: cob 2008/1-2016/4

Publieke agenda: prioriteiten en problemen

Wat zijn de belangrijkste zorgen en prioriteiten van Nederlanders? Die 
vraag bekijken we dit kwartaal op twee manieren. In de eerste plaats 
onderzoeken we aan welke politieke doelen mensen meer of minder 
geld willen besteden. Deze zogenoemde ‘begrotingsvoorkeuren’ geven 
een indruk van welke thema’s men belangrijk vindt en welke minder van 
belang zijn. In de tweede plaats kijken we welke onderwerpen mensen 
spontaan noemen als we hen vragen naar de belangrijkste maatschappe-
lijke problemen. Als tegenhanger van die problemen vragen we mensen 
tot slot naar de sterke kanten van Nederland.

Meer geld voor zorg, werk, armoedebestrijding en onderwijs
Een manier om in te gaan op prioriteiten is te kijken naar begrotings-
voorkeuren. We vragen aan welke doelen de landelijke politiek meer of 
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minder geld zou moeten uitgeven. We leggen er zeventien voor, inclusief 
vermindering van de staatsschuld (zie tabel 1.4). Gemiddeld wil men 
eerder meer dan minder geld uittrekken voor deze doelen. Afgezien van 
de vermindering van de staatsschuld wil gemiddeld 15% (veel) minder 
uitgeven aan de voorgelegde doeleinden en 44% (veel) meer uitgeven.
 Verbeteren van de (gezondheids)zorg is dit kwartaal het doel met 
de grootste steun: 81% wil er meer geld voor uittrekken en slechts 1% 
vindt dat er minder geld naartoe moet. Als we ‘ik weet het niet’ buiten 
beschouwing laten en het aandeel dat minder geld aan zorg wil besteden 
aftrekken van het aandeel dat er meer aan wil uitgeven, komen we uit 
op een nettosteun van +82 (rechts in tabel 1.4). Werkgelegenheid (+77), 

Tabel 1.4 Gewenste veranderingen in uitgaven aan politieke doeleinden,a bevolking van 18+, 2016/4 (in procenten) 

 veel    veel  nettosteun
 minder minder zoals meer meer ik weet voor
 geld geld nu geld geld het niet stijging b

verbeteren van de (gezondheids)zorg 0 1 15 50 31 3 82

vergroten van de werkgelegenheid 0 2 18 54 21 4 77

bestrijden van armoede in Nederland 0 3 19 53 22 3 74

verbeteren van het onderwijs 0 2 22 51 22 4 73

verbeteren van de veiligheid op straat 
(geweld en overlast tegengaan) 0 2 31 48 16 3 63

voorkomen en bestrijden van terrorisme
in Nederland 1 4 38 37 16 4 50

stimuleren onderzoek en technologie 1 7 39 36 12 6 42

verbeteren bescherming tegen het water
(zee en rivieren) 0 3 58 28 7 4 33

verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer
en wegen) 0 7 53 31 5 4 29

verbeteren woonwijken en stadsvernieuwing 1 10 55 26 3 5 18

bijdragen aan de aanpak van internationale
milieuproblemen en klimaatverandering 4 16 40 29 6 6 16

verbeteren dierenwelzijn 6 19 48 17 7 3 -1

verbeteren integratie van minderheden 9 20 41 22 3 5 -3

stimuleren van kunst en cultuur 11 28 39 16 2 4 -22

bijdragen aan internationale militaire
missies en conflictbeheersing 10 30 39 13 2 6 -27

bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen 15 28 38 14 2 4 -29

gemiddeld voor bovenstaande 16 doeleinden 4 11 37 33 11 4 30

verminderen van de staatsschuld 4 18 50 15 2 11 -4

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 Gemiddelde voorkeur als ‘(veel) meer’ = 100, ‘zoals nu’ = 0 en ‘(veel) minder’ = -100 (‘ik weet niet’ blijft buiten de berekening waardoor 
de waarde niet precies het verschil tussen de vermelde percentages meer en minder is). Op deze gemiddelde voorkeur zijn de uitgaven- 
categorieën, m.u.v. vermindering van de staatsschuld, geordend.

Bron: cob 2016/4
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armoedebestrijding in Nederland (+74) en onderwijs (+73) zijn andere 
belangrijke prioriteiten. Doelen waaraan men liever minder zou uitgeven 
zijn kunst en cultuur (-22), internationale missies (-27) en ontwikkelings-
hulp (-29).

Prioriteit van zorguitgaven neemt weer langzaam toe
In figuur 1.8 brengen we de ontwikkelingen sinds 2008 in kaart met de 
nettosteun voor meer uitgaven. Positieve waarden betekenen dat er een 
relatieve meerderheid is voor grotere uitgaven en negatieve waarden dat 
er een relatieve meerderheid is voor bezuinigingen. 
 Bij de meeste doeleinden doen zich over de hele periode geen grote 
verschuivingen voor. Werkgelegenheid, zorg, onderwijs, binnenlandse 
armoedebestrijding en veiligheid op straat mogen altijd van een ruime 
meerderheid meer geld hebben; integratie van minderheden, militaire 
missies, kunst en cultuur en ontwikkelingshulp staan altijd in de min.
Een (kleine) verandering dit kwartaal is dat gezondheidszorg nu de 
belangrijkste prioriteit is. Werkgelegenheid stond lang op de eerste 
plaats, maar nu de werkloosheid afneemt lijkt ook de prioriteit van het 
thema iets terug te lopen – al blijft het een van de belangrijkste. De 
militaire missies en ook de binnenlandse terrorismebestrijding werden 
in 2014 en 2016 populairder, maar die stijging zet dit kwartaal niet door.
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Figuur 1.8 Nettosteun a voor meer uitgaven aan politieke doeleinden, bevolking van 18+, 2008-2016 (scores)

a Zie toelichting in noot b onder tabel 1.4.

Bron: cob 2008/1-2016/4 
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Immigratie en manier van samenleven belangrijkste maatschappelijke 
zorgen
Dit kwartaal doen zich nauwelijks veranderingen voor in de top vijf 
van belangrijkste maatschappelijke problemen. Na een periode waarin 
het probleembesef werd gedomineerd door zorgen over vluchtelingen, 
voeren immigratie/integratie en de manier van samenleven nu samen 
de probleemlijst aan. Zorgen over immigratie zijn dus minder domi-
nant dan in 2015, maar de bezorgdheid is duidelijk nog lang niet weg. 
Gezondheids- en ouderenzorg staat op de derde plaats in het nationale 
probleembesef. Zorgen over economie en inkomen worden sinds najaar 
2013 steeds minder vaak genoemd en staan nu op de vierde plaats. Poli-
tiek en bestuur staan op plek vijf.

We vragen mensen ook wat ze goed vinden gaan in Nederland. Goede 
ontwikkelingen blijken lastiger te benoemen dan slechte: 61% noemt 
een of meer sterke punten, terwijl 87% een of meer problemen noemt. 
De manier waarop we samenleven en vrijheden worden het meest als 
sterk punt genoemd, daarna volgen de goede gezondheids- en oude-
renzorg, economie/inkomen (‘we leven in een rijk land’) en het goede 
onderwijs.3 Opvallend is de scherpe daling van het aandeel dat de manier 
van samenleven als sterk punt noemt. Het maakt dit kwartaal 13% uit van 
de nationale trots. Vorig kwartaal was dat 18% en in januari 2016 25%.

We gaan nu dieper in op een aantal kwesties: immigratie/integratie, 
de manier van samenleven en de gezondheidszorg. Ook bespreken we 
opvattingen over de eu en de vraag of het uitmaakt welke partijen in de 
regering zitten.
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Figuur 1.9 Ontwikkelingen in het nationale probleembesef,a de vijf grootste categorieën onderwerpen van het vierde
 kwartaal 2016, bevolking van 18+, 2008-2016/4 (in procenten van het nationale probleembesef)

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 2008/1-2016/4

3 Als we niet corrigeren voor het aantal 
onderwerpen per persoon en afgaan 
op het aandeel dat een of meer 
problemen in een categorie noemt, 
worden problemen van samenleven, 
van vrijheden en van de zorg elk door 
15% van de ondervraagden naar voren 
gebracht. 



 burgerperspec tieven 2016 |  4 17

Hoe gaat het met Nederland?

Immigratie: grootste ophef weg, maar blijft belangrijk
In vergelijking met oktober 2015 en januari 2016 wordt immigratie/
integratie nu een stuk minder vaak spontaan genoemd als belangrijk-
ste maatschappelijke probleem. Eind 2015 noemde 64% een of meer 
problemen in deze categorie, nu is dat gedaald naar 46%. Daarmee is 
immigratie/integratie echter nog steeds het meest genoemde probleem. 
De grootste ophef is voorbij, maar het thema blijft een belangrijke rol 
spelen in de publieke opinie.
 Het meest genoemde probleem in deze categorie is nog steeds vluch-
telingen (of asielzoekers, immigranten). In veel gevallen worden die ter-
men zonder toevoeging genoemd. Als dat wel gebeurt, gaat het er vaak 
om dat het er ‘te veel’ zijn of heeft men het over ‘problematiek’. Andere 
veel genoemde zorgen gaan over integratie, over de manier waarop we 
in Nederland omgaan met vluchtelingen of over racisme. 
 In de toelichtingen bij de vraag waarom Nederland de verkeerde kant 
op gaat, komt het thema vluchtelingen nog steeds vaak naar voren. De 
zorgen die we in vorige kwartaalberichten al uitvoerig bespraken (o.a. 
cob 2015:4: 24-26 ) leven nog steeds: men vindt dat er te veel vluchtelin-
gen naar Nederland komen of dat het geld dat naar vluchtelingen gaat 
ten koste gaat van gewone Nederlanders. Het gevoel van onrechtvaardig-
heid (over vluchtelingen, maar in samenhang daarmee ook met tal van 
andere ontwikkelingen) lijkt nog steeds sterk aanwezig. 
 Opvattingen over immigratie zijn betrekkelijk stabiel: de vluchte-
lingencrisis lijkt hierop nauwelijks effect te hebben gehad (zie tabel 1.5). 
38% is het eens met de stelling dat Nederland een prettiger land zou zijn 
met minder immigranten; 33% is het daarmee oneens. 44% vindt de aan-
wezigheid van verschillende culturen winst voor de samenleving; 25% is 
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Figuur 1.10 Ontwikkelingen in de nationale trots,a de vijf belangrijkste categorieën van het vierde kwartaal van 2016, 
 bevolking van 18+, 2008-2016/4 (in procenten van de nationale trots)

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 2008/1–2016/4
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Tabel 1.5 Enkele opvattingen a over immigranten en vluchtelingen, bevolking van 18+, 2008-2016/4 (in procenten)

  2008- 2010- 2012- 2014-
  2009 2011 2013 2015 2016/1-2 2016/3 2016/4

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

 oneens 32 32 34 31 30 31 33

 eens 40 40 37 40 41 39 38

‘De aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor 
onze samenleving.’ 

 oneens 27 28 24 25 29 29 25

 eens 40 41 43 43 40 43 44

‘Nederland moet meer vluchtelingen opnemen dan het nu doet.’ 

 oneens . . . 56 56 60 56

 eens . . . 13 15 10 13

a Vermeld zijn de percentages antwoorden ‘zeer mee oneens’ / ‘oneens’ en ‘eens’ / ‘zeer mee eens’; met ‘neutraal’ / ‘ik weet het niet’ tellen deze 
op tot 100%. De stellingen zijn niet allemaal in alle kwartalen voorgelegd. 

Bron: cob 2008/1-2016/4

het daarmee oneens. Ook bij de stelling die het meest direct aansluit bij 
de vluchtelingencrisis doen zich weinig veranderingen voor: dit kwar-
taal vindt 13% dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen en 56% 
vindt van niet. Dat laatste suggereert dat de ophef over vluchtelingen op 
dit moment minder groot is – het is niet meer het dominante thema in 
het publieke debat – maar dat er aan de onderliggende zorgen en opvat-
tingen (zie ook cob 2016|2) weinig veranderd is.

Hoe gaat het met Nederland?

‘Nederland is Nederland niet meer’
Diegenen die aangeven dat Nederland de verkeerde kant op gaat, uiten 
in hun toelichtingen vaak hun bezorgdheid over het verdwijnen van de 
Nederlandse cultuur, dat wil zeggen de Nederlandse normen en waarden 
in het algemeen, de vrijheid van meningsuiting en specifieke cultuur-
uitingen zoals Zwarte Piet. 

“Nederland moet van ons blijven met Zwarte Piet en alle andere tradi-
ties die bij ons land horen. Buitenstaanders moeten zich aanpassen en 
niet andersom.” (vrouw, 28 jaar, hogeropgeleid)

De discussie rond Zwarte Piet lijkt voor velen symbool te staan voor 
een omineuze ontwikkeling die het voortbestaan van de Nederlandse 
cultuur, en dus Nederland, bedreigt. De komst van migrantengroepen 
en vluchtelingen met een andere cultuur, maar ook de al aanwezige 
etnische minderheden die steeds nadrukkelijker een plek opeisen in de 
Nederlandse samenleving zorgen ervoor, volgens een aanzienlijk deel 
van diegenen die het de slechte kant op vinden gaan met ons land, dat 
‘Nederland niet langer Nederland is’. 

“Nederland is geen Nederland meer. De islam past niet bij onze joods-
christelijke cultuur en dat gaat de verkeerde kant op met de islamise-
ring. Wij hebben nooit problemen gehad met de eerste gastarbeiders, 
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de Spanjaarden, Grieken en Italianen. Zelfs met de Polen gaat het 
steeds beter. En dat komt dat ze allemaal dezelfde christelijke cultuur 
hebben.” (man, 40 jaar, hogeropgeleid)

“Ik vind dat de verschillen tussen de culturen steeds groter worden. Tot 
voor kort hield ik me niet bezig met wat voor een kleur iemand heeft. 
Nu vestigen de verschillende groeperingen hier zelf erg de nadruk op 
en wil iedereen vooral zijn eigen cultuur behouden waardoor er steeds 
meer verschillen ontstaan. Hierdoor is ook iedereen steeds minder 
aardig voor elkaar en gaat ieder steeds meer voor zijn eigen rechten.” 
(man, 60 jaar, lageropgeleid) 

Men is van mening dat nieuwkomers in het algemeen en diegenen met 
een niet-christelijke (i.c. islamitische) achtergrond in het bijzonder zich 
moeten aanpassen aan de oorspronkelijke Nederlandse cultuur in plaats 
van andersom. Als dat niet gebeurt, en daarover zijn diegenen die het de 
slechte kant op vinden gaan met ons land dus bezorgd, dan vreest men 
dat we een aantal waardevolle zaken, zoals de vrijheid van menings-
uiting of de gelijkwaardigheid van man en vrouw, geleidelijk verliezen. 

“Wat is Nederland over 25 jaar? Als dit zo doorgaat dan is er naar mijn 
mening geen fatsoenlijk taalgeschrift, geen vrije meningsuiting, geen 
cultuur (geen Zwarte Piet) en geen gelukkige samenleving. Je wordt 
bang dat je blank bent. Wie houdt dit tegen?” (man, 77 jaar, hoger-
opgeleid)

“Inmiddels hebben de 'niet-Nederlanders' het meer voor het zeggen 
dan wij. Al onze vrijheden worden door hen onder de loep genomen 
en zo nodig uitgekleed. Nu is de Dikke van Dale ook al het mikpunt, 
na Zwarte Piet, en de vrijheid van meningsuiting. Het moet toch niet 
gekker worden.” (vrouw, 70 jaar, middelbaar opgeleid)

Er zijn ook, aanzienlijk minder frequent overigens, tegengeluiden van 
mensen die geen zorgen hebben over een veranderend Nederland maar 
zich juist druk maken over intolerantie, racisme en xenofobie tegenover 
migranten en minderheden. 

