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Vertrouwen, veiligheid en good governance: 
trends, thema’s en nieuwe vragen  

Roel Pieterman, Paul Dekker en Henk Elffers 

Voor u ligt een verzameling van negen artikelen die inzicht bieden in enkele 
belangrijke actuele thema’s. Er wordt veel onderzoek gedaan naar vertrouwen, 
veiligheid en good governance, maar dat gebeurt veelal vanuit verschillende 
wetenschappelijke disciplines en perspectieven. Dat roept een behoefte aan 
overzicht op. De bijdragen aan deze bundel tonen de verscheidenheid, maar 
geven ook enig inzicht in de overlappingen en overeenkomsten. De multi-
disciplinaire veelheid biedt zo de mogelijkheid van wederzijdse kennisname en 
hopelijk de inspiratie tot interdisciplinaire toenadering. 

In deze voorbeschouwing wordt eerst de thematiek in het algemene perspec-
tief van de modernisering geplaatst. Deze historische verdieping lijkt nuttig bij 
de grote mate van actuele aandacht. Vervolgens worden vier thema’s besproken 
die van groot belang lijken voor toekomstig onderzoek naar vertrouwen, veilig-
heid en good governance. Ten slotte worden alle bijdragen kort ingeleid. 

 
De moderniteit voorbij? 

De moderne westerse samenleving wordt veelal een democratische rechtsstaat 
genoemd. Deze benaming verwijst naar de ideologische, politieke en economi-
sche oorsprong van ongeveer tweehonderd jaar geleden. We denken dan aan de 
verlichting, de Franse revolutie en de industriële revolutie. De verlichting voor-
zag in de filosofische, wetenschappelijke, politiek-ideologische en de juridische 
wortels van de moderniteit. De Franse revolutie was het eerste politieke, juridi-
sche en sociale experiment van de verlichting. De industriële revolutie had 
vooral te maken met de rationele impulsen van de verlichting. Het is onmoge-
lijk de combinatie van democratie, rechtsstaat en welvaart van de hedendaagse 
wereld los te zien van deze historische wortels.  

De welvarende samenleving van de tweede helft van de twintigste eeuw is 
bij uitstek de belichaming van die drie-eenheid. In zijn schets van de wordings-
geschiedenis van deze samenleving ziet Ralf Dahrendorf (1988) de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw als de afsluiting van een eeuw van sociaal conflict tus-
sen ‘arbeid en kapitaal’. Hij wijst erop dat er een pacificatie van die strijd is 
ingetreden en stelt vast dat daarmee een voor lange tijd vast gegeven voor 
maatschappelijke solidariteit en collectieve emancipatie is weggevallen. De 
historische, ideologische omslag is dat juridisch gelegitimeerde ongelijkheid is 
veranderd in juridisch gelegitimeerde gelijkheid. In de sociale, politieke, juridi-
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sche en economische ordening van de verzorgingsstaat is het uitgangspunt dat 
ieder voortaan op eigen kracht in staat is zijn levenskansen te optimaliseren. En 
hoewel dat zeker vooruitgang is, schuilt er ook een probleem in. Nu gemeen-
schappelijke, verbindende kaders veel aan betekenis inboeten, rijst de vraag of 
een samenleving kan gedijen op basis van het uitgangspunt ‘ieder voor zich’. 
Wie spant zich dan nog in ‘voor ons allen’? 

In de jaren tachtig en negentig komen tal van auteurs met hun eigen variant 
van deze analyse waarin de maatschappelijke ordening van de westerse samen-
leving wordt voorgesteld als fundamenteel veranderd. Karakterisering van post-
modern tot postindustrieel wordt ons voorgehouden. In het kader van deze bun-
del lijken twee van dergelijke – zeer verwante en nauw samenhangende – type-
ringen bij uitstek van belang. Allereerst is daar de kwalificatie van Ulrich Beck 
(1992) dat de industriële samenleving verandert in een risicomaatschappij. 
Evenals Dahrendorf ziet ook Beck in de jaren zeventig het einde van de klas-
sieke klassenstrijd. Dahrendorf ziet nog resterende bronnen van grote belangen-
tegenstelling in de verhouding tussen man en vrouw, in de positie van immi-
granten in de westerse wereld en in de mondiale verhouding van ‘Noord’ en 
‘Zuid’. Beck wijst – primair binnen de rijke industriële samenlevingen – op een 
ander opkomende bron van conflicten. Nu de schaarste overwonnen is, zullen 
we steeds meer oog krijgen voor de negatieve bijverschijnselen van de oplos-
sing; i.c. de industriële productiewijze die gebaseerd is op de voortgaande ont-
wikkeling van wetenschap en technologie. Beck voorspelde een politisering 
van deze twee factoren.  

