21minuten.nl 2007 |

Editie 2007

1

2 | 21minuten.nl 2007

21minuten.nl 2007 |

3

Voorwoord

21minuten.nl polst de mening van Nederlanders over de grote sociaal-economische
vraagstukken in Nederland. Dit opinieonderzoek werd eerder in 2005 en 2006 uitgevoerd.
Deze derde editie van 21minuten.nl is een speciale editie en heeft als thema democratie.
In het najaar van 2007 wordt in ruim veertig landen een week lang aandacht besteed aan
het thema democratie. Voor 21minuten.nl aanleiding voor een onderzoek. Hoe denken
Nederlanders over democratie en het functioneren van onze overheid? In de periode
van 10 augustus tot en met 1 oktober hebben ruim honderdduizend respondenten via
het internet de vragenlijst van 21minuten.nl volledig ingevuld. 21minuten.nl blijft daarmee het grootste internetonderzoek dat ooit in Nederland is gehouden.
21minuten.nl is een onafhankelijk en belangeloos initiatief van McKinsey & Company,
Motivaction International, Nederlandse Publieke Omroep, NRC Handelsblad, AD,
Planet.nl en Porter Novelli, en is onderdeel van de Publieke Zaak.
21minuten.nl 2007 wordt ondersteund door een comité van aanbeveling dat bestaat uit
Ali Bouali, Lans Bovenberg, Job Cohen, Loek Hermans, Yvon Jaspers, Freek de Jonge,
Agnes Jongerius, Annemarie Jorritsma, Wim Kok, Hans van Mierlo, Ed Nijpels,
Alexander Rinnooy Kan, Yvonne van Rooy, Paul Schnabel, Coen Teulings en
Bernard Wientjes.
21minuten.nl is de Ster, RTL Nederland en SBS Broadcasting bijzonder erkentelijk voor
het belangeloos beschikbaar stellen van reclamezendtijd, alsmede een aantal regionale
en kleinere radiozenders en marokko.nl. Ook bedanken wij MaesOkhuijsen voor
hun belangeloze bijdrage aan de bekendmaking van de resultaten, Hans Boddeke en
Thomas Zum Vörde Sive Vörding voor de fotografie in het rapport, en Mars Gremmen
voor de illustraties bij de beschouwingen. Verder bedanken wij iedereen die – eveneens
belangeloos – heeft geholpen bij het samenstellen van de vragenlijst, onder meer het
Sociaal en Cultureel Planbureau.
Ten slotte willen wij de ruim honderdduizend mensen die de moeite hebben genomen
om de vragenlijst in te vullen van harte bedanken.
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Samenvatting

In 2007 heeft 21minuten.nl in een speciale editie de mening van
de Nederlandse bevolking gevraagd over het thema democratie en
overheid. Ruim honderdduizend mensen vulden in de periode van
10 augustus tot en met 1 oktober de vragenlijst in.
Uit 21minuten.nl blijkt dat de Nederlandse bevolking democratie
belangrijk vindt. De parlementaire democratie is in Nederland diep
ingebed in de samenleving en de fundamentele waarden van de
democratische rechtsstaat worden breed onderschreven. Er is echter
ook behoefte aan veranderingen ten aanzien van de democratie en
de overheid. Drie thema’s komen uit deze speciale editie duidelijk
naar voren.
Allereerst is dat de sterke mate waarin de Nederlandse bevolking
streeft naar een solidaire en gelijke samenleving, een thema dat
ook in de eerdere versies van 21minuten.nl naar voren kwam. In
deze editie van 21minuten.nl noemt de Nederlandse bevolking
gelijkheid voor de wet en gelijke kansen als belangrijkste waarden
in de Nederlandse samenleving, na het waarborgen van veiligheid.
21minuten.nl laat ook zien dat een groot deel van de bevolking
vindt dat gelijkheid voor de wet en gelijke kansen in de huidige
samenleving onvoldoende worden bewaakt. Dat geldt zelfs in
sterkere mate ten aanzien van het bewaken van de solidariteit. Ook
als het gaat over zorg en onderwijs geeft de meerderheid van de
bevolking de voorkeur aan meer gelijkheid op deze gebieden en
minder differentiatie op basis van verschillen tussen mensen.
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De tweede hoofdlijn in deze editie is de verwachting van de bevolking ten aanzien van
de overheid. Nederlanders vragen op een groot aantal terreinen meer zorg van de overheid, variërend van zorg voor veiligheid tot aan de verzorging van ouderen. Zo vindt
de meerderheid van de bevolking dat de overheid er meer voor moet zorgdragen dat
ouders hun kinderen goed opvoeden, burgers respectvol met elkaar omgaan en mensen
niet in financiële problemen komen. Regelingen als de kinderbijslag en het garanderen
van openbaar vervoer op onrendabele trajecten, staan dan ook niet ter discussie. Alleen
de overheidsbemoeienis op het gebied van gezond eten, de zondagsrust, ontwikkelingssamenwerking en kunst en cultuur mag volgens een deel van de bevolking wel wat
minder. Ook vindt de grote meerderheid dat de kosten van het beveiligen van voetbalwedstrijden niet bij de overheid dienen te liggen. Over het algemeen echter ontstaat het
beeld van een bevolking die meer overheidsbemoeienis op tal van terreinen niet schuwt
en die het oplossen van een aantal maatschappelijke problemen graag bij de overheid
neerlegt. Alhoewel niet gevraagd is wat zij hier financieel voor overhebben, is er een
indicatie dat Nederlanders investeren in deze verbeteringen verkiezen boven verlichting
van de lasten.
Ten slotte komt in deze editie het beeld naar voren van een burger die door de politiek
meer betrokken en geïnformeerd wil worden. Dit is de derde hoofdlijn. Het vertrouwen
in Tweede Kamer en kabinet is nog steeds laag. Meer dan de helft van de burgers voelt
zich niet vertegenwoordigd in de politiek en geeft aan onvoldoende invloed te hebben.
De overgrote meerderheid vindt dat de overheid burgers meer moet betrekken bij het
vormen van beleid en beter moet informeren over resultaten. Een meerderheid is voor
meer directe democratie in de vorm van referenda (zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau) en het direct kiezen van de burgemeester en minister-president. Kortom, de
burger wil meer invloed en de politiek moet zich beter verantwoorden.
Burgers verwachten dus veel van de politiek, niet alleen op het gebied van beleid, maar
ook in de interactie met de bevolking. Burgers wijzen niet alleen naar de politiek als
het gaat om de democratie, zij zien ook voor zichzelf een taak. Het merendeel vindt
dat de burgers zelf het meest verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de
democratie. Meer dan driekwart van de bevolking vindt dan ook dat burgers op de
hoogte dienen te zijn van de Nederlandse cultuur en van wat er in de samenleving
speelt. Desgevraagd geeft ruim een kwart van de respondenten aan het lidmaatschap
van een politieke partij als goede mogelijkheid te zien om de politiek te beïnvloeden. Er
lijkt een potentieel te zijn voor politieke participatie.
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Hier stuiten we echter op een paradox. Lid zijn van een politieke partij blijkt geen
onderdeel te zijn van goed burgerschap, en slechts een klein percentage van de bevolking
is daadwerkelijk lid van een politieke partij. Respondenten geven aan zelf genoeg te
doen voor de samenleving, het zijn vooral andere Nederlanders die te weinig doen. De
bijdrage van burgers richt zich wel vooral op de eigen, directe buurt en omgeving en
minder op de bredere maatschappij en politiek. Burgers vinden dat zij te weinig invloed
hebben op de politiek, maar maken van hun eigen politieke participatie (nog) geen
prioriteit. Dit terwijl de eisen aan politici en de overheid steeds hoger worden.
Deze paradox wordt zelfs groter als we specifiek kijken naar de groep die weinig
vertrouwen heeft in de politiek. Deze groep, die een kwart van de samenleving omvat,
vindt dat de samenleving onvoldoende voor hen doet en dat anderen onvoldoende doen
voor de samenleving, terwijl zijzelf menen voldoende te doen. Tegelijkertijd zijn deze
‘teleurgestelden’ minder actief in de samenleving, tonen minder betrokken burgerschap
dan de groep met hoog vertrouwen, en vinden ook minder vaak dat zich inzetten voor
de samenleving onderdeel is van goed burgerschap. Zij vinden minder vaak dat de
burger verantwoordelijk is voor het in stand houden van de democratie, maar zijn vaker
voorstander van directe democratie. Terwijl in deze groep de verwachtingen van de
overheid hoger zijn dan gemiddeld, verwachten zij het minste van zichzelf.
Gegeven de uitkomsten van 21minuten.nl staat de democratie stevig in haar schoenen,
maar is een aanscherping noodzakelijk die leidt tot meer transparantie en betrokkenheid.
Om de betrokkenheid van de burger bij de politiek te vergroten, is ook de inzet van
de burgers zelf nodig. De vraag is hoe het potentieel aan politieke en maatschappelijke
participatie aan te boren. Hoe een bevolking die vooral veel verwacht van de overheid
om te vormen tot een bevolking die, om met Kennedy te spreken, zich ook afvraagt wat
zij zelf kan bijdragen aan Nederland.

10 | 21minuten.nl 2007

Inleiding | 11

Inleiding

21minuten.nl vraagt de mening van de bevolking over de grote
sociaaleconomische vraagstukken in Nederland. Deze jongste editie
richt zich volledig op het functioneren van de parlementaire democratie
en de rol van de burger binnen de samenleving. Er wordt specifiek ingegaan op de verantwoordelijkheden van de Nederlandse burgers, de rol
van verschillende staatsinstellingen als regering en parlement maar ook
de rol van de media en de plaats die Europa in moet nemen. Opnieuw
hebben we gevraagd naar de tevredenheid van de Nederlandse burgers
met de huidige situatie en hebben wij het draagvlak getest voor verschillende beleidskeuzes. In die zin is ook deze editie van 21minuten.nl niet
alleen theoretisch, maar ook praktisch van aard.
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Nederland heeft een lange democratische traditie. Volgens sommigen zijn we zelfs een
van de oudste democratieën van Europa. Veel mensen die nooit in een niet-democratisch land hebben geleefd, kunnen zich nauwelijks een andere staatsvorm voorstellen.
Tegelijkertijd is onze democratie niet vanzelfsprekend. Zij staat continu onder invloed
van maatschappelijke en economische veranderingen, waardoor Nederland steeds weer
voor de vraag staat hoe we onze democratie zo goed mogelijk kunnen inrichten en
onderhouden.
Opvallend is dat – net als in de vorige edities van 21minuten.nl – opnieuw de overeenkomsten vaak veel groter zijn dan de verschillen. Op veel cruciale onderwerpen laten de
Nederlandse burgers een zeer grote mate van eensgezindheid zien, ten aanzien van het
gewenste politieke stelsel, de rol van de overheid en de rol van Europa ten aanzien van
gewenste veranderingen. Een reden om niet alleen de verschillen in opvattingen uit te
vergroten, maar ook aandacht te besteden aan wat de Nederlandse bevolking in grote
lijnen wil. Twee derde van de respondenten geeft in ieder geval aan een inhoudelijke
reactie vanuit de politiek op de inzichten uit 21minuten.nl nuttig te vinden (schema
Inleiding).

Schema Inleiding

WAT KAN VOLGENS U HET NUT VAN 21MINUTEN.NL VERGROTEN?
Percentage van de bevolking dat “(zeer) veel nut” noemt

Thema-edities 21minuten.nl

70%

Inhoudelijke reactie van de politiek

66

Lokale 21minuten.nl-enquêtes

52

Deelnemers gedetailleerde uitkomsten sturen

51

Actieve politieke lobby

48

Discussie platform op internet
Discussieavonden

43
27

Dit rapport geeft in zes hoofdstukken en een appendix een samenvatting van de
resultaten van het onderzoek. Het is concentrisch opgebouwd. In hoofdstuk 1
wordt met vragen naar de waarde van de democratie het fundament gelegd voor de
volgende hoofdstukken, die achtereenvolgens de burger, de wijk, de gemeente, het
Rijk en Europa behandelen. Hoofdstuk 2 beschrijft in hoeverre Nederlanders normen,
waarden en goed gedrag belangrijk vinden en in welke mate zij zeggen daar ook naar te
handelen. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de Nederlandse burger denkt over de buurt en de
gemeente. Hoofdstuk 4 en 5 gaan in op de taken die de burgers zien voor onze regering
en overheid in bredere zin, het vertrouwen in de politiek en hoe de burgers betrokken
willen worden. Ten slotte komt Europa aan de orde in hoofdstuk 6. De appendix gaat in
op de mening van 70-plussers. Hierin wordt beschreven op welke punten de meningen
van deze bevolkingsgroep verschilt van de mening van de bevolking als geheel. Ook
komen de vragen van de Tweede Kamerfracties in de appendix aan bod.
In deze hoofdstukken ligt de nadruk op wat de bevolking als geheel vindt. Een van de
unieke eigenschappen van 21minuten.nl ten opzichte van ander onderzoek is dat inzicht
te verkrijgen is in de opvattingen van zeer specifieke groepen binnen de Nederlandse
samenleving. Waar nuttig en inzichtelijk hebben we dit toegevoegd in het rapport.
De in dit rapport gebruikte woorden ‘bevolking’ en ‘burgers’ verwijzen steeds naar de
Nederlandse bevolking van 15 tot en met 69 jaar. In dit leeftijdssegment kunnen de antwoorden met behulp van een weegprocedure geïnterpreteerd worden als representatief
voor Nederland als geheel. In het kader over representativiteit wordt deze weegprocedure toegelicht. Voor de leesbaarheid van het rapport wordt vaak gebruikgemaakt van
het volgende type formulering: ‘40% van de bevolking vindt dat …’. Een dergelijke
bewering is vaak gebaseerd op de reacties op een stelling, waarbij de respondent kon
kiezen uit ‘helemaal mee oneens/mee oneens/neutraal/mee eens/helemaal mee eens’.
Met ‘40% van de bevolking’ wordt de groep respondenten bedoeld die ‘mee eens’ of
‘helemaal mee eens’ heeft geantwoord. In deze editie antwoordde een groter deel ‘neutraal’ of ‘weet niet/geen mening’ dan in vorige edities. Deze categorieën zijn altijd in
de berekening meegenomen, indien inzichtelijk worden ze ook getoond. Als gesproken
wordt over inkomenscategorie, dan wordt daarmee het netto maandinkomen van het
huishouden van de respondenten bedoeld. Met de term ‘allochtonen’ wordt in dit rapport verwezen naar de niet-westerse allochtonen volgens de definitie van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (mensen die in een niet-westers land geboren zijn of van wie
minstens één van de ouders in een niet-westers land geboren is). Tenzij anders vermeld,
wordt bij de naam van een politieke partij verwezen naar de mensen die daar bij de
Tweede Kamerverkiezingen van 2006 op hebben gestemd.
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In deze editie van 21minuten.nl is nauw samengewerkt met het onderzoeksbureau
Motivaction om de resultaten van 21minuten.nl aan de burgerschapssegmentatie van
Motivaction te koppelen (zie kader ‘Vier burgerschapsstijlen’). De inzichten die hieruit
zijn verkregen, staan in afzonderlijke kaders tussen de tekst. Ten slotte hebben oudminister Pieter Winsemius, journalist Yoeri Albrecht en directeur van het Sociaal Cultureel
Planbureau Paul Schnabel ieder op eigen wijze de resultaten van 21minuten.nl 2007 in
een korte beschouwing in een context geplaatst. Hun beschouwingen zijn achter in het
rapport opgenomen.
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Representativiteit
Met meer dan honderdduizend respondenten is 21minuten.nl 2007
veruit het grootste opinieonderzoek in
Nederland. Daarmee zijn de resultaten
echter nog niet direct representatief;
er is een herweging van respondenten
nodig om die representativiteit te realiseren. Dit kader legt uit voor welke
invloeden gewogen dient te worden,
en hoe deze weging wordt uitgevoerd.
Sommige delen van de bevolking
hebben een betere toegang tot het
internet dan andere. Hiermee wordt
de kans dat zij deelnemen aan een
onlineonderzoek groter, wat leidt tot
een oververtegenwoordiging van
deze groep. Daarnaast zijn de deelnemers niet aselect gevraagd om
mee te doen. Zij zijn benaderd via
televisie, radio, kranten, internetsites en e-mail, waarmee een breed
publiek is bereikt. Om te corrigeren
voor mogelijke vertekeningen, wordt
de deelnemersdatabase herwogen
langs de volgende demografische
dimensies: geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen, geografie, burgerlijke
staat, stemgedrag 2006, buurt naar
aandeel van allochtonen, etniciteit en
een combinatie van etniciteit en opleiding. Na weging van de respondenten heeft de onderzoekssteekproef

dezelfde demografische basis als de
Nederlandse bevolking volgens gegevens van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS). Overigens is de
internetvertekening in Nederland zeer
klein, doordat ongeveer 87% van de
bevolking van 15 tot en met 69 jaar
thuis of op het werk beschikt over een
internetverbinding en het merendeel
van deze groep daar dagelijks gebruik van maakt.
Daarnaast kan er sprake zijn van
zogenaamde
‘zelfselectieonzuiverheid’ bij het uitvoeren van diverse
soorten opinieonderzoek. Deze ontstaat doordat mensen speciale belangstelling hebben voor deelname
aan onderzoeken in het algemeen
of het onderwerp van een onderzoek in het bijzonder. Het onderzoek
21minuten.nl trekt een hoger dan gemiddeld aantal individuen dat geïnteresseerd is in politieke en economische
kwesties. Deze onzuiverheid is gecorrigeerd op basis van de psychografie
van de bevolking. De representatieve
gegevens omtrent psychografie zijn
ontleend aan twee bronnen. De eerste bron is het Mentality-onderzoek1)
van Motivaction, dat een aselect huisaan-huisonderzoek is onder tweeduizend respondenten. Daarnaast is de