“De intolerantie en het racisme nemen toe, zie de grote pvv-aanhang. 
Dat is verontrustend. Daarnaast zijn we te veel naar binnen gekeerd. 
Europa zorgt voor vrede en stabiliteit, maar ook voor economische 
groei en handel. Daar moeten we ons niet van afkeren.” (vrouw, 44 jaar,  
hogeropgeleid)

“Wij zijn Nederland. Wij allemaal. Wij Nederlanders hebben veel men-
sen zoals onze Marokkanen nooit de 'wij'-status gegeven. Wij vinden 
ze vreemd. Bang voor het exotische? Wij nemen ze niet echt op en 
staan dan gek te kijken als dit clashed.” (vrouw, 21 jaar, hogeropgeleid)

Samenleven minder vaak genoemd als sterk punt
De manier van samenleven wordt gezien als probleem én als sterk punt – 
net als in andere kwartalen. Mensen die bezorgd zijn over dit onderwerp, 
noemen de groeiende intolerantie, de verruwing van omgangsvormen 
en de ik-cultuur: Nederlanders zijn te onverdraagzaam, gaan respectloos 
met elkaar om en ontploffen om het minste geringste (‘korte lontjes’). 
Het thema is altijd prominent aanwezig, zowel in de cob-enquête als in 

Hoe gaat het met Nederland?



 burgerperspec tieven 2016 |  4 20

de groepsgesprekken. In het groepsgesprek met lageropgeleide Amster-
dammers wordt duidelijk dat men de maatschappelijke verharding ook 
aan andere thema’s koppelt, zoals gezondheidszorg en politiek:
A: “De maatschappij verhardt, mensen worden hufteriger naar elkaar 

toe, hebben weinig begrip voor elkaar. Ik ben mantelzorger Ik heb 
buren waar ik ook mantelzorger voor ben. Voor je het weet ver-
zorg je de hele buurt, omdat hun eigen kinderen geen tijd hebben. 
Dan denk ik: hoe is het mogelijk, mensen zouden meer voor elkaar 
mogen doen.”

Gespreksleider: Het zit dus heel erg in hoe we omgaan met elkaar?
B: “Ik woon vlakbij een bejaardentehuis. Als je die mensen ziet... Het is 

gewoon zielig, ze zitten elke zondag te wachten op visite en er komt 
niemand.”

A: “De wereldpolitiek verhardt. Kijk maar hoe Trump zich opstelt, en hoe 
wij ons tegen vluchtelingen opstellen.”

C: “De hele wereld is achteruit aan het gaan.” 
Gespreksleider: En als jullie dat betrekken op Nederland?
B: “Dat is ook alleen ikke, ikke. Welke partij je ook neemt, het is allemaal 

één pot nat. Ze hebben een grote bek, maar als ze aan de macht zijn 
doen ze niks.”

De manier van samenleven is echter niet alleen een probleem, er gaan ook 
dingen goed.4 Zoals dat veel mensen vrijwilligerswerk doen, naar elkaar 
omzien en bereid zijn elkaar (in de eigen omgeving) te helpen. Opvallend 
dit kwartaal is dat die positieve elementen minder vaak worden genoemd 
dan in voorgaande kwartalen. Die daling hangt overigens niet samen met 
verandering in opvattingen over sociaal vertrouwen: die blijven dit kwar-
taal stabiel. 58% stemt in met de stelling dat de meeste mensen wel te ver-
trouwen zijn (14% vindt dat niet), 43% vindt dat je niet voorzichtig genoeg 
kunt zijn in de omgang met anderen (20% vindt dat niet). Die percentages 
lagen de vorige kwartalen niet wezenlijk anders. Ook onveranderd is het 
sentiment dat ‘het steeds meer ieder voor zich wordt’. 77% is het daarmee 
eens (5% oneens) en dat is net zoveel als de laatste keer dat we deze vraag 
voorlegden, in het tweede kwartaal van 2013.

Gezondheidszorg probleem, prioriteit én sterk punt
De zorg wordt vaak genoemd als maatschappelijk probleem, staat boven- 
aan de prioriteitenlijst én in de top drie van sterke punten van Nederland. 
Men vindt de kwaliteit van de (medische) zorg in Nederland in principe 
goed, maar heeft zorgen over de stijgende zorgkosten en over de ouderen- 
zorg. Het ‘zorgprobleem’ is voor velen een ongelijkheidsprobleem.  
Mensen die zich (in de enquête) ongerust maken over de richting die 
Nederland op gaat, zeggen bijvoorbeeld:

“Als basisdingen zoals gezondheidszorg, onderwijs en een fatsoenlijk 
pensioen straks alleen nog maar zijn weggelegd voor mensen die 
modaal of meer verdienen (dat is de minderheid van de Nederlanders), 
dan komt de meerderheid van de Nederlanders (beneden modaal) in 
de knel. Dan zullen we steeds meer de kant van de Verenigde Sta-
ten opgaan en we zien hoe dat land steeds minder een supermacht 
wordt.” (man, 36 jaar, hogeropgeleid)

Hoe gaat het met Nederland?

4 Dit kwartaal noemt 34% samenleven 
spontaan als maatschappelijk pro-
bleem, 15% als sterk punt.
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“De gezondheidszorg is te duur en veel mensen komen daardoor in 
de problemen, gaan te laat of niet naar de dokter, enzovoort. Verder 
worden de pensioenen maar gekort en gaan ze niet mee in de inflatie.” 
(man, 68 jaar, middelbaar opgeleid)

“En de zorg is vreselijk voor een aantal mensen, niet naar de dokter 
gaan omdat je bang bent niet voor de eventuele kosten te kunnen 
opdraaien. De verzekeraars maken ik weet niet hoeveel winst. Een 
schande vind ik het!” (man, 37 jaar, hogeropgeleid)

“Steeds meer zorgkosten betalen tot het voor veel mensen onbetaal-
baar is en de zorg voor de ouderen wordt steeds minder!” (vrouw,  
49 jaar, middelbaar opgeleid) 

Opleving in eu-steun alweer voorbij
Vorig kwartaal was er een kleine opleving in de steun voor de Europese 
Unie: 46% vond het Nederlandse eu-lidmaatschap een goede zaak, een 
stijging tegenover de 39% van het kwartaal ervoor (zie cob 2016|3: 25). 
Dit kwartaal is er van die opleving weinig meer te zien: de steun voor het 
eu-lidmaatschap is weer terug op 39% (zie figuur 1.11). Als ons vermoeden 
over een positief effect van het Brexitreferendum klopte, is dat effect nu 
in ieder geval niet meer zichtbaar. Het aandeel dat vindt dat ‘Den Haag’ 
te veel macht heeft overgedragen aan ‘Brussel’ is met 57% de laatste drie 
jaar stabiel. De tevredenheid met de Europese politiek is met een gemid-
delde van 4,6 laag, zo zagen we al in figuur 1.1. 

Hoe gaat het met Nederland?
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Figuur 1.11 Opvattingen over de eu,a bevolking van 18+, 2008-2016/4 (in procenten)

a Vermeld zijn de percentages antwoorden ‘eens’ / ‘zeer mee eens’; met ‘oneens’ / ‘zeer oneens’ en ‘neutraal’ / ‘ik weet het niet’ tellen deze 
op tot 100%.

Bron: cob 2008/1-2016/4
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De stijging en daling van de eu-steun is zichtbaar bij alle groepen: man-
nen en vrouwen, lager-, middelbaar- en hogeropgeleiden, enzovoort. 
Alleen bij 55-plussers is de daling groter dan gemiddeld. En bij partij-
voorkeur zien we ook iets opmerkelijks: aanhangers van PvdA/d66/
GroenLinks (omwille van de kleine omvang bij elkaar genomen) zijn meer 
dan gemiddeld negatiever geworden, terwijl aanhangers van de sp niet 
minder positief werden. Daarbij doet zich wel een niveauverschil voor: 
onder aanhangers van PvdA/d66/GroenLinks verschoof het aandeel dat 
het eu-lidmaatschap een goede zaak vindt van 76% in april naar 82% in 
juli en 68% in oktober. Bij sp’ers gaat het om resp. 29%, 34% en 37%.

Maakt het uit wie er in de regering zitten?
In hoofdstuk 2 gaan we – met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen 
van 2017 – dieper in op partijpolitieke voorkeuren als een achtergrond 
van verschillen in houdingen en opvattingen. Stemmen op een partij 
is ook een uiting van voorkeuren in de verwachting dat die zo zullen 
doordringen in de politiek en mogelijk via coalitievorming van partijen 
in het regeringsbeleid. Maar maakt het volgens burgers eigenlijk wat 
uit welke partijen na de verkiezingen de regering gaan vormen? Ook 
daarover verschillen de meningen. 35% steunt de stelling dat het voor 
het overheidsbeleid niet uitmaakt welke partijen er in de regering zit-
ten. Eveneens 35% is het daar niet mee eens en 30% neemt een neutrale 
positie in of weet het niet. 
 Mensen die vinden dat het niet uitmaakt wie er in de regering zitten, 
wijzen op het feit dat er in Nederland toch altijd coalities en compromis-
sen gesloten moeten worden, waardoor de verschillen tussen partijen 

– als die er al zijn – na de verkiezingen verdwijnen.5 Anderen denken dat 
de verschillen na de verkiezingen verdwijnen omdat partijen en politici 
zich dan vooral richten op hun eigen belang in plaats van op het alge-
meen belang, en dat eigenbelang is blijkbaar voor alle partijen hetzelfde. 
Volgens anderen doet het probleem zich al in een eerder stadium voor: 
Nederlandse partijen verschillen namelijk helemaal niet van elkaar en 
daarom maakt het voor het beleid niet uit wie de regering vormen. En er 
is een groep die vindt dat het niet uitmaakt omdat er niet veel keuze is 
voor regeringen om eigen beleid te maken: alles ligt al vast in wetten of 
eu-voorschriften. Enkele voorbeelden:

“Er moeten toch compromissen gesloten worden dus geen enkele par-
tij kan 100% zijn programma uitvoeren.” (man, 36 jaar, hogeropgeleid)

“Ze draaien er allemaal omheen. Het gaat niet zozeer om wat goed 
is voor de burger, maar meer om hun eigen positie.” (vrouw, 69 jaar, 
lageropgeleid)

“Komt allemaal op hetzelfde neer welke partij er in zit.” (man, 70 jaar, 
lageropgeleid)

“De overheid heeft leuke praatjes en beloften voor het verkiezingspro-
gramma maar luistert later toch heel goed naar Brussel en doet wat 
haar het beste uitkomt.” (vrouw, 27 jaar, middelbaar opgeleid)

Hoe gaat het met Nederland?

5 We vroegen een aselecte groep van 
248 respondenten waarom zij het (on)
eens zijn met de stelling dat het voor 
het overheidsbeleid uitmaakt welke 
partijen in de regering zitten. Daarvan 
gaven er 172 een toelichting.
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Hoe gaat het met Nederland?

Mensen die denken dat het wél uitmaakt wie de regering vormen, 
denken dat partijen wel degelijk van elkaar verschillen. Ze gebruiken 
daarbij vaak de termen ‘links’ en ‘rechts’. Een enkeling wijst erop dat een 
regering met de pvv een heel andere koers zal varen, dus dat het echt wel 
uitmaakt wie je kiest. Sommigen geven aan dat er iets van die verschillen 
verdwijnt als na de verkiezingen compromissen moeten worden gesloten. 
Twee voorbeelden:

“Ikzelf stem rechts, dus zie liever geen linkse partijen in de regering. 
Het maakt wel degelijk uit wat voor beleid er dan wordt ontwikkeld...” 
(vrouw, 39 jaar, hogeropgeleid)

“Elke partij heeft zijn eigen invulling. Probleem is om meerdere partijen 
te vinden om het beleid waar ze voor staan uit te zetten. Moet altijd 
water bij de wijn gedaan worden. Soms te veel.” (man, 61 jaar, lager-
opgeleid)



 burgerperspec tieven 2016 |  4 24

Electorale diversiteit2

Partij- en mediavoorkeuren als achtergronden 
van opinies

Elk kwartaal vragen we in onze enquête of en op welke partij mensen 
zouden stemmen als er op dat moment Kamerverkiezingen waren. De 
stemintenties gebruiken we om verscheidenheid en achtergronden van 
zorgen, houdingen en opvattingen te schetsen. Het gaat ons er niet om 
te verklaren waarom mensen een bepaalde partijvoorkeur hebben en al 
helemaal niet om het voorspellen van verkiezingsuitslagen. Dat geldt ook 
voor dit hoofdstuk. Het uitzicht op de Kamerverkiezingen van 15 maart 
is wel een reden om dit keer een apart hoofdstuk aan de stemintenties te 
wijden, maar het blijven achtergronden van opinies. Op de wisselende 
omvang van partijvoorkeuren gaan we dan ook verder niet in.1

 Partijvoorkeuren zijn in ons onderzoek net zoiets als voorkeuren 
voor kranten en tv-programma’s: ze zullen corresponderen met verschil-
len in opvattingen over maatschappelijke en politieke kwesties omdat 
ze voortkomen uit dezelfde basishoudingen van individuen, gebruikelijk 
zijn in de omgeving en in wisselwerking met elkaar staan (men herkent 
de eigen voorkeuren in een partij of krant en men voelt zich vervolgens 
gesterkt in de eigen opvattingen door het commentaar van de krant, of 
men conformeert zich aan een standpunt van een partij die men om 
andere redenen koos).
 Een overeenkomst tussen partij- en mediavoorkeuren is ook dat 
mensen ze kunnen bijstellen. Kranten hebben geen vaste lezers en 
partijen hebben nog minder een vaste aanhang en dat maakt ze anders 
dan sekse, leeftijd, opleidingsniveau of inkomen, waarbij mensen niet 
of nauwelijks kunnen kiezen om iets anders te worden. Vergelijken we 
mensen met dezelfde partijvoorkeur op twee tijdstippen dan zijn dat 
geen steekproeven uit dezelfde groep. De betreffende partij kan meer of 
minder populair zijn geworden of andere mensen zijn gaan aantrekken. 

Kernpunten 

→ Politieke voorkeur zegt meer over iemands geluk en maatschappelijk optimisme dan mediavoorkeur. De 
extremen zijn mensen met een vvd-voorkeur (gelukkig en optimistisch), met een pvv-voorkeur (ongelukkig en 
pessimistisch) en met een sgp-voorkeur (gelukkig en pessimistisch). 

→ Mensen die niet willen gaan stemmen of op sp of pvv willen stemmen zijn negatiever over hun financiële situ-
atie en over het eu-lidmaatschap en zijn tussen 2008 en 2016 ook nog negatiever geworden.

→ In alle electorale groepen vindt men ‘immigratie en integratie’ en ‘samenleven en normen en waarden’ in 2016 
de onderwerpen waar de grootste maatschappelijke problemen bestaan.

→ Het meest gebruikte woord om het grootste maatschappelijke probleem aan te geven is in 2016 in vrijwel alle 
electorale groepen ‘vluchtelingen’ en over de afgelopen vijf jaar in alle groepen ‘zorg’. 

1 In de vier kwartalen van 2016 (n = 4790) 
zijn de stemintenties als volgt: 25% 
weet het nog niet, 12% pvv, 8% sp,  
8% vvd, 7% cda, 7% niet gaan stem-
men, 6% d66, 5% PvdA, 5% wil het 
niet zeggen, 4% GroenLinks (gl), 4% 
ChristenUnie (cu), 3% 50plus, 2% sgp, 
2% Partij voor de Dieren (PvdD), 1% 
blanco en 1% anders. We gaan in de 
volgende paragraaf uit van groepen 
van minimaal 100 respondenten in alle 
jaren (we combineren de vier kwar-
talen per jaar). PvdD, sgp en 50plus 
vallen vanwege gebrek aan aanhang in 
een of meer jaren af, maar ze kunnen 
voor 2016 wel worden opgenomen in 
figuur 2.1. We laten deze en andere 
partijen verder onvermeld. Een 
categorie ‘overig’ laten we achterwege 
want die zou heel verschillend gevuld 
worden (bv. in 2008 vooral met Trots 
op Nederland-stemmers, in 2013 met 
relatief veel 50plus-stemmers). 
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Geluk en optimisme verschillen meer naar politieke voorkeur dan 
naar mediavoorkeur 
In figuur 2.1 staan voor 2016 stemintenties en mediavoorkeuren (kranten 
en nieuws- en actualiteitenprogramma’s op tv) voor twee kerndimensies 
van het bestaan: geluk in het eigen leven en optimisme over de samen-
leving.

