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Onderzoeksresultaten Bestuur
1 Bent u het eens met de volgende stellingen?

1.1 'Premier Rutte heeft een duidelijke visie
hoe belangrijke maatschappelijke problemen
in Nederland moeten worden opgelost'
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1.2 'Hervormingsoperaties (zorg, arbeid,
pensioen) vertragen, maar zijn noodzakelijk
voor een gezonde toekomst van ons land'
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1.3 'Een zakenkabinet bevordert een snelle tot
standkoming van de hervormingsoperaties'
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2 Welk effect denkt u dat een val van het
kabinet zal hebben op het
consumentenvertrouwen?
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In de afgelopen tijd zijn in Den Haag diverse akkoorden gesloten (sociaal akkoord,
belastingplan)

3 Wat is hier uw opvatting over?
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De akkoorden zorgen
Partijen sluiten
De akkoorden creëren
voor meer draagvlak compromissen om eigen nieuwe problemen, die
voortbestaan te
averechts werken
verzekeren

Anders

Zie antwoorden ‘anders’ op pagina 5.
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Bent u het eens met de volgende stelling?

4 'De Eerste Kamer mag het kabinet laten
vallen'
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Antwoorden ‘anders’ (geanonimiseerd)

































Zorgen voor duidelijkheid
Zijn noodzakelijk en zorgen iig voor draagvlak van degenen die het gesloten hebben, niet per se
tot draagvlak onder de burgers
Zetten de kamer en daarmee de democratie buiten spel
Zeer gezinsonvriendelijk
Ze stellen niets voor, omdat er geen breed draagvlak voor is, De inkt is nog niet droog of de
eersten haken al af.
Ze gaan over vele hoofden heen en kweken mede onbegrip
Weet ik niet
Voorkomen moet worden dat sociale partners de rol van de politiek over gaan nemen
Vertragen hervormingsprocessen en stellen besluiten uit
Vanwege extra bezuiniging à 6mld kunnen deze de prullenbak in
Uitstel van belangrijke hervormingen
Tot slappe akkoorden
Teveel nadruk op akkoorden
Teveel akkoorden men ziet door de bomen het bos niet meer. Steeds wordt er ook weer op
teruggekomen.
Te ongenuanceerde keuzes hierboven
Tasten coalitiebeleid aan
Regeren betekend compromissen sluiten. dit soort akkoorden betekenen niet
Punt b en c zijn voor mij beiden een zekerheid
Partijen sluiten compromissen om er zelf een slaatje uit te kunnen slaan, niet om het probleem
werkelijk op te lossen
Opeenvolgende akkoorden stapelt compromis op compromis. Duidelijke keuzes ontbreken
hierdoor.
Op zich goed voor draagvlak, wat ontbreekt is visie op samenleving en daarmee betere
motivatie dan korte termijn financiële doelen dienen
Onvoldoende verbetering
Ondermijning democratie
Noodzakelijk voor voortbestaan van het kabinet
Nog meer onzekerheid
Niet alles is over een kam te scheren, dus een algemene uitspraak over wat ik van de akkoorden
vind is onzinnig
Niet akkoorden maar systeemveranderingen zijn nodig
nets anders dan het beste van de situatie maken
Men durft niet door te pakken waar nodig. Daarvoor is NL een compromisland.
Meer draagvlak maar dat staat gelijk aan minder krachtige hervormingen.
Kortzichtig en gestoeld op foute aannames
Komen niet over de bun
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Kan dit niet met 1 punt beantwoorden.
Je kunt niet alle akkoorden over 1 kam scheren
Je kan niet van de akkoorden op aan, er zijn steeds partijen die er veranderingen in aanbrengen
Is wel leuk maar symbolisch. De grote veroorzaker van de ellende is de euro en Brussel .
Hollen rol parlement uit, gevolg hakken in het zand, werkt contra productief
Het zijn tamelijk lege briefjes, meer van hetzelfde
Het zijn compromissen. Die hebben zo bun voor en nadelen. Daarvoor zijn het ook
compromissen.
Het wordt er niet overzichtelijker op
het verschilt per akkoord.
het uitblijven van de uitvoering van de akkoorden werkt verlammend op de lokale overheden
Het probleem is de suggestie van nationale eenheid, maar de werkelijkheid is weerbarstiger en
de akkoorden worden voortdurend afgezwakt
Het blijft politiek en politiek is een kliek werd mij vroeger voorgehouden.
Helaas bittere noodzaak. niet elk akkoord is sterk
Hebben tot nog toe niet geleid tot hervormingen van enig formaat
Geen
Geeft schijn draagvlak; hoe representatief zijn onderhandelaars
Er wordt te veel politiek bedreven terwijl de regering op dit moment slechts 1 doel moet
hebben: de economie er bovenop helpen
Er worden geen knopen doorgehakt of keuzes gemaakt : slecht voor de lange termijn.
Een akkoord sluiten en vervolgens niet uitvoeren leidt alleen maar meer tot onvrede en nog