1)		 Mentality is het waarden- en leefstijlonderzoek van onderzoeksbureau Motivaction.
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21minuten.nl-vragenlijst parallel afgenomen onder een representatieve
steekproef van 5600 respondenten
uit het Stempunt.nu-panel van Motivaction. De data van 21minuten.nl
zijn vervolgens herwogen, zodat de
gemiddelde psychografie overeenkomt met het aselecte huis-aan-huisonderzoek en het panelonderzoek.
Na herweging kunnen de in dit rapport gepresenteerde uitkomsten worden beschouwd als een goede afspiegeling van de meningen van de
leeftijdsgroep van 15- tot en met 69jarigen in Nederland. Bij deze weging
worden dus segmenten die oververtegenwoordigd zijn in de groep van
honderdduizend respondenten minder zwaar meegewogen, terwijl segmenten die ondervertegenwoordigd
zijn in de steekproef een hogere weegfactor krijgen. De vergelijking tussen
herweging op basis van demografische doelvariabelen alleen, en die op
basis van zowel de demografische als
de psychografische doelvariabelen,
laat overigens slechts kleine verschillen zien in het grootste deel van de
vragen die in dit rapport besproken
worden. Daarnaast zijn demografische karakteristieken van de respondenten, die niet meegenomen zijn in
de weging, vergeleken met externe
databronnen. De verschillen hiertussen bleken binnen de onzekerheidsmarges te vallen (bijvoorbeeld voor
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de karakteristieken arbeidsparticipatie en religie). Ten slotte zijn er vragen
in dit onderzoek gesteld die lijken op
vragen in andere opinieonderzoeken,
en die in uitkomst een vergelijkbaar
inzicht geven. In dit rapport worden
veelvuldig de antwoorden van bepaalde specifieke groepen (bijvoorbeeld allochtonen en inkomens-,
leeftijds- en opleidingsgroepen) uit de
samenleving apart bekeken. Daarom
is ook specifiek binnen deze groepen
nagegaan of de samenstelling op demografische variabelen overeenkomt
met de gegevens van het CBS.
Door de grote omvang van de onlinesteekproef zijn de onzekerheidsmarges van de resultaten na weging
klein. Vanwege de beperkte respons
van bepaalde specifieke segmenten
(bijvoorbeeld allochtonen), zijn de onzekerheidsmarges van de uitkomsten
van deze segmenten groter. Waar
deze onzekerheid te groot is, zijn de
uitkomsten niet meegenomen in de
conclusies van het onderzoek.
De 70-plussers hebben met 10%
een significant aandeel in de Nederlandse bevolking. In totaal hebben
4313 respondenten uit deze groep
de vragenlijst volledig ingevuld. De
appendix behandelt de voornaamste verschillen tussen deze groep en
de rest van de bevolking. Om deze
groep respondenten representatief te

maken voor de gehele groep 70-plussers in Nederland, is een herweging
toegepast naar geslacht, opleiding
en stemgedrag 2006 van Nederlanders ouder dan 70 jaar. Op de psychografische kenmerken is de groep
herwogen naar de psychografie van
de bevolkingsgroep van 60-80 jaar,
waarbij aangenomen wordt dat de
psychografie van 70-plussers hier

weinig van verschilt. De herweging is
behoorlijk ingrijpend, aangezien deze
groep respondenten zeer ‘scheef’ is;
ze bestaat vooral uit hoogopgeleide
mannen. Door de herweging geeft
het resultaat wel een goed beeld van
wat er leeft onder deze bevolkingsgroep als geheel.
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Vier burgerschapsstijlen
In de individualiserende Nederlandse
samenleving worden burgers mondiger en leefstijlen diverser. Om deze
complexer wordende samenleving
te begrijpen doet onderzoeksbureau
Motivaction, partner van 21minuten.
nl, al meer dan 10 jaar op eigen initiatief onderzoek naar de waarden
en leefstijlen van de bevolking: het
Mentality-onderzoeksprogramma.

de wijze in het leven staan. Zij hebben eigen opvattingen en gewoonten
ten aanzien van onder meer wonen,
werken, relaties, vrijetijd, media en
participatie in de samenleving. Speciaal voor toepassing op de publieke
sector zijn deze acht milieus ingedeeld in vier burgerschapsstijlen:
verantwoordelijken, plichtsgetrouwen,
pragmatici en buitenstaanders.1)

In dit onderzoeksprogramma worden
acht sociale milieus onderscheiden in
de bevolking die op een kenmerken-

Een overzicht van de milieus en burgerschapsstijlen is weergegeven in de
figuur.

mENTALITY-MILEUS EN BURGERSCHAPSSTIJLEN
Hoog

Kosmopolieten

Verantwoordelijken
Nieuwe
conservatieven

Postmaterialisten

Opwaarts
mobielen
Moderne
burgerij

Midden
Traditionele
burgerij

Buitenstaanders

Post
moderne
hedonisten

Pragmatici

Elke burgerschapsstijl onderscheidt
zich met een eigen kijk op de samenleving, de overheid en de politiek.
Bovendien heeft men een eigen communicatieprofiel. Een korte profilering
van elke stijl is in de tabel weergegeven.

De bevindingen in dit 21minuten.nlonderzoek zijn ook gekoppeld aan
de vier burgerschapsstijlen. Korte
impressies zijn te vinden in vier tekstkaders verspreid in deze uitgave (zie
pagina 28, 40, 60 en 74).

Figuur: Typerende houdingen burgerschapsstijlen2)
Burgerschapsstijl

Samenleving

Verantwoordelijken
(28%,
3,6 miljoen)

Overheid
en Politiek

Communicatie

Bronnen van
politieke onvrede

-	Actief
- Geïnteresseerd
- (Internationaal) - Kritisch
betrokken

- Vaardig
- Mondig

- Populisme
- Directe democratie
- Betutteling

Pragmatici
(24%,
3,1 miljoen)

- Individualistisch - Afwachtend
- Open minded - Gemiddeld
-	Praktisch
vertrouwen

- Hoofdlijnen
- Vaardig

- Betutteling
- Eigenbelang in
het geding
- Bureaucratie

Plichtsgetrouwen
(16%,
2,1 miljoen)

-	Afhankelijk
-	Lokaal
betrokken

- Gezags- Moeite met
getrouw maar
complexiteit
ervaren afstand - Volgzaam

- Gedogende overheid
- Bureaucratie
- Onzekerheid
- Complexiteit

Buitenstaanders
(32%,
4,1 miljoen)

- Inactief
- Bezorgd
- Materialistisch

- Afzijdig
- Wantrouwend

- Eigenbelang in
het geding
- Zich niet vertegenwoordigd voelen
(onmacht)
- Onzekerheid
- Complexiteit

- Vluchtig
- Keuzestress
- Zoekt prikkels

Plichtsgetrouwen
Gemaksgeoriënteerden
Laag
status
waarden

© Motivaction
Modern

Traditioneel
Behouden

Bezitten

Verwennen

Postmodern
Ontplooien

Beleven

1) Zie onder meer de rapporten ‘Burgerschapsstijlen in Nederland’ (2001) van Motivaction
		 en ‘Vertrouwen in de buurt van de WRR’ (2005) en www.motivaction.nl

2) Bron: Mentality-onderzoeksprogramma van Motivaction
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1. Burger leeft en beleeft onze
democratie

De Nederlandse bevolking vindt de democratie zeer belangrijk en dicht zichzelf een grote rol toe bij het in stand houden
ervan. Een aanzienlijk deel van de bevolking vindt echter dat
de democratie onder druk staat.

De democratie is belangrijk
Nederlanders hechten veel waarde aan de democratie (schema
1.1). 70% vindt democratie de beste bestuursvorm, 69% ziet in
een democratie meer voordelen dan nadelen. Tegelijkertijd hebben
Nederlanders een realistisch beeld van wat zij wel en niet van een
democratie kunnen verwachten. De stellingen ‘in een democratie
komt iedereen goed tot zijn/haar recht’ en ‘in een democratie kun
je alles voor iedereen goed regelen’ krijgen beide geen instemming
van een absolute meerderheid.
Het aantal burgers dat de waarde en voordelen van onze democratie niet ziet, is beperkt tot 7%. In overeenstemming met de beginselen van de rechtsstaat, staat een meerderheid er neutraal of positief
tegenover dat ook inwoners van Nederland die tegen de democratie zijn politieke invloed kunnen hebben (schema 1.2). De groep
die neutraal (noch positief noch negatief) staat ten aanzien van de
waarde en voordelen van onze democratie, bestaat uit relatief veel
vrouwen en mensen uit lagere inkomensklassen.
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De democratie staat onder druk

Schema 1.1

STELLINGEN OVER DE NEDERLANDSE DEMOCRATIE (1/2)
Percentage van de

bevolking1)

(Helemaal) oneens
Nederlanders hechten veel waarde
aan de democratie

Neutraal

(Helemaal) eens

6%

73%

16%

Democratie is de beste bestuursvorm
die ik ken

7

20

70

Democratie kent meer voordelen dan
nadelen

7

20

69

In een democratie komt iedereen
goed tot zijn/haar recht
In een democratie kun je alles voor
iedereen goed regelen

29

25

43

30

37

30

Nederland heeft als het om democratie gaat een zelfbewuste houding. Het merendeel
(82%) van de bevolking stelt dat burgers in Nederland zelf verantwoordelijk zijn voor
de instandhouding van de democratie (schema 1.3). Daarnaast worden de Tweede
Kamer en het kabinet verantwoordelijk geacht en een significant deel noemt de rechterlijke macht en de media.
Een aanzienlijk deel van de bevolking (51%) vindt dat de Nederlandse democratie
wordt bedreigd door gebruiken en denkbeelden die ingaan tegen de beginselen van de
democratische rechtsstaat. 39% van de Nederlandse burgers is de mening toegedaan dat
de Nederlandse democratie onder druk staat (schema 1.2). Niettemin denkt de meerderheid dat onze democratie sterker is dan terrorisme.

Versterken van fundamentele waarden
De fundamentele waarden van onze democratische rechtsstaat worden zonder uitzondering door een grote meerderheid van de bevolking onderschreven. Waarborging van

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

Schema 1.2

Schema 1.3

STELLINGEN OVER DE NEDERLANDSE DEMOCRATIE (2/2)

WIE IS VOLGENS U HET MEEST VERANTWOORDELIJK VOOR HET
IN STAND HOUDEN VAN DE NEDERLANDSE DEMOCRATIE?

Percentage van de bevolking1)

Percentage van de bevolking dat weergegeven optie noemt als verantwoordelijk1)

(Helemaal) oneens

Neutraal

(Helemaal) eens
De burger zelf

Ook zij die tegen de democratie zijn,
kunnen politieke invloed hebben
De Nederlandse democratie staat onder
druk

22%

30%

26

30

43%

82%

64

De Tweede Kamer
Het kabinet

39

58
23

De media
De Nederlandse democratie is sterker
dan terrorisme

17

22

54

De Nederlandse democratie wordt
bedreigd door gebruiken en denkbeelden
die ingaan tegen de beginselen van de
democratische rechtstaat

20

22

51

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

19

Rechters
Politie
Het leger

7
2

1) Maximaal drie opties per respondent; respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond
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veiligheid, gelijkheid voor de wet, gelijke kansen, vrijheid, rechtsbescherming, vrijheid
van meningsuiting, solidariteit, privacy, verbod op discriminatie, vrijheid van godsdienst,
scheiding van kerk en staat en bescherming van minderheden worden allemaal belangrijk
gevonden. Van elk van deze rechtsbeginselen en noties vindt een aanzienlijk deel van de
bevolking dat deze momenteel te weinig worden bewaakt (schema 1.4). Naarmate het
inkomen lager is, wordt de roep om betere overheidsbescherming groter. Daarnaast is
leeftijd belangrijk in de nadruk die op de fundamentele waarden wordt gelegd.

Schema 1.5

WORDEN DEZE ZAKEN NAAR UW MENING VOLDOENDE
BEWAAKT IN DE SAMENLEVING? – NAAR LEEFTIJD
Percentage van de bevolking dat het te weinig bewaakt vindt

48%

Tot 25

Verbod op
discriminatie

40
36
32

25-44
45-64
Vanaf 65

Beschermen van
minderheden

25-44
45-64
Vanaf 65

32
29

25-44
45-64
Vanaf 65

Vanaf 65

34

Tot 25

44
49
48

25-44

Waarborgen van
de veiligheid

45-64

35
39
43
40

Tot 25

35

25-44

Gelijkheid voor
de wet

45-64
Vanaf 65

34
31

25-44
45-64

Vanaf 65

Vanaf 65

26
23
22

Tot 25

Vrijheid van
meningsuiting

45-64

26

Tot 25

Vrijheid van
godsdienst

26
30
29

25-44

41

Tot 25

Jongeren vinden dat vooral het verbod op discriminatie, de bescherming van minderheden, de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid beter moeten worden
bewaakt. Ouderen leggen meer nadruk op het waarborgen van veiligheid, gelijkheid
voor de wet en rechtsbescherming (schema 1.5). Ook allochtonen willen meer bescherming op specifieke punten. Het gaat dan om het verbod op discriminatie, gelijke kansen,
bescherming van minderheden en godsdienstvrijheid (schema 1.6). De vrijheid van meningsuiting wordt volgens deze groep eerder te veel bewaakt. Er is ook telkens een klein
deel van de samenleving (ongeveer 15%) dat vindt dat privacy, vrijheid van godsdienst,
bescherming van minderheden, vrijheid van meningsuiting en verbod op discriminatie
te veel worden bewaakt.

20%

Tot 25

Rechtsbescherming

26
22

Schema 1.4

Schema 1.6

IN HOEVERRE VINDT U DE VOLGENDE ZAKEN BELANGRIJK
IN ONZE SAMENLEVING EN IN HOEVERRE WORDEN DEZE
ZAKEN VOLDOENDE BEWAAKT?

WORDEN DEZE ZAKEN NAAR UW MENING VOLDOENDE
BEWAAKT IN DE SAMENLEVING? – NAAR ETNICITEIT
Percentage van de bevolking dat het te weinig/te veel bewaakt vindt

Percentage van de bevolking dat het (zeer) belangrijk/te weinig bewaakt vindt
(Zeer) belangrijk

Te weinig bewaakt
95%

1 Waarborgen van veiligheid

45%

2 Gelijkheid voor de wet

91

3 Gelijke kansen

90

4 Vrijheid

90

5 Rechtsbescherming

87

27

6 Vrijheid van meningsuiting

86

29

7 Solidariteit

85

8 Privacy

83

39

9 Verbod op discriminatie

83

39

10 Vrijheid van godsdienst

81

11 Scheiding van kerk en staat

75

12 Beschermen van minderheden

75

Te weinig bewaakt
Verbod op discriminatie

40
45

Gelijke kansen

22
Beschermen van minderheden

48

Vrijheid van godsdienst

32

52

Allochtonen

43

Autochtonen

58

Allochtonen

30

Autochtonen

48

Allochtonen
Autochtonen

24
38

Allochtonen

Te veel bewaakt

26
25

38%

Autochtonen

Vrijheid van meningsuiting

Autochtonen
Allochtonen

16%

32
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Ten aanzien van de maatschappelijke dilemma’s die in de afgelopen jaren in de actualiteit
waren (bijvoorbeeld privacy versus veiligheid en vrijheid van meningsuiting versus
voorkomen van kwetsen van anderen) zijn Nederlanders verdeeld. In de keus tussen meer
bescherming van privacy en veiligheid ten koste van die privacy en tussen meer vrijheid
van meningsuiting en het voorkomen van kwetsen van anderen, slaat de balans niet sterk
naar één kant uit (schema 1.7). Jongeren willen meer vrijheid van meningsuiting, ouderen
willen minder kwetsen van anderen. Als de op een na belangrijkste fundamentele waarde
in ons land wordt gelijkheid voor de wet en gelijke kansen opgegeven. De zorgen over
deze egalitaire waarden en hun waarborging zijn van gelijke orde als de bezorgdheid
over veiligheid, die nog steeds als belangrijkste waarde wordt gezien.

Democratie in buitenland niet met vuur en zwaard
afdwingen
Een meerderheid (52%) vindt dat in alle landen in de wereld democratie zou moeten
worden ingevoerd (schema 1.8). Nederland zou zelfs actieve ondersteuning aan deze
beginnende democratieën moeten geven. Dat de aanwezigheid van een dictatuur in een
land militair ingrijpen zou rechtvaardigen, wordt slechts door 16% procent onderschreven, de helft van de bevolking is het hier expliciet niet mee eens. Kortom, er mag bij de
verbreiding van de democratie wel geduwd en getrokken worden, maar niet geslagen.
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Schema 1.7

AFWEGINGEN TEN AANZIEN VAN VERSCHILLENDE
BASISPRINCIPES VAN ONZE SAMENLEVING – KIES WAT
U WILT VOOR DE SAMENLEVING
Percentage van de bevolking1)

Neutraal
28%

35%

Meer inbreuk op de
privacy om veiligheid
te kunnen waarborgen

Meer bescherming
van privacy
35%

30%
Meer vrijheid
van meningsuiting

30%
Meer voorkomen van
kwetsen van anderen

38%

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” en “neutraal” hebben ingevuld niet getoond

Schema 1.8

STELLINGEN OVER DEMOCRATIE IN ANDERE LANDEN
Percentage van de bevolking1)

(Helemaal) oneens
In alle landen ter wereld moet democratie
worden ingevoerd

17%

Nederland moet actief beginnende
democratieën ondersteunen
De aanwezigheid van een dictatuur in een
land rechtvaardigt militair ingrijpen door
democratische landen

9

50

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

Neutraal

(Helemaal) eens

27%

52%

29

58

27

16
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Geluk en zorgen
Met Nederland lijkt het langzaamaan
beter te gaan. Nederlanders zijn gelukkiger dan een jaar geleden en maken
zich minder zorgen over Nederland
dan in 2006. De belangrijkste zorgen zijn grotendeels gelijk gebleven.
Criminaliteit, kosten van levensonderhoud, integratie van allochtonen en
gezondheidszorg staan net als in de

OVER WELKE ONDERWERPEN MAAKT U ZICH HET MEESTE
ZORGEN VOOR NEDERLAND? – DE TOP 5 ZORGEN

voorgaande twee jaren in de topvijf
van belangrijkste zorgen. Alleen de
sociale zekerheid en de kloof tussen
arm en rijk zijn in mindere mate onderwerp van zorg dan in de voorgaande
twee jaar. Daarvoor is het functioneren van de overheid er dit jaar in de
topvijf bij gekomen.