Alle partij- en dagbladvoorkeuren van minstens 100 respondenten zijn 
opgenomen, maar bij de nieuws- en actualiteitenprogramma’s hebben 
we ons beperkt tot de vier programma’s met de meest extreme scores  
op beide dimensies: EditieNL- en Buitenhofkijkers als minst en meest 
gelukkig, en Hart-van-Nederland- en Pauwkijkers als minst en meest 
optimistisch over Nederland. Kijkers van de andere programma’s zitten 
in de ruimte tussen deze vier. De verschillen tussen de kijkerscategorieën 
zijn dus klein vergeleken met die tussen krantenlezers en electorale 
categorieën. Dat heeft er mee te maken dat de publieksgroepen van deze 
programma’s vaak omvangrijk en ook overlappend zijn. De overlap van 
de lezersgroepen is minder en bij de stemintenties is er per definitie 
geen overlap omdat mensen maar één partij konden aangeven. 

Electorale diversiteit
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Figuur 2.1 Nettogeluk en netto-optimisme naar stemintenties en mediavoorkeuren,a bevolking van 18+, 2016 
 (in procentpunten)

a Nettogeluk: % tamelijk / zeer gelukkig – % (erg) ongelukkig. Netto-optimisme: % Nederland gaat beetje / duidelijk meer de goede kant op – 
% Nederland gaat beetje / duidelijk meer de verkeerde kant op (zie figuur 1.2).

Bron: cob 2016/1-2016/4
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Ongelukkige pessimistische pvv-kiezers versus gelukkige  
optimistische vvd-kiezers
Van de meeste kranten staan de lezers qua geluk en optimisme niet 
ver  van de gemiddelde Nederlander vandaan. Op de grootste afstand 
staan de lezers van het Reformatorisch Dagblad (rd), niet erg verras-
send richting sgp-kiezers, die worden gekenmerkt door veel geluk en 
weinig optimisme. Mensen die geen krant lezen (ook geen lokale of 
regionale kranten) onderscheiden zich van de gemiddelde Nederlander 
met minder geluk. Trouw- en nrc(Next)-lezers onderscheiden zich door 
bovengemiddeld geluk en optimisme in de richting van gemiddeld nog 
vaker gelukkige en optimistische liberalen en christen- en sociaal- 
democraten. De partij-aanhangen hebben over de hele linie de meest 
extreme posities (zoals gezegd ook omdat het elkaar uitsluitende groepen 
zijn): de mensen die pvv willen gaan stemmen zijn met de niet-stem-
mers het vaakst ongelukkig en met sgp-kiezers het vaakst pessimistisch 
over het land. De sgp-kiezers zijn dan weer met de vvd-kiezers het vaakst 
gelukkig en de vvd-kiezers worden qua frequent optimisme het dichtst 
benaderd door de d66-stemmers.

Ontwikkelingen

We laten de mediavoorkeuren verder achterwege en bezien in figuur 2.2 
eerst hoe groepen met verschillende stemintenties zich ontwikkelen als 
het gaat om tevredenheid met de eigen financiële positie, de economie 
en de samenleving; politiek vertrouwen; en opvattingen over de multi-
culturele samenleving en het lidmaatschap van de eu.

pvv-stemmers en niet-stemmers meest negatief
Voortdurend tonen pvv-stemmers en niet-stemmers de laagste scores, in 
het geval van de financiële en economische tevredenheid samen met sp-
kiezers. Bovenin de grafieken, dat wil zeggen bij de grootste tevreden-
heid en het meeste politieke vertrouwen en de grootste steun voor de 
multiculturele samenleving en de eu, zien we vaker een spaghetti van 
elkaar afwisselende partijen. Dat is niet het geval bij de multiculturele 
samenleving (figuur 2.2e), die consistent het meest populair is bij de 
stemmers van GroenLinks, d66 en PvdA. Hier en bij de eu (2.2f ) staan de 
pvv-kiezers steeds op grote afstand van de kiezers van andere partijen 
met in het gat tussen hen de niet-stemmers. 

Bij de economische tevredenheid (2.2b) volgen alle electorale groepen 
hetzelfde patroon van een daling en daarna weer een stijging. In andere 
gevallen zijn er schommelingen zonder algemeen patroon. Bij de finan-
ciële tevredenheid en de eu lijkt wel iets trendmatigs aan de hand. De 
electorale groepen liggen in 2016 verder uit elkaar dan in 2008. Ziet men 
bij de financiële tevredenheid even af van de zwevende kiezers, dan ziet 
het ernaar uit dat de ontevredenen zich steeds meer concentreren in de 
groepen niet-stemmers en sp- en pvv-stemmers. Bij het eu-lidmaatschap 
zijn vooral de niet-stemmers en pvv-stemmers negatiever geworden, in 
ieder geval tot 2013. 

Electorale diversiteit
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Electorale diversiteit

Figuur 2.2 Ontwikkelingen naar stemintenties, bevolking van 18+, 2008-2016 (rapportcijfers a en scores)

a Zie voor de rapportcijfers figuur 1.1 en voor het vertrouwen in de Tweede Kamer figuur 1.4. Nettosteun multiculturele samenleving =  
% (zeer) eens – % (zeer) oneens met de stelling ‘De aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze samenleving’;  
nettosteun eu-lidmaatschap = % (zeer) eens – % (zeer) oneens met de stelling ‘Het Nederlands lidmaatschap van de eu is een goede zaak’.

Bron: cob 2008/1-2016/4
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Verschillen in 2015/2016

Hoe belangrijk zijn verschillen in stemintentie als rekening wordt 
gehouden met andere kenmerken? Dat gaan we hier voor de afgelopen 
twee jaar na voor een paar samengestelde indicatoren, namelijk voor 
persoonlijke tevredenheid, tevredenheid over de Nederlandse maat-
schappij, een positieve houding tegenover de politiek (i.c. politici) en 
een positieve houding tegenover globalisering. De indicatoren staan uit-
gelegd onder figuur 2.3, die laat zien in hoeverre groepen met verschil-
lende stemintenties afwijken van de grote categorie zwevende kiezers 
(ongeveer een kwart van alle geënquêteerden). Figuur 2.3a laat kleine 
verschillen in persoonlijke tevredenheid zien. De grootste afstand zien 
we tussen sgp’ers en pvv’ers: ongeveer een punt op een tienpuntsschaal 
(de blauwe balkjes; de sgp’ers zijn ruim een halve punt tevredener dan de 
zwevende kiezers, de pvv’ers bijna een halve punt ontevredener). Hou-
den we rekening met verschillen in sekse, leeftijd, opleidingsniveau en 
inkomen en de effecten van die kenmerken op tevredenheid, dan wordt 
het verschil tussen sgp’ers en pvv’ers een fractie kleiner (de groene balk-
jes verschillen 0,9 punt).

Grootste verschillen in houding tegenover globalisering
Bij de persoonlijke tevredenheid zijn de verschillen tussen de electorale 
categorieën het kleinst. De stemintenties doen er meer toe bij tevre-
denheid over de maatschappij en de houding tegenover de politiek en 
zijn het grootst bij de houding tegenover globalisering. Met uitzonde-
ring van de persoonlijke tevredenheid zijn pvv’ers het meest negatief. 
Tegenover hen staan de virtuele kiezers van d66, GroenLinks, de PvdA 
en, met uitzondering van de houding tegenover globalisering, de vvd. 
De verschillen zijn niet te herleiden tot de sociaaldemografische samen-
stelling van de groepen. Gecorrigeerd voor die samenstelling worden de 
verschillen tussen stemintenties veelal wel kleiner, maar niet veel.2

Globale overeenstemming over overheidsuitgaven
Om wat breder verschillen in beleidsvoorkeuren in beeld te brengen 
gebruiken we de ‘begrotingsvraag’ uit hoofdstuk 1. In tabel 2.1 gebeurt 
dat met gegevens uit de vier meest recente kwartalen waarin de vraag 
is gesteld. Oranje is per kolom aangegeven waar men het meest extra 
geld voor wil uittrekken, paars geeft aan waarop men het meest wil 
bezuinigen. Door de oogharen bekeken zitten er geen grote verschillen 
in prioriteiten voor intensivering en besparing. Met een enkele grote 
uitzondering – PvdD’ers willen vooral meer uitgeven aan dierenwelzijn 

– en een wat meer marginale uitzondering –d66’ers willen daarop juist 
het meest bezuinigen – zitten de meest populaire posten bij alle electo-
rale categorieën bij de landelijke top vier van politieke doeleinden en de 
minst populaire posten bij de drie landelijke hekkensluiters. 
Kijkt men wat nauwkeuriger naar de cijfers, dan gaan de verschillen 
opvallen. Zo verschilt in de top vier van politieke doeleinden de mate 
van steun voor meer uitgaven voor werkgelegenheid (+69 bij cu tot +87 
bij sp) duidelijk minder dan bij de bestrijding van binnenlandse armoede 
(+43 bij vvd tot +91 bij sp). Interessanter zijn doeleinden waar per saldo 

Electorale diversiteit

2 Figuur 2.3 laat dat zien met het vaak 
kleine verschil tussen de balkjes 
voor ongecorrigeerde en gecorri-
geerde effecten. Het blijkt ook uit de 
percentages verklaarde variantie. Bij 
persoonlijke tevredenheid ‘verklaren’ 
stemintenties 6% ongecorrigeerd en 
3% als ze worden toegevoegd aan 
sekse, leeftijd, opleidingsniveaus en 
gezinsinkomen; bij maatschappelijke 
tevredenheid 19%, toegevoegd 13%; 
bij de houding tegenover de poli-
tiek 20%, toegevoegd 13%; en bij de 
houding tegenover globalisering 32%, 
toegevoegd 22%.
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a. persoonlijke tevredenheid b. maatschappelijke tevredenheid

c. houding tegenover politiek d. houding tegenover globalisering
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afwijkingen zonder rekening te houden met andere kenmerken
afwijkingen gecorrigeerd voor verschillen vanwege sekse, lee�ijd, opleidingsniveau en gezinsinkomen

Niet-signi�cant (p ≥ 0,01)
Niet-signi�cant (p ≥ 0,01)

Figuur 2.3 Belang van stemintenties voor vier houdingen, bevolking van 18+, 2015-2016 (afwijking ten opzichte van
 zwevende kiezers)

a Indicatoren: a. persoonlijke tevredenheid: gemiddelde rapportcijfer voor gezondheid, dagelijkse activiteiten en financiële situatie (Cronbachs 
alfa 0,73); b. maatschappelijke tevredenheid: gemiddeld rapportcijfer voor Nederlandse samenleving, economie en bestuur van de gemeente 
(alfa 0,84); c. houding tegenover globalisering: gemiddelde instemming met ‘De meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze 
doen’ en afwijzing van ‘De overheid doet onvoldoende voor mensen zoals ik’, ‘Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de 
regering doet’ en ‘Kamerleden en ministers geven niet veel om wat mensen zoals ik denken’ (alfa 0,80); en d. houding tegenover politiek: 
gemiddelde instemming met ‘Het Nederlands lidmaatschap van de eu is een goede zaak’ en ‘Mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen 
van het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van onze economie’ en afwijzing van ‘Nederland zou een prettiger land zijn  
als er minder immigranten zouden wonen’ en ‘De aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze samenleving’ (alfa 0,79).

Bron: cob 2015/1-2016/4
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steun voor meer uitgaven staat tegenover per saldo steun voor bezuini-
gingen. De meest opvallende voorbeelden zijn het al genoemde dieren-
welzijn (PvdD +85, sgp -54), klimaat en milieu (gl/PvdD +68/+66, pvv -31),
integratie minderheden (gl +43, pvv -55), militaire missies (sgp +17, 
niet-stemmers -50), kunst en cultuur (gl +25, sgp -67) en ontwikkelings-
samenwerking (gl +28, pvv -82).

Electorale diversiteit

Tabel 2.1 Gewenste veranderingen in uitgaven aan politieke doeleinden naar stemintenties,a bevolking van 18+, 2015-2016 
 (in procentpunten)

   niet-
  allen stemmer zwevend cda cu d66 gl PvdA PvdD pvv sgp sp vvd 50plus

vergroten van de werkgelegenheid 79 84 80 78 69 70 69 77 70 86 74 87 76 85

verbeteren van de (gezondheids)zorg 78 83 82 75 82 61 70 71 71 88 71 87 59 82

bestrijden van armoede in Nederland 73 85 75 65 77 52 75 73 70 86 54 91 43 89

verbeteren van het onderwijs 73 71 75 67 67 78 78 72 66 74 53 75 75 70

verbeteren van de veiligheid op straat
(geweld en overlast tegengaan) 

62 67 64 62 50 36 27 44 53 81 69 63 64 83

voorkomen en bestrijden van terrorisme
in Nederland 

50 54 51 53 45 29 18 37 33 67 71 46 49 69

stimuleren onderzoek en technologie 44 36 41 50 22 61 54 53 46 34 18 43 61 51

verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer
en wegen) 

33 41 30 36 20 24 18 35 15 40 17 35 31 56

verbeteren bescherming tegen het water
(zee en rivieren) 

32 34 28 37 34 31 28 30 37 34 31 33 29 49

verbeteren woonwijken en stadsvernieuwing 16 22 15 11 7 9 7 17 1 25 -1 23 2 34

bijdragen aan de aanpak van internationale
milieuproblemen en klimaatverandering 9 1 11 7 16 46 68 45 66 -31 -5 9 -5 -10

verbeteren dierenwelzijn -1 24 2 -29 -34 -14 10 0 85 17 -54 13 -29 -4

verbeteren integratie van minderheden -7 -19 0 -5 18 19 43 26 11 -55 -15 -3 -20 -27

bijdragen aan internationale militaire 
missies en conflictbeheersing 

-24 -50 -30 -2 -3 -13 -18 -18 -20 -42 17 -34 -6 -30

stimuleren van kunst en cultuur -25 -28 -21 -33 -49 -4 25 5 11 -50 -67 -9 -49 -32

bijdragen aan de ontwikkeling van 
arme landen 

-30 -49 -36 -3 12 2 28 18 -9 -82 -13 -26 -46 -51

gemiddeld voor bovenstaande zestien
doeleinden 

24 23 24 25 24 27 33 32 33 17 17 27 18 26

verminderen van de staatsschuld 0 -10 -3 12 17 15 -5 0 -14 -18 31 -19 34 -14

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?’ Vermeld zijn de saldi van percentages mensen die (veel) 
meer willen uitgeven en percentages die (veel) minder willen uitgeven (als missings buiten beschouwing blijven; zie tabel 1.4). Hierop zijn de 
uitgavencategorieën, m.u.v. vermindering van de staatsschuld, geordend. De partijvoorkeuren staan in alfabetische volgorde. Meest populaire 
post in blauw, minst populaire in paars.

Bron: cob 2015/2, 2015/4, 2016/2, 2016/4
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Onderin tabel 2.1 is weergegeven wat men gemiddeld voor de zestien 
doeleinden en met de staatsschuld wil. In alle groepen wil men vaker 
meer dan minder uitgeven. Dat geldt vooral voor de aanhang van gl, 
PvdA en PvdD (scores 32-33) en het minst voor de aanhang van pvv, sgp 
en vvd (scores 17-18). Over wat men per saldo met de overheidsuitgaven 
wil zegt dit natuurlijk nog niet veel, want men kan niet aangeven hoe-
veel meer of minder men wil en het gaat om posten van heel verschil-
lende omvang.3 Het is wel heel waarschijnlijk dat ‘de begroting van het 
volk’ tot aanzienlijke hogere collectieve uitgaven zou leiden: aan doel-
einden waaraan men meer wil besteden wordt nu al veel uitgegeven 
(zorg, onderwijs) en aan doeleinden waarop bezuinigd kan worden 
weinig (militaire missies, cultuur, ontwikkelingssamenwerking). Geld 
besteden aan aflossing van de staatsschuld is het meest populair bij de 
aanhang van sgp en vvd en het minst bij die van de PvdD, pvv, sp en 
50plus. 