Zoals vaker in de geschiedenis wordt de oplossing steeds meer gezien als 
problematisch. De inzet van het moderne project is – was? – de vergroting van 
levenskansen voor zoveel mogelijk mensen. Dat is – was? – alleen mogelijk bij 
de gratie van de transformatie van wetenschappelijke kennis in de inzet van 
technologie binnen een industriële productiewijze. Zolang we vooral bezig zijn 
om de schaarste te verdelen, heeft iedereen vooral belang bij economische 
groei. Nu we ‘de schaarste voorbij’ zijn, kunnen we oog krijgen voor de risico’s 
die aan industrie en technologie kleven. Hoewel de term Risikogesellschaft pas 
beroemd werd door de Engelse vertaling – dus na 1992 – heeft het feit dat het 
ongeluk met de kerncentrale van Tjernobyl kort na de oorspronkelijke Duitse 
uitgave plaatsvond, ongetwijfeld ook een rol gespeeld. Dat ongeluk leek een 
bewijs te zijn voor de juistheid van Becks analyse. 

Naast de transformatie van industriële naar risicomaatschappij is er in de li-
teratuur een tweede thema dat hier eveneens van groot belang is: de analyses 
over het zorgwekkende, almaar verder afnemende vertrouwen. Hoewel het 
daarbij ook gaat om het afnemende vertrouwen van burgers in hun sociale insti-
tuties, is voor Putnam (1993; 2000) en Fukuyama (1995) het sociale vertrouwen 
– dat mensen in elkaar hebben – toch het meest interessant. De analyses van 
deze beide auteurs, die ook in deze bundel als baanbrekend worden aangehaald, 
dateren uit de jaren negentig. Zij wijzen op de grote positieve waarde van soci-
aal vertrouwen. Naarmate mensen binnen bepaalde gemeenschappen meer be-
reid en in staat zijn om elkaar te vertrouwen, zijn zulke gemeenschappen over 
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het algemeen ook minder conflictueus, veiliger en welvarender. Geen wonder 
dat het bij het thans populaire begrip sociaal kapitaal in de kern om dit ver-
trouwen gaat. 

Vaak wordt beweerd dat ook de mate waarin burgers zich veilig voelen, zou 
zijn afgenomen. Empirisch onderzoek lijkt dit ten dele tegen te spreken. Bij de 
monitoring van onveiligheidsgevoelens geeft in Nederland bijvoorbeeld al de-
cennia lang ongeveer 20 procent van de respondenten aan zich wel eens onvei-
lig te voelen als zij ’s nachts alleen over straat lopen. Het is echter buiten kijf 
dat er in de westerse wereld veel meer aandacht is gekomen voor ‘angst’. Daar-
over zijn de laatste jaren flink wat boeken verschenen, waarin het over de histo-
rische, de politieke of de culturele aspecten van angst gaat (Bourke 2005, Bar-
ber 2004, Robin 2004, Altheide 2002).  

Aan het eind van de twintigste eeuw verschenen twee boeken met de titel 
Culture of fear. De Amerikaanse socioloog Glassner (1999) concentreert zich 
in zijn boek vooral op de overmatige aandacht voor kleine risico’s in de publie-
ke ruimte. Hij analyseert zaken als road rage die zelden voorkomen maar wel 
heel veel aandacht krijgen. Zijns inziens hebben we daarbij te maken met een 
afleidingsmechanisme. Door te focussen op stranger danger is het mogelijk 
voorbij te gaan aan uiterst problematische structurele aspecten van de samenle-
ving. Bij beide voorbeelden is dat in de VS natuurlijk het vrije bezit van vuur-
wapens. Voor zover veel van de angsten voor criminaliteit expliciet gericht zijn 
op de zwarte Amerikaanse bevolking, biedt dit bovendien een prachtige aflei-
ding van het feit dat zwart Amerika ook arm Amerika is. Door arme mensen als 
(potentiële) boeven voor te stellen, verdwijnt het idee dat hulp geboden is naar 
de achtergrond en kan de noodzaak van verscherpte controle voorop gesteld 
worden. Sommigen plaatsen vanuit een dergelijk perspectief kritische kantteke-
ningen bij het hedendaagse antiterreurbeleid. 

De Engelse socioloog Furedi (2002) behandelt angst op een manier die zeer 
goed past bij de opzet van deze bundel. Hij heeft het evengoed over de risico’s 
van BSE, vaccinaties of bestrijdingsmiddelen als over bedreigingen in de pu-
blieke ruimte. Ook hij analyseert de brede geneigdheid onder de media, de poli-
tiek en het publiek om zich ernstige zorgen te maken over relatief kleine – of 
zelfs niet bestaande – risico’s. Hij geeft een belangrijke nuancering op het idee 
dat ook de wetenschap aan vertrouwen zou hebben ingeboet, door op te merken 
dat ‘wetenschappers’ die – veelal vals – ‘alarm slaan’ juist wel op onkritisch 
vertrouwen kunnen rekenen. In diezelfde trant merkt hij op dat hetzelfde geldt 
voor de goededoelenorganisaties. Deze worden vooral beoordeeld op hun goe-
de bedoelingen en zelden publiekelijk ‘afgerekend’ op de negatieve effecten 
van het beleid dat zij hebben bepleit.  