VRAGEN OVER GELUK EN ZORGEN VAN DE BEVOLKING

Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig bent u de
laatste tijd?
Percentage van bevolking dat (zeer) gelukkig is
66%

Hoeveel zorgen maakt u zich over Nederland?
Percentage van bevolking1)
100

100

100

Heel veel

13

12

12

Veel

30

23

21

Redelijk

43

70

Weinig
Helemaal niet
2006

2007

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

13
1%
2005

46

18
1
2006

42

23
2
2007

Percentage van bevolking dat het onderwerp noemt1)

2005

2006

2007

3

4

1 Integratie van allochtonen

1

3

2 Criminaliteit2)

30

2

1

3 Kosten van levensonderhoud

30

5

2

4 Gezondheidszorg3)

–

8

5 Functioneren van de overheid

1) Respondenten konden maximaal 3 onderwerpen aangeven
2) In 2005 geformuleerd als “Veiligheid & Criminaliteit”
3) In 2005 geformuleerd als “Medische voorzieningen”

31%

25
23
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Buitenstaanders en de democratie
Mensen met deze burgerschapsstijl
zijn weinig maatschappelijk betrokken maar worden wel veelal gedreven
door een behoefte aan maatschappelijke erkenning. Men voelt zich
echter meestal niet erkend door de
overheid, men voelt zich buitengesloten. Hiermee hangt samen dat men
over het algemeen weinig vertrouwen
heeft in de overheid, weinig interesse
heeft voor het overheidsbeleid en negatief staat tegenover maatschappelijke verplichtingen. Dit wil overigens
niet zeggen dat dit segment zich nooit
uitspreekt over overheidsbeleid: het
ervaren isolement van deze groep
kan een voedingsbodem vormen voor

plotselinge verhoogde politieke betrok
kenheid en protestacties. Bovendien
kenmerken buitenstaanders zich door
de roep om leiderschap en een negatieve houding ten aanzien van uitbreiding van wet- en regelgeving.
Buitenstaanders zijn van alle groepen
het minst tevreden over de samenleving en de democratie. Toch zijn zij
van alle groepen ook het minst bereid zich in te zetten voor een betere
samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Zij zijn vooral
gericht op hun directe omgeving,
zoals familieleden of buren. Buitenstaanders vinden relatief vaak dat

Democratie is de beste bestuursvorm die ik ken

Totaal

65%

Verantwoordelijken
Buitenstaanders
Pragmatici
Plichtsgetrouwen

78
51
67
65

Ik voel me voldoende vertegenwoordigd in de politiek

Totaal

20%

Verantwoordelijken
Buitenstaanders

31
10

Pragmatici

20

Plichtsgetrouwen

19

democratie niet de beste bestuursvorm is. Ook vinden zij dat de Nederlandse democratie kwetsbaar is: zij
zijn bang dat terrorisme en invloeden
uit andere culturen de Nederlandse
democratie bedreigen. Het beschermen van de democratie zien zij meer
dan andere groepen als een taak van
de politie, en minder als verantwoordelijkheid van de burger zelf.
Hoewel buitenstaanders erg ontevreden zijn over de politiek én hun eigen
invloed daarop, zijn zij niet geneigd
om te participeren en het ‘politieke

spel’ mee te spelen. Van alle groepen
hebben zij de laagste opkomst bij de
Tweede Kamerverkiezingen. Ook zijn
zij minder dan andere groepen bereid
de politiek actief te beïnvloeden door
zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij een
politieke partij. Wel willen zij graag
meer directe inspraak door middel
van referenda. Daarnaast willen zij
meer dan andere groepen invloed
uitoefenen op regionaal niveau, door
te stemmen op een regionale kandidaat voor de Tweede Kamer en het
direct kiezen van een burgemeester.

Zie ook de andere burgerschapsstijlen op pagina 40, 60 en 74
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2. De Nederlandse burger
voelt zich verantwoordelijk
voor zichzelf en eigen gezin

Normen en waarden worden belangrijk gevonden in Nederland, evenals de zorg voor het eigen gezin. Dat gezin is nog
steeds hoeksteen van de samenleving.
Bijna alle Nederlanders geven aan dat zij respectvol met anderen
omgaan en het belangrijk vinden dat anderen dat ook doen. Bijna
de gehele Nederlandse bevolking vindt normen en waarden belangrijk.
Nederlanders vinden dat ook hun kinderen normen en waarden in
hun opvoeding moeten meekrijgen. Ze geven aan hun normen en
waarden zelf ook vooral van ouders en naaste familie te hebben
geleerd of overgenomen. Daarnaast geven zij vooral eigen levenservaring op als bron voor eigen normen en waarden (schema 2.1).
Ook onderwijs speelt een rol in het overbrengen van normen en
waarden, hoewel minder naarmate men lager opgeleid is. Ten slotte
is vooral bij jongeren de vriendenkring van invloed. Kerk en overheid worden relatief weinig – en kerk in jongere leeftijdsgroepen
steeds minder – genoemd (schema 2.2).
De maatschappelijke plichten die burgers voor zichzelf zien,
hebben in eerste instantie betrekking op het eigen gezin en de
nabije omgeving. Burgers vinden dat zij moeten zorgen voor een
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Schema 2.1

WIE OF WAT HEBBEN VOLGENS U DE GROOTSTE INVLOED
GEHAD OP UW EIGEN BESEF VAN NORMEN EN WAARDEN?

goede opvoeding van eigen kinderen, voor eigen inkomsten en goed op eigen schulden
moeten letten (schema 2.3). Deze norm wordt gedeeld door diegenen die niet werken.

Percentage van de bevolking dat de bron van invloed noemt1)

Mijn ouders en naaste familie

90%

Eigen ervaringen

64

Mijn opleiding/onderwijzers/leraren

46

Mijn vrienden

Het is opvallend dat eigen ouders door Nederlanders in veel mindere mate gezien worden als onderdeel van de nabije kring waarvoor gezorgd moet worden. Waar 97% van
de Nederlandse bevolking vindt dat voor de eigen kinderen gezorgd moet worden,
vindt slechts 50% dat mensen moeten zorgen voor eigen ouders als deze zorg behoeven
(terwijl 34% hier neutraal over is). De verzorging van ouderen wordt door Nederlanders
vooral als een taak van de overheid gezien. We komen hier in hoofdstuk 4 op terug.

37

Mijn kerk/religieuze instelling

17

De overheid (wetten en regelgeving)
Diegenen die mij zorg verlenen/verleenden

8
5

Rolmodellen uit de media

2

Anders

4

1) Maximaal drie opties per respondent; respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

Schema 2.2

Schema 2.3

WIE OF WAT HEBBEN VOLGENS U DE GROOTSTE INVLOED
GEHAD OP UW EIGEN BESEF VAN NORMEN EN WAARDEN?
– NAAR LEEFTIJD

EEN BURGER IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING DIENT…
Percentage van de bevolking1)

Percentage van de bevolking dat de bron van invloed noemt1)

(Helemaal) oneens

Mijn vrienden

Mijn kerk/religieuze instelling

Tot 25

51%

25-44

42
27

45-64
Vanaf 65

1) Maximaal drie opties per respondent

21

15%

… te zorgen voor een goede
opvoeding van eigen kinderen

2%

Neutraal

(Helemaal) eens

97%

1%

… te zorgen voor eigen inkomsten
als hij of zij kan werken

3

6

… goed op zijn/haar uitgaven en
eventuele schulden te letten

3

12

91

13
20
30

… te zorgen voor eigen ouders

15

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

34

84

50
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3. De buurt is heel belangrijk

Nederlanders richten zich niet alleen op zichzelf en het
gezin, ook de directe omgeving daaromheen is belangrijk.
Nederlanders zijn erg betrokken bij de buurt. Over de lokale
politiek zijn Nederlanders gematigd positief.

Verantwoordelijk voor directe omgeving
Naast het eigen gezin richt de Nederlandse burger zich op de
directe omgeving, de buurt. De bevolking vindt dat zij zich dient in
te zetten voor het netjes en veilig houden van de buurt, de buren
dient te helpen en mensen dient aan te spreken op ongewenst gedrag (schema 3.1). Jongeren vinden dit overigens in mindere mate
dan ouderen (schema 3.2).
De verantwoordelijkheid voor de eigen buurt is terug te zien in het
gedrag van burgers. Van de Nederlandse bevolking zegt 90% de
buren weleens te helpen en een grote meerderheid zegt de eigen
stoep schoon te houden en zich in te zetten voor een prettige
manier van samenleven in de buurt (schema 3.3). Een deel van de
burgers zegt ook daadwerkelijk anderen aan te spreken als zij troep
op straat achterlaten of in te grijpen in geval van een misdrijf of bij
geweld op straat. In de praktijk blijken mensen hier alleen minder
vaak naar te handelen dan in theorie wenselijk geacht wordt.
Ook vindt 90% van de bevolking dat alle burgers de Nederlandse
taal dienen te spreken. Deze mening wordt gedeeld door autochtonen (91%) en allochtonen (85%).
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Schema 3.1

Schema 3.3

EEN BURGER IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING DIENT…

KUNT U AANGEVEN OF DE VOLGENDE STELLINGEN WEL
OF NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN?

Percentage van de bevolking dat het (helemaal) eens is

Percentage van de bevolking1)

Weet niet/niet
van toepassing

Nee

… zich in te zetten voor het netjes
en veilig houden van de buurt

86%

… de buren te helpen

5%

5%

Ik houd mijn stoep schoon

10

8

Ik zet mij in voor een prettige manier
van samenleven in mijn buurt

75

… mensen die ongewenst gedrag
vertonen daarop aan te spreken

Ik help mijn buren wel eens als die hulp
nodig hebben

73

Toen iemand troep op straat achterliet,
heb ik daar wat van gezegd

Toen iemand een ander op straat lastig
viel, greep ik in

45

Schema 3.2

EEN BURGER IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING DIENT…
– NAAR LEEFTIJD
Percentage van de bevolking dat het (helemaal) eens is

Tot 25

… zich in te zetten voor het netjes
en veilig houden van de buurt

78%

25-44

86
90

45-64
Vanaf 65
Tot 25

… de buren te helpen

94
57

25-44

72

45-64

81
85

Vanaf 65
Tot 25

… mensen die ongewenst gedrag
vertonen daarop aan te spreken

25-44

64
73

45-64

76

Vanaf 65

76

5
13

90%

82

15

27

Toen ik een misdrijf zag, belde ik de
politie

Ja

58

17

38

53

42

59

28
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Tevredenheid over de lokale politiek

Schema 3.5

Het merendeel van de bevolking zegt de naam van de eigen burgemeester en de naam
van een paar wethouders te kennen. De bekendheid met gemeenteraadsleden is iets
minder (schema 3.4). Over het functioneren van burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden oordelen de meeste burgers neutraal tot positief. Inwoners van de grootste
gemeenten in de Randstad zijn vaker tevreden over het functioneren van hun burgemeester dan de inwoners van kleinere gemeenten (schema 3.5). Ten aanzien van het
functioneren van de gemeenteraad is er geen verschil. De meeste Nederlanders zijn tevreden met de huidige omvang van hun gemeente. Een beperkt aantal burgers verspreid
over diverse gemeenten wil zijn gemeente laten samengaan met andere gemeenten of
laten opdelen in deelgemeenten of stadsdelen. Deze wens hangt niet samen met de
grootte van de gemeente.

IN HOEVERRE BENT U IN UW GEMEENTE TEVREDEN OVER HET
FUNCTIONEREN VAN DE BURGEMEESTER? – NAAR WOONPLAATS
Percentage van de bevolking1)

(Zeer) ontevreden
Nederland

14%

Amsterdam

13%

Neutraal

Schema 3.4

BEKENDHEID VAN HET GEMEENTEBESTUUR BIJ DE BURGER
Percentage van de bevolking1)

Nee

Ja

Kent u de naam van uw burgemeester?

25%

Kent u (tenminste een paar) wethouders in uw
gemeente bij naam?
Kent u (tenminste een paar)
gemeenteraadsleden in uw gemeente bij naam?

73%

43

55

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

56

44

35%

37%

21%

Rotterdam

11

26

Den Haag

13

29

Andere gemeentes

14

37

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

(Zeer) tevreden

61%
49
44
35
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Plichtsgetrouwen en de democratie
Mensen met deze burgerschapsstijl
zijn sterk maatschappelijk betrokken,
met name bij de directe leefomgeving en de lokale overheid. Zij worden gedreven door hun plichtsbesef
en gezagsgetrouwheid en zijn dus
in principe bereid zich te schikken
naar het overheidsbeleid. Ze zien in
de overheid een autoriteit die zij respecteren en die weet wat goed is voor
de burger. Wel zijn ze behoudend ingesteld en hebben zij moeite met de
complexiteit en het individualisme in
de huidige maatschappij. Overheidsbeleid dat deze zaken stimuleert kan
dus op weerstand stuiten van deze

groep. Vanwege hun volgzame instelling leidt dit veelal niet tot openlijke
protesten maar tot onuitgesproken
politieke onvrede.
Democratie is voor plichtsgetrouwen
een staatsvorm die in alle delen van
de wereld zou moeten worden ingevoerd. Zij vinden sterker dan andere
burgerschapsstijlen dat in Nederland
het kabinet verantwoordelijk is voor het
functioneren van de democratie. Terrorisme en inwoners van Nederland die
tegen democratie zijn, vormen volgens
deze burgers een bedreiging voor het
functioneren van de democratie.

Ik ben voor een opkomstplicht bij verkiezingen

Totaal

46%

Verantwoordelijken

46

Buitenstaanders

46

Pragmatici
Plichtsgetrouwen

43
53

INWONERS VAN NEDERLAND DIE TEGEN DE DEMOCRATIE ZIJN, MOETEN
NET ALS ANDERE BURGERS POLITIEKE INVLOED KUNNEN HEBBEN

Totaal

39%

Verantwoordelijken

50

Buitenstaanders

31

Pragmatici
Plichtsgetrouwen

Plichtsgetrouwen gaan trouw naar
de stembus. Dit is hun manier om
invloed uit te oefenen op de politiek.
Zij zien stemmen als iets wat iedere
Nederlander hoort te doen. Meer
dan andere burgerschapsstijlen zijn
plichtsgetrouwen voorstanders van de
invoering van een opkomstplicht bij
verkiezingen. Mensen met deze burgerschapsstijl zijn sterk georiënteerd
op hun eigen buurt en regio. Graag
zouden zij bij landelijke verkiezingen
ook een stem uitbrengen op een regionale kandidaat, om een regionale

48
27

afvaardiging te hebben in de Tweede
Kamer.
De keuze voor hun stem bij Tweede
Kamerverkiezingen wordt bij plichtsgetrouwen sterk bepaald door geloofsovertuiging, maar ook gewoonte
speelt een rol bij de keuze voor een
politieke partij. Over het koningshuis
is men tevreden. Plichtsgetrouwen
vinden vaker dat de rol van het koningshuis moet blijven zoals die nu is
of groter moet worden.

Zie ook de andere burgerschapsstijlen op pagina 28, 60 en 74
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4. De landelijke overheid
moet zorgen voor solidariteit,
gelijkheid en zorg – de
uitvoering moet beter

Nederlanders vinden dat zij op de hoogte moeten zijn van
wat er in de Nederlandse samenleving speelt, maar dat zij
zich niet noodzakelijk voor de samenleving buiten de eigen
directe omgeving hoeven inzetten. Die zorg wordt verwacht
van de overheid. Op een groot aantal terreinen willen Nederlanders een sterkere inzet van de overheid. Slechts op enkele
punten wordt voor een terughoudende opstelling gepleit. Opmerkelijk daarnaast is de grote nadruk die wordt gelegd op
gelijkheid en gelijke kansen. Binnen zorg en onderwijs gaat
de voorkeur uit naar keuzevrijheid, maar wel op basis van gelijke mogelijkheden voor iedereen.