Meer overeenstemming over de belangrijkste problemen?
De verschillen die we tot nu toe de revue hebben zien passeren komen 
allemaal uit antwoorden op gesloten enquêtevragen. Dat kan op zich tot 
een zekere uniformering leiden. Desgevraagd kruist men een mening 
aan of wil men er meer of minder geld aan uitgeven. Maar dat zijn niet 
noodzakelijk kwesties die men zelf belangrijk vindt. Om daar een vinger 
achter te krijgen maken we gebruik van open vragen, zoals de vraag wat 
men de grootste problemen in het land vindt (zie figuur 1.9). Opnieuw 
voor een combinatie van de laatste vier metingen, in dit geval de vier 
kwartalen van 2016, kijken we in tabel 2.2 allereerst naar de categorieën 
waarin de problemen vallen.
 In blauw is aangegeven wat de belangrijkste categorie is. Dat is voor 
de hele bevolking in 2016 ‘immigratie en integratie’ en dat is ook voor 
negen van de dertien electorale groepen het geval. De andere vier zetten 
dat onderwerp op de tweede plaats en zetten op de eerste plaats wat in 
de hele bevolking op de tweede plaats staat: ‘samenleven en normen en 
waarden’. De verschillen zijn niet heel groot, maar de omkering van de 
twee onderwerpen is het meest uitgesproken bij de kiezers van d66 en sgp.
 Kijken we verder naar tabel 2.2, dan vallen maar een paar onderwer-
pen op die specifiek zijn voor partijen, met name de gezondheids- en 
ouderenzorg bij 50plus, natuur en milieu bij de PvdD en zorgen over 
vrijheden bij de sgp (vooral vrijheden rond abortus en euthanasie en op 
seksueel gebied, niet vrijheid van meningsuiting of godsdienst).
 Onderin de tabel is aangegeven welk aandeel van de ondervraagden 
een probleem noemt. Dat varieert van 78% bij de niet-stemmers tot 93% 
bij de d66’ers. Die informatie is ook vermeld voor de antwoorden op 
open vragen naar wat men goed vindt gaan (sterke punten van de Neder-
landse samenleving) en naar wat er hoog op de politieke agenda van de 
regering zou moeten (zie figuur 1.9 en cob 2016|3: 16). 
 Iedereen vindt het moeilijker om sterke kanten of punten van trots 
te bedenken (61% van alle geënquêteerden) dan problemen, maar dat 
geldt nog sterker voor niet-stemmers, pvv-stemmers (43%) of 50plus-
stemmers (52%). Kijkt men naar de onderwerpen die worden genoemd 
(niet in tabel), dan vallen een paar cijfers op. Niet-stemmers zijn vaker 

Electorale diversiteit

3 Mensen hebben overigens vaak niet 
veel idee van de feitelijke verhoudin-
gen tussen uitgaven voor de diverse 
doeleinden en informatie over de 
verschillende omvang van posten 
leidt maar beperkt tot aanpassingen 
van veranderingswensen. Zie eerder 
onderzoek in cob 2009|2 (15-19), cob 
2010|2 (15-19) en cob 2012|3 (26-31).
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dan anderen trots op de manier van samenleven (28%; allen 18%), sgp-
stemmers vaker op de zorg (18%; allen 9%), vvd-stemmers op inkomen 
en economie (14%; allen 9%); 50plus-kiezers op verkeer en fysieke om-
geving (10%; allen 5%) en PvdD-stemmers op immigratie en integratie 
(10%, allen 5%). Dat zijn weinig en niet heel grote verschillen en kunnen 
deels ook nog een kwestie van toeval zijn.
 Het valt mensen gemakkelijker om suggesties voor de politieke 
agenda te doen (80% doet dat, variërend van 62% van de niet-stemmers 
tot 89% van de gl-stemmers). Ook hier weer een aantal opvallende cijfers 
(niet in tabel): pvv-stemmers vragen vaker aandacht voor immigratie 
en integratie (26%; allen 14%); stemmers op gl (12%) en de PvdD (18%) 
willen natuur en milieu hoger op de agenda dan de hele bevolking (6%), 
de stemmers op d66 onderwijs (13%, allen 6%). sgp-stemmers agenderen 
de zorg minder dan anderen (9%, allen 22%) en kwesties van samenleven, 

Electorale diversiteit

Tabel 2.2 Grootste maatschappelijke problemen naar stemintenties,a bevolking van 18+, 2016 (in procenten)

   niet-
  allen stemmer zwevend cda cu d66 gl PvdA PvdD pvv sgp sp vvd 50plus

immigratie en integratie 24 29 23 21 20 18 20 24 19 35 17 21 25 22

samenleven en normen en waarden 16 12 16 18 22 26 23 23 17 6 24 16 19 11

gezondheids- en ouderenzorg 12 12 14 13 10 10 10 10 10 11 10 14 11 19

inkomen en economie 9 9 9 8 12 8 10 9 14 11 7 10 6 11

politiek en bestuur  9 7 9 10 10 9 10 7 8 9 9 9 9 8

criminaliteit en veiligheid 5 5 6 5 4 4 2 5 3 5 5 4 7 3

werkgelegenheid 5 7 5 5 3 4 4 5 3 4 3 6 5 5

internationaal / NL in de wereld 4 3 4 4 3 4 2 2 3 6 1 3 5 3

verkeer en fysieke leefomgeving 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 5

sociaal stelsel / verzorgingsstaat 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 2 9

onderwijs, innovatie en cultuur 2 2 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 2 1

natuur en milieu 2 1 1 2 2 4 5 2 7 1 1 2 2 1

jeugd en gezin 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

vrijheden 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0

overig 5 8 5 3 8 5 6 4 8 6 6 5 4 3

totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

% dat minstens 1 probleem noemt 88 78 88 89 91 93 94 89 86 90 83 91 89 86

vergelijking met verwante vragen:b

% dat minstens 1 sterk punt noemt 61 39 57 72 77 83 81 73 66 43 68 61 78 52

% dat minstens 1 punt voor de politieke
agenda noemt (2015 en 2016) 

80 62 77 85 84 88 89 79 75 80 77 87 84 83

a Antwoorden op de vraag ‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar 
schaamt u zich voor als het om de Nederlandse samenleving gaat?’ Zie toelichting onder figuur 1.9. Elke respondent telt even zwaar mee:  
het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen. De partijvoorkeuren staan in alfabetische 
volgorde. Het grootste probleem in blauw, het op een na grootste in paars.

b Zie voor de sterke punten toelichting onder figuur 1.10 en voor de politieke agenda cob 2016|3: 16. 

Bron: cob 2016/1-4
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Tabel 2.3 Woorden om de grootste maatschappelijke problemen aan te duiden, naar stemintenties, bevolking van 18+, 
 2012-2016

 top drie meest gebruikte woorden a  top drie meest kenmerkende woorden b  

 1 2 3 1 2 3

allen zorg vluchtelingen bezuinigingen   

niet-stemmers zorg buitenlanders vluchtelingen werk prijzen -

zwevenden zorg bezuinigingen vluchtelingen studeren banen strafrecht

cda zorg vluchtelingen ouderen inbraak - -

cu zorg vluchtelingen bezuinigingen egoïsme opvang -

d66 zorg onderwijs bezuinigingen onderwijs tolerantie kortzichtigheid

gl zorg vluchtelingen milieu milieu natuur duurzaamheid

PvdA zorg werkloosheid bezuinigingen pvv Wilders bejaardenzorg

PvdD zorg milieu bezuinigingen - - -

pvv zorg vluchtelingen buitenlanders buitenlanders asielzoekers eu

sgp zorg abortus vluchtelingen abortus euthanasie secularisatie

sp zorg bezuinigingen onderwijs zorg rijken afbraak

vvd zorg criminaliteit werkloosheid criminaliteit belastingdruk negativiteit

50plus zorg ouderen criminaliteit ouderen pensioen aow

a Betekenisvolle zelfstandige naamwoorden die de meeste mensen met de betreffende stemintentie minstens één keer gebruiken om de  
grootste maatschappelijke problemen te omschrijven. 

b Betekenisvolle zelfstandige naamwoorden die minstens tien mensen met de betreffende stemintentie gebruiken en de categorie het meest  
en significant doen afwijken van mensen met alle andere stemintenties.

Bron: cob 2012-2016

normen en waarden juist meer (12%, allen 4%). Het zijn verschillen die 
wel passen bij de programmatische profilering van de partijen, maar 
groot in aantal en omvang zijn de verschillen ook hier niet. 

Partij-aanhangen hebben ook eigen onderwerpen
Op basis van onze indelingen van problemen, sterke kanten en agenda-
punten is er weinig reden om zich zorgen te maken dat electorale 
groepen in verschillende werelden leven en elkaars agenda’s niet meer 
zouden begrijpen. Maar meer dan een globale consensus over onder-
werpen en terreinen is het niet. De inhoud van zorgen en na te streven 
verbeteringen kunnen natuurlijk wel sterk verschillen. Bij de ‘begrotings- 
tabel’ 1.1 zagen we daar ook enkele voorbeelden van. 
 Terug naar de grootste problemen in tabel 2.2. De omvang van de 
categorieën mag over de hele linie weinig verschil laten zien, de achter-
liggende problemen verschillen misschien wel aanzienlijk. Daarom kijken 
we ook nog eens naar de oorspronkelijke antwoorden. In de hele bevol-
king en in 11 van de 13 onderscheiden electorale categorieën is ‘vluchtelin-
gen’ het woord van het jaar 2016 (bij de sp- en sgp-kiezers komt het op de 
twee plaats na respectievelijk ‘zorg’ en ‘abortus’). Tabel 2.3 laat voor een 
wat langere periode, 2012-2016, zien welke woorden het meest worden 
gebruikt en welke woorden het meest typisch zijn voor de groepen.

Electorale diversiteit
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In de afgelopen vijf jaar is ‘zorg’ in alle categorieën het meest gebruikte 
woord, met in de hele bevolking en in zeven respectievelijk zes van de 13 
electorale groepen ‘vluchtelingen’ en ‘bezuinigingen’ op de tweede of 
derde plaats. In andere veelgebruikte woorden herkent men weer de eigen 
thema’s van de partijen, zoals ‘onderwijs’ bij d66 (maar ook bij de sp), 

‘milieu’ bij gl en de PvdD, ‘ouderen’ bij 50plus en ‘abortus’ bij de sgp. 
Typischer voor de aanhang van de partijen zijn de kolommen rechts in 
tabel 2.3 met de meest kenmerkende woorden. Dan komen bij 50plus 
drie woorden over ouderen naar voren, bij de sgp naast ‘secularisering’ 
twee morele kwesties, bij de pvv drie globaliseringskwesties en bij gl 
drie ecologische onderwerpen. Opvallender dan dat zijn wellicht de 
economische woorden bij de niet-stemmers (‘werk’ en ‘prijzen’) en de 
zorgen van PvdA-kiezers over de pvv/Wilders.4

Alles overziende tonen de stemintenties een combinatie van brede 
consensus op hoofdpunten: de grootste maatschappelijke problemen 
(tabel 2.2) en grote onderwerpen voor verbetering (tabel 2.1).  Op  
kleinere onderwerpen en in beleidsvoorkeuren zien we een grote 
variëteit. Electorale groepen verschillen ook meer in politieke strijd-
punten dan in levenstevredenheid en in de algehele houding tegenover 
de samenleving. Maar verwaarloosbaar zijn die onpolitieke verschillen 
niet (figuur 2.1,  2.2 en 2.3).

Electorale diversiteit

4 Streepjes geven aan dat er volgens 
onze criteria geen kenmerkende 
woorden te selecteren zijn. Bij de PvdD 
vooral omdat onvoldoende respon-
denten deze partijvoorkeur hebben. 
Bij het cda meer omdat de aanhang 
een dwarsdoorsnee van de bevol-
king is zonder opvallende woorden 
(we hebben simpel naar woorden 
gekeken, zonder taalcorrecties, laat 
staan samenvoegingen van verwante 
woorden). 
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1 ser, Energieakkooord voor duurzame groei. 
Den Haag: Sociaal-Economische Raad, 
2013; Europese Commissie, Energy 
Roadmap 2050, Brussel, 2011; Verenigde 
Naties, Adoption of the Paris agreement, 
Parijs: Verenigde Naties, 2015.

2 Europese Commissie, Living well, within 
the limits of our planet, Brussel: Europese 
Commissie, 2013.

3 Om de opwarming tot 1,5°C te beper-
ken zou er zelfs minder broeikasgas 
moeten worden uitgestoten dan er 
wordt opgevangen (negatieve emis-
sies): pbl, Internationale klimaatplannen 
schieten tekort voor klimaatdoel Parijs,  
Den Haag: Planbureau voor de Leef-
omgeving, 2016.

4 Zie daarover Kees Vringer en Andries 
van den Broek, Consumeren. Contou-
ren van verwarming, vervoer, vakantie 
en voeding bij 80% reductie van broei-
kasgasemissies, in: A. van den Broek et 
al. (red.). De toekomst tegemoet. Sociaal 
en Cultureel Rapport 2016. Den Haag: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 2016.

Energietransitie3

Energietransitie: noodzaak en weerstand

Stilaan is het besef gegroeid dat er ecologische grenzen zijn aan de 
manier waarop de mens de planeet bewoont. Productie en consumptie 
zijn te lang geënt geweest op de lineaire winning van grondstoffen en 
lozing van afvalstoffen (een ‘take & waste’-economie). Meer hergebruik 
van grondstoffen vergt een transitie naar een circulaire economie. Veel 
urgenter aanwezig op de nationale en internationale beleidsagenda’s is 
echter de energietransitie, die een sterke rem moet zetten op de emis-
sies van broeikasgassen in de atmosfeer. Die gassen zorgen voor opwar-
ming van de aarde. In antwoord op de dreiging van te veel opwarming 
is het de ambitie om de temperatuur op aarde niet meer dan 2°C, liefst 
zelfs niet meer dan 1,5°C, te laten stijgen (de tweegraden doelstelling). 
Deze ambitie is zowel nationaal in het energieakkoord als continen-
taal in ‘roadmaps’ en mondiaal in de Parijse akkoorden uitgesproken.1 
In Europees verband is dit verwoord als ‘Living well within the limits of our 
planet’.2 De bedoeling is de uitstoot van broeikasgassen per 2050 terug 
te brengen tot maximaal 20% van het niveau van 1990 (een reductie dus 
met minstens 80%).3

 Kooldioxide (co2 ), die vrijkomt bij energieopwekking uit fossiele 
brand stof, is het belangrijkste broeikasgas. Om de uitstoot van co2 
terug te dringen is een overgang nodig van fossiele brandstof (kolen, 
olie en gas) naar andere energiebronnen, in combinatie met energie-
besparing, en eventueel aangevuld met ondergrondse opslag van co2 
(Carbon Capture and Storage, afgekort ccs). Energiebesparing en energie-
transitie zijn niet zonder consequenties voor het dagelijks leven.4 Van 
de inefficiënte gloeilamp is al afscheid genomen. Volgende stappen zijn 
overgang naar elektrische vervoersmiddelen en elektrisch koken in goed 
geïsoleerde gasloze huizen met andere manieren van verwarming (zoals 
stadsverwarming of warmtepompen). Gegeven de weerstand tegen 
kernenergie ziet het er naar uit dat de benodigde elektriciteit afkom-
stig zal zijn van zon en wind. Dat vergt zichtbare ingrepen in de fysieke 

Kernpunten 

→ Energietransitie is geen urgent vraagstuk in de publieke opinie. Hoewel het voor Nederlanders vergeleken met 
andere Europeanen belangrijk is, noemt slechts 2% spontaan woorden als ‘klimaat’, ‘(groene) energie’ of ‘duur-
zaam’ bij de vraag naar de grootste maatschappelijke problemen.