Douglas en Wildavsky (1982) wijzen erop dat er een steeds grotere catego-
rie ontstaat van burgers die hoog opgeleid zijn en voor hun inkomen niet – di-
rect! – afhankelijk zijn van de industriële productiewijze. Het zijn deze burgers 
die in de jaren zestig beginnen met het opzetten van nieuwe maatschappelijke 
organisaties ter bestrijding van sociale misstanden. Daarbij gaat het in Amerika 
eerst om de burgerrechten, maar direct aansluitend om de milieuproblematiek. 
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Deze burgers kunnen volgens hen de dragers worden van het egalitaire perspec-
tief, dat bij uitstek kritisch staat tegenover nieuwe technologische ontwikkelin-
gen. In zijn ecologische uitwerking is dat perspectief zelfs ronduit antimodern 
en pleit het voor een ‘terugkeer naar de natuur’. Het is geen wonder dat zo’n 
benadering in de jaren zeventig op grote sympathie kan rekenen. Niemand kan 
dan immers de ogen sluiten voor de milieuvervuiling. Terwijl de eerste pogin-
gen ondernomen worden om daaraan iets te doen, zijn er in de jaren tachtig 
enkele rampen zoals die bij de kerncentrale van Tjernobyl en de giframp bij de 
Indiase plaats Bhopal (Perrow 1984).  

In de sfeer van de politiek krijgen gevestigde elites het zwaar te verduren; 
zij ervaren de jaren zestig als een aantasting van hun traditionele gezag. Het 
instituut van de ‘notabele’ verdwijnt langzamerhand en lijkt tegenwoordig ver-
vangen te zijn door dat van de ‘bekende Nederlander’. Zelfs de wetenschap ziet 
het aura van onaantastbaarheid steeds verder vervagen. De risico’s van roken 
en asbest worden algemeen bekend en aangevoerd als bewijs voor de feilbaar-
heid van de wetenschap. Steeds meer aanhang krijgt ook de opvatting dat de 
wetenschap slechts een beperkte kijk op de werkelijkheid heeft. De uitkomsten 
van empirisch onderzoek worden soms afgedaan als ‘een mening’ of verdacht 
gemaakt door op ‘belangen’ van de onderzoekers te wijzen. 

Het sociale vertrouwen slijt onder druk van de beperkte waarde van traditi-
onele solidariteitskaders. Het sociale leven in de laatmoderne samenleving is 
vlottender en vloeiender. Het maatschappelijke vertrouwen slijt ook, althans 
voor zover we dat sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen nagaan. Men kan 
zich in gemoede afvragen hoeveel vertrouwen de arme, hongerige en ziekelijke 
burger van rond 1900 had in zijn politieke en economische ‘gezeggers’. Be-
stond er toen geen diepe afgrond tussen de politiek en de meerderheid van de 
bevolking? De vrees voor de klassenstrijd die toen ook in Nederland heerste is 
daarvoor een krachtige aanwijzing.  

Vanuit zo’n langere tijdslijn wordt de periode van na de Tweede Wereld-
oorlog wel voorgesteld als één met een historisch ongekend hoog maatschappe-
lijk vertrouwen. Van die hoogte kon eenvoudig nauwelijks anders dan een 
neerwaartse trend ontstaan. Maar in vergelijking tot honderd jaar geleden is het 
vertrouwen nu waarschijnlijk aanzienlijk groter. Terwijl de benadering van de 
elite toen gebaseerd was op het voorkomen van opstand, is tegenwoordig zelfs 
een enigszins ontevreden electoraat al een groot probleem voor de regerings-
partijen. 

Vanuit deze analyse lijken vier leerprocessen van belang, die burgers vooral 
in de tweede helft van de twintigste eeuw hebben doorgemaakt (Pieterman 
2001, 2005). Ten eerste heeft de uitbouw van de verzorgingsstaat gezorgd voor 
de collectieve ervaring dat steeds meer schade vergoed wordt door middel van 
publieke of private verzekeringen. Ten tweede geldt dat steeds meer bedreigin-
gen van onze gezondheid, ons welzijn en ons milieu geheel of in hoge mate zijn 
weggenomen. Ten derde hebben burgers geleerd dat het voorkomen van schade 
niet hun individuele verantwoordelijkheid is. In alle risicoregimes staat al bijna 
een eeuw de verantwoordelijkheid van ‘systeembeheerders’ voorop. En ten 
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vierde hebben we geleerd dat vele bedreigingen kunnen bestaan zonder dat we 
daar zelf enige directe en concrete eigen ervaring mee hebben. Wat begon met 
de ontdekking van virussen en bacteriën strekt zich tegenwoordig uit tot roken, 
asbest, straling en bestrijdingsmiddelen.  