De burger moet geïnformeerd zijn, maar
niet noodzakelijk actief
Nederlanders vinden in het algemeen dat zij zelf voldoende doen
voor de samenleving (Schema 4.1). Anderen daarentegen kunnen
volgens hen nog het nodige bijdragen. Zo vindt meer dan de helft
van Nederland dat Nederlanders in het algemeen niet voldoende
doen voor de samenleving. Met name ouderen vinden dat zijzelf
voldoende doen, terwijl jongeren terughoudender zijn. Inkomen
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Schema 4.1

Schema 4.2

VRAGEN OVER DE INTERACTIE TUSSEN DE BURGER EN
DE SAMENLEVING

VRAGEN OVER DE INTERACTIE TUSSEN DE BURGER EN DE
SAMENLEVING – NAAR INKOMEN

Percentage van de bevolking

Percentage van de bevolking
Nee
Nee

Weet niet/
geen mening

Ja
24%
20
18
18
19
20
23
25

t/m € 999
€ 1.000 - € 1.499

Vindt u dat u voldoende doet voor de
samenleving?

13%

20%

67%
Vindt u dat u voldoende
doet voor de samenleving?

Vindt u dat de mensen in uw directe omgeving
voldoende doen voor de samenleving?

31

23

46

€ 1.500 - € 1.999
€ 2.000 - € 2.499
€ 2.500 - € 2.999
€ 3.000 - € 3.499
Vanaf € 3.500

Vindt u dat Nederlanders in het algemeen
voldoende doen voor de samenleving?

18

52

30

32

17

51

Vindt u dat de samenleving
voldoende doet voor u?

€ 1.500 - € 1.999
€ 2.000 - € 2.499
€ 2.500 - € 2.999
€ 3.000 - € 3.499
Vanaf € 3.500

laat geen differentiatie zien op dit punt: de verschillende inkomensgroepen vinden in
gelijke mate dat zij voldoende bijdragen aan de samenleving.
Ruim de helft van de Nederlanders is daarentegen redelijk tevreden over wat de samenleving voor hen doet. Deze tevredenheid wordt duidelijk verschillend ervaren door verschillende inkomensgroepen. Lagere inkomens zijn aanzienlijk minder tevreden, terwijl
hogere inkomensgroepen vaker tevreden zijn (schema 4.2). Naar leeftijd is hierin weinig
differentiatie, met uitzondering van mensen die ouder zijn dan 65. Deze zijn meer dan
gemiddeld tevreden over wat de samenleving voor hen doet.
Over een aantal algemene taken van de burger voor de samenleving zijn Nederlanders
zeer uitgesproken. Allereerst vindt een zeer groot deel van de bevolking dat de burgers
op de hoogte moeten zijn van de Nederlandse cultuur en van wat er in de samenleving
speelt. Ook moeten Nederlanders milieubewust leven. Als het gaat om het inzetten
van tijd of geld, zijn Nederlanders echter terughoudender. Slechts een kwart van de
bevolking vindt dat iedere Nederlander geld moet geven aan goede doelen, of tijd moet
besteden aan vrijwilligerswerk. Een kwart vindt dit zelfs helemaal geen taak voor elke
Nederlander. Slechts 3% vindt dat een burger lid dient te zijn van een politieke partij,
terwijl twee derde van de bevolking dat niet vindt (schema 4.3).

Ja

18%

59%
65
67
70
69
69
67
69

15
15
13
12
11
10
6

44
42
36
32
29
26
27
22

t/m € 999
€ 1.000 - € 1.499

Vindt u dat de samenleving voldoende doet
voor u?

Weet niet/
geen mening

15

40
38
47
49
52
59
59
68

20
17
19
19
15
14
10

Schema 4.3

EEN BURGER IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING DIENT…
Percentage van de bevolking1)

(Helemaal) oneens

Neutraal
13%

3%

… milieubewust te leven

(Helemaal) eens
83%

… op de hoogte te zijn van de
Nederlandse cultuur

4

14

82

… zich op de hoogte te houden van
wat er in de samenleving gebeurt

4

14

81

… geld te geven aan goede doelen

24

47

27

… vrijwilligerswerk te doen

24

48

26

… lid te zijn van een politieke partij

65

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

29

3
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De overheid moet meer zorg bieden
Nederlanders leggen een grote verantwoordelijkheid voor de maatschappij bij de overheid. De burger vindt op een flink aantal terreinen dat de overheid een grotere rol zou
moeten spelen dan ze nu doet (schema 4.4). Dit betreft allerlei terreinen, van zorgverlening en onderwijs tot het bevorderen van de respectvolle omgang van burgers onderling. De taken waar Nederlanders een grotere rol voor de overheid zien zijn vooral:
ouderenzorg, veiligheid op straat, Nederlands leren voor immigranten, bijstand bij het
opvoeden van kinderen en het betaalbaar houden van het levensonderhoud. Ook moet
de overheid er beter voor zorgen dat er voldoende ziekenhuizen zijn, iedereen voldoende geschoold is voor een beroep, het milieu wordt beschermd, verschillen in welvaart
niet te groot worden, mensen niet in de schuldsanering komen en immigranten goed
integreren. Het grootste draagvlak voor meer overheidsingrijpen wordt gevonden bij
kiezers van SP, PvdD en PvdA. Stemmers op VVD, D66, CDA en SGP staan relatief
minder groot overheidsingrijpen voor.
In de meningen over het bestedingspatroon van de overheid zien we een vergelijkbaar
solidair profiel. Een ruime meerderheid van de bevolking geeft aan dat de kosten
voor openbaar vervoer op onrendabele trajecten bij de overheid moeten liggen (81%)
(schema 4.5). 77% vindt dat gezinnen kinderbijslag moeten krijgen. Ook het subsidiëren
van kinderopvang voor mensen die werken, krijgt bijval van de meerderheid van de
bevolking (53%). Vooral vrouwen, en in hogere mate werkende vrouwen, zijn hier
voorstander van (schema 4.6).
Bovenstaande voorkeuren kunnen niet worden opgevat als concrete beleidsvoorkeuren,
aangezien niet is gevraagd hoeveel extra belasting burgers bereid zijn hiervoor te betalen. Wel kan worden geconcludeerd dat burgers weinig moeite hebben met een grotere
rol van de overheid als vangnet voor de samenleving, met name op terreinen van zorg,
publieke ruimte en solidariteit.
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Schema 4.4

IN HOEVERRE MOET DE NEDERLANDSE OVERHEID ERVOOR
ZORGEN DAT…
Percentage van de bevolking1)

Niet of minder voor
zorgen dan nu
1%

… ouderen worden verzorgd

1

… het veilig is op straat

Meer voor zorgen
dan nu

24%

73%

26

72

… immigranten goed Nederlands leren

6

22

70

… ouders hun kinderen goed opvoeden

8

23

67

30

67

… primaire levensbehoeften (bijvoorbeeld
voedsel en huisvesting) betaalbaar blijven

2

… burgers respectvol met elkaar omgaan

6

27

65

… mensen zich veilig voelen

3

31

65

… iedereen voldoende scholing heeft om een
beroep te kunnen uitoefenen

2

33

64

… gehandicapten worden verzorgd

1

34

62

… er voldoende goede ziekenhuizen zijn

1

38

60

27

60

33

59

10

… immigranten goed integreren

7

… het milieu wordt beschermd
… mensen niet in de schuldsanering
terechtkomen

11

29

55

… verschillen in welvaart niet te groot
worden

12

31

54

5

… iedereen een baan kan vinden
… iedereen een minimuminkomen heeft

11

4

… er voldoende openbare scholen zijn

9

… er voldoende sportvoorzieningen zijn

De lijst met terreinen waarop de overheid meer zou moeten doen, is bijzonder groot.
Het is interessant daartegenover te stellen waar de overheid volgens de meerderheid al
voldoende of zelfs te veel doet. Nederlanders willen vooral minder overheidsinmenging
als het gaat om gebieden die ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Het gaat dan om
de bemoeienis met de eigen gezondheid (roken, gezond eten) en het handhaven van de
zondagsrust. Opmerkelijk is ook dat 23% van de bevolking vindt dat de overheid niet
of minder zou moeten zorgen voor kunst en cultuur, terwijl maar 20% vindt dat dit
meer zou moeten zijn. Ook vindt 28% dat niet of minder zou moeten worden gezorgd

Evenveel voor
zorgen als nu

15

… er strikte regels zijn rondom ontslag
… burgers gezond leven (niet roken, groente
en fruit eten)
… zondag een rustdag is
… ontwikkelingslanden worden geholpen
… er in Nederland voldoende kunst en
cultuur is

29

44
46

41

52

40

54

34

47

34

39
28

43
28
23

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

49

28
24

49

20

51

20
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voor ontwikkelingshulp (schema 4.4). De overeenstemming is opvallend waar het de
kosten voor de beveiliging van voetbalwedstrijden betreft. Deze dienen volgens de overgrote meerderheid van de bevolking niet bij de overheid te liggen.

Schema 4.5

MOET DE OVERHEID VOLGENS U…
Percentage van de bevolking

Nee

Weet niet/
geen mening

… openbaar vervoer garanderen op
verliesgevende trajecten?

11%

… gezinnen kinderbijslag geven?

18

… kosten dragen voor het beveiligen
van voetbalwedstrijden?

81

De overheid moet voor gelijkheid zorgen

Ja

8%

81%

5

77

5

14

Ten aanzien van de keus tussen minder regels en de daarbij behorende risico’s accepteren, en meer regels om die risico’s uit te sluiten, komen Nederlanders uit op handhaving
van het huidige evenwicht. Waar het echter de keus tussen meer ruimte voor differentiatie versus meer gelijke behandeling betreft, is er een duidelijke voorkeur voor meer
gelijkheid te zien (schema 4.7).
Dit komt ook duidelijk naar voren in de vragen over de zorg (schema 4.8). Ten aanzien
van ziekenhuiszorg wijst een grote meerderheid af dat zij die meer zorg nodig hebben
dan anderen daar meer voor zouden moeten betalen. Ook de mogelijkheid dat zij die
meer kunnen betalen daarmee hoger op een wachtlijst zouden kunnen komen, wordt afgewezen. De meerderheid is er ook tegen dat er voor een groter aantal medische ingrepen privéklinieken worden opgezet. Alleen het inkopen van extra zorg (zoals het alleen

Schema 4.6

Schema 4.7

MOET DE OVERHEID VOLGENS U KINDEROPVANG SUBSIDIËREN
VOOR MENSEN DIE WERKEN? – TOTAAL EN NAAR GESLACHT

HIERONDER STAAN AFWEGINGEN TEN AANZIEN VAN
VERSCHILLENDE BASISPRINCIPES VAN ONZE SAMENLEVING
– KIES WAT U WILT VOOR DE SAMENLEVING

Percentage van de bevolking

Percentage van de bevolking1)
Nee

Weet niet/
geen mening

Neutraal

Ja
31%

Nederland

40%

Niet werkzaam

7%

8

50

53%

Minder regels en meer
risico’s accepteren

23%
Meer regels om
risico’s uit te sluiten

43%

42

Man
Werkzaam
Niet werkzaam

6

46
37

11

48
52

16%

Vrouw
Werkzaam

30

6

64

Meer onderscheid op
basis van verschillen
tussen mensen

49%
33%

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” en “neutraal” hebben ingevuld niet getoond

Meer gelijke
behandeling
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Schema 4.8

Schema 4.9

VRAGEN OVER GELIJKHEID IN DE ZORG

VRAGEN OVER HET ONDERWIJS

Percentage van de bevolking1)

Percentage van de bevolking1)

Is het wenselijk dat…
… mensen kunnen betalen om hoger op een wachtlijst voor
een behandeling te komen?
… mensen die vaker zorg nodig hebben dan anderen daar
meer voor moeten betalen?

Nee

Ja

92%

5%

83

… mensen die ongezond leven meer voor zorg moeten
betalen (bijvoorbeeld mensen die roken)?

… er voor een groter aantal medische ingrepen privéklinieken worden opgezet?
… mensen de mogelijkheid hebben om extra zorg in te
kopen (bijvoorbeeld meer betalen om alleen op een kamer
te kunnen liggen in een ziekenhuis)?

Is het wenselijk dat…

Nee

… burgers zelf scholen opzetten en financieren (zogenaamde
private scholen?

65%

… bijzondere scholen door de overheid gefinancierd
worden?

12

46

48

… bijzondere scholen selecteren welke scholieren zij
toelaten?
… de overheid door middel van spreidingsbeleid ouders
stuurt in hun keuze van een lagere school voor hun kinderen?

53
45

35

… de overheid scholieren/studenten stimuleert opleidingen
te kiezen in richtingen waar ook banen te vinden zijn?
50

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” en “neutraal” hebben ingevuld niet getoond

op een kamer liggen in een ziekenhuis), wordt niet in meerderheid afgewezen. Jongeren
en mensen uit hogere inkomenscategorieën kiezen vaker voor differentiatie, ouderen en
mensen uit lagere inkomenscategorieën willen meer gelijkheid in de zorg.
Ten aanzien van onderwijs blijkt eenzelfde nadruk te liggen op gelijkheid (schema 4.9).
De bevolking wil geen private scholen die door burgers zelf zijn opgezet en gefinancierd. Over de financiering van bijzondere scholen uit overheidsmiddelen is de bevolking verdeeld, de meerderheid van de bevolking wil daar in ieder geval geen selectie aan
de poort. Gedwongen schoolkeuze of overheidsbemoeienis met de schoolkeuze van de
ouders zien mensen überhaupt niet zitten, blijkt ook uit de weerstand tegen het spreidingsbeleid voor basisschoolleerlingen. De burger lijkt te pleiten voor gelijke toegang
tot alle schooltypen, waarbij de keuzevrijheid bij de ouders ligt. Nederlanders zien voor
de overheid wel een taak in het stimuleren van studenten om opleidingen te kiezen die
ook tot een baan leiden. Samenvattend ontstaat het beeld van een burger die veel zorg
en inspanning verwacht van de overheid en een stelsel voorstaat waarbij iedereen gelijke
kansen en ondersteuning krijgt als dat nodig is.

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

Ja
25%

43

49

60

32

63

26
18

77
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Vragen Tweede Kamerfracties
Voor de thema-editie over democratie en overheid heeft 21minuten.nl
alle Tweede Kamerfracties de mogelijkheid geboden een vraag te laten
meedraaien in de onlinevragenlijst.
Hieraan hebben zes van de tien fracties gehoor gegeven. Waar relevant
zijn de uitkomsten op deze vragen in
de hoofdlijn van dit rapport meegenomen.

naar de appendix. De vragen van
de Tweede Kamerfracties zijn pas in
een later stadium toegevoegd aan de
vragenlijst. Elfduizend respondenten
hebben deze vragen beantwoord. Dit
is voldoende om een representatieve
uitspraak te doen over de mening
van de bevolking. Uitsplitsingen naar
deelgroepen, zoals stemgedrag, kunnen minder betrouwbare antwoorden
opleveren. In de appendix wordt dit
waar relevant aangegeven.

Dit kader geeft een samenvatting van
de uitkomsten op alle vragen van de
Tweede Kamerfracties. Voor een gedetailleerd overzicht van de antwoorden en een uitsplitsing hiervan naar
politieke voorkeur wordt verwezen

Vragen over politieke partijen
Twee vragen gaan expliciet over politieke partijen. De uitkomsten op de
vraag: ‘Bij welke politieke partij(en) is

de toekomst van de Nederlandse democratische rechtsstaat zoals we die
nu kennen in goede handen?’, volgen
in grote lijnen het stemgedrag van de
Nederlandse bevolking. Alleen D66
en GroenLinks scoren relatief hoger.
Ook is gevraagd in hoeverre de regeringspartijen invloed hebben op

het huidige regeringsbeleid. Hieruit
blijkt dat een meerderheid vindt dat
CDA en PvdA redelijk tot veel invloed
hebben (respectievelijk 77% en 67%),
47% vindt dat ook de ChristenUnie
redelijk tot veel invloed heeft. 37%
denkt dat de ChristenUnie weinig tot
geen invloed heeft op het regeringsbeleid.

IN HOEVERRE VINDT U DAT ELK VAN DE DRIE REGERINGSPARTIJEN INVLOED HEBBEN OP HET HUIDIGE REGERINGSBELEID?
Percentage van de bevolking1)

Geen of weinig
invloed

Redelijk tot veel
invloed
10%

77%

20

BIJ WELKE POLITIEKE PARTIJ(EN) IS DE TOEKOMST VAN
DE NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT
ZOALS WE DIE NU KENNEN IN GOEDE HANDEN?

Percentage van de
bevolking naar
stemgedrag 2006 dat
partij noemt1)

37

67
47

Percentage van
Tweede Kamerzetels

27%
27

22

15

24

18
17
18

12

5
8

2

8

6
4

7

2
1
2
1
Geen enkele

NB: Gegeven het aantal respondenten op deze vraag en een betrouwbaarheidsniveau van 95%, kan de werkelijk uitkomst tot ± 7% punten
variëren van de weergegeven waarde.
1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

11

NB: Gegeven het aantal respondenten op deze vraag en een betrouwbaarheidsniveau van 95%, kan de werkelijk uitkomst tot ± 2 % punten
variëren van de weergegeven waarde.
1) Respondenten die “weet niet/geen mening” en “anders” hebben ingevuld niet getoond

Vragen over beleid
van de overheid
Op de vraag of we ons geld in Nederland beter kunnen investeren in
publieke voorzieningen dan in een
lastenverlichting, is een meerderheid
voor een investeringsagenda (53%).

Opvallend hierin is dat binnen geen
van de politieke partijen een meerderheid voor lastenverlichting is.
Op de stelling dat de overheid meer
verantwoordelijkheid moet nemen
voor het waarborgen van dierenwelzijn dan zij nu doet, zegt een minder-
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heid van 46% het eens te zijn. Naast
de Partij voor de Dieren, zijn ook de

kiezers van GroenLinks, PVV en SP het
hier wel in meerderheid mee eens.