→ Voor informatie over (duurzame) energie en energietransitie genieten milieuorganisaties meer vertrouwen dan 
de overheid.

→ Er is weinig steun voor dwingende milieumaatregelen vanuit de overheid. Slechts 15% ziet graag dat de overheid 
veel harder optreedt door vormen van energiegebruik te verbieden of zwaar te belasten en door hoge eisen te 
stellen aan energiebesparing en verduurzaming.

→ Uitzondering zijn milieumaatregelen voor bedrijven. Slechts 13% van de bevolking is van mening dat de overheid 
bedrijven zelf moet laten beslissen hoe het milieu te sparen, zelfs als dat betekent dat zij niet altijd het juiste doen.

→ Zonne-energie is veel populairder dan windenergie. Mensen associëren windenergie met geluidsoverlast en 
horizonvervuiling. En men betwijfelt of windenergie rendabel is.
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omgeving waar niet iedereen enthousiast over is. Zo verzetten circa 140 
actiegroepen en belangenverenigingen5 zich tegen plannen voor wind-
turbines op land en is in kustgemeenten protest tegen windturbines 
op zee (en in het IJsselmeer). Hoe sterker de weerstand tegen ccs – in 
Barendrecht is de voorgenomen ondergrondse co2-opslag na protest 
van zowel inwoners als gemeentebestuur niet doorgegaan6 – hoe meer 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als zon en wind gewonnen zal 
moeten worden.7 Tussen de noodzaak en de uitrol van de energietransitie 
bestaat dus een zekere spanning.8 
 De actuele houding van burgers over het klimaatvraagstuk en over 
de energietransitie is het onderwerp van dit hoofdstuk. Idealiter bevat 
een schets van die houding ook de ontwikkeling daarin.9 Dat is in dit 
geval echter lastig. In het milieuvraagstuk stonden in de loop der jaren 
wisselende thema’s en termen centraal. In eerste instantie ging het om 
lucht-, water- en grondverontreiniging in het tastbare hier en nu. In het 
bestrijden van die verontreiniging is forse vooruitgang geboekt.10 Wie 
heeft het bijvoorbeeld nog over het gat in de ozonlaag of zure regen? 
Mogelijk is dat de reden voor de gestaag dalende belangstelling voor het 
thema milieu. Inmiddels gaat het klimaatvraagstuk voor een belangrijk 
deel over gevolgen elders en in elk geval over gevolgen later.  
Deze ‘framing’ is van recente snit en was eerder geen onderwerp van 
onderzoek, dus zijn er ook geen trends over langere tijd te schetsen.11 

Een Europees perspectief

Hoe bezorgd zijn Nederlanders over het klimaat? In vergelijking met de 
overige 27 eu-landen zijn Nederlanders relatief vaak van mening dat het 
milieu-, klimaat- en energievraagstuk een van de twee grootste kwesties 
is waar het land voor staat. Alleen Maltezen, Denen en Zweden geven 
hieraan een nog grotere prioriteit (figuur 3.1). 
 Doordat in de vraagstelling het woord energievraagstuk staat, is de 
interpretatie van deze gegevens niet ondubbelzinnig. Waar de één er 
het energievraagstuk als klimaatvraagstuk in kan lezen, kan de ander 
het veeleer opvatten als energiezekerheid en betaalbaarheid, terwijl 
een derde er wellicht vooral een geopolitieke kwestie in ziet en reageert 
vanuit de vrees te veel van Rusland afhankelijk te worden.
 Het kan zijn dat mensen in een land veel belang aan de energie- 
transitie hechten ook al rekent men dat vraagstuk niet tot de twee 
belangrijkste actuele kwesties in dat land. Zo zal men in het zuiden van 
Europa economie en migratie al snel als belangrijker kwalificeren.  
Het is heel begrijpelijk dat geen enkele Griek in figuur 3.1 het milieu-, 
klimaat- en energievraagstuk als een van de twee belangrijkste kwesties 
aanmerkt waar het land nu mee worstelt.
 Hoewel (of misschien wel ‘omdat’?) het energievraagstuk in ons land 
in vergelijking met andere Europese landen als een relatief belangrijke 
uitdaging wordt gezien, behoort Nederland tot de achterhoede in het 
percentage hernieuwbare energie. Met slechts 6% is Nederland bijna 
hekkensluiter in Europa (het Europees gemiddelde ligt op 16%). In  
Zweden wordt al meer dan de helft van alle energie opgewekt uit her-

5 Bron: www.nlvow.nl. De Nederlandse 
Vereniging Omwonenden Windturbi-
nes wil meer stem geven aan mensen 
die geconfronteerd worden met plan-
nen voor windturbines en windparken 
in hun omgeving.

6 Zie over hoe eerst de bevolking en ver-
volgens de gemeente zich daartegen 
keerden: Jelle van Aanholt, Sterker dan 
Den Haag. Een verkenning van de interactie 
tussen gemeente en burgers bij het verweer 
tegen nationaal beleid (masterscriptie). 
Amsterdam: Universiteit van Amster-
dam, 2014. 

7 Daarnaast lijkt ook een transitie naar 
een voedingspatroon met minder 
dierlijke eiwitten geboden, want her-
kauwers produceren niet alleen vlees 
en zuivel maar ook het krachtige broei-
kasgas methaan. Omdat co2 momen-
teel het belangrijkste broeikasgas is, 
staat hier alleen de energietransitie 
centraal.

8 Een spanning waar blijkens bericht-
geving in de Volkskrant ook politieke 
partijen mee worstelen: http://www.
volkskrant.nl/politiek/geen-enkele-
partij-neemt-klimaatakkoord-serieus-
veel-gratis-politiek~a4424025/.

9 Het onderzoek vond (grotendeels) 
plaats voordat een groep grote bedrij-
ven op de Nationale Klimaattop liet 
weten prijs te stellen op een duidelijk 
klimaatbeleid en ruim voordat Henk 
Kamp, minister van ez, zijn Energie-
agenda publiceerde.

10 Aldus de European Environment 
Agency, The European environment – state 
and outlook 2015, Kopenhagen: Euro-
pean Environment Agency, 2015.

11 Zie voor een overzicht: Andries van den 
Broek, Groen denken, groen doen en het 
‘groene gat’. Een schets van perspectieven 
en bevindingen, Den Haag: Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 
2015.
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nieuwbare bronnen. Kortom, in Nederland moet nog veel werk worden 
verzet. Zien we deze urgentie ook terug in de publieke opinie?

Energietransitie: geen urgent probleem

De transformatie van onze economie van het gebruik van fossiele brand-
stoffen naar het gebruik van duurzame vormen van energie is zeker niet 

‘top of mind’ bij veel Nederlanders. Dit kwartaal noemt nog geen 1% van 
alle Nederlanders spontaan een onderwerp gerelateerd aan natuur en 
milieu – waaronder dus ook het energievraagstuk – als eerste zodra wordt 
gevraagd naar de grootste problemen in ons land. Twee personen – van 
de kleine procent die natuur en milieu dus als eerste noemt – schrijven 
daarbij ‘energie’ of ‘energiebeleid’ op, één persoon noemt de ‘opwar-
ming van de aarde’ en één vermeldt het ‘klimaat’. 
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Figuur 3.1 Gebruik hernieuwbare energie a en aandacht voor het milieu-, klimaat- en energievraagstuk b in de Europese
 Unie, gegevens over respectievelijk 2014 en 2016 (in procenten)

a Verbruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen zoals water, wind, zon en biomassa als percentage van het totale energieverbruik 
in het land.

b Respondenten krijgen 14 ‘grote kwesties’ voorgelegd waaronder ‘werkloosheid’ en ‘terrorisme’. Vervolgens wordt gevraagd de twee belang-
rijkste kwesties te noemen waar het land op dit moment mee worstelt. Vermeldt staat het percentage per land dat het ‘milieu-, klimaat- en 
energievraagstuk’ als een van de twee belangrijkste kwesties noemt.

Bron: eb 85 en cbs (Eurostat)
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Sinds 2008 schommelt het percentage dat, gevraagd naar de belangrijk-
ste problemen in ons land, spontaan woorden als ‘duurzaam’, ‘groene 
energie’ of ‘klimaat’ opschrijft rond de anderhalf procent, met af en toe 
een uitschieter, zoals in het eerste kwartaal van 2009, toen de ener-
gieprijzen ten opzichte van een kwartaal eerder met ongeveer 7% sterk 
stegen12 en begin dit jaar vlak na de klimaatconferentie in Parijs (figuur 
3.2). Onderzoek van Motivaction laat enerzijds zien dat men in grote 
meerderheid van mening is dat co2-uitstoot door gebruik van fossiele 
brandstoffen schadelijk is voor het milieu en dat klimaatverandering 
een groot probleem is, maar bevestigt anderzijds de lage prioritering 
van het energievraagstuk: gevraagd waar dringend veranderingen nodig 
zijn kwam het energiesysteem op de tiende plek (uit een lijst van 14). ‘Ik 
heb al zo veel andere dingen..., het gaat buiten mij om en dat blijft zo,’ 
aldus een van de respondenten in dat onderzoek.13 
 De energietransitie is voor de meeste Nederlanders dus zeker niet het 
belangrijkste probleem waar ons land mee worstelt. Zo bekeken valt de 
interesse van Nederlanders voor gebruik en verandering van energie-
bronnen als daar expliciet naar gevraagd wordt best mee: bijna een op 
de drie (32%) Nederlanders geeft aan hier (heel) veel interesse voor te 
hebben terwijl iets meer dan een kwart (27%) er (heel) weinig interesse 
in heeft (tabel 3.1).  

Mannen en hogeropgeleiden zeggen relatief vaak (heel) veel interesse 
te hebben in het energievraagstuk. Jongeren geven iets vaker te ken-
nen zich (heel) weinig hiervoor te interesseren. In vergelijking met 
de uitgesproken interesse blijft de zelfgerapporteerde kennis over het 
energievraagstuk wat achter: slechts 15% geeft aan hier (heel) veel over 
te weten, terwijl meer dan driekwart aangeeft er (heel) weinig (37%) of 

‘niet weinig, niet veel’ (40%) verstand van te hebben. Wederom zijn het 
de mannen en hogeropgeleiden die vaak aangeven veel te weten over het 
gebruik en de verandering van energiebronnen. Interesse en kennis han-
gen, net zoals overigens de bereidheid geld uit te geven aan de aanpak 

Energietransitie
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Figuur 3.2 Aandacht voor het energievraagstuk, bevolking van 18+, 2008-2016 (in procenten) a

a Aandeel respondenten dat spontaan ‘klimaat’, ‘(groene) energie’ of ‘duurzaam’ noemt bij de vraag naar de belangrijkste 
maatschappelijke problemen.

Bron: cob 2008/1-2016/4

12 Zie http://www.clo.nl/indicatoren/
nl0554-energieprijzen-en-wereldolie-
prijs.

13 Marleen de Graaf en Jasper Visscher, 
Energievoorziening 2015: publieksonder-
zoek naar draagvlak voor verduurzaming 
van energie, Amsterdam: Motivaction, 
2015; Bram van der Lelij, Marleen de 
Graaf en Jasper Visscher, Energievoor-
ziening 2015-2050: publieksonderzoek naar 
draagvlak voor verduurzaming van energie, 
Amsterdam: Motivaction, 2016.
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van klimaatverandering (tabel 2.1), beide samen met iemands partij-
voorkeur, waarbij pvv-aanhangers en aanhangers van PvdA/GroenLinks/
d66 (omwille van het aantal respondenten als één groep behandeld) het 
meest van elkaar verschillen.
 Met andere woorden, hoewel (veranderend) energieverbruik wel op 
een zekere interesse kan bogen, is het energievraagstuk voor de meeste 
Nederlanders geen urgent onderwerp.

Wie is te vertrouwen?

Dat de kennis over energiegebruik en energietransitie naar eigen 
inschatting niet heel groot is, maakt de informatie daarover des te 
belangrijker. In hoeverre vertrouwt men de informatie afkomstig van 
instanties over het gebruik van (duurzame) energie? Meer in het bijzon-
der: welke instantie vertrouwt men meer dan andere? We hebben vier 
instanties voorgelegd aan de de helft van de cob-respondenten (tabel 
3.2; de andere helft kreeg de vraag in tabel 3.4). 
 Wetenschappelijke onderzoeksinstellingen genieten het meeste 
vertrouwen, en wel van meer dan driekwart van de bevolking. Op flinke 
afstand volgen milieuorganisaties: bijna de helft vertrouwt hen. In de 
overheid (ministeries en andere overheidsinstellingen) en in energie-
maatschappijen heeft circa 30% van de bevolking vertrouwen, hoewel 
het aandeel dat in de overheid en energiemaatschappijen veel vertrou-
wen heeft op 3% blijft steken. 

Energietransitie

Tabel 3.1 Interesse in en kennis van energiegebruik en verandering van energiebronnen in Nederland, bevolking van 18+, 
 vierde kwartaal van 2016 (in procenten) a

 interesse  kennis 

 (heel) weinig heel (veel) (heel) weinig heel (veel)

allen 27  32  37  15

mannen 18  - 43 + 28 - 22 +

vrouwen 35 + 21 - 45 + 8 -

18-34 jaar 32 + 27  39  14

35-54 jaar 26  32  34  17

≥ 55 jaar 23   34  38  13

lageropgeleiden 36  + 23 - 47  + 7  -

middelbaar opgeleiden 26  29  37  12

hogeropgeleiden 19 - 43 + 29 - 24 +

voorkeur voor PvdA, GroenLinks of d66 15 - 53 + 26 - 26 +

voorkeur voor de sp 22  31  30  13

voorkeur voor de vvd 25  33  38  15

voorkeur voor de pvv 38 + 18 - 38  11

a Met een + en – is vermeld of en hoe de bevolkingsgroep significant afwijkt van de rest (significantieniveau p < 0,01). 

Bron: cob 2016/4 
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In een recent essay over betrokkenheid van burgers bij de inrichting van 
de fysieke omgeving heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau gewezen 
op het belang van open informatie en gevoelige overheids-antennes.14 
In dat licht bezien lijkt het geringe vertrouwen van burgers in de over-
heid inzake (duurzame) energie en energietransitie geen gunstig voor-
teken voor de acceptatie van overheidsbeleid op dit vlak. Hoewel nog 
zal blijken dat een (ander?) deel van de bevolking juist van de overheid 
verwacht dat zij knopen doorhakt teneinde de energietransitie te laten 
slagen (tabel 3.4).15 

Zelfs in wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, die al met al nog 
het meest vertrouwd worden, heeft slechts een minderheid (22%) ‘veel 
vertrouwen’. Bij milieuorganisaties is dat minder en in overheid en ener-
giemaatschappijen heeft bijna niemand veel vertrouwen. Geen van deze 
instellingen geniet dus het onomwonden vertrouwen van een meerder-
heid – of zelfs maar van een robuuste minderheid – van de bevolking. 
Eerder zagen we al dat informatie van wetenschappers vandaag de dag 
niet zonder meer wordt aanvaard. 24% van de bevolking had in 2010 
weinig of helemaal geen vertrouwen in wetenschappelijke instellingen 
als het gaat over vaccinatie (cob 2010|2: 20); in 2013 was dit 23%.16 Dat 
vertrouwen is nog lager als het over klimaatverandering gaat. Begin 2013 
had 70% ‘veel’ of ‘tamelijk veel’ vertrouwen in de informatie van weten-
schappelijke instellingen over vaccinatie terwijl dit slechts 58% was voor 
informatie over klimaatverandering (cob 2013|1: 27).
 Dit gebrek aan een instantie die iedereen vertrouwt kan mogelijk 
verklaren waarom niet meer dan 41% van de bevolking van mening is 
dat overtuigend is aangetoond dat het gebruik van fossiele brandstof-
fen grote invloed op het klimaat heeft (tabel 3.3). Ruim een kwart heeft 
daarover geen mening, een kleine 20% vindt dat het niet overtuigend is 
aangetoond en 14% (veel vergeleken met de andere onderwerpen in die 
tabel) zegt het niet te weten. 
 Zolang wetenschappers en andere instanties rondom dit thema 
geen onbetwist vertrouwen genieten bij een ruime meerderheid van 
de bevolking zal de urgentie voor de energietransitie deels betwist 
blijven. Wellicht voelen Nederlandse klimaatsceptici zich gesteund in 
hun mening, en gaan ze die sterker uitdragen, na de verkiezingszege 
van Donald Trump, een uitgesproken klimaatscepticus die tijdens de 

Energietransitie

14 Andries van den Broek, Anja Steenbek-
kers, Pepijn van Houwelingen en Kim 
Putters, Niet buiten de burger rekenen! 
Over randvoorwaarden voor burgerbetrok-
kenheid in het nieuwe omgevingsbestel. 
Den Haag, Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, 2016.