De eerste drie processen kennen ieder een eigen paradoxale ontwikkeling. 
Naarmate meer schade gecompenseerd wordt, is iedere schade waarvoor geen 
vergoeding bestaat meer onaanvaardbaar. De Amerikaanse rechtssocioloog 
Friedman (1985) spreekt in dit verband van Total Justice. Naarmate meer vei-
ligheid gerealiseerd wordt, is iedere schade die alsnog optreedt meer onverteer-
baar. Het perspectief op het eigen leven dat de hedendaagse burger ontwikkelt, 
omvat al snel vele decennia. Ieder mogelijk nadeel dat daarin kan optreden, kan 
de planning van de persoonlijke toekomst danig in de war schoppen en dient 
daarom zoveel mogelijk uitgesloten te worden (Giddens 1990; 1991). En naar-
mate onze omgeving veiliger wordt gemaakt en ons eigen gedrag dus belangrij-
ker wordt, komt de plicht tot garantie van een risicoloze toekomst meer bij de 
‘systeembeheerders’ van onze samenleving te liggen. Het laatste proces levert 
geen paradox op, maar versterkt de mogelijkheid om de eisen van betrouw-
baarheid en veiligheid tot in het oneindige uit te breiden.  

In de jaren tachtig woedde wat dat betreft rondom de verzorgingsstaat een 
debat over de maakbaarheid van de samenleving. Dat debat is afgesloten met 
het afzweren van het maakbaarheidideaal. Wie nu twintig jaar later de stand 
van zaken overziet, kan moeilijk anders concluderen dan dat het ideaal – 
weliswaar ondergronds en onderhuids – springlevend is. De sociaal-
economische arrangementen van de verzorgingsstaat zijn inderdaad behoorlijk 
versoberd. Maar daar staat sinds de jaren zeventig tegenover dat aan de over-
heidszorg voor onze veiligheid, onze gezondheid en de kwaliteit van ons milieu 
steeds hogere eisen worden gesteld. We vertrouwen onze overheden minder, 
maar stellen hogere eisen aan hun prestaties.  

 
Vier belangrijke onderzoeksthema’s 

Op grond van de literatuur over vertrouwen, veiligheid en good governance 
lijken vier thema’s van groot belang. Allereerst blijkt steeds weer dat het be-
langrijk is om algemene analyses van vertrouwen en veiligheid nader te specifi-
ceren. Wie zijn nu precies die burgers die hun maatschappelijke organisaties 
vertrouwen? En maakt het dan uit om welke organisaties het gaat? Voor welke 
burgers is onveiligheid een probleem? En maakt het dan uit over welk type on-
veiligheid het gaat? Is de burger die zich zorgen maakt om zijn leven en bezit-
tingen, dezelfde burger die vreest voor de technologische aantasting van zijn 
gezondheid en het milieu?  

Ten tweede is er het onderscheid tussen de ‘objectieve werkelijkheid’ en de 
‘subjectieve beleving’ ervan. Dit is een moeilijk te maken onderscheid waar 
zeer genuanceerd mee moet worden omgegaan. Maar het kan wel gemaakt wor-
den. Het is vooral van cruciaal belang wanneer de twee diametraal tegenover 
elkaar staan. In dat verband moeten we bij het onderzoek naar vertrouwen goed 
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nagaan of de prestatietheorie een goede verklaring biedt voor het afnemende 
vertrouwen. Deze theorie ligt ten grondslag aan het beleid dat gericht is op 
good governance en wordt in deze bundel door enkele auteurs stevig bekriti-
seerd. Ook bij onderzoek naar onveiligheid is het van belang nauwgezet te on-
derscheiden tussen objectieve kennis en de subjectieve beleving ervan. Het is 
bovendien cruciaal om te onderscheiden tussen de objectief gemeten onveilig-
heidsgevoelens en de beweringen die over de omvang daarvan gedaan worden. 
In dit verband moet verder nagedacht worden over de vraag hoe de bevordering 
van de prestaties en de veiligheid zich verhoudt tot de beleving ervan. 

Ten derde dient de vraag te worden gesteld: “Good governance voor wie?” 
Er is geen twijfel over dat er in een democratie goede principiële redenen zijn 
om als overheid open en duidelijk te zijn naar de burgers toe. Datzelfde geldt 
voor het betrekken van de burger bij allerlei bestuurlijke en politieke processen. 
Te weinig aandacht is er echter voor de beperkingen en risico’s die deze als 
beginsel juiste opvatting ook met zich meebrengt. Elchardus (2002) waar-
schuwt in De dramademocratie voor een brede introductie van referenda en 
andere plebiscitaire elementen in de politieke besluitvorming. Ze staan open 
voor manipulatie via de media en het gevaar van populistisch misbruik is niet 
denkbeeldig. Meer deliberatieve vormen van beleidsbeïnvloeding hebben dat 
risico minder, maar werken allicht in het voordeel van de beter geïnformeerde 
en beter gebekte hogeropgeleiden. Dan dreigt de verruiming van de participatie 
de ongelijkheid in de samenleving te vergroten. Uit het onderzoek naar de Oor-
zaken en anatomie van het wantrouwen van Elchardus en Smits (2002; vgl. ook 
Elchardus 1998) blijkt dat vooral de laagopgeleide en nauwelijks participerende 
burgers zich onbehaaglijk voelen in de kennismaatschappij. Zij voelen zich 
buitengesloten en staan daarom wantrouwend tegenover de maatschappelijke 
instellingen. Vanuit deze analyse is de verruiming van participatie zorgwek-
kend. Het zorgt voor méér uitsluiting en die is nog meer op persoonlijke tekort-
komingen terug te voeren. Zo gezien wordt de negatieve spiraal van uitsluiting, 
onbehagen, onveiligheid en wantrouwen juist versterkt. Deze kritische noot 
sluit aan bij de cruciale vraag naar de representativiteit van degenen die gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheden tot participatie die good governance 
biedt.1  