erger voor besluiteloosheid en stilstand
Een accoord prima, maar nu nog vanuit een kokervieuw
Duidelijkheid geeft draagvlak
Duidelijkheid
draagvlak is beperkt; de noodzaak is echter evident
Die akkoorden zijn een slechte zaak, het primaat ligt niet meer bij de politiek. Er wordt geen
integrale afweging meer gemaakt maar een individuele belangenbehartiging.
Den Haag is verslaafd aan hun eigen pluche en zal daarom , als men niet snijd in eigen vlees ,
niets goeds brengen. Het is een grote juppenclub.
De vraag is wat de 1e kamer doet
De regeringspartijen durven niet te gaan regeren maar regelen alles in achterkamertjes
De regering moet regeren en de discussie voeren in de Staten-Generaal
de plannen zijn dramatisch, want teveel PVDA invloed
De partijen weigeren vernieuwend te opereren. Wij zijn een land met een waterhoofd ,i
De gesloten akkoorden hebben (nog) geen draagvlak bij de oppositie partijen. Dus zijn de
problemen ook nog niet opgelost.
De akkoorden zorgen voor meer draagvlak maar werken helaas wel vertragend op de
hervormingen
De akkoorden zorgen voor de vermijding van hervormingen.
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De akkoorden zorgen voor consensus niet voor vernieuwing
De akkoorden zijn nodig, maar verminderen wel het vertrouwen in de daadkracht van het
openbaar bestuur.
De akkoorden worden niet goed gecommuniceerd, erg onduidelijk allemaal
De akkoorden zijn te flexibel
De akkoorden pakken de problemen niet aan noodzakelijke hervormingen blijven uit. daardoor
blijven problemen onaangepakt en modderen we voort.
De akkoorden pakken de echte problemen onvoldoende aan
De akkoorden geven verdieping aan de gemaakte afspraken
de akkoord creëren nieuwe problemen, die in sommige gevallen averechts werken.
Creëren meer onrust
Combinatie van deels meer draagvlak, maar ook complexere besluitvorming
Bovenstaande 3 antwoorden gelden
Bolletje 2 en 3
Betere communicatie richting bevolking is essentieel
Alleen door te polderen krijg je draagvlak
Alle drie waar!
Alle drie
Akkoorden zijn bestuurlijk gewoon noodzakelijk
Akkoorden zouden moeten kunnen zorgen voor meer draagvlak
Akkoorden zorgen niet automatisch voor meer draagvlak, daar moet aangewerkt worden (zie
energieakkoord)
Akkoorden zijn uitruil van belangen, en zijn defensief. Geen landsbelang
Akkoorden zijn slappe, onduidelijk keuzes
Akkoorden zijn nodig om tot oplossingen te komen
Akkoorden zijn goed. Het lijkt wel of er geen achterkamer meer is. Er is ruimte voor debat. Veel
beter dan vroeger toen alles binnen de coalitie werd geregeld
Akkoorden zijn de enige mogelijkheid nog te besturen
Akkoorden worden zo weer overboord gegooid, biedt onvoldoende houvast
Akkoorden werden zonder back up gesloten. Er zijn akkoorden gesloten welke njet konden
worden uitgevoerd.
Akkoorden kunnen ook positief werken
Akkoorden is het afschuiven van verantwoordelijkheid Je kan iedere partner behalve jezelf de
schuld geven als het niet lukt om ze uit te voeren
Akkoorden hollen politiek primaat van het parlement uit
Akkoorden hebben nauwelijks toegevoegde waarde in probleemoplossende zin.
Akkoorden hebben geen nut als ze niet politiek gedragen worden
Akkoorden hebben een te beperkte levensduur, omdat er geen overall visie is.
Afhankelijk van wel of niet uitvoeren
De accoorden hebben GEEN VISIE
1, 2 en 3
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Meer doordachte duurzame accoorden zijn noodzakelijk
Kunstwerken op lemen sokkels.
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Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl
TOP-onderzoek
OverheidinNederland.nl maakt de overheid zichtbaar waar de overheid onzichtbaar blijkt te
zijn.
Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar
opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het T(ransparant) O(verheids) P(anel). Het panel is samengesteld op basis van
alle gekozen en benoemde personen, die werkzaam zijn bij het Rijk, de Provincie, de
gemeenten en de Waterschappen. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen
deelpopulaties bij het onderzoek worden betrokken.
Wilt u zelf ook onderzoek doen met betrekking tot opvattingen (groepen) van bestuurders
van alle onderscheiden overheidsgroepen (Rijk, provincie, gemeente en waterschap)?
Weet dat er meer mogelijk is, dan u denkt.

Contact
OverheidinNederland.nl
Het Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.OverheidinNederland.nl
info@OverheidinNederland.nl
KvK-nummer 54213975
077-3987246

Social media:
http://www.facebook.com/OverheidinNederland.nl
https://www.youtube.com/OverheidinNederland
https://twitter.com/OverheidinNL
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