15 Net zoals grote bedrijven overigens 
prijs stellen op duidelijkheid van de 
overheid over het klimaat. Zie Ab van 
der Touw, Allard Castelein, Jeroen 
de Haas, Marjan van Loon en Pieter 
van Oord, Nieuwe regering moet van 
energietransitie prioriteit maken.  
In: de Volkskrant, 23 oktober 2016, 
http://www.volkskrant.nl/opinie/
nieuwe-regering-moet-van-energie-
transitie-prioriteit-maken~a4402285/.

16 Het vertrouwen in wetenschappe-
lijke informatie over vaccinaties is 
inmiddels een dusdanig probleem dat 
het rivm zich genoodzaakt ziet twee 
miljoen extra uit te trekken voor extra 
voorlichting hierover: http://nos.nl/
op3/artikel/2143617-vaccinatietwij-
felaars-fijn-dat-rivm-ons-serieuzer-
gaat-nemen.html..

Tabel 3.2 Vertrouwen in instanties voor informatie over (duurzame) energie en de energietransitie, bevolking van 18+, 
 vierde kwartaal van 2016 (in procenten) 

 helemaal geen  weinig tamelijk veel veel ik weet
 vertrouwen vertrouwen vertrouwen  vertrouwen het niet

ministeries en andere overheidsinstellingen 6 49 29 3 14

wetenschappelijke onderzoeksinstellingen 3 17 45 22 13

milieuorganisaties 7 34 35 11 13

energiemaatschappijen (Nuon, Eneco e.d.) 10 47 27 3 13

Bron: cob 2016/4
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campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen de menselijke 
invloed op het klimaat afdeed als een ‘Chinese hoax’ en vraagtekens bij het 
Parijse klimaatakkoord zette.

Energietransitie vooral vanuit de samenleving

Helemaal los van de klimaatverandering staan in tabel 3.4 vier stand-
punten geformuleerd over de haalbaarheid van energietransitiedoel-
stellingen in Nederland. Deze zijn aan de helft van de cob-respondenten 
voorgelegd (de andere helft kreeg de vertrouwensvraag van tabel 3.2). 
Het zijn wat complexe alternatieven, maar die nodigen vaak meer uit tot 
reflectie dan simpele keuzen.
 Slechts 5% geeft aan te verwachten dat Nederland de internationale 
doelstelling voor het verminderen van het gebruik van fossiele brand-
stoffen niet zal halen en dat dat ook niet erg is omdat de noodzaak van 
snelle veranderingen erg wordt overdreven. Een iets grotere groep (10%) 
prefereert de positie waarin dezelfde verwachting negatiever wordt 
gewaardeerd: helaas is de doelstelling niet haalbaar. 

Ongeveer de helft van de bevolking (53%) voelt zich het meest thuis bij 
de opvatting dat om de energietransitie te doen slagen zowel bedrijven, 
burgers als overheid hun beste beentje moeten voorzetten door meer 
initiatieven te ontplooien. 15% gaat nog een stap verder en ziet graag 
dat de overheid via extra regelgeving en belastingmaatregelen energie-
besparing en verduurzaming afdwingt. De steun voor hard en dwingend 
overheidsoptreden om de energietransitie te doen slagen is bij hoger-
opgeleiden groter dan bij lageropgeleiden. Bij de laatsten kan een op de 
drie geen keuze doen tussen de standpunten, bij de eersten slechts een 
op vijfentwinig.

Tabel 3.3 Opvattingen over energiegebruik en de energietransitie, bevolking van 18+, vierde kwartaal van 2016 (in procenten) 

 zeer    zeer ik weet
 oneens oneens neutraal eens eens het niet

‘Nederland moet veel sneller dan nu het geval is 
het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen.’ 1 7 37 37 9 9

‘Er is nog steeds niet overtuigend aangetoond dat het 
gebruik van fossiele brandstoffen grote invloed heeft 
op het klimaat.’ 13 28 27 16 3 14

‘De meeste mensen willen alleen maar overstappen 
op duurzame energie als hen dat niets extra kost.’ 0 4 15 56 20 4

‘Van mensen zoals ik mag worden verwacht dat ze wat
meer betalen voor duurzame energie.’ 9 24 31 27 4 7

Bron: cob 2016/4



 burgerperspec tieven 2016 |  4 42

Tabel 3.4 Standpunten over de energietransitie in Nederland,a bevolking van 18+, vierde kwartaal van 2016 (in procenten) 

   lager- middelbaar hoger-
  allen opgeleid opgeleid opgeleid 

‘Dat gaat niet lukken en dat is ook helemaal niet erg. De noodzaak 
van snelle verandering wordt erg overdreven.’  5 6 5 4

‘Dat gaat helaas niet lukken. Veranderingen gaan nu eenmaal langzaam,
ook al dreigen er ernstige gevolgen voor het klimaat en de toekomstige 10 9 13 8
energievoorziening.’

‘Om dit te laten lukken moeten we ons gedrag veranderen en moeten
bedrijven en burgers meer initiatieven nemen voor energiebesparing en 53 45 56 57
alternatieve energie. De overheid kan daarbij helpen maar dat niet afdwingen.’

Om dit te laten lukken moet de overheid veel harder optreden door vormen
van energiegebruik te verbieden of zwaar te belasten en door hoge eisen te 15 7 12 27
stellen qua energiebesparing en verduurzaming.’

‘Ik weet het niet.’   16 33 14 4

a ‘De Nederlandse regering heeft zich internationaal vastgelegd op een sterke vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen (kolen, 
olie, gas) door energiebesparing en meer gebruik van hernieuwbare of duurzame energie (bv. uit wind en zon). Welk van de volgende stand-
punten komt het dichtst bij uw eigen mening?’

Bron: cob 2016/4

Niet vanwege ‘het klimaat’ en niet alleen

Slechts 8% (tabel 3.3) is van mening dat Nederland niet sneller dan nu het 
geval is het gebruik van fossiele brandstoffen moet verminderen. Met 
andere woorden, hoewel bijna een op de vijf Nederlanders niet over-
tuigd is van het verband tussen fossiele brandstoffen en de opwarming 
van de aarde, is een aanzienlijk kleiner deel van mening dat het gebruik 
van fossiele brandstoffen niet sneller hoeft te worden verminderd. Blijk-
baar ziet men ook andere redenen om minder van fossiele brandstoffen 
afhankelijk te zijn. Die zien we inderdaad terug in de toelichtingen bij 
open vragen in de enquête en tijdens de focusgroepengesprekken. In de 
Amsterdamse gespreksgroepen neemt niemand het woord ‘klimaat-
verandering’ in de mond. In plaats daarvan merken gespreksdeelnemers 
bijvoorbeeld op dat de vermindering van het gebruik van fossiele brand-
stoffen belangrijk is om minder afhankelijk te worden van het politiek 
instabiele Midden-Oosten en Rusland. Anderen constateren dat de 
fossiele brandstoffen simpelweg ‘een keer opraken’ en dat dus, zeker op 
lange termijn, het verbruik zal moeten verminderen, of we willen of niet. 
Ook maakt men zich zorgen over de luchtvervuiling door het gebruik 
van kolen. 

“Als je wilt dat je kleinkinderen rond kunnen huppelen zonder mond-
kapje. Wij niet, maar de generaties erna.” (Amsterdam, groep lager-
opgeleiden)

De noodzaak voor een energietransitie op lange termijn wordt door 
weinigen betwist. 10% is van mening dat Nederland zijn (internationale) 
energiedoelstellingen niet gaat halen en vindt dat jammer (tabel 3.4). 
Diegenen die sceptisch zijn over het halen van de internationale energie-
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doelstellingen wijzen er soms ook op dat Nederland als klein land weinig 
invloed heeft en dat vooral de grote landen hun verbruik van fossiele 
brandstoffen moeten verminderen:

“Als klein, weliswaar dichtbevolkt land kunnen wij geen grotere 
bijdrage leveren dan de grotere landen.” (man, 52 jaar, middelbaar 
opgeleid)

“16 miljoen Nederlanders t.o.v. x miljard waarbij 90% grote vervuiling  
is: China, India, enz., enz. We moeten het ook niet overdrijven.” 
(vrouw, 66 jaar, lageropgeleid)

“Landen als China, Rusland, de VS en Zuid Amerika hebben lak aan 
het milieu. Alleen ons simpele landje staat vooraan.” (vrouw, 75 jaar, 
lageropgeleid) 

Ook in de focusgroepen wordt een aantal keer opgemerkt dat het weinig 
zin heeft dat ‘het kleine Nederland’ zwaar inzet op het gebruik van 
hernieuwbare energie terwijl landen als China en de Verenigde Staten 
op grote schaal fossiele brandstoffen blijven gebruiken. Voor zover men 
nut en noodzaak van de energietransitie inziet spelen ‘klimaatover-
wegingen’ slechts een ondergeschikte rol en is men er beducht voor om 
internationaal voor de muziek uit te lopen. Ook uit een analyse van de 
bijdragen die zijn gemaakt in het kader van de Energiedialoog 17 blijkt 
dat duurzaamheidsoverwegingen in veel gevallen geen of een onder-
geschikte rol spelen in het maken van duurzame keuzes.18 Belangrijker 
zijn een gevoel van sociale verplichting, kans op financieel voordeel of 
meer onafhankelijkheid. 

Liever geen verplichtingen van de overheid

Om de energietransitie te doen slagen is slechts een minderheid (15%) 
voor veel harder optreden door de overheid in de vorm van verboden, 
belastingen en strenge eisen (tabel 3.4). Uit de toelichtingen in de 
enquête blijkt dat sommigen de energietransitie als een ‘cultuurveran-
dering’ zien die niet of moeilijk door de overheid van bovenaf opgelegd 
kan worden:

“Twijfel wat tussen derde en vierde optie. Ik denk dat het iets is dat 
tussen de oren van iedereen moet gaan zitten. Veel wat van bovenaf 
opgelegd wordt, leidt tot weerstand. Culturele verandering moet van 
binnenuit komen.” (vrouw, 78 jaar, lageropgeleid)

“Straffen werkt niet omdat je mensen niet kan verplichten dingen te 
veranderen. Je kunt mensen beter proberen over te halen door ze te 
belonen voor het veranderen.” (man, 34 jaar, hogeropgeleid)

Een enkeling is het hier overigens niet mee eens en schrijft: ‘Bewust-
wording gaat niet vanzelf’. Er wordt echter nogal negatief gereageerd op 
milieumaatregelen die de overheid aan het individu oplegt. Dit zagen we 
ook duidelijk in de Amsterdamse focusgroepen waar zowel in de groep 
met hogeropgeleiden als lageropgeleiden – in beide groepen werd overi-
gens de noodzaak van de energietransitie niet betwist – werd opgemerkt 
dat ‘verbieden’ te ver gaat en niet werkt. Overigens was er in dezelfde 
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17 Zie Ton Baetens et al., De energieke 
samenleving #mijnenergie2050, Den 
Haag: emma, 2016

18 Zie over een overzicht van andere 
studies die wijzen op het ‘groene gat’ 
tussen ‘groen denken’ en ‘groen doen’: 
Andries van den Broek, 2015, op cit.
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Amsterdamse focusgroepen wel steun voor een van de drie fictieve dwin-
gende milieumaatregelen die werden voorgelegd: het laten verdwijnen 
van alle gasaansluitingen in de stad en het overgaan op stadsverwar-
ming en elektrisch koken.19 Een algemene en abstracte aversie tegen 
overheidsdwang en verplichtingen betekent dus niet automatisch dat 
men ook tegen elke concrete maatregel is. 
 Sommigen zijn daarnaast bezorgd dat overheidsmaatregelen moge-
lijk vooral negatief zullen uitpakken voor diegenen die het financieel 
minder breed hebben:

“Niet iedereen kan makkelijk zijn gedrag veranderen. Anderen hebben 
te weinig te besteden om de energie zwaarder te belasten.” (man,  
73 jaar, lageropgeleid)

“Duurzaamheid is heel belangrijk, maar het moet voor iedereen wel 
financieel haalbaar zijn.” (man, 63 jaar, hogeropgeleid) 

In de focusgroepen is een paar keer opgemerkt dat rekening moet 
worden gehouden met mensen met een beperkt inkomen omdat zij 
minder makkelijk een elektrische auto of een elektrisch fornuis kunnen 
aanschaffen. In de Amersfoortse focusgroep kan men leven met door de 
overheid opgelegde verplichte woningisolatie, maar men verwacht dan 
wel dat de rekening niet zomaar bij de burger wordt neergelegd en dat 
woningbezitters, naar draagkracht, ook subsidie ontvangen.
 Anderzijds, en dit bleek vooral duidelijk in de focusgroepgesprekken, 
beseffen veel mensen dat individuele gedragsveranderingen vaak geld, 
tijd of moeite kosten en daarom lastig zonder dwang tot stand komen. 
Men vraagt zich dus ook af of het wel ‘vanzelf’ goed gaat komen. Een 
voorbeeld is de volgende dialoog die zich ontspon bij een van de Amers-
foortse focusgroepen (hogeropgeleiden):
A: “Ik verkoop mijn auto niet, maar pas als ik niet meer de Duitse steden 

in kom, vervloek ik iedereen, maar dan koop ik wel een elektrische 
auto.” 

B:  “Vind jij het dan niet erg dat jij je eigen keuzes niet zou kunnen 
maken op basis van dat jij een snelle auto wilt, maar omdat het 
gedwongen is.” 

A:  "Ja, maar anders doe ik het niet.” 
B:  “Dus jij wil gedwongen worden door de overheid? Sorry hoor, maar ik 

wil niet in een land geperst worden waarin ik door regeltjes gedwon-
gen word.” 

C:  “Maar als je iedereen laat doen wat hij wil gaat het ook mis, en dat is wat 
er nu gebeurt. Als je iedereen zijn eigen keuze laat, gaat het niet goed.”

In de Amsterdamse focusgroepen is eveneens opgemerkt dat gedrags-
veranderingen – in dit geval minder verbruik van fossiele brandstoffen – 
moeilijk tot stand komen, aangezien zowel burgers als bedrijven vinden 
dat ‘schoner gedrag’ immers hogere kosten met zich meebrengt. Hoewel 
men dus niet graag ziet dat de overheid verboden en verplichtingen 
oplegt erkent men ook dat zonder dwingende maatregelen gedragsver-
anderingen, in ieder geval op dit moment, moeilijk te bewerkstelligen 
zijn.
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19 Enige weken later bleek dat Amster-
dam al op korte termijn wil beginnen 
met woningen van het aardgas-
net te ontkoppelen: http://nos.nl/
artikel/2143612-straks-geen-aardgas-
meer-maar-wat-dan-wel.html; http://
www.volkskrant.nl/binnenland/
amsterdam-haalt-10-duizend-
bestaande-sociale-huurwoningen-
van-gasnet-af~a4416701/ en nog weer 
enige weken later stelde minister 
Kamp in zijn Energieagenda het einde 
van het aardgastijdperk nadrukkelijk 
aan de orde: https://www.rijksover-
heid.nl/actueel/nieuws/2016/12/07/
kabinet-schetst-route-naar-co2-arme-
energievoorziening.
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Ten slotte, in zoverre het dwingende maatregelen betreft, zo blijkt uit de 
toelichtingen, geeft men in het algemeen de voorkeur aan subsidies voor 
duurzame energie (vooral zonnepanelen worden vaak genoemd) boven 
het belasten van fossiele energie. 