Het Engelse onderzoek naar vertrouwen rondom genetisch gemodificeerd 
voedsel laat zien dat wantrouwen en gevoelens van onveiligheid vooral onder 
de hoger opgeleide middenklassen voorkomen (vgl. de bijdrage van Poortinga 
aan deze bundel). Dat staat in direct contrast met het onderzoek van Elchardus 
en Smits die juist de lager opgeleiden aanwijzen als degenen die zich onveilig 
voelen en wantrouwend zijn. Dit sterke contrast moet nader onderzocht wor-
den. Waarschijnlijk speelt de aard van de problematiek een grote rol. In het 
Engelse onderzoek naar genetisch gemodificeerd voedsel gaat het om polarisa-

                                                           
1  Taylor-Gooby (2006; ongepubliceerd manuscript) merkt bijvoorbeeld op: “Some 

consultation exercises risk empowering particular groups but not others, and many 
citizens are well aware of the differences in opportunities they face.”  
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tie rondom een nieuwe, specialistische technologie. Elchardus en Smits richten 
zich vooral op de Belgische context, waarin het veel meer gaat over klassieke 
bedreigingen van law and order. Voor zover zij zich breder oriënteerden op de 
uitkomsten van de Eurobarometer, ging hun aandacht toch vooral uit naar items 
die te maken hebben met openbare veiligheid. In het contrast tussen deze dia-
gnoses wordt duidelijk hoe belangrijk het is om de wetenschappelijke discour-
sen van criminologie en sociaal-psychologische risicostudies veel meer met 
elkaar in contact te brengen. In deze bundel verkent Vanderveen de overeen-
komsten en verschillen tussen beide disciplines.  

Zeker in een democratische rechtsstaat moeten overheden hun burgers seri-
eus nemen. Maar wat te doen als in de best beschikbare kennis geen redelijk 
fundament te vinden is voor de geuite zorgen? Ongefundeerde zorgen kunnen 
tot in het oneindige over alle aspecten van het leven geuit worden. Het is on-
mogelijk om deze allemaal serieus te nemen. Hierbij zou meer aandacht be-
steed moeten worden aan de rol en positie van de non-gouvernementele organi-
saties die zich op diverse terreinen als belangenorganisatie manifesteren. Ook 
zulke organisaties zijn uiteindelijk multinationals en zij verdienen dezelfde kri-
tische bestudering als het bedrijfsleven ten deel valt. Hun lobbymacht is groot 
en hun overleven als organisatie hangt af van blijvende aandacht voor steeds 
weer nieuwe ‘extreem gevaarlijke’ risico’s (Furedi 2002, Driessen 2003). De 
transparantie die zij van overheden en bedrijven verlangen, zou ook op hen van 
toepassing moeten zijn.  

Dat laatste brengt ons tot het vierde thema: hoe zit het met de belangen 
rondom de angst? Wie zijn de belanghebbenden bij de ‘angstindustrie’? Soms 
doemt die vraag wel op in het politieke debat. Bijvoorbeeld als de hoofdcom-
missarissen van de regiopolitie en hun bestuurlijke voorzitters zich zorgen ma-
ken over de centralistische inspanningen rondom de politieorganisatie van de 
minister van Binnenlandse Zaken. Maar veelal blijft deze vraag ongesteld. Zij 
verdient niettemin veel en kritische aandacht. Rondom tal van veiligheidsthe-
ma’s vinden we immers een samenhang van specifieke professionals, belan-
genorganisaties, politici en beleidsorganen wier (voort)bestaan en groei en 
bloei afhankelijk is van de maatschappelijke en politieke erkenning van ‘hun 
probleem’. Hier ontstaan noodzakelijkerwijs belangenclusters van wie het 
voortbestaan bedreigd wordt door kritische vragen of het probleem dat zij onder 
beheer hebben, wel zo groot of wezenlijk is als zij beweren. Waar houden op-
rechte bezorgdheid over veiligheid, gezondheid en milieu op en begint de zake-
lijke belangenbehartiging? Die vraag is moeilijk te beantwoorden, vooral ook 
omdat het wetenschappelijke domein in kwestie al ‘gekoloniseerd’ is.2  