WIE MOET VOLGENS U DE MEESTE INVLOED HEBBEN OP
UW LEEFSITUATIE?
Percentage van de bevolking dat invloed noemt1)

IN HOEVERRE BENT U HET EENS MET DE VOLGENDE STELLING?

1 Ikzelf

Percentage van de bevolking1)

73%

2 Mijn gezinsleden

25

3 Mijn familie

17

4 De gemeente waar ik woon

16

5 De regering
(Helemaal) oneens
We kunnen ons geld in Nederland beter
investeren in publieke voorzieningen dan in
lastenverlichting

26%

De overheid moet meer verantwoordelijkheid nemen voor het waarborgen van
dierenwelzijn dan zij nu doet

23

Neutraal

20%

26

(Helemaal) eens

53%

46

9

6 De Tweede Kamer

5

7 Mijn buurtgenoten

4

8 Mijn geloofsgemeenschap

3

9 De werkgevers

2

10 De vakbonden

1

NB: Gegeven het aantal respondenten op deze vraag en een betrouwbaarheidsniveau van 95%, kan de werkelijk uitkomst ± 2 % punten
variëren van de weergegeven waarde.
1) Maximaal 3 antwoorden per respondent; respondenten die “weet niet/geen mening”, “geen van dezen” en “anders” hebben ingevuld niet
getoond

NB: Gegeven het aantal respondenten op deze vraag en een betrouwbaarheidsniveau van 95%, kan de werkelijk uitkomst van heel Nederland
± 2 % punten variëren van de weergegeven waarde
1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

Vragen over leefsituatie
van burger en normen en
waarden van politici
Volgens de burger moet hij of zij zelf
absoluut de grootste invloed hebben
op zijn of haar leefsituatie (73%), gevolgd door gezin (25%) en familie
(17%). De laatste ligt erg dicht bij

de gemeente (16%) en ver boven de
regering (9%), Tweede Kamer (5%)
of werkgevers (2%). Met de stelling
‘politici horen het goede voorbeeld
te geven op het gebied van normen
en waarden’, ten slotte, is een grote
meerderheid (86%) het eens.
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5. Vertrouwen, invloed en
betrokkenheid bij de politiek

Het gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse politiek is de
afgelopen jaren verwoord als de kloof tussen burger en politiek.
In 2007 bestaat deze kloof nog steeds. Het vertrouwen in de
politiek is laag, de meerderheid van de Nederlandse bevolking voelt zich niet vertegenwoordigd. Burgers willen meer
informatie, meer transparantie, meer inspraak en vooral meer
invloed. De burger wil serieus genomen worden, maar willen
ze zelf ook actiever deelnemen?

Het vertrouwen in de politiek is laag
Burgers hebben relatief weinig vertrouwen in het kabinet (37%) en
de Tweede Kamer (44%) (schema 5.1). Het lage vertrouwen in de
politiek komt tot uitdrukking in enkele punten van kritiek. De belangrijkste zijn dat de overheid onvoldoende weet welke problemen
in de samenleving spelen, zij maatregelen niet op een goede manier
uitvoert, onvoldoende snel reageert op nieuwe ontwikkelingen en
onvoldoende effectief is in wat ze doet. Het oordeel over regering
en overheid is minder negatief geworden ten opzichte van vorig
jaar. Het aantal mensen dat ronduit positief is, is onveranderd.
Ook over politici zijn burgers ontevreden. Burgers verlangen van politici dat zij betrouwbaar, eerlijk en oprecht zijn, dicht bij de burger
staan en inhoudelijke kennis hebben. Uitstraling en communicatieve
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Schema 5.1

Schema 5.2

HOEVEEL VERTROUWEN HEEFT U IN DE VOLGENDE INSTANTIES?

WELKE KWALITEITEN VINDT U HET BELANGRIJKST
VOOR EEN POLITICUS EN WELKE KWALITEITEN VINDT
U VAN TOEPASSING OP DE HUIDIGE POLITICI?

Percentage van de bevolking dat een beetje of veel vertrouwen heeft1)

Meest van
toepassing op
huidige politici1)
Het huidige kabinet
De Tweede Kamer

Media

Inhoudelijk kennis

37%
Ervaring

44

Zijn/haar politieke idee

46%

Visie
Houdt vast aan zijn/haar principes
Daadkracht
Betrouwbaarheid
Oprechtheid

Overtuigingskracht

Burger

58

Leger

58

Politie

59

Rechters

Communicatieve vaardigheden

Praktisch ingesteld
Uitstraling

Minst van
toepassing op
huidige politici1)

61

Eerlijk
Dicht bij de burger staan

Consistentie
Overbrugt tegenstellingen

Minst belangrijk
voor een politicus1)
1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

vaardigheden worden veel minder belangrijk gevonden. In de praktijk scoren politici
vooral hoog op inhoudelijke kennis, communicatieve vaardigheden en ervaring (schema
5.2).
Het politieke debat komt er in dit onderzoek redelijk vanaf. Dat wordt op geen van de
bevraagde elementen door de bevolking gediskwalificeerd. Niettemin stelt een meerderheid van 60% dat er een evaluatie moet komen van het functioneren van de Tweede
Kamer door een onafhankelijke instantie.
Over het pluriforme karakter van de Tweede Kamer zijn mensen wel te spreken. De
grote meerderheid is tegen een verhoging van de kiesdrempel (schema 5.3). De bevolking kiest voor de diversiteit van perspectieven van de verschillende partijen. Maar
ondanks de voorkeur voor een diverse Tweede Kamer, is een meerderheid van 64%
van mening dat individuele kamerleden bij stemmingen de standpunten van hun partij
zouden moeten volgen. Dit terwijl in de grondwet staat dat kamerleden ‘zonder last of
ruggespraak’ dienen te handelen.

Meest belangrijk
voor een politicus1)

1) Uitgedrukt in percentage van bevolking dat eigenschap noemt. Assen geschaald om verschillen tussen kwaliteiten zo goed mogelijk in beeld te
brengen

Schema 5.3

VRAGEN EN STELLINGEN OVER DE TWEEDE KAMER
Percentage van de bevolking

Tegen

Moet er een evaluatie (beoordeling) komen
van het functioneren van de Tweede Kamer
door een onafhankelijke instantie?

Weet niet/
geen mening

26%

Bent u voor of tegen een verhoging van de
kiesdrempel zodat alleen grotere partijen nog
in de Tweede Kamer komen?

61

In de Tweede Kamer wordt gestemd over
besluiten en wetten. Kamerleden moeten bij
stemming vooral eigen inzicht volgen

64

Voor

14%

11

7

60%

28

29
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Pragmatici en de democratie
De pragmatici zijn utilitaire individualisten met een sterke materialistische
gedrevenheid. Niet de publieke zaak
maar het eigen belang staat voorop
en dit uit zich in selectieve interesse
voor overheidsbeleid. Men filtert informatie van de overheid op relevantie voor hun eigen positie. Als het
niet relevant is, wordt er verder geen
aandacht aan besteed. Men is dus op
onderdelen betrokken bij de overheid
en geïnformeerd over overheidsbeleid. Over het algemeen is deze groep
minder negatief over de overheid dan
de buitenstaanders, ook al is men zeker niet volgzaam (zoals de plichtsge-

trouwen) en is men het zeker niet altijd
eens met de overheid.
Pragmatici hebben een ontspannen
houding tegenover de democratie
in Nederland. Zij staan positief tegenover democratie: ze zien meer
voordelen dan nadelen en vinden
het vaak de beste bestuursvorm. Ook
maken zij zich van alle groepen het
minst ongerust dat de Nederlandse
democratie onder druk staat. Zij zijn
tevreden over de manier waarop de
democratie in Nederland functioneert. Pragmatici zien, naast de burger zelf, een relatief grote rol voor

Het koningshuis moet worden afgeschaft

Totaal

12%

Verantwoordelijken

12

Buitenstaanders

11

Pragmatici
Plichtsgetrouwen

16

dE MEDIA ZIJN HET MEEST VERANTWOORDELIJK VOOR HET IN STAND
HOUDEN VAN DE nEDERLANDSE DEMOCRATIE

Totaal

17%

Verantwoordelijken
Buitenstaanders

19
15

Pragmatici
Plichtsgetrouwen

de media bij het in standhouden van
de democratie. Mogelijk omdat deze
groep zich vrij regelmatig via televisie
en internet op de hoogte stelt van de
landelijke politiek.
Pragmatici voelen zich niet zo sterk
geroepen om invloed uit te oefenen
op de politiek. Hun opkomst bij de
Tweede Kamerverkiezingen is dan
ook relatief laag en zij zijn tegen de
opkomstplicht. In het dagelijks leven

19
13

houdt deze groep zich meer bezig
met carrière en individuele ontwikkeling, dan met politieke issues die hen
minder direct raken. Als zij actief willen participeren in de politiek, geven
zij relatief vaak de voorkeur aan lid
worden van de gemeenteraad. Zij
hebben geen behoefte aan veranderingen in het landelijk kiesstelsel. Wel
willen pragmatici vaker dan andere
groepen dat het koningshuis wordt
afgeschaft.

7

Zie ook de andere burgerschapsstijlen op pagina 28, 40 en 74
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Het merendeel van de bevolking zegt overigens slechts een paar ministers, staatssecretarissen en kamerleden bij naam te kennen. Hierbij kan meespelen dat het huidige
kabinet nog geen jaar aan de slag is. Ook geeft de meerderheid van de bevolking aan de
langetermijnvisie van de regering niet te kennen. Niet duidelijk is of dit te wijten is aan
gebrek aan visie of aan gebrek aan communicatie hierover. De grote meerderheid van
de bevolking geeft aan een duidelijke langetermijnvisie van de regering wel belangrijk
te vinden.
Het wantrouwen ten aanzien van de politiek komt ook tot uitdrukking in het feit dat
de helft van de respondenten zich niet of onvoldoende vertegenwoordigd voelt in de
politiek. Slechts 22% geeft aan zich voldoende vertegenwoordigd te voelen (schema
5.4). Daarnaast leeft het gevoel dat de burger aan de zijlijn staat en te weinig invloed
kan laten gelden op het Nederlands bestuur. 57% is van mening geen of weinig invloed
te hebben op het openbaar bestuur. In de groep die aangeeft onvoldoende invloed te
hebben, zijn allochtonen en mensen met lagere opleidingsniveaus meer dan gemiddeld
vertegenwoordigd. De groep mensen die zich onvoldoende vertegenwoordigd voelt,
heeft in grotere mate in 2006 SP, PvdD, PVV en VVD gestemd.

Wel vertrouwen in andere instituties
Het vertrouwen in enkele andere pijlers van de rechtsstaat is groter. Zo hebben rechterlijke macht en politie ruim vertrouwen met 61% en 59%, maar ook het leger en de
burger zelf hebben het vertrouwen van de meerderheid van de bevolking (schema 5.1).
Alleen het vertrouwen in de media is met 46% onder de maat. Alhoewel de media in
de ogen van burgers een belangrijke factor in het functioneren van de democratie vormen – zij stellen misstanden aan de kaak en hebben invloed op politici – klinkt er ook
kritiek door. De mate van onafhankelijkheid, objectieve berichtgeving en aandacht voor
langetermijnontwikkelingen wordt door de meerderheid van de bevolking zeer matig
beoordeeld.
Wordt er gevraagd naar het vertrouwen in de bijdrage van bepaalde instituten aan het
verbeteren van de samenleving, dan hebben burgers opmerkelijk genoeg het grootste
vertrouwen in ngo’s (organisaties onafhankelijk van de overheid) en in mindere mate
vakbonden (schema 5.5). Bij vakbonden ligt de nadruk nog altijd op de nauwe invulling
van vakbondstaken – zorgen voor verbetering van arbeidsomstandigheden en lonen,
terwijl ontslagbescherming, betere opleidingsmogelijkheden en betere doorstroming

Schema 5.4

Schema 5.5

STELLINGEN OVER INVLOED OP HET NEDERLANDSE BESTUUR
EN VERTEGENWOORDIGING DOOR DE POLITIEK – TOTAAL EN
NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

IN HOEVERRE HEEFT U ER VERTROUWEN IN DAT DE VOLGENDE
INSTITUTEN/PERSONEN EEN GOEDE BIJDRAGE LEVEREN AAN
HET VERBETEREN VAN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING?

Percentage van de bevolking1)

Nederland

Percentage van de bevolking1)

Ik heb voldoende invloed op het
Nederlandse bestuur

Ik voel me voldoende
vertegenwoordigd door de politiek

(Helemaal)
oneens

(Helemaal)
oneens

Neutraal

23%

57%

(Helemaal)
eens
16%

Neutraal

50%

24%

22%

Hoger opgeleid2)

47%

Middelbaar opgeleid2)

59

23

14

52

25

20

Lager opgeleid2)

61

23

10

54

25

15

25%

27%

24%

42%

Geen of weinig
vertrouwen

(Helemaal)
eens

33%

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond
2) Hoger: WO, HBO; Middelbaar: VWO, HBS, HAVO, MBO, MTS, MEAO; Lager: MAVO, MULO, ULO, LTS, LEAO, VMBO, VGLO, LAVO
of geen onderwijs

NGO's (organisaties onafhankelijk
van de overheid)

Neutraal

14%

Beetje of veel
vertrouwen
21%

63%

Vakbonden

21

22

Bedrijven

24

30

44

Werkgeversorganisaties
(bijvoorbeeld VNO-NCW)

23

30

41

Kerken/religieuze instellingen

40

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

23

54

34
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tussen banen minder belangrijk worden gevonden. Kerken en religieuze instellingen
scoren het laagst. Uitsluitend onder ouderen wordt de kerk nog een invloedrijke rol
in het verbeteren van de samenleving toegedicht. Bedrijven en werkgeversorganisaties
doen het niet veel beter. Minder dan de helft van de bevolking denkt dat zij een goede
bijdrage kunnen leveren.

De burger wil serieus genomen worden
Er is gebrek aan vertrouwen, de burger voelt zich niet vertegenwoordigd en heeft te
weinig invloed. Een grote meerderheid van de burgers (72%) geeft aan meer betrokken
te willen worden bij het vormen van beleid. Een nog grotere groep (85%) vindt dat
burgers beter geïnformeerd moeten worden over de resultaten die de overheid boekt
(schema 5.6). Kortom, de burger wil serieus genomen worden. Hij wil betrokken worden bij de politiek.
Vanuit de wens naar meer inspraak spreekt de Nederlandse bevolking zich nadrukkelijk uit voor meer directe democratie. De meerderheid wil referenda over besluiten
in de eigen gemeente en een krappe meerderheid heeft de voorkeur voor een gekozen

burgemeester (schema 5.7). Twee derde wil landelijke beleidskeuzes vaker direct voorleggen aan de burgers en idealiter in de vorm van een bindend referendum. De helft
van de bevolking zou de minister-president direct willen kiezen in een aparte verkiezing
(schema 5.8).
Burgers geven aan zelf voornamelijk door inhoud gedreven te worden. Inhoudelijke
standpunten van de verschillende partijen of de ideologie van een politieke stroming
zouden verreweg de grootste invloed hebben op de stemkeuze (schema 5.9). De hectiek
rond opiniepeilingen en strategisch stemgedrag zijn volgens de burger zelf in het stemhokje van zeer beperkte invloed. Het overgrote deel stelt zelfs dat peilingen van geen
invloed zijn geweest op zijn/haar stemgedrag in de laatste verkiezingen.
Gevraagd naar de middelen die mensen zouden overwegen om invloed op de politiek
uit te oefenen, zegt 29% het lidmaatschap van een politieke partij als een goede manier
te zien om invloed uit te oefenen (schema 5.10). Daarnaast worden inspraakavonden
bezoeken, brieven schrijven aan politici of aan de krant, of lid worden van een vakbond
het meest overwogen. Er lijkt dus een potentieel te zijn voor meer actieve participatie
van burgers in de politiek.

Schema 5.6

Schema 5.7

STELLINGEN OVER HET FUNCTIONEREN DE OVERHEID

STELLINGEN OVER DE DIRECTE INVLOED VAN DE BEVOLKING
OP DE POLITIEKE BESLUITVORMING (1/2)

Percentage van de bevolking1)

Percentage van de bevolking

(Helemaal)
oneens

De overheid…

39%
2007
… voert maatregelen
52
op een goede manier 2006
uit
2005 66
… reageert snel
genoeg op nieuwe
ontwikkelingen

… is effectief in wat
ze doet

2007
2006

54
63

2005 69
2007
2006

51
60

2005 70

(Helemaal)
eens
15%
15

9
12
11

8
12
12

7

De overheid…

… weet welke problemen
in de samenleving spelen

(Helemaal)
oneens

51%

Vindt u dat er referenda moeten
worden gehouden over besluiten
van uw gemeente?

(Helemaal)
eens

100

25%

100

Door
de raad

Door de raad dan
wel de inwoners

10 1
51

… moet burgers meer
betrekken bij het vormen
van beleid

9

… moet burgers meer
informeren over de
resultaten die ze boekt

3

72

Voor

67

89%
Door de
inwoners

85

36
Tegen
Weet niet/
geen mening

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” of neutraal hebben ingevuld niet getoond

Bent u in uw gemeente voor invoer van een
gekozen burgemeester? Zo ja, door wie
dient de burgemeester gekozen te worden?

22
11%

13%

68 | 21minuten.nl 2007

5. Vertrouwen, invloed en betrokkenheid bij de politiek | 69

Schema 5.8

Schema 5.10

STELLINGEN OVER DE DIRECTE INVLOED VAN DE BEVOLKING
OP DE POLITIEKE BESLUITVORMING (2/2)

WELKE VAN DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN ZOU U
OVERWEGEN OM DE POLITIEK TE BEÏNVLOEDEN NAAST
AL DAN NIET GAAN STEMMEN BIJ VERKIEZINGEN?