“Je kunt sommige dingen niet afdwingen. Mensen moeten het ook 
inzien. Je kan het dan vooral stimuleren door o.a. subsidies voor 
bepaalde onderdelen zoals de zonnepanelen.” (man, 72 jaar, lager-
opgeleid) 

Subsidie is niet alleen wenselijk maar volgens sommigen zelfs nood-
zakelijk zolang duurzame energie duurder is dan energie uit fossiele 
brandstoffen. Maar liefst driekwart is van mening dat mensen alleen 
overstappen op duurzame energie als dit niets extra kost (tabel 3.3). Met 
andere woorden, als er overheidsmaatregelen genomen worden geeft 
men de voorkeur aan een wortel in plaats van de stok. 
 Tegelijkertijd, zo bleek ook in de focusgroepen, overheerst bij som-
migen het gevoel ‘dat het wel goed komt’. Inderdaad, veranderingen 
gaan niet vanzelf, maar bij voldoende noodzaak en urgentie zullen zich 
vast wel oplossingen aandienen. In een Amersfoortse focusgroep laat 
een deelnemer weten dat zodra door het opraken van fossiele brandstof-
fen de prijzen gaan stijgen en mensen het gaan voelen in hun porte-
monnee er vanzelf alternatieven voorhanden komen, omdat er dan ook 
mensen zullen opstaan die aan dit probleem geld willen verdienen. Ook 
spreken enkele personen hun vertrouwen uit in het probleemoplossend 
vermogen van de wetenschap, waardoor er op dit moment geen reden is 
voor dramatische en dwingende maatregelen door de overheid. 

Bedrijven primair verantwoordelijk

Respondenten denken bij dwingende overheidsmaatregelen overigens 
blijkbaar vooral aan maatregelen die individuele burgers treffen. 

“Ik ben tegen het opleggen door de regering omdat dan altijd de 
gewone man de rekening mag betalen.” (man, 28 jaar, hogeropgeleid) 

Dit kan mogelijk de aanzienlijke aversie tegen dit soort maatregelen 
verklaren. Zowel in de toelichtingen in de enquête als in de focusgroep-
gesprekken stellen meerdere mensen niet zozeer individuele burgers 
maar vooral bedrijven verantwoordelijk voor energieverduurzaming.
 In hoeverre vinden Nederlanders dat individuen en bedrijven door de 
overheid vrij moeten worden gelaten om milieubesparende maatregelen 
te nemen? In het algemeen is men van mening dat individuen minder 
snel vanuit de overheid moeten worden gedwongen tot milieuvriende-
lijk gedrag. Ongeveer een op de drie Nederlanders vindt dat mensen dit 
zelf moeten beslissen (zie tabel 3.5). Dit percentage is sinds 1994 wel iets 
afgenomen. Ouderen, laagopgeleiden en mensen die zichzelf als rechts 
kwalificeren vinden eerder dat mensen zelf moeten kunnen besluiten of 
ze milieuvriendelijk willen zijn.
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Tabel 3.5 Mensen en bedrijven vrijlaten m.b.t. het milieu, naar achtergronden, 
 bevolking van 16+, 1994-2014/’15 (in procenten) 

 1994 2000 2014/15

mensen mogen zelf beslissen a 

allen 36 31 30

mannen 32 29 29

vrouwen 39 33 31

18-34 jaar 29 34 25

35-54 jaar 39 27 28

≥ 55 jaar 42 36 35

lageropgeleiden 45 37 33

middelbaar opgeleiden 37 32 31

hogeropgeleiden 28 24 25

links 27 26 21

rechts 37 32 34

bedrijven mogen zelf beslissen b   

allen . 7 13

mannen . 6 14

vrouwen . 8 13

18-34 jaar . 7 12

35-54 jaar . 6 11

≥ 55 jaar . 9 16

lageropgeleiden . 11 19

middelbaar opgeleiden . 6 14

hogeropgeleiden . 4 8

links . 5 9

rechts . 9 17

a De overheid moet de mensen zelf laten beslissen hoe het milieu te sparen, zelfs als dat 
betekent dat zij niet altijd het juiste doen. 

b De overheid moet de bedrijven zelf laten beslissen hoe het milieu te sparen, zelfs als dat 
betekent dat zij niet altijd het juiste doen.

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1994, 2000, 2014/’15 (ongewogen)

Voor bedrijven is men aanzienlijk sneller geneigd overheidsdwang te 
steunen als dit goed is voor het milieu. Ongeveer een op de tien Neder-
landers vindt dat bedrijven zelf moeten kunnen besluiten hoe het milieu 
te sparen, ook als dit betekent dat ze niet altijd het juiste doen. Wederom 
zijn ouderen, lageropgeleiden en mensen die zichzelf als rechts kwalifi-
ceren minder snel geneigd dwingende maatregelen vanuit de overheid 
te steunen. 
 In het scp-onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is eind 
2014 en begin 2015 gevraagd of de overheid individuen en bedrijven zou 
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moeten dwingen het milieu te sparen. Ongeveer de helft, 54%, vindt 
overheidsdwang gepast bij individuen, terwijl ongeveer driekwart (76%) 
dat een goede zaak vindt bij bedrijven. Er is dus meer steun voor over-
heidsdwang gericht op bedrijven dan op individuen. Waarom?
 Uit toelichtingen en focusgroepgesprekken blijkt dat voor sommigen 
het eigen energiegebruik en energiebesparingen via lokale initiatieven 
onbeduidend afsteken tegen het energieverbruik van grote bedrijven. 
Daar vallen de grote besparingen te boeken, denkt men, en daar zou de 
overheid dus haar macht moeten inzetten. 

“Hoewel zij [huurders] wel hun steentje willen bijdragen aan het ver-
minderen van het energieverbruik en duurzame energie willen gebrui-
ken, zijn het de woningbouwcorporaties die dat moeten regelen. En 
alhoewel zij dat wel zouden willen moeten zij daarvoor wel geld heb-
ben en dat is vaak het probleem. Daar ligt een rol voor de overheid!” 
(vrouw, 41 jaar, middelbaar opgeleid) 

“Zorg dat de grote vervuilers zich gaan verbeteren. Dit kan veel beter 
gedaan worden in Nederland.” (man, 67 jaar, lageropgeleid)

“Ik denk dat grote bedrijven nu veel sjoemelen en dat vind ik niet cor-
rect. Ook burgers moeten meewerken en denken, alles gericht op de 
toekomst!” (man, 58 jaar, lageropgeleid)

“Dit [opleggen van overheidsdwang] geldt met name voor het grote 
bedrijfsleven en overheidsinstanties. Naar mijn idee worden alle 
ideeën bekostigt door meer belasting bij de burgers te halen.” 
(vrouw, 19 jaar, middelbaar opgeleid)

En in de Amsterdamse focusgroep (hogeropgeleiden) merkt iemand op: 
‘Gaan we de bedrijven uitdagen er iets moois mee te doen?’ 

Een respondent erkent overigens dat consumenten via hun koopgedrag 
invloed kunnen uitoefenen op bedrijven en zo zelf ook deels energie-
besparing bij bedrijven tot stand kunnen brengen. 

“Veehouderij zou extreem vernieuwd moeten worden omdat daar de 
grootste vervuiling zit. Dus mensen moeten bewuster zijn over het 
vlees dat ze eten. Voor de gewone mensen is er niet heel veel winst 
meer te halen, het zit echt bij de grootverbruikers.” (man, 34 jaar, 
hogeropgeleid)

Kortom, niet individuen maar grote bedrijven kunnen het verschil 
maken, zo blijkt ook uit het verslag van de Amsterdamse focusgroep-
gesprekken:

“Men lijkt met elkaar het gevoel te hebben dat de individuele acties 
een druppel op de gloeiende plaat vormen en dat het verschil pas 
wordt gemaakt op het moment dat de overheid, grote bedrijven, 
energieleveranciers stappen zetten in verminderd energiegebruik en 
duurzame energie. [...] Kortom: er worden pas echt grote stappen 
gezet als er maatregelen komen richting grote bedrijven en energie-
leveranciers die op zijn minst gewenst gedrag stimuleren en minder 
gewenst gedrag zwaarder belasten. Men lijkt de pijlen wel vooral 
te willen richten op de grote partijen en de burger eerder als kleine 
speler te zien.”

Energietransitie
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En in Amersfoort:
“Volgens de deelnemers ligt de verantwoordelijkheid voor het kunnen 

realiseren van energiebesparende maatregelen voor een groot deel bij 
het bedrijfsleven (dat biedt de consument nu te weinig mogelijkheden 
of gedraagt zich niet eerlijk), de overheid (deze moet meer initiatieven 
tonen en erop toezien dat het bedrijfsleven betrouwbare duurzame 
oplossingen aanbiedt) en wetenschap (deze ontwikkelt efficiënte, 
slimme en esthetisch verantwoorde oplossingen).”

Zon wint van wind

Uit zowel de focusgroepgesprekken als de toelichtingen in de enquête 
spreekt een voorkeur voor zon- boven windenergie. Vooral windmolens 
op land moeten het ontgelden:

“Schone energie is een must. Maar lukraak windturbines neerzetten 
is ondoordacht en heeft vervelende neveneffecten. Niemand wil een 
turbine in de achtertuin maar ik mis enorm het overleg.” (man, 56 jaar, 
middelbaar opgeleid)

“Heel slecht, kijken niet naar omgeving, bijvoorbeeld windmolens.” 
(man, 51 jaar, lageropgeleid) 

“Accu's van windenergie zeer vervuilend en zeer veel subsidie.” (man, 
57 jaar, middelbaar opgeleid)

“Windmolens zullen hun hele leven niet genoeg energie opwekken die 
nodig is om van ijzererts staal te maken en uiteindelijk de windmolen.” 
(man, 70 jaar, hogeropgeleid)

“Ik erger mij alleen maar dood aan de horizonvervuiling van de wind-
molens!” (vrouw, 41 jaar, middelbaar opgeleid)

Een enkeling ziet niet in waarom er überhaupt zo moeilijk met wind-
energie wordt gedaan terwijl men simpelweg zou kunnen besluiten de 
Sahara vol zonnepanelen te zetten. Relatief veel respondenten merken 
zelfs expliciet in hun antwoord op – zonder dat we rechtstreeks naar het 
verschil tussen wind- en zonne-energie hebben gevraagd – dat ze zonne-
energie verkiezen boven windenergie.

“Stimuleren van zonnepanelen. Windmolens plaatsen (is weer geen 
fraai gezicht).” (man, 26 jaar, hogeropgeleid)

“Op dit moment is geld en investering belangrijker dan duurzame ener-
gie voor de betrokken partijen. Bijvoorbeeld windmolenparken die 
weinig energie opbrengen in tegenstelling tot zonne-energieparken 
die vele malen rendabeler zijn.” (man, 57 jaar, middelbaar opgeleid)

“Te veel gericht op het plaatsen van windmolens. Te geforceerd vast-
houden aan eerder gedane aanwijzingen tot plaatsing van windmo-
lens door minister Kamp. Bij concretisering van de windmolenplannen 
kunnen niet voorziene nadelen, en tegenstand, optreden en zou het 
mogelijk moeten zijn het vereiste vermogen op een andere, minder 
ingrijpende, meer geaccepteerde wijze te leveren bijvoorbeeld door 
het aanleggen van een zonnepanelenpark.” (vrouw, 70, lageropgeleid)

Energietransitie
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“Ik heb het idee dat windenergie vooral op subsidie draait en dat dit 
niet uitkan naast dat het behoorlijk horizonvervuilend is in de Flevo-
polder. Van de nieuwere zonnecellen verwacht ik meer rendement.” 
(vrouw, 38 jaar, middelbaar opgeleid)

“Er worden geen echte keuzes gemaakt. Zo is windenergie op zee een 
kansloze missie, omdat het veel te duur is. Het leidt ook tot horizon-
vervuiling. Inzetten op zonne-energie.” (vrouw, 56 jaar, lageropgeleid)

“Het is goed dat men naar andere oplossingen zoekt, vooral zonne-
energie. Laat men op alle nieuwbouwprojecten maar zonnepanelen 
plaatsen, dan zijn we binnen de kortste keren van de fossiele brand-
stof af.” (vrouw, 60 jaar, middelbaar opgeleid)

“Onwijs veel geld uitgeven aan windenergie vind ik niet slim. Ik zie ze 
regelmatig stil staan. Begin eens met zonnepanelen bijvoorbeeld.” 
(man, 37 jaar, hogeropgeleid)

Uit een analyse van de bijdragen die zijn gemaakt in het kader van de 
Energiedialoog 20 blijkt eveneens dat velen zich zorgen maken over de 
mogelijk schadelijke gevolgen – dat wil zeggen de ruimtelijke impact, 
horizonvervuiling en geluidsoverlast – van windmolens. In de Amster-
damse focusgroepen werd de volgende (fictieve) milieumaatregel 
voorgelegd en besproken: ‘De rijksoverheid wijst vlak bij uw buurt/dorp 
verplichtend een plek aan voor een groot windmolenpark’. In tegenstel-
ling tot de eerder besproken milieumaatregel, het afsluiten van het gas, 
was er voor deze maatregel weinig of geen steun. Men is bang voor de 
geluidsoverlast en landschapsvervuiling en vindt dat dit soort molens in 
dunbevolkte gebieden of op zee geplaatst moeten worden. 

Slot: energietransitie niet ‘top of mind’

Hoewel er alle reden is om aan te nemen dat de energietransitie de 
komende jaren hoog op de maatschappelijke en politieke agenda komt 
te staan, is die transitie nu onder de bevolking allerminst ‘top of mind’. 
Slechts een heel klein deel (2%) noemt spontaan woorden die daar 
betrekking op hebben als een van de belangrijkste maatschappelijke 
problemen. Ook rijst het beeld dat men de energietransitie, anders dan 
in beleidskringen te doen gebruikelijk, niet rechtstreeks koppelt aan 
het bestrijden van de opwarming van de aarde. Men betrekt daar ook 
het opraken van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van andere 
landen (met onbetrouwbare regimes) bij. Er blijkt veel twijfel over te 
bestaan of wel overtuigend is aangetoond dat het gebruik van fossiele 
brandstoffen grote invloed op het klimaat heeft (19% vindt van niet, 27% 
is neutraal en 14% weet het niet). Daar staat dan weer tegenover dat 
informatie van milieuorganisaties meer vertrouwen geniet dan infor-
matie van overheden en energiebedrijven. Als er dan toch een transitie 
moet komen, ziet men dat vooral als een zaak van samenwerking tussen 
burgers, bedrijven en overheden, veel minder als een zaak van ofwel 
overheidsdwang ofwel eigen beslissingen van bedrijven en consumenten. 
En dan geniet zonne-energie sterk de voorkeur boven windenergie.