Adequate en evenwichtige risicocommunicatie is bij dit alles van het groot-
ste belang. Te weinig aandacht gaat daarbij – ook in deze bundel – uit naar de 

                                                           
2  Het is in dit verband veelzeggend dat de kritische inbreng in het debat over klimaat-

verandering niet uit de kring van klimatologen zelf komt. Het zijn buitenstaanders 
die de kritiek leveren en daarom lukt het lange tijd om deze als ‘onkundig’ of ‘dilet-
tantisch’ terzijde te schuiven, zoals Crok (2005) laat zien.  
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rol van de media en de interactie met de politiek en met belangenorganisaties. 
Deze drie lijken met elkaar in zichzelf versterkende processen verweven te zijn. 
De belangenorganisaties leveren voorgeprogrammeerde media-items aan. De 
media maken de nieuwste zorgen op aansprekende wijze wereldkundig door 
aansprekende beelden van een schrijnend geval te tonen. De politiek kan niet 
anders dan het hoofd deemoedig buigen: dit was niet de bedoeling en had nooit 
moeten kunnen gebeuren. Onveiligheid, wantrouwen en bad governance zijn 
wederom aangetoond. Nader onderzoek naar dergelijke processen is van groot 
belang.  

Zulk onderzoek is schaars. Een goed voorbeeld3 is de uitvoerig gedocumen-
teerde kritiek van Ian Forbes (2004) op het beeld dat er sprake is van een ‘BSE 
crisis’. Dit is een cruciaal voorbeeld omdat het standaardbeeld van een BSE 
crisis ten grondslag ligt aan de hedendaagse politiek-bestuurlijke inzet voor 
good governance. Forbes stelt in Making a crisis out of a drama onder andere: 
“I conclude that the drama over BSE and variant Creutzfeld-Jacob disease does 
not amount to a crisis, a failure or a disaster, and cannot serve as a critique of 
the UK political system. Instead, the complexity of the case suggests that it is 
an intractable policy problem.” Geheel in strijd met de gangbare veroordeling 
meent hij zelfs dat “first and foremost, the design and the regulations that moni-
tored the quality of the beef herd was fundamentally appropriate and effective. 
Secondly, the passive surveillance system quickly triggered appropriate action 
to take note of and explore the new phenomenon. Thirdly, there was a speedy 
deployment of relevant expertise, leading to a quick and correct identification 
of the new disease” (2004: 352). 

 
De bijdragen aan deze bundel 

De vier besproken thema’s komen in alle bijdragen min of meer terug. De bun-
del laat zien hoe divers de benaderingen van vertrouwen, veiligheid en good 
governance zijn.  

 
Theoretische beschouwingen  
In haar bijdrage over voedselveiligheid zet Vos het heersende politiek-
juridische en het bestuurskundige perspectief uiteen. Daarin wordt de pre-BSE 
situatie als uiterst problematisch beoordeeld. Tot de vele onvolkomenheden 
behoren de ad hoc benadering van levensmiddelen, het ontbreken van een co-
herent intern beleid en de onduidelijke afbakening van wetenschap en beleid. 
Hierin moeten niet alleen meer helderheid en structuur worden aangebracht. 
Het is ook van belang om de burger beter te informeren en bij de diverse be-
leidsfasen te betrekken. Deze beschouwing geeft het referentiekader voor de 
gehele bundel weer.  

                                                           
3  Andere voorbeelden zijn Driessen (2003) en Entine (red. 2006). Beide boeken zijn 

uitgegeven door instituten die nauw aan het Amerikaanse bedrijfsleven gelieerd zijn. 
Dat hoeft aan de kwaliteit van de analyse niet af te doen, maar vraagt natuurlijk wel 
om kritische voorzichtigheid.  
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Vos stelt niet het referentiekader zelf ter discussie, maar laat zien dat zich 
bij de uitwerking van dat kader nog principiële en praktische vragen voordoen. 
Wie tellen als belanghebbenden en hoe representatief zijn zij voor ‘de bevol-
king’? Wat kan de bijdrage van leken zijn in extreem specialistische weten-
schappelijke risicoanalyses? In welke mate is het mogelijk of wenselijk om de 
scheidingswand tussen front stage en back stage processen van beleidsvorming 
op te heffen? Is het recht op informatie onbeperkt of moeten daar toch principi-
ele en praktische beperkingen aan gesteld worden? 

Boutellier levert een theoretische verkenning van “de relatie tussen veilig-
heid, recht en vertrouwen”. Zijn analyse draait om de klassieke sociologische 
paradox van orde en controle. In termen van Durkheim: als de vanzelfspreken-
de, mechanische solidariteit afneemt, ontstaat voor de moderne samenleving de 
noodzaak om een nieuw type – organische – solidariteit op te bouwen. Het af-
brokkelen van de mechanische solidariteit wijst echter op het minder vanzelf-
sprekend worden van de vanouds bestaande normatieve orde. Dezelfde moder-
niseringsprocessen die daaraan bijdragen, ondergraven echter ook de voor-
waarden om een nieuwe, doelbewust gecreëerde normatieve orde op te bouwen. 
Kortom: als de noodzaak tot normhandhaving toeneemt, blijkt het maatschap-
pelijke vermogen daartoe afgenomen te zijn. Ziehier de klassieke sociologische 
vraag van de late negentiende eeuw, die aan het eind van de twintigste eeuw 
terugkeert in de zorgen over sociale cohesie.  