Percentage van de bevolking

Percentage van de bevolking dat mogelijkheid noemt1)
Bent u voor landelijke beleidskeuzes
vaker direct voorleggen aan burgers?
Zo ja, gaat uw voorkeur uit naar een
raadgevend of bindend referendum
100

Bent u voor of tegen het invoeren
in het landelijke Nederlandse
kiesstelsel van een direct in een
aparte verkiezing gekozen
minister-president

Wijze van invloed
Lid worden/zijn van een
politieke partij
Inspraakavonden bezoeken

100

Raad- Bindend dan wel
gevend raadgevend
5

Voor

65

50

28

Geen van deze
mogelijkheden

67%

24

Bindend
36
Tegen

27

Weet niet/
geen mening

8%

29%

76%

Een of meerdere
van deze
mogelijkheden

27

Een kamerlid/
gemeenteraadslid aanschrijven
Lid worden/zijn van een
vakbond
Lid worden/zijn van een
maatschappelijke organisatie
Handtekeningen verzamelen
om een petitie aan te bieden
Een ingezonden brief sturen
naar een krant

26
23
22
19
18

Meelopen in een demonstratie

18

Gemeenteraadslid worden

14%

Anders

12

4

1) Meerdere antwoorden mogelijk

Schema 5.9

WAT SPEELDE VOOR U DE GROOTSTE ROL BIJ UW STEMKEUZE
TIJDENS DE LAATSTE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN?
Percentage van de bevolking dat heeft gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006
dat invloed noemt1)

De inhoudelijke standpunten van de partij

62%

Ideologie (het gedachtegoed van de partijen)

38
29

Dat de andere partijen mij nog minder aanspreken

24

Prestaties tijdens de afgelopen regeer- of oppositieperiode
Uitkomst stemwijzer

18
18

Meebepalen van mogelijke regeringscoalitie

14

De lijsttrekker
Gewoonte (stem ik altijd op)

11

Geloofsovertuiging

8

Mee beslissen wie de minister-president wordt

7

De uitslagen van de opiniepeilingen

2

Anders

2

1) Maximaal 4 antwoorden mogelijk per respondent

Ruimte voor meer maatschappelijke betrokkenheid
Ook voor meer maatschappelijke betrokkenheid lijkt potentieel te zijn. 39% van de
burgers zegt te doen aan enige vorm van vrijwilligerswerk en 25% geeft mantelzorg
(schema 5.11). Als gevraagd wordt naar de belangrijkste barrières om meer te doen,
staat bovenaan dat mensen meer vrijwilligerswerk zouden willen doen als ze minder
uren zouden hoeven werken in de huidige baan. Horen van een leuke mogelijkheid, beter weten waaraan een bijdrage te leveren, dringend gevraagd worden of aangemoedigd
worden door de werkgever worden ook vaak genoemd. Slechts 10% zegt op geen elke
manier over te halen te zijn meer vrijwilligerswerk te doen. Een ruime meerderheid van
de Nederlandse bevolking staat positief ten opzichte van de invoering van een sociale
dienstplicht voor jongvolwassenen. Vooral diegenen die zelf de leeftijd van jongvolwassene al (lang) zijn gepasseerd zijn positief, maar ook in de beoogde leeftijdsgroep is 41%
voor een sociale dienstplicht (schema 5.12).
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Een sceptisch segment staat op duidelijk meer afstand

Schema 5.11

VRAGEN OVER VRIJWILLIGERSWERK
Percentage van de bevolking
Doet u
vrijwilligerswerk?

Wanneer zou u
meer vrijwilligerswerk doen?

Ja

61

39%

… als ik minder uren zou hoeven
werken in mijn huidige baan

100

100

Nee

Genoemd1)

Ik zou meer
vrijwilligerswerk
doen…

… als ik over een mogelijkheid zou
horen die ik heel leuk zou vinden

90

In geen van de
genoemde gevallen
zou ik meer tijd
vrijmaken

38%

10%

35

… als ik beter zou weten waaraan
ik een bijdrage zou kunnen leveren

15

… als ik hiervoor dringend
gevraagd zou worden

14

… als ik daar meer waardering
voor zou krijgen

9

… als mijn werkgever het zou
aanmoedigen

8

… ik doe al voldoende

6

… als (andere reden opgegeven)

10

1) Meerdere antwoorden mogelijk; respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

De mensen met laag vertrouwen in de politiek (ruim een kwart van de bevolking heeft
weinig tot geen vertrouwen in kabinet en Tweede Kamer), staan afstandelijker tegenover de samenleving en hebben een aanzienlijk lagere behoefte om zich in te zetten
voor de samenleving dan de groep met hoog vertrouwen. Van deze groep vindt slechts
een derde dat de samenleving voldoende voor hen doet (tegenover twee derde bij de
groep met groot vertrouwen). Deze ‘sceptici’ vinden dat zij zelf voldoende doen voor
de samenleving, maar dat vooral anderen zich onvoldoende inzetten (schema 5.13).
Deze groep participeert minder en toont minder betrokken burgerschap dan de groep
met hoog vertrouwen (schema 5.14). Mensen met laag vertrouwen in de politiek vinden
ook minder vaak dat inzet voor de samenleving als geheel onderdeel is van goed burgerschap (schema 5.15). Zij vinden minder vaak dat een burger vrijwilligerswerk dient te
doen, geld dient te geven aan goede doelen, milieubewust dient te leven, op de hoogte
dient te zijn van de Nederlandse cultuur of open hoeft te staan voor immigranten. Ook
geven zij minder vaak aan geen van de genoemde opties te overwegen om de politiek
te beïnvloeden. Ze overwegen beduidend minder vaak om lid te worden van een politieke partij of maatschappelijke organisatie, om inspraakavonden te bezoeken of een

Schema 5.12

Schema 5.13

ZOU ER SOCIALE DIENSTPLICHT MOETEN WORDEN INGEVOERD
VOOR JONG VOLWASSENEN? – NAAR LEEFTIJD

VRAGEN OVER DE INTERACTIE TUSSEN DE BURGER EN DE
SAMENLEVING – NAAR MATE VAN VERTROUWEN IN POLITIEK

Percentage van de bevolking

Percentage van de bevolking dat “ja” antwoordt

Oneens

Tot 25 jaar

25-44 jaar

45-64 jaar

Vanaf 65 jaar

Weet niet/
geen mening

48%

11%

10

26

21

17

8

8

Eens

41%

64

71

75

Vindt u dat u voldoende doet voor de
samenleving?

Hoog vertrouwen

68%

Laag vertrouwen

68

Vindt u dat de mensen in uw directe omgeving
voldoende doen voor de samenleving?

Hoog vertrouwen

Vindt u dat Nederlanders in het algemeen
voldoende doen voor de samenleving?

Hoog vertrouwen

Vindt u dat de samenleving voldoende doet
voor u?

Hoog vertrouwen

50
41

Laag vertrouwen

Laag vertrouwen

Laag vertrouwen

33
27
68
31
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Schema 5.14

KUNT U AANGEVEN OF DE VOLGENDE STELLINGEN OP U VAN
TOEPASSING ZIJN? – NAAR MATE VAN VERTROUWEN IN POLITIEK
Percentage van de bevolking1)

Nee

Ik ben lid van een politieke partij

Hoog vertrouwen

85%

Laag vertrouwen

89

Ja

* * *
12%

8
6

Ik heb gestemd voor de Tweede
Kamerverkiezingen in 2006

Hoog vertrouwen

Ik zet mij in voor een prettige manier
van samenleven in mijn buurt

Hoog vertrouwen

25

Laag vertrouwen

27

Ik heb gestemd voor de Provinciale
Statenverkiezingen in 2007

Hoog vertrouwen

Laag vertrouwen

Laag vertrouwen

kamerlid aan te schrijven (schema 5.16). Ten slotte vinden zij minder vaak dan de groep
met hoog vertrouwen dat de burger verantwoordelijk is voor het in stand houden van
de democratie. Deze ‘sceptici’ hebben echter ook veel hogere verwachtingen van de
overheid dan de groep met hoog vertrouwen (schema 5.17).

89

20

76
63
55

18

77

38

58

1) Respondenten die “weet niet/niet van toepassing” hebben ingevuld niet getoond

In dit hoofdstuk ontstaat het beeld van een bevolking die in het algemeen meer betrokken wil raken bij de politiek en zich wil inzetten voor de samenleving. In de praktijk
komt hier nog weinig van terecht. Bijna een derde zegt lidmaatschap van een politieke
partij te overwegen als uiting van een grotere betrokkenheid, maar in de praktijk is
slechts 4% daadwerkelijk lid. Burgers vinden dat zij te weinig invloed hebben op de
politiek, maar maken van hun eigen politieke participatie (nog) geen prioriteit. Een
vergelijkbaar beeld ontstaat bij inzet voor de naaste omgeving. Menigeen geeft aan dit
wel te willen, maar alleen als hiervoor meer tijd beschikbaar is. En ook in de praktijk
blijkt het animo voor vrijwilligerswerk en mantelzorg niet toe te nemen. Geld geven aan
goede doelen en vrijwilligerswerk wordt slechts door een klein deel van de samenleving
gezien als onderdeel van goed burgerschap.

Schema 5.15

Schema 5.16

EEN BURGER IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING DIENT…
– NAAR MATE VAN VERTROUWEN IN POLITIEK

WELKE VAN DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN ZOU U
OVERWEGEN OM DE POLITIEK TE BEÏNVLOEDEN?
– NAAR MATE VAN VERTROUWEN IN POLITIEK

Percentage van de bevolking dat het (helemaal) eens is

Percentage van de bevolking dat mogelijkheid noemt1)
Wijze van invloed
… vrijwilligerswerk te doen

… geld te geven aan goede doelen

… milieubewust te leven
… op de hoogte te zijn van de
Nederlandse cultuur
… open te staan voor immigranten

34%

Hoog vertrouwen
Laag vertrouwen
Hoog vertrouwen
Laag vertrouwen

Lid worden/zijn van een politieke
partij

21
36

Inspraakavonden bezoeken

20
78

Hoog vertrouwen

86

Hoog vertrouwen

81

Laag vertrouwen

69

Hoog vertrouwen
Laag vertrouwen

Een kamerlid/gemeenteraadslid
aanschrijven

70

Laag vertrouwen

40

Lid worden/zijn van een vakbond
Lid worden/zijn van een
maatschappelijke organisatie

1) Meerdere antwoorden mogelijk

38%

Hoog vertrouwen

21

Laag vertrouwen
Hoog vertrouwen

34
21

Laag vertrouwen

29

Hoog vertrouwen

24

Laag vertrouwen

26

Hoog vertrouwen

20

Laag vertrouwen

29

Hoog vertrouwen
Laag vertrouwen

14
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Schema 5.17

IN HOEVERRE MOET DE NEDERLANDSE OVERHEID ERVOOR
ZORGEN DAT… – NAAR MATE VAN VERTROUWEN IN POLITIEK
Percentage van de bevolking dat vindt dat overheid er meer voor moet zorgen dan nu

… iedereen een baan kan vinden

61

Laag vertrouwen

… primaire levensbehoeften
betaalbaar blijven

Hoog vertrouwen

… er voldoende goede
ziekenhuizen zijn

Hoog vertrouwen

… er voldoende openbare scholen
zijn

Hoog vertrouwen

… mensen zich veilig voelen

41%

Hoog vertrouwen

59
80

Laag vertrouwen

51
71

Laag vertrouwen

Laag vertrouwen
Hoog vertrouwen
Laag vertrouwen

32
54
56
78

Respondenten geven aan zelf genoeg te doen voor de samenleving, het zijn vooral andere Nederlanders die te weinig doen. Hoewel een groot deel van de mensen tevreden
is over wat de samenleving hun biedt, zijn de verwachtingen ten aanzien van de steun
en zorg van de overheid zeer hoog.
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Verantwoordelijken en de democratie
De verantwoordelijken worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en de ‘publieke zaak’. Zij
voelen zichzelf hiervoor in hoge mate
verantwoordelijk. Zij zien de overheid
als een belangrijk instrument om die
publieke zaak te dienen en nemen
een coöperatieve maar kritische houding aan ten aanzien van de overheid.
Vaak werken verantwoordelijken zelf
ook bij de overheid, of bijvoorbeeld
in charitatieve instellingen en de journalistiek. Men is doorgaans ook goed
geïnformeerd over overheidsbeleid.
Democratie is voor mensen met een

verantwoordelijke burgerschapsstijl
de ideale bestuursvorm. Ze zijn meer
dan andere burgerschapsstijlen tevreden over hoe de democratie op
dit moment functioneert in Nederland. Dit functioneren zien zij als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Vooral de burger zelf en de Tweede
Kamer zijn hiervoor verantwoordelijk.
Maar ook de media en de rechterlijke
macht kunnen hierbij een rol spelen.
Verantwoordelijken geloven dat de
democratie goed bestand is tegen bedreigingen als terrorisme en mensen
die de democratie willen afschaffen.

Ik overweeg inspraakavonden te bezoeken om de politiek
te beïnvloeden

Totaal

24%

Verantwoordelijken
Buitenstaanders
Pragmatici
Plichtsgetrouwen

33
18
21
25

Landelijke beleidskeuzes moeten voornamelijk overgelaten
worden aan gekozen volksvertegenwoordigers

Totaal

21%

Verantwoordelijken
Buitenstaanders

32
10

Pragmatici
Plichtsgetrouwen

Verantwoordelijken voelen zich goed
vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek en nemen hieraan actief
deel door bijvoorbeeld lid te zijn van
een politieke partij, inspraakavonden te bezoeken en een kamerlid
aan te schrijven. Ze hebben daarom
ook geen behoefte aan meer directe
democratie. Vernieuwingen in het
kiesstelsel, zoals regionale vertegenwoordiging of een gekozen ministerpresident zijn voor hen niet nodig. Ze
hebben een afkeer van populisme en
staan daarom afwijzend tegenover

23
21

het kiezen van een minister-president,
referenda of een opkomstplicht bij
verkiezingen.
De stemvoorkeur van verantwoordelijken is vooral gebaseerd op inhoudelijke en ideologische standpunten van
de partij. Ook nemen zij de prestaties
van een politieke partij in de voorgaande regerings- of coalitieperiode
mee in hun oordeel. Daarnaast laat
dit segment ook vaker de mogelijke
regeringscoalities meewegen bij het
bepalen van hun stem.

Zie ook de andere burgerschapsstijlen op pagina 28, 40 en 60
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6. Duidelijke rol voor Europa
maar uitvoering moet beter

Er bestaat nog steeds ontevredenheid over het functioneren
van de Europese Unie, maar het belang dat de bevolking hecht
aan Europa als politieke en economische macht is groot. Ook
zijn Nederlanders bereid de bevoegdheid ten aanzien van een
groot aantal beleidsterreinen te delen met Europa.

Duidelijke rol voor Europa
De burger erkent wel degelijk het belang van Europa. De bevolking
onderstreept gemiddeld genomen dat een sterk Europa belangrijk
is voor de concurrentie met nieuwe economische machten, dat een
sterk Europa goed is voor de politieke balans in de wereld en een
goed tegenwicht voor de macht van de Verenigde Staten. Daarnaast vindt een ruime minderheid dat hechte samenwerking met
andere Europese landen goed is voor Nederland en ons land helpt
om economisch verder te komen (schema 6.1). Binnen de VVD,
GroenLinks en D66 bestaat hiervoor een meerderheid en ook in
PvdA, CDA en ChristenUnie vindt een meerderheid dat samenwerking meer voor- dan nadelen heeft.
Op een groot aantal specifieke onderwerpen wil de burger dan ook
de verantwoordelijkheid delen met Europa (schema 6.2). Zorg,
sociale zekerheid en werkgelegenheid dienen op landelijk niveau
zeker te worden gesteld, maar ten aanzien van technologiebeleid,
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milieu, ontwikkelingssamenwerking, veiligheid, economie en internationale politiek
dient Nederland met de Europese Unie samen te werken. Opvallend is dat zelfs 24%
van de bevolking het mandaat voor de buitenlandse politiek en ontwikkelingssamenwerking uitsluitend bij Brussel wil leggen.

Schema 6.1

STELLINGEN OVER EUROPA
Percentage van de bevolking1)

(Helemaal)
mee oneens

Neutraal

(Helemaal)
mee eens

Een sterk Europa is belangrijk voor de concurrentie met
nieuwe economische machten, zoals India en China

9%

17%

67%

Een sterk Europa is goed voor de politieke balans in de
wereld

10

19

64

18

60

Een sterk Europa is een goed tegenwicht voor de macht
van de Verenigde Staten

14

Een hechte samenwerking met andere Europese landen
biedt Nederland meer voordelen dan nadelen

18

25

Europese samenwerking helpt Nederland economisch
verder te komen

21

27

48

43

Immigratie en integratie zijn grote zorg
Volgens een kleine meerderheid dient Nederland open te staan voor immigranten. 15%
is het hier niet mee eens (schema 6.3). Nagenoeg 60% vindt dat de Europese Unie niet
verder uitgebreid moet worden. Bijna de helft is het oneens met de stelling dat de komst
van werknemers uit andere EU-landen meer voordelen dan nadelen biedt. Deze zorg
omtrent de interne arbeidsmarkt wordt vooral gedeeld door kiezers van de PVV, SP,
PvdD en SGP.

1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

Schema 6.2

Schema 6.3

WIE ZOU VOLGENS U HET MEEST VERANTWOORDELIJK MOETEN
ZIJN VOOR HET MAKEN VAN BELEID OP DE VOLGENDE GEBIEDEN?

