
Miljoenennota: Vertrouwen vergroten vraagt om het verkleinen van de kloof tussen politiek en de 

gewone burger 

Het kabinet wil de koopkracht voor de ‘gewone’ Nederlander verbeteren. Of dit het politiek vertrouwen 

kan herstellen is de vraag. De vertrouwenskloof tussen sociaaleconomische groepen is namelijk groot en 

toegenomen het afgelopen decennium. Zo laat de European Values Study (2017/2018) zien dat 44% van 

de Nederlanders met een laag inkomen (veel) vertrouwen heeft in de overheid, terwijl dit onder mensen 

met een hoog inkomen 61% procent is. Voor lager en hoger opgeleiden is dit 37% en 63%. 

De investering in koopkracht zou effect kunnen hebben op de onvrede van achtergestelde groepen, als 

zij deze bijstelling ook daadwerkelijk in hun portemonnee gaan voelen. Maar het meest te winnen valt 

er bij het aanpakken van vermogensongelijkheid, vooral bij de woning gerelateerde schulden. Nederland 

staat namelijk op de tweede plek in de lijst van OECD-landen met de grootste verschillen in vermogen; 

alleen de Verenigde Staten scoort hoger. Dat dit probleem meer prioriteit moet krijgen, blijkt wel uit de 

grote opkomst bij het woonprotest afgelopen week. 

Daarnaast is culturele afstand tot politici een sterkere voorspeller van politiek vertrouwen dan 

economische status. Er is een oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden in de politiek, die met hun 

normen, waarden en gedragingen ver af staan van de leefwereld van lager opgeleiden. Het feit dat deze 

laatste groep zich niet gepresenteerd voelt in de politiek is moeilijk te verhelpen met een paar honderd 

miljoen, maar vereist een grondige cultuuromslag.  

Tot slot bepaalt deze oververtegenwoordiging ook welke thema’s dominant zijn in het politieke debat. 

Hoewel er in de miljoenennota extra aandacht is voor criminaliteit en daarmee veiligheid en orde – een 

belangrijk thema voor lager opgeleiden – ligt de nadruk vooral op het klimaat; een onderwerp waarmee 

lager opgeleiden zich minder bezighouden. Zo vindt 24% van hen dat klimaatzorgen (sterk) overdreven 

worden, tegenover 11% van de hoger opgeleiden (EVS, 2017/2018). Zolang beleid zowel in economische 

als culturele zin vooral gericht is op de bovenkant van de sociaaleconomische ladder, zal de kloof in 

politiek vertrouwen eerder toe- dan afnemen. 

 

Over de auteurs 

Sociologen Quita Muis, Inge Sieben en Tim Reeskens doen onderzoek naar de ontwikkelingen in de 

samenleving en de veranderingen die deze met zich meebrengen op het gebied van normen, waarden 

en vertrouwen. De onderzoekers zijn allen verbonden aan de European Values Studie, die cultuur, 

normen en waarden - en de veranderingen daarin - in meer dan 40 Europese landen in kaart brengt. 

Volg de linkjes voor meer informatie over hun onderzoek: 

Quita Muis: https://www.tilburguniversity.edu/staff/q-muis  

Inge Sieben: https://www.tilburguniversity.edu/staff/i-j-p-sieben  

Tim Reeskens: https://www.tilburguniversity.edu/staff/t-reeskens  
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