Er is een duidelijke parallel met de bijdrage van Vos. Boutelliers uitspraak 
“Veiligheid en rechtsbescherming is het begrippenpaar dat voor het vertrouwen 
van burgers in de rechtsstaat van belang is” zou evengoed van Vos afkomstig 
kunnen zijn. Waar Vos aangrijpt op tekortkomingen in de bescherming van de 
voedselveiligheid, wijst Boutellier op tekortkomingen in de strafrechtshandha-
ving. Hij wijst er daarbij op dat deze problematiek aanzienlijk complexer is 
geworden door de nadrukkelijke aandacht voor “de subjectieve beleving van 
onveiligheid”. Daarmee raakt hij aan een punt dat eveneens van belang is in het 
onderzoek naar risicoperceptie. Ook bij voedselveiligheid gaat het daar voor 
een belangrijk deel om. Beleidsmakers komen – zoals eerder opgemerkt – 
vooral in de problemen, als de best beschikbare objectieve kennis sterk afwijkt 
van de subjectieve beleving.  

Boutellier ziet in – vooral lokale – initiatieven om de veiligheid te verbete-
ren mogelijkheden sociaal vertrouwen te bevorderen en zo de maatschappelijke 
orde te versterken. Vooral als veiligheidsbeleid ertoe leidt dat sociale netwer-
ken worden gevormd of versterkt, dan gaat dat beleid in tegen de “risico-
maatschappij met een daarbij behorende vitalistische, liquide levensstijl”. Hij 
ziet hier mogelijkheden tot herstel van sociaal kapitaal langs lijnen die ook Put-
nam in zijn werk aanwijst. Terwijl Putnam meent dat die mogelijkheden be-
scheiden zijn, dient “het streven naar veiligheid zich aan als bron van vertrou-
wensproductie.” Nog optimistischer besluit Boutellier zijn bijdrage met de stel-
ling dat dit streven “leidt tot een morele herordening van de samenleving”.  

Zouridis levert theoretische kritiek op de waarde van maatschappelijk ‘ver-
trouwen als bestuurlijk kompas voor good governance’. Hij concludeert dat 
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politici verstrikt zijn geraakt in hun analyse van vertrouwen en dat onhaalbare 
doelstellingen en onvermijdelijke teleurstellingen – en dus méér wantrouwen in 
plaats van minder – het gevolg zullen zijn. Vooral als het gaat om het bevorde-
ren van veiligheid wijst hij erop dat de klassieke doelstelling van het bewaken 
van een zekere ondergrens van law and order al lastig genoeg is. Als het vei-
ligheidsbeleid uitloopt op een race to the top en verwachtingen tot utopische 
hoogte worden opgeschroefd, dan zal dat zich tegen de overheid keren. Wie 
bedenkt dat tegenwoordig ook het wegnemen van onveiligheidsgevoelens tot de 
politieke doelstellingen behoort, zal zich het belang van Zouridis’ kritische ana-
lyse des te sterker realiseren. Hij wijst echter ook op de belangrijke constitutio-
nele waarde van wantrouwen voor een rechtsstaat. Het is die waarde die over-
tuigingskracht geeft aan het streven naar good governance. Die overtuigings-
kracht geldt in principe ook voor het streven naar participatie, zeker in een de-
mocratische samenleving. Vanuit constitutioneel oogpunt was en blijft het be-
langrijk te streven naar een bestel dat gekenmerkt wordt door machtenscheiding 
en checks and balances.4  

In hun bijdrage over voorzorg en de institutionalisering van wantrouwen 
richten Burgess en Pieterman hun pijlen juist op deze problematiek. Zij laten 
zien dat de nieuwe beleidsinspanningen vanuit de doelstellingen van good 
governance ook verborgen agenda’s en contraproductieve effecten kennen. Het 
voedselveiligheidsbeleid is bijvoorbeeld onderdeel van het bredere terrein van 
de consumentenbescherming. En dat beleid heeft als onverwacht neveneffect, 
dat het mogelijkheden tot regulering van de economische markt schept, die de 
eenwording en deregulering van de economie in de Europese Unie juist hadden 
laten afkalven. Die reguleringsmacht is daarmee bovendien verschoven van het 
ene beleidsdomein, economische zaken, naar het andere: consumentenbescher-
ming. 