BENT U HET EENS MET DE VOLGENDE STELLINGEN?
Percentage van de bevolking1)

Percentage van de bevolking
Weet niet/
geen mening
Nederland en de
EU gezamenlijk EU

Nederland
72%

Zorg

55

Arbeidsmarkt

35

Economie
Veiligheid

32

Immigratie

32

Milieu
Internationale politiek

43

12

5

51

9

5

11

5

47
58
51

18

56

De Europese Unie moet meer landen toe laten
treden
Europa kost Nederland meer dan het oplevert

14

7

De Nederlandse burger wordt voldoende
betrokken bij belangrijke beslissingen in het
Europees Parlement

7
5

Neutraal

(Helemaal) eens

15%

De komst van werknemers uit andere EU-landen
biedt Nederland meer voordelen dan nadelen

6

22
24

Een burger in de Nederlandse samenleving dient
open te staan voor immigranten

15

24

58

15
12

5 5

52

21

Technische ontwikkeling

3 5

35

40

Drugsbeleid

Ontwikkelingssamenwerking

24

68

Sociale zekerheid

3 5 100

20

(Helemaal) oneens

28%

24

45

23

59

19

62

8
1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

22

11

20

16

De besluiten in het Europees Parlement zijn
onvoldoende bekend bij de Nederlandse burger

56%

7

10

51
11

77
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Zorgen over de uitvoering; onbekend en onbemind
Volgens de helft van de bevolking kost Europa Nederland meer dan het oplevert. De
meeste burgers zijn niet of nauwelijks op de hoogte van wat er in de Europese politiek
gebeurt; besluiten zijn onvoldoende bekend en de Nederlandse burger wordt onvoldoende betrokken bij belangrijke beslissingen in het Europees Parlement. Samenvattend kan gezegd worden dat de burger belangrijke voordelen ziet in de Europese Unie,
maar ontevreden is over de uitvoering (Schema 6.3)

Bevolking wenst referendum over hervormingsverdrag
Europese Unie
Kort voor het uitbrengen van dit rapport heeft de Nederlandse regering laten weten
geen nieuw referendum over het Europese hervormingsverdrag te willen houden. Uit
21minuten.nl blijkt echter dat 60% van de Nederlandse bevolking wel voor een nieuw
referendum is. De grootste percentages voorstanders van het referendum bevinden zich
in de SP en de PVV. In geen enkele partij is een meerderheid van de kiezers tegen
(schema 6.4).
Schema 6.4

VINDT U DAT ER OVER HET NIEUWE EUROPESE VERDRAG EEN
NIEUW LANDELIJK REFERENDUM MOET WORDEN GEHOUDEN?
Percentage van de bevolking1)

Er moet geen nieuw
landelijk referendum
worden gehouden
Nederland

26%

Er moet wel een nieuw
landelijk referendum
worden gehouden
60%

11%

79%

16

73

24
34

65
60

23
32
30

60
59
58

40

56

39

54

34

54

NB: Gegeven het aantal respondenten op deze vraag en een betrouwbaarheidsniveau van 95%, kan de werkelijk uitkomst van heel
Nederland ± 1% punt variëren van de weergegeven waarde. Voor de doorsnede naar stemgedrag varieert deze “bandbreedte” tussen
de ± 2% punten (CDA) en ± 6% punten (SGP)
1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond
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Beschouwingen

Goede enquête
Door Pieter Winsemius

Een goede enquête springt eruit
doordat je drie van de vier resultaten direct herkent. Daardoor geloof
je ook het vierde, dat niet zo vanzelfsprekend is. De 21minuten.nlenquête is daar een goed voorbeeld
van. Heel veel punten bevestigen wat
je al wist, maar ineens zijn er dan
toch contrapunten die uitnodigen tot
nadenken. Laat ik een – persoonlijke
– keus voorleggen.
Nederlanders leven in een kleine wereld: zorgen voor je kinderen, inkom-

sten, de buurt, het milieu. Ze moeten
de taal spreken en op de hoogte zijn
van de Nederlandse cultuur, met als
klein contrapunt voor de meer rabiate
politici: ook de allochtone Nederlanders vinden dat. Het zijn ook ‘brave’
mensen, die de buren helpen, hun
afval scheiden en hun stoep schoonhouden. Ze stemmen, besparen
energie, bezoeken hun ouders en ze
zijn bereid tot meer vrijwilligerswerk
als dat wat makkelijker en aantrekkelijker wordt gemaakt. Een sociale
dienstplicht wordt zelfs door jongeren
niet onmiddellijk bij het grofvuil gezet.
Aan de andere kant moet de overheid
de verzorgingsstaat oppeppen, speciaal waar het ouderen en veiligheid
betreft. Als contrapunt plaatsen de
honderdduizend Nederlanders forse
kanttekeningen bij de bewaking van
basiswaarden binnen onze samenleving: gelijkheid voor de wet, gelijke
kansen, privacy, solidariteit en verbod
op discriminatie. ‘Schieten jullie niet
door met al dat machobeleid?’, lijken
ze te vragen.
De 21minuten.nl-enquête richt zich
vooral op de burger en zijn democratie. Weer zijn de signalen herkenbaar: we hechten aan de democratie
en hebben niets beters in de aanbieding. De invullers bieden handvatten
voor verbetering. Een goed politicus is
in de eerste plaats betrouwbaar (met
straatlengte op nummer 1), eerlijk (2)

en oprecht (5). Zij of hij staat dicht
bij de burger (3) en beschikt over inhoudelijke kennis (4). De topzes van
belangrijkste kwaliteiten wordt afgerond met daadkracht. Maar het contrapunt wijkt sterk af van de filosofie
van de huidige spindoctors en campagneleiders: op een lijst van zeventien kwaliteiten zijn communicatieve
vaardigheden (10) en uitstraling (14)
van ondergeschikt belang. Zouden
kiezers echt stemmen op basis van
inhoudelijke standpunten van partijen en de persoon van de lijsttrekker
minder belangrijk vinden? Zouden ze
zich echt weinig aantrekken van opiniepeilingen en stemwijzers? Het zou
niet alleen de wereld van de politici,
maar ook die van de talkshows ten
principale op z’n kop zetten. Lijsttrekkers die niet aan allerlei spelletjes
hoeven mee te doen en geen patat
hoeven te eten ...
Er is echter ook felle kritiek. Kabinet
en Tweede Kamer staan hoog op de
verkeerde lijstjes als het gaat om vertrouwen en tevredenheid. De politiek
mag in die zin van geluk spreken dat
bedrijven en werkgeversorganisaties
nog beroerder scoren. Met alle gepraat over maatschappelijk verantwoord ondernemen lijkt enige herbezinning in ondernemingsland sowieso
geboden. Het is een schrale troost. We
voelen ons nog steeds niet vertegenwoordigd door ‘de politiek’ en heb-
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ben volstrekt onvoldoende invloed op
het openbaar bestuur. De meeste invullers pleiten daarom voor bindende
referenda en directe verkiezingen van
minister-president en burgemeester.
Volgens het onderzoeksbureau Motivaction hebben met name de zogenoemde ‘buitenstaanders’ kritiek – de
drukbezette, anderhalfverdienende
middenklasse die wordt overvraagd.
Het is ‘wij tegen zij’ in een kleine wereld van ‘eerst zien en dan geloven’.
Veel politieke partijen concentreren
hun aandacht op deze groep met zijn
vele niet- of tegenstemmers. De meeste Haagse toppers behoren echter tot
de ‘verantwoordelijken’ die moeilijk
kunnen meetrillen met de behoeften
en kwaliteiten van juist de uitverkoren
doelgroep. Het kabinet-Balkenende IV
betitelde zichzelf als het kabinet van
de dialoog en het siert hen. Maar zou
het zo kunnen zijn dat de Haagse
‘talenkennis’ onvoldoende is om de
kloof te dichten?
Die vraag wordt nijpend bij het laatste
blokje van de 21minuten.nl-enquête:
wat vindt de burger van Europa? Alweer is die burger genuanceerd in
zijn stellingname. We hebben weliswaar beperkt vertrouwen in de Europese Unie en zijn ook weinig tevreden
over haar functioneren: te groot, te
onduidelijk, we voelen ons nauwelijks
betrokken en geïnformeerd. Maar er

Beschouwingen | 87

is ook het contrapunt: een sterk Europa is zinvol om de economische
en politieke balans in de wereld een
beetje op orde te houden en ook om
onze eigen belangen te dienen, bijvoorbeeld op het gebied van de internationale politiek, het milieu, ontwikkelingssamenwerking, technologische
ontwikkeling en veiligheid.
Maar dan komt die ene, heikele stelling: moet er een nieuw referendum
worden gehouden over het hervormingsverdrag? ‘Ja’, zegt een grote
meerderheid van de invullers, ‘nee’,
zegt het kabinet. Dat mag, zolang
de volksvertegenwoordiging instemt.
Maar het besluit laat ongetwijfeld diepe sporen na op het politieke vertrouwen van de burger. Afhankelijk van
eenieders inschatting van de burger
zijn er immers twee mogelijkheden:
1.		 De burger weet waarover het gaat
en zou het verschil met het eerdere voorstel op zijn merites kunnen
waarderen. Een referendum had
kunnen leiden tot een bevestiging
van het standpunt van het kabinet
of tot een tweede afwijzing, in welk
geval de nationale politici zich opnieuw zouden moeten beraden op
hun ‘talenkennis’. De ‘wetende’
burger zou zich echter in beide
gevallen serieus betrokken hebben geweten en dat is nu niet het
geval.

2.		 De burger weet niet waarover het
gaat, maar wil een signaal afgeven. Blijkens de referendumuitslag
geldt het gebrek aan draagvlak
in alle burgerschapsstijlen. In de
enquête blijken de meeste burgers niet supernegatief en heel
verstandig over Europa. De referendumuitslag lijkt bij deze veronderstelling veeleer een uiting
van de kloof tussen burgers en
politici, waarbij de EU diende als
het beginpunt van een sneeuwbal
die allengs lawineachtige vormen
aannam, waardoor de nuance
verdween. Kabinet en Kamer doen
er vermoedelijk verstandig aan
geen referendum te organiseren.
Het is in dat geval voor het kabinet van de dialoog wel slikken: de
‘onwetende’ burger voelt zich stellig niet serieus genomen.
Een goede enquête vertelt je een hoop
dingen die je al wist en een paar die

je niet wist en soms niet wilde weten.
Er resten vele vragen. Roept bijvoorbeeld de 21minuten.nl-enquête zelf
niet de vraag op wanneer directe vormen van volksraadpleging ook buiten
de bestaande partijen en instituties
om kunnen worden georganiseerd?
Wanneer, los van alle politieke partijen en invloeden, honderdduizend(en)
mensen worden uitgenodigd om te
stemmen over een Grote Maatschappelijke Uitdaging? Nu al vraagt een
overgrote meerderheid van de invullers van 21minuten.nl om een inhoudelijke reactie van het kabinet.
Hoe nemen we de burger serieus? Is
dat niet de basis voor het wederzijdse
vertrouwen van burger en politici, en
vormt het niet de belangrijkste uitdaging van een levende democratie?
Pieter Winsemius is
oud-minister en medeoprichter
van De Publieke Zaak.

88 | 21minuten.nl 2007

Beschouwingen | 89

De burger en zijn januskop
Door Yoeri Albrecht
Dat democratische ideaal vraagt veel
van de burgers die het geluk hebben
om in die democratie te leven. Het
vergt ook veel onderhoud. Want er
ontstaan al snel ingesleten patronen,
gewoonten en misverstanden die het
weefsel kunnen aantasten.

Het weefsel van de democratie is teer
en complex. Soms lijkt het wel een
Perzisch tapijt, waarbij pas na lang
turen de ingewikkelde patronen hun
geheimen prijsgeven en zich laten
kennen als een prachtige, veelkleurige tuin.
De democratie behelst veel meer dan
de bekende instituties van parlement
en regering. De democratische, open
samenleving rust op de mentaliteit
van zijn burgers en op instituties als
de rechterlijke macht, de pers, de
politieke partijen, universiteiten en
scholen, maar ook instellingen als het
Kadaster, de beurs, de musea en zeker de vele ngo’s. Democratie is een
ideaal, een poging – om het met de
mooie woorden van Václav Havel te
zeggen – om in de waarheid te leven.

Het belang van de 21minuten.nlenquêtes schuilt in meerdere zaken,
zeker niet alleen in het feit dat ze door
grote groepen zo enthousiast worden
ingevuld. Er is beweerd dat de enquête voornamelijk door het denkend
deel der natie wordt ingevuld en dat
de resultaten daarom minder belangwekkend zouden zijn. Niets is echter
minder waar, de massale deelname
en de weging en ijking zorgen ervoor
dat de resultaten veel representatiever
zijn dan verreweg de meeste andere
Nederlandse peilingen en onderzoeken. Aan de vraagstelling en de resultaten is duidelijk de operatieve en
hands-on-mentaliteit van adviesbureau McKinsey te zien. Dat maakt dat
de uitkomsten vaak verrassender en
meer praktijkgericht zijn dan bij andere onderzoeken. Ook is regelmatig
sprake van het ontkrachten van heersende meningen en het kantelen van
bestaande (voor)oordelen.
Het is dus verheugend dat in de en-

quête dit jaar de nadruk ligt op de
democratie, de burger en de open
samenleving. Sinds enkele jaren maken grote groepen zich zorgen over
de kwaliteit van de democratie en
over de kloof tussen politiek en kiezer.
Dat elke levende democratie gedragen moet worden door haar eigen
burgerij is een open deur. Maar de
afgelopen jaren, zeker na wat wel
omschreven is als de kiezersrevolte
rond Pim Fortuyn, is met toenemende
wanhoop getwijfeld aan de democratische gezindheid van de burger. Die
democratische gezindheid is in ieder
geval prima in orde. Maar liefst 82%
van de bevolking ziet de burgerij als
de eerstverantwoordelijke voor de instandhouding van de democratie. Burgerplichten als stemmen, het nieuws
volgen en zich inzetten voor buurt en
buren staan hoog aangeschreven. Algemene normen en waarden worden
door de meerderheid van de bevolking met elkaar gedeeld.
Opvallend is dat niet iedereen altijd
op dezelfde manier betrokken is bij
de samenleving. De vraag is of dat
erg is. Er zijn burgers die meer betrokken zijn bij gezin en buren, en burgers die zich meer betrokken voelen
bij landsregering en Europa. De ene
maatschappelijke betrokkenheid is
niet waardevoller dan de andere. Het
dedain waarmee vermeende maatschappelijk teleurgestelden de laatste

jaren voortdurend zijn bejegend, vindt
geen rechtvaardiging in de mate van
hun maatschappelijke betrokkenheid.
Het feit dat deze groep teleurgestelden het idee heeft dat de maatschappij minder voor ze doet, is schrijnend.
Veel van deze burgers geven aan het
nieuws te volgen. Er is wel frustratie
over de kwaliteit van dat nieuws. De
burger wantrouwt duidelijk de informatie die hem wordt verstrekt. Ook
ergert hij zich aan het gebrek aan uitleg van de verantwoordelijke politici
(85%).
Het gebrek aan vertrouwen van de
politiek in de burger wordt gespiegeld
in een gebrek aan vertrouwen van de
burger in de politiek. Vrijwel niemand
gelooft bijvoorbeeld dat de regering
er een langetermijnplanning op nahoudt. Ook is het duidelijk mode
geworden om te denken dat de democratie onder druk staat. Het heeft
er meer van weg dat de burger dat
gevoel krijgt aangepraat dan dat het
ook werkelijk het geval is. Een grote
meerderheid is er bijvoorbeeld van
overtuigd dat de democratie sterker
is dan het terrorisme. Dat er wellicht
toch sprake is van een grote onderschatting van de burgerij door politiek en pers spreekt onder andere uit
het opvallende feit dat voor 62% van
de kiezers de inhoudelijke standpunten van een partij de grootste invloed
op de stemkeuze hebben. Als tweede
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wordt het gedachtegoed (de ideologie) genoemd. Het is duidelijk dat de
politieke partijen hier een zeer groot
potentieel laten liggen. Ondanks het
smoezelige imago van de politiek zou
ruim een kwart van de bevolking eventueel lid willen worden van een politieke partij, om zo meer invloed op de
publieke zaak te krijgen. De politiek
wordt gevolgd, ook op het inhoudelijke vlak, maar vrijwel iedereen deelt
de mening dat er veel te veel nadruk
ligt op incidenten. Je zou zeggen dat
de politiek dat reservoir aan interesse
eens zou moeten aanboren.
Uit veel meer antwoorden blijkt dat
burgers een stuk volwassener met
moeilijke vraagstukken omgaan dan
vaak wordt gedacht. De mening over
het nut en de noodzaak van de Europese Unie springt er in dit opzicht bijvoorbeeld uit. In tegenstelling tot de
gangbare mening is Europa voor de
meeste burgers helemaal geen vervan-mijn-bedshow. Wel zouden we
graag (alweer) beter worden voorgelicht over Brussel. Ook is er net zoals
in de landelijke overheid niet heel erg
veel vertrouwen in de Unie. Toch is er
geen sprake van brede euroscepsis.
Bij dit soort complexe onderwerpen is
het natuurlijk zo dat mensen niet voor
of tegen zijn. Er is veel bijval voor Europa, bijna alle taken van de Nederlandse staat moeten namelijk volgens
een meerderheid gedeeld worden
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met Brussel. Bijna een kwart van de
bevolking vindt dat de ministers Maxime Verhagen en Bert Koenders van
respectievelijk Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking gewoon
naar huis kunnen. Ze zien deze taken
als verantwoordelijkheid van de Unie.
Alleen als het om zorg en sociale zekerheid gaat, heeft de Nederlander
een duidelijke voorkeur voor een nationaal beleid.
De kiezer mag dan volwassen omgaan met complexe onderwerpen,
toch is de massa wel degelijk wispelturig. De burgerij heeft duidelijk
een januskop. De overheid en vooral
de landelijke politiek wordt gewantrouwd, maar het lijkt erop dat de Nederlander tegelijkertijd alle heil van
meer staatsinmenging verwacht. De
lijst van problemen die door de overheid moet worden opgelost, is lang
en beangstigend. Echt bizar wordt
het naar mijn smaak als bijna de
helft van de bevolking de zorg voor
de eigen ouders als voornamelijk een
overheidstaak ziet. De gedachte van
de nachtwakersstaat is verdwenen.
Burgers vinden in kolossale meerderheid dat de overheid ervoor moet
zorgen dat wij burgers respectvol met
elkaar omgaan, dat de verschillen in
welvaart niet te groot worden.
En dat laatste raakt aan de grote
zorg van vrijwel iedereen: gelijkheid.