Energietransitie

20  Zie Ton Baetens et al., 2016, op cit.
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Tot en met 2012 hielden we elk kwartaal groepsgesprekken. Sinds 2013 
wisselen we die af met interviews: in de even kwartalen focusgroepen en 
in de oneven kwartalen bellen we respondenten die de enquête invul-
den nog eens op met extra vragen. In de vier focusgroepen in de even 
kwartalen wordt met in principe acht mensen per groep eerst gepraat 
over hoe zij vinden dat het gaat in Nederland en waarom ze daar verschil-
lend over denken. Als intermezzo worden er dan vaak kort een of twee 
enquêtevragen ingevuld en besproken om vervolgens het tweede deel 
van de beschikbare anderhalf á twee uur te besteden aan het thema van 
het kwartaal. De groepsgesprekken worden uitgevoerd door twee onder-
zoeksbureaus en vinden plaats op wisselende plekken in Nederland, dit 
kwartaal in Amsterdam en Amersfoort. De resultaten verwerken we in de 
teksten en de uitgebreidere rapportages van de bureaus zijn als bijlagen 
bij de kwartaalberichten beschikbaar op www.scp.nl. 
 We vragen de bureaus daarnaast regelmatig om kleine bijdragen met 
hun kijk op de groepen. Eind 2015 blikten ze terug op de groepsgesprek-
ken van de voorbije jaren (cob 2015|4: 27-28). Dit keer reflecteren de 
onderzoekers van de bureaus op het begin en het einde van de groeps-
gesprekken. We beginnen de gesprekken altijd met een rondje over hoe 
het met Nederland gaat, en we eindigen met de vraag wat men ervan 
vindt dat de overheid dit soort onderzoek doet en wat de overheid ervan 
zou moeten leren.

het begin van het groepsgesprek – evelien besseling (ruigrok netpanel)

Een meer genuanceerde kijk op de Nederlandse samenleving
Na een aantal focusgroepen geleid te hebben, viel ons op dat burgers 
veelal negatieve sentimenten teruggaven over de samenleving. Vaak 
ook de sentimenten die in de media te lezen en te horen zijn. Daarna 
bleef de stemming gedurende de discussie dusdanig negatief, dat wij ons 
afvroegen of dit het effect was van een wat somber begin. Zelfs na de 
vraag of er ook positieve punten te benoemen waren, bleef het soms stil 
aan tafel. Deze twee constateringen triggerden ons om met een andere 
invalshoek het sentiment in de samenleving te peilen. In 2016 hebben 
we deze nieuwe invalshoek tweemaal toegepast.

De ‘oude methode’ en de ‘nieuwe methode’
Burgers worden uitgenodigd voor een groepsdiscussie over ‘de stand  
van zaken in de Nederlandse samenleving’. Voorheen peilden we deze 
stand van zaken meteen aan het begin van de groepsdiscussie. Iedereen 
gaf een eerste associatie en zo maakten we enkele rondes. Zoals gezegd 
kwamen hier doorgaans voor het overgrote deel ‘de zorgen’ naar voren 
waar vervolgens over gediscussieerd werd. Positieve geluiden waren er 
niet of nauwelijks. In deze aanpak schuilt dan ook het risico van een 
groepseffect: wanneer de eerste deelnemers een negatief geluid laten 
horen, kan de rest zich hierbij aansluiten.

Reflecties op de focusgroepen
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Reflecties op de focusgroepen

Een nieuwe aanpak had als doel de burgers minder vanuit een redelijk 
abstracte vraag, maar meer vanuit een persoonlijke en open benadering 
te laten nadenken over de samenleving. Zo probeerden we te bereiken 
dat mensen vanuit hun persoonlijke situatie beginnen te vertellen en 
minder gemakkelijk aansluiten bij de vorige (negatieve) spreker. We 
waren benieuwd of dat zou leiden tot een minder negatieve houding 
gedurende de rest van de discussie. De burgers kregen daarom de 
opdracht voorafgaand aan de focusgroep alvast na te denken over wat 
hen bezighoudt, in het persoonlijke leven, in de directe omgeving of in 
het land. Iedereen dient in dit geval een positief punt en een punt van 
zorg mee te nemen naar de focusgroep. 

Zorgen vanuit persoonlijk perspectief
Opvallend is dat gespreksdeelnemers als positief punt vaak een persoon-
lijke situatie naar voren brengen, iets wat dichtbij en in de directe omge-
ving speelt. Dit betreft situaties in het gezin, wonen en werken of in de 
buurt. Vragen we naar het punt van zorg, dan komt de maatschappij vaker 
in beeld. Men benoemt thema’s waar men zich vanuit de persoonlijke 
optiek zorgen over maakt. Hiermee constateren we dat de punten van 
zorg ten aanzien van de samenleving beter overwogen waren dan bij de 
‘oude methode’. De punten worden namelijk op een meer genuanceerde 
manier vanuit de eigen belevingswereld toegelicht. Men gebruikt voor-
beelden en relevante situaties uit de eigen omgeving, iets wat de burger 
zelf, de partner, kinderen of ouders aangaat. Men maakt zich bijvoor-
beeld zorgen over de groeiende kloof tussen arm en rijk en ziet die zorgen 
bevestigd in het gedrag van gemeentelijke politici. Of men vraagt zich af 
wat het perspectief voor zichzelf zal zijn als oudere en hulpbehoevende.

Meer genuanceerde toon 
In hoeverre heeft deze aanpak zijn weerslag op het verdere verloop van 
de discussie? 
Ondanks de andere aanpak blijven de deelnemers overwegend van 
mening dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland, en ook de pro-
blemen en zorgen die ze noemen zijn gelijk. Een voorzichtige constate-
ring is echter dat het begin van de discussie genuanceerder is en geladen 
met eigen ervaringen. Ook zien we dat burgers de positieve of andere 
kant van iets belichten. Voorbeelden zijn het gebruik van smartphones 
en social media (leidt tot individualistisch gedrag, maar is ook positief 
omdat met veel mensen gemakkelijk contact te onderhouden is) en 
behulpzaamheid als reactie op de hardheid in de samenleving. 
 Dat bezorgdheid nog steeds de boventoon voert als men de stand van 
zaken in de Nederlandse samenleving beschouwt, is (mede) te verklaren 
doordat burgers geneigd zijn om vooral zorgen en negatieve zaken uit- 
gebreid met elkaar te bespreken. We zien dat men het prettig vindt 
elkaar op dergelijke onderwerpen te vinden en gemakkelijk het gesprek 
met elkaar aangaat. Pogingen ter relativering (‘zo erg is het allemaal 
niet’) worden uiteindelijk weinig opgepakt door anderen en positieve 
zaken krijgen doorgaans weinig bijval, ongeacht de methode die we kie-
zen. Kortom, het eindresultaat van de discussie verschilt weinig of niet 
van dat van de discussies in voorafgaande jaren.
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… & het eind – judith ter berg en yolanda schothorst (kantar public)

Luister naar ons!

Elk groepsgesprek sluiten we af met twee vragen. Wat vindt men ervan 
dat de overheid onderzoek laat doen onder burgers en wat moet de over-
heid of politiek leren van het gesprek? Sinds het begin van het onder-
zoek in 2008 zijn de reacties op deze vragen opvallend gelijk.

Allereerst blijkt dat men het altijd positief vindt dat de overheid geïnte-
resseerd is in de meningen en opvattingen van burgers. Dit doet goed, 
men voelt zich serieus genomen. De positieve indruk is echter niet zon-
der condities en wordt onmiddellijk vergezeld door de opmerking dat het 
onderzoek alleen zin heeft als de overheid dan ook echt luistert naar wat 
men te vertellen heeft. Er is duidelijk behoefte aan een luisterend oor 
van de overheid, vaak ingegeven door frustratie over dezelfde overheid 
(= politiek). Want, zo is het gevoel – zeker onder lageropgeleiden– de 
overheid heeft geen zicht op het leven van ‘gewone’ burgers. Men voelt 
zich niet gezien en niet gehoord. En liever nog dan luisteren, verlangt 
men dat er iets gebeurt met het onderzoek: er moet actie op volgen.

De lessen of adviezen die men geeft aan de overheid houden vooral 
verband met het gespreksthema, zoals de positie van mbo’ers, omgang 
met vluchtelingen, decentralisatie in de zorg of de energietransitie. In 
die adviezen zijn vaak terugkomende wensen te horen.

Allereerst wil men graag meer aandacht voor de positie van de ‘gewone’ 
burger. Het beeld is dat politici ver weg staan van de dagelijkse realiteit 
van burgers en onvoldoende weten waarmee men te kampen heeft. Dus 
is er een roep om: luisteren, in contact komen, verplaatsen in de positie 
van ‘gewone’ mensen en vooral oog hebben voor de behoeften van men-
sen. In het kader van een gepercipieerde groter wordende kloof tussen 
arm en rijk wordt de roep sterker om een overheid die oog heeft voor de 
noden van haar burgers en de zwakkeren in de samenleving. 

Ten tweede verwacht men daadkracht van de overheid. En de daadkracht 
wordt vaak gevraagd in het kader van het daarvoor besproken thema. Zo 
vragen deelnemers in dit kwartaal expliciet om doorpakken van de over-
heid op het terrein van energietransitie. Men geeft aan dat het momen-
tum is aangebroken om verdergaand actie te ondernemen en geeft de 
overheid een belangrijke rol hierin. Met stimuleringsmaatregelen die 
voorwaarden creëren voor een daadwerkelijke transitie. De daadkracht 
verwacht men op allerlei terreinen: banen creëren, onderwijs voor ieder-
een toegankelijk houden, opvang van vluchtelingen met medeneming 
van de belangen van huidige ingezetenen. In samenhang hiermee ver-
langt men ook voorbeeldgedrag van de overheid: het komt haar geloof-
waardigheid ten goede als ze doet wat ze uitdraagt en predikt.
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Ten derde verlangt men een betrouwbare opstelling op de langere 
termijn van de overheid. Er wordt met ongenoegen gesproken over 
maatregelen die worden ingevoerd en vervolgens weer worden terug-
gedraaid (soms bij gebleken succes). Hierdoor komt de overheid over als 
een onbetrouwbare partner. Ook wordt wel gesteld dat de overheid of 
politiek te veel reageert op mediahypes, waardoor media een te grote 
rol krijgen in het politieke debat. Men wil een koersvaste overheid, maar 
als de koers deelnemers niet welgevallig is, dan moeten de bakens wel 
worden verzet. 



 burgerperspec tieven 2016 |  4 54

Achtergrond
Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) wordt gedaan door het Sociaal en 
Cultureel Planbureau in opdracht van de Voorlichtingsraad (VoRa) en heeft de volgende 
doelstellingen:
• Het kabinet voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in 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 onderwer-
pen om Nederland in de tijd en internationaal te kunnen plaatsen en verscheiden-
heid 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 achtergrond-
studie en twee verdiepingstudies zijn verschenen en beschikbaar op www.scp.nl:
• Paul Dekker (red.). Meten wat leeft? Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burger-

perspectieven. Den Haag: scp, 2009.
• Paul Dekker, Tom van der Meer, Peggy Schyns en Eefje Steenvoorden. Crisis in aantocht? 

Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008. Den Haag: scp, 2009.
• Paul Dekker en Josje den Ridder (red.). Stemming onbestemd. Tweede verdiepingsstudie 

Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Den Haag: scp, 2011.

Onderzoek in het vierde kwartaal van 2016
Voor dit kwartaal is een enquête gehouden en zijn focusgroepgesprekken gevoerd. 
Het enquêteonderzoek is uitgevoerd door samr op een steekproef van personen van 
18 jaar en ouder uit zijn bestand ‘De Onderzoek Groep’. Dit onderzoekspanel is samen-
gesteld op basis van telefonische werving en maakt geen gebruik van zelfaanmeldin-
gen. De respondenten ontvangen in principe geen vergoeding, maar 244 panelleden 
die niet telefonisch kunnen worden uitgenodigd en herinnerd worden, ontvingen een 
cadeaubon van € 7,50 om hen snel en positief te laten reageren. In totaal hebben 1189 
mensen tussen 1 oktober en 8 november 2016 de vragenlijst volledig ingevuld (987 
via internet en 202 schriftelijk). De gemiddelde invultijd van de online vragenlijst was 
22,0 minuten. 98% beoordeelt het onderzoek met een voldoende en het gemiddelde 
cijfer is een 7,5. Tenzij anders vermeld zijn in dit rapport de resultaten gewogen op 
sekse, leeftijd, opleiding en internetgebruik. De weegfactor varieert van 0,5 tot 3,2 en 
de weegefficiëntie is 85,45%, resulterend in een effectieve steekproef van 1042. Zie 
verder de hieronder vermelde onderzoeksverantwoording, beschikbaar op www.scp.nl 
bij deze titel.
 Het focusgroeponderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Ruigrok 
NetPanel en Veldkamp. Beide bureaus deden een gesprek met lageropgeleiden en een 
gesprek met hogeropgeleiden. Veldkamp deed dat in Amsterdam op 20 oktober en 
Ruigrok NetPanel in Amersfoort op 25 oktober. De gesprekken bestonden uit een 
algemene ronde over hoe het gaat met Nederland en een uitgebreide discussie over 
de energietransitie. Wat in dit rapport is vermeld over de focusgroepen is ontleend 
aan de onderstaande rapportages van de onderzoeksbureaus en eigen waarneming 
van de scp-onderzoekers.

Rapporten, beschikbaar op www.scp.nl bij deze titel: 
• Judith ter Berg en Yolanda Schothorst, cob-focusgroepen vierde kwartaal 2016: Amster-

dam. Amsterdam: Veldkamp, november 2016 (projectnummer 5993).
• Evelien Besseling en Dorien Meurs, cob-focusgroepen, 4e kwartaal 2016, Amersfoort. 

Amsterdam: Ruigrok NetPanel, november 2016.
• Petra Immerzeel en Petra van Laar, Onderzoekstechnische verantwoording Burgerperspec-

tieven 2016, 4e kwartaal. Leusden: samr, november 2016 (projectnummer 20.497).

Verantwoording
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Onderwerpen in voorgaande kwartaalberichten
2008|1: mediagebruikers, institutioneel vertrouwen, machteloosheid en Europa; 
2008|2: levensinstellingen, informatie voor de regering en maatschappelijke participatie; 
2008|3: groepen werkenden, economische en persoonlijke toekomstverwachtingen;
2008|4: basismotivaties, overheidsuitgaven, de crisis en publieke omgangsvormen; 
2009|1:  vrijheid van meningsuiting en Europa;
2009|2: opvoeding en gezin en de media over de crisis;
2009|3:  de economische crisis voor mbo’ers en mkb’ers en politieke onvrede;
2009|4:  politiek (on-)tevredenen en de multiculturele samenleving; 
2010|1:  maatschappelijke tegenstellingen en de relaties tussen jong en oud;
2010|2:  bezuinigingen en vertrouwen in informatie over klimaat en vaccinatie;
2010|3:  gevoelens van onveiligheid en internationalisering;
2010|4:  grip op het leven en de publieke gevolgen van gejaagdheid; 
2011|1:  eurocrisis en vergelijking Denemarken – Nederland; 
2011|2:  Nederland in het buitenland, buitenlands beleid en burgertypen;
2011|3:  eigen verantwoordelijkheid en groepen mediagebruikers; 
2011|4:  de inrichting van Nederland en sterke punten van Nederland;
2012|1:  ontwikkelingen in de publieke opinie tussen 2008-2011; 
2012|2:  economische crisis en toekomst, Europa en opleidingsniveaus; 
2012|3:  houdbaarheid van de medische zorg en aow en wensen voor de formatie; 
2012|4:  vrijwilligerswerk, maatschappelijke tegenstellingen, buitenland, niet-stemmers;
2013|1:  protestgeneigdheid en vertrouwen in informatiebronnen;
2013|2:  crisisperspectieven en -ervaringen en hexaco-persoonlijkheidsdimensies; 
2013|3:  persoonlijke toekomstzorgen, inkomensongelijkheid en Europa;
2013|4:  opvattingen over Oost-Europese arbeidsmigranten en lokale politiek; 
2014|1:  stemming over Europa en de Haagse politiek; 
2014|2: (fysieke) risico’s en verantwoordelijkheden; 
2014|3:  visies op Nederland en de toekomst en essay ‘Van stemming naar bestemming’; 
2014|4:  decentralisaties in het sociale domein en vrijheid van meningsuiting; 
2015|1: internationale politieke situatie, lokale tevredenheid en burgertypen;
2015|2: Europese unie en burgerparticipatie;
2015|3: soorten vertrouwen in Nederland en politiek vertrouwen internationaal;
2015|4: perspectieven van mbo-opgeleiden;
2016|1: decentralisaties en referenda; 
2016|2: vluchtelingen en pessimisme en optimisme over Nederland;
2016|3: politiek vertrouwen & verantwoordelijkheden en kerkelijkheid & godsdienst.

Verantwoording
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