Gelijkheid staat in Nederland duidelijk een stuk hoger aangeschreven
dan dat andere begrip uit de Franse
Revolutie: vrijheid. Bijna de helft van
de bevolking vindt bovendien dat die
gelijkheid op het moment nog niet
eens voldoende bewaakt is. Dat zie je
terug in de mening over het bijzonder
onderwijs. De schoolstrijd is niet voor
niets gestreden, want het is nog altijd
de grootste groep die voor overheidsfinanciering van bijzondere scholen is.
Maar ondanks de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, vindt een ruime
tweederdemeerderheid het onwenselijk dat burgers zelf scholen opzetten
en financieren. Ook zijn mensen zeer
sceptisch over scholen die hun eigen
leerlingen zouden willen selecteren.
De oorzaak lijkt te liggen in de angst

voor exclusiviteit. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat er weinig animo is
voor privéklinieken. Het principe van
gelijkheid en van gelijke toegang gaat
boven dat van individuele zelfbeschikking, persoonlijke ontwikkeling of zelfs
maar autonomie in eigen kring. Zelfs
als ze het uit eigen zak betalen, vindt
de Nederlander het een slecht idee
dat ouders scholen stichten voor hun
eigen kinderen. De mogelijkheid van
uitsluiting wordt door de Nederlander
zo veel mogelijk uitgesloten. En hier
stuiten we wellicht op de keerzijde
van de veelgeroemde tolerantie. Er is
slechts sprake van tolerantie zolang er
sprake is van gelijkheid.

Yoeri Albrecht is journalist
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De Nederlander als narcist
Door Paul Schnabel

Veel, zo niet de meeste uitkomsten
van dit onderzoek komen goed overeen met wat ook in ander onderzoek
op een wat eerder tijdstip al is gevonden. Dat is ook niet zo vreemd,
want in het verslag lezen we niet wat
honderdduizend Nederlanders aan
antwoorden hebben gegeven, maar
de antwoorden van zo veel Nederlanders vertaald naar een representatieve steekproef van enkele duizenden
respondenten. Toch blijft het fascinerend te zien dat zo veel mensen, in
vorige jaren zelfs meer dan 150.000,
bereid zijn geweest de tijd te nemen
– en 21minuten.nl zal daar lang niet
altijd genoeg voor geweest zijn – om
uit eigen beweging een bepaald niet
eenvoudige vragenlijst in te vullen.
Dat geeft merkwaardig genoeg de
uitkomsten van het onderzoek een

gewicht dat ook politiek voelbaar is.
Johan Huizinga wist het 75 jaar geleden al: ‘Als natie en staat zijn wij
nu eenmaal in zekere zin satisfait.’
Tevreden en zelfgenoegzaam, zouden we nu zeggen. Wat Huizinga nog
niet kon vermoeden, is dat wij dat niet
meer als natie en staat zijn, maar als
individuele burger. In het hele onderzoek – en het blijkt bijvoorbeeld ook
uit het SCP-rapport ‘De Sociale Staat
van Nederland 2007’ – vindt de Nederlander zichzelf gemiddeld beter,
hoogstaander, eerlijker en betrokkener dan zijn buurman. Ook is hij veel
meer tevreden met zijn eigen situatie,
beter gezegd bedankt hij zichzelf voor
het geluk dat hij zichzelf gebracht
heeft, dan met de Nederlandse samenleving als geheel of met de Nederlandse overheid.
De burger is een narcist geworden,
die zich verheven voelt boven zijn
buurman, al zegt hij dat natuurlijk
niet direct. De nette manier om dat
te zeggen is dat hij natuurlijk niets
minder dan een ander is en dat hij
ook niet door anderen gecorrigeerd
wenst te worden. Omgekeerd wil hij
juist wel meer controle op het gedrag
van anderen. Dat schiet natuurlijk niet
op, want als iedereen verwijtend naar
de ander wijst, wordt het ook voor de

overheid wel erg moeilijk het ook maar
iemand naar de zin te maken. Met de
vinger verwijtend in de richting van de
ander kijkt de burger verwachtingsvol
naar de overheid. Doe iets! Het gaat
nog steeds om de maakbaarheid van
de samenleving, maar nu niet meer
om het maken van een betere toekomst, maar om het verbeteren van
al die vervelende anderen in het heden. Dat soort maakbaarheid kan de
overheid niet bieden en dat maakt de
burger alleen nog maar bozer.
Narcisten zijn soms wel leuk om naar
te kijken, maar niet gemakkelijk om
mee samen te leven. Toch is daar
geen ontkomen aan, in het groot in
een land met meer dan zestien miljoen
mensen, in het klein in een gezin, een
straat, op school en op het werk. Narcisten hebben inderdaad korte lontjes
en denken bovendien dat ze wanneer
hun boosheid wordt gewekt, ook moreel gelijk hebben. Zij wensen bevredigd en bewonderd te worden en ze
herkennen zich heel vanzelfsprekend
in politici die dat namens hun kiezers

of mooier nog ‘de mensen in het land’
ook voor zich opeisen. Dat levert hen
weer bewondering en uiteindelijk ook
weer stemmen op. Tot ze teleurstellen,
dan is de val diep.
Is er wat aan te doen? Dat is niet eenvoudig, omdat de politicus die zich
niet door de waan van de dag – en
dus ook niet door het narcisme – laat
leiden, uiteindelijk bij de verkiezingen
toch weer bij de narcistische burger
aan moet kloppen. De verandering zal
toch in de opvoeding en het onderwijs
gezocht moeten worden. Ontevredenheid en korzeligheid leiden tot een negatieve politieke en maatschappelijke
dynamiek. Zodra mensen beseffen
dat er aan henzelf en ook door henzelf meer en beter wat te veranderen
valt dan aan anderen, wordt de dynamiek weer positiever van toon. Begin
bij jezelf, het verandert je verhouding
tot de wereld en het is voor iedereen
een verademing.
Paul Schnabel is directeur van het
Sociaal en Cultureel Planbureau

De beschouwingen tonen de meningen van de auteurs. Deze reflecteren niet noodzakelijkerwijs de
mening van 21minuten.nl of haar partners
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In dit rapport wordt de mening van Nederlanders tussen
de 15 en 69 jaar representatief weergegeven. Doordat de
internetpenetratie onder 70-plussers veel lager is, zijn de
respondenten minder representatief dan het jongere deel
van de bevolking. Om toch uitspraken te kunnen doen, is een
aparte weging toegepast die het mogelijk maakt aan te geven
wat er leeft onder deze bevolkingsgroep1). Gezien de omvang
van de groep van 70-plussers die de vragenlijst heeft ingevuld
(ruim vierduizend), is toch een goed beeld te geven van wat
de populatie van 70-plussers in de samenleving vindt.
Opmerkelijk is dat het patroon van de meningen van de 70-plusser
voor het overgrote deel van de vragen overeenkomt met dat van
de rest van de bevolking. De volgende paragrafen gaan in op de
voornaamste verschillen.

Meer zorgen over Nederland en
democratie
Het percentage 70-plussers dat zich zorgen maakt over Nederland
(50%) is sterk toegenomen vergeleken met vorig jaar (43%). Dit is
anno 2007 bijna een meerderheid van alle 70-plussers, terwijl bij
de rest van de bevolking de bezorgdheid is afgenomen (van 35%
1)		Voor een gedetailleerde uitleg van deze aparte weging zie het kader over
representativiteit in de inleiding.
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naar 33%). Net als vorig jaar richten deze zorgen zich voornamelijk op bejaarden- en
gehandicaptenzorg, gezondheidszorg, en criminaliteit (schema A1). Opvallend is dat het
percentage 70-plussers dat zich zorgen maakt om de kosten van levensonderhoud, sterk
is gestegen van 13% in 2006 naar 21% dit jaar.
70-plussers geven aan meer waarde te hechten aan democratie dan de rest van de bevolking (83% versus 73%) en maken zich ook meer zorgen hierover. Een meerderheid stelt
dat de Nederlandse democratie onder druk staat (56%), versus 39% bij de rest van de
bevolking. Ook is er een veel groter deel van deze bevolkingsgroep (70% versus 51%)
dat denkt dat de Nederlandse democratie wordt bedreigd door gebruiken en denkbeelden die tegen de beginselen van de democratische rechtsstaat ingaan (schema A2).

70-plussers hebben een actiever beeld van de ideale burger dan de bevolking jonger
dan 70 jaar. Een veel groter percentage stelt dat een burger vrijwilligerswerk moet doen
(42% versus 26%) en geld dient te geven aan goede doelen (43% versus 27%). Ten

Percentage van bevolking dat het onderwerp noemt1)

1 Bejaarden en gehandicaptenzorg

2 Criminaliteit

30

2 Gezondheidszorg

3 Kosten van levensonderhoud

30

3 Criminaliteit

4 Gezondheidszorg

25

4 Integratie van allochtonen

5 Functioneren van overheid

23

5 Kosten van levensonderhoud

Nederlanders hechten veel waarde
aan de democratie

Nederland

De Nederlandse democratie staat
onder druk

Nederland

Neutraal
16%

6%

4

70-plussers

30

26

21

22

Nederland

20

22

14

73%

83

11

70-plussers

70-plussers

(Helemaal) eens

39
56
51

15

70

NB: Gegeven het aantal respondenten op deze vraag en een betrouwbaarheidsniveau van 95%, kan de werkelijk uitkomst voor de 70-plussers
± 3-4 % punten variëren van de weergegeven waarde.
1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond

Positief over Europa

70-plussers
31%

(Helemaal) oneens

aanzien van mogelijke veranderingen in het politieke bestel verschillen zij sterk van mening met de jongere bevolking over de kiesdrempel; 54% van de 70-plussers is voor een
kiesdrempel tegenover slechts 28% van de jongere bevolking.

Schema A1

OVER WELKE ONDERWERPEN MAAKT U ZICH HET MEESTE
ZORGEN VOOR NEDERLAND? – TOP 5 ZORGEN

1 Integratie van allochtonen

Percentage van de bevolking1)

De Nederlandse democratie wordt
bedreigd door gebruiken en denkbeelden die ingaan tegen de beginselen
van de democratische rechtstaat

Hogere verwachting van de burger

Nederland

Schema A2

STELLINGEN OVER DE NEDERLANDSE DEMOCRATIE

46%
43
36
32
21

NB: Gegeven het aantal respondenten op deze vraag en een betrouwbaarheidsniveau van 95%, kan de werkelijk uitkomst voor de 70-plussers
± 3-4 % punten variëren van de weergegeven waarde.
1) Respondenten konden maximaal 3 onderwerpen aangeven uit 17 onderwerpen. Alleen top 5 getoond

Over Europa heeft de bevolking vanaf 70 een positief beeld. Een meerderheid (54%)
denkt dat Europese samenwerking Nederland economisch helpt, tegenover een minderheid (43%) bij de rest van de bevolking. Ook denkt een groter deel dat een sterk Europa belangrijk is voor de concurrentiepositie (78% tegenover 67%). Dit lijkt te leiden
tot een groter vertrouwen in Europa onder deze groep. Er is dan ook geen meerderheid (48%) voor een nieuw landelijk referendum over het hervormingsverdrag. Dit in
tegenstelling tot de meerderheid van 60% in de bevolkingsgroep van 15 tot en met 69
jaar (schema A3).
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Schema A3

STELLINGEN OVER EUROPA
Percentage van de bevolking1)
(Helemaal) oneens
Europese samenwerking helpt
Nederland economisch verder te
komen

15

70-plussers

9
6

14

Nederland

8

19

Nee

Vindt u dat er over het nieuwe
Europese verdrag een nieuw landelijk
referendum moet worden gehouden?

Nederland
70-plussers

54
67

17

4

70-plussers

78
65
79

15
Weet niet/
geen mening

Ja

14%

26%

44

43%

23

Een sterk Europa is belangrijk voor de Nederland
concurrentie met nieuwe economische
70-plussers
machten, zoals India en China
Grote landen hebben te veel macht
binnen Europa

(Helemaal) eens

27%

21%

Nederland

Neutraal

7

60%

48

NB: Gegeven het aantal respondenten op deze vraag en een betrouwbaarheidsniveau van 95%, kan de werkelijk uitkomst voor de 70-plussers
± 3-4 % punten variëren van de weergegeven waarde.
1) Respondenten die “weet niet/geen mening” hebben ingevuld niet getoond
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Summary in English
In 2007, the online poll 21minuten.nl in a special edition solicited the opinion of Dutch
citizens on the subject of democracy and government. Between August 10 and October
1, more than a hundred thousand people filled in the questionnaire.

though the survey does not ask what they would be willing to pay for this, there is an
indication that Dutch citizens prefer investing in these improvements to lightening of
tax burden.

21minuten.nl reveals that the Dutch think that democracy is important. Parliamentary
democracy is deeply embedded in Dutch society and the fundamental values of the
democratic constitutional state are widely endorsed. However, they also voice a need for
changes with respect to democracy and the government. Three of these clearly emerge
in this edition.

A third point that surfaces in this edition pertains to the perspective of citizen involvement in political decisions and outcomes. Dutch citizens want to be more politically
involved and better informed. They still have little confidence in the House of Representatives and the Cabinet. More than half of Dutch citizens don’t feel represented by
politicians and feel that they lack influence. The vast majority thinks that the government should involve the citizens more in policy making and better inform them. A
majority is in favor of more direct democracy in the form of referenda (both at national
and at municipal levels) and directly choosing the mayor and the prime minister. In
short, citizens want more influence and politicians need to justify themselves more.

The first pertains to the strong degree to which the Dutch population aims at a solid
and equal society, a theme that also surfaced in the previous editions of 21minuten.nl.
In this edition, the Dutch name equality before the law and equal opportunities as the
most important values in their society – after the guarantee of safety. 21 minuten.nl also
shows that a large part of the population thinks that equality before the law and equal
opportunities are insufficiently safeguarded in present society. This applies even more
strongly to the safeguarding of solidarity. Also when it concerns healthcare and education, the majority of the population prefers more equality and less differentiation based
on differences between people.
The second need for change pertains to the expectation that the people have of the
government. In many areas – ranging from safety to caring for the elderly people – the
Dutch turn to their government for taking care of its citizens. The majority of the
population feels that the government should make sure that parents raise their children
well, citizens respect one another, and people don’t get into financial problems. Regulations pertaining to children’s benefits and guaranteeing public transport on unprofitable
routes are therefore not questioned. A part of the population feels that government
should intervene less in the areas of healthy eating, Sunday’s rest, development cooperation, and arts and culture. A large majority also finds that the security costs for soccer
matches are not something for which the government should be held responsible. In
general, however, the Dutch don’t mind government interference in numerous areas
and are happy to leave a number of social problems for the government to solve. Even

Citizens expect a lot from politicians, not only in the field of policy making, but also
in the interaction with the population. Citizens don’t merely point to politics when
it concerns democracy; they also see a task for themselves. The majority thinks that
citizens are most responsible for the preservation of the democracy. More than threequarters of the population feel that citizens must be informed about Dutch culture and
developments in society. More than a quarter of the respondents state that they see
membership in a political party as a good way of influencing politics. There seems to be
a potential for political participation.
This, however, seems to be a paradox. Membership in a political party doesn’t prove
to be part of good citizenship, and only a very small percentage of the population are
active members of a political party. Respondents state that they do enough for society,
whereas others do too little. The contribution of citizens is mainly aimed at the direct
environment and neighborhood, and less focused on society and politics in general.
Citizens feel that they lack influence on politics, but they fail to make their own participation a priority, whereas their demands on politicians and government are becoming
greater.
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This paradox becomes even more significant if we look specifically at the group that
doesn’t have much confidence in politics. This group, which includes a quarter of society, feels that society doesn’t do enough for them and that others don’t do enough for
society, whereas they think they do enough themselves. At the same time, these ‘disappointed’ members are less active in society, they show less interest in involvement than
the group that does have confidence in the government, and they also less frequently
think that dedication to society is part of good citizenship. They find less frequently
that citizens are responsible for the democracy, but they more often support direct democracy. Whereas expectations of this group are higher than the average, they expect
least from themselves.
The outcome of 21minuten.nl shows that the democracy stands firm, but reinforcement is necessary to come to more transparency and involvement. To increase the political involvement of citizens, the citizens’ commitment is also necessary. The question
is how to unleash the potential of political and social participation; how to reform a
population that expects a lot from the government into a nation of people who – as
Kennedy said – also ask what they can do for their country.
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