Zij werken ook Zouridis’ idee uit dat een al te sterk aangezet veiligheidsbe-
leid nadelige neveneffecten zal hebben. Burgess en Pieterman leveren vooral 
kritiek op beleid dat gebaseerd is op het voorzorgbeginsel. Daarmee richten zij 
de aandacht op situaties waarin de zorgen van burgers niet door wetenschappe-
lijk onderzoek gesteund worden. De auteurs concluderen dat voorzorgmaatre-
gelen onveiligheidsgevoelens en wantrouwen in verschillende opzichten kun-
nen versterken. Tegenstrijdige boodschappen, zoals dat er geen reden tot zorg 
is, maar dat er toch extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, zijn in ieder 
geval moeilijk te interpreteren. Ze voeden het idee dat wetenschappers en be-
drijven niet te vertrouwen zijn en daarom beter onder streng toezicht gesteld 
kunnen worden. De impliciete boodschap is: wij zijn niet te vertrouwen en 

                                                           
4  Op dit niveau hadden aristocratische conservatieven er in het begin van de negen-

tiende eeuw nog moeite mee om die waarde te onderkennen. Bij discussies over de 
inrichting van een onafhankelijke rechterlijke macht wezen zij de liberale, moderne 
rechtsstatelijke inzet af als te zeer rationalistisch én op wantrouwen gebaseerd. Dit 
rationele en constitutionele wantrouwen zagen zij als on-Nederlands ‘beginsel van 
vreemde vinding’ (vgl. Pieterman 1990: 28 – 81). 
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moeten nauwgezet gecontroleerd worden. Het streven naar good governance 
kan dus ook begrepen worden als een vorm van politieke zelfondermijning.  

Vanderveen doet in haar recent verdedigde proefschrift (Vanderveen 2006) 
verslag van een uitvoerige metastudie naar theorie en onderzoek betreffende 
misdaad, angst en risico. In haar bijdrage aan deze bundel geeft ze een over-
zicht van de conceptuele en methodologische overeenkomsten en verschillen 
tussen onderzoek naar fear of crime en naar risk perception. Zij laat zien dat er 
veel overlappingen zijn in onderzoeksvragen en uitkomsten. In haar visie ligt 
de kracht van de criminologie vooral bij theoretische bijdragen en zijn studies 
naar risicoperceptie vooral sterk in experimentele onderzoeksopzetten. Er is 
volop ruimte om deze twee disciplines voortaan nauwer op elkaar te betrekken 
en daar wederzijds de vruchten van te plukken. 

Een onderscheid dat hier eveneens relevant lijkt – en dat nauw samenhangt 
met Becks idee over nieuwe risico’s – is dat tussen bedreigingen waarmee 
mensen zelf ervaring hebben en risico’s waarvoor dat niet geldt. Bij die laatste 
categorie gaat het dan om ‘nieuwe’ risico’s, waarvan mensen niet kunnen we-
ten dat ze bestaan, omdat deze zonder expertise niet waarneembaar zijn. Zulke 
risico’s moeten mensen ‘leren’. Het bijzondere aan dit leerproces is, dat er – 
buiten het verwerven van de noodzakelijke expertise – geen mogelijkheid is om 
te toetsen of deze aangeleerde kennis ‘waar’ is.  

 
Empirisch onderzoek 
Poortinga doet onderzoek naar risicoperceptie. Hij richt zich op het maatschap-
pelijke vertrouwen in het specifieke geval van genetisch gemodificeerd voedsel 
(GMO). Buiten – en soms ook in – het laboratorium is geen verschil vast te 
stellen tussen zulk voedsel en voedsel dat door andere veredelingstechnieken is 
ontwikkeld. Om deze reden heeft de voedsel- en warenautoriteit van de Vere-
nigde Staten (FDA) besloten dat de aanwezigheid van GMOs niet op etiketten 
vermeld behoeft te worden. Het gaat dus bij uitstek om een ‘nieuw’ risico, dat 
aan toepassing van nieuwe wetenschappelijke kennis – hier: biotechnologie – is 
verbonden.  

Poortinga concludeert dat mensen vooral vanuit een algemene evaluatie 
antwoorden én dat die evaluatie hun specifieke oordelen beïnvloedt. Maar hij 
concludeert ook dat algemeen vertrouwen5 en scepticisme relatief onafhankelij-
ke begrippen zijn. Dit betekent dat iemand tegelijkertijd sceptisch kan zijn en 
vertrouwen kan hebben in de overheid. Vooral bij controversiële onderwerpen 
die tot polarisatie hebben geleid, is dit volgens hem van belang. Bij zulke on-
derwerpen is het nagenoeg onmogelijk om diegenen te bereiken die vast zitten 
in verwerping en wantrouwen.  

Terwijl Poortinga zich vooral richt op de toepassing op het gebied van land-
bouw en voedsel, wordt er ook onderzoek gedaan naar de perceptie rondom 
geneeskundige toepassingen. Uit dat onderzoek in de Europese Unie (Euroba-

                                                           
5  Taylor-Gooby (2006; ongepubliceerd manscript) spreekt over ‘blind trust’, ‘compul-

sory trust’ of ‘no choice trust’.  
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rometer) blijkt dat burgers die laatste soort toepassing veel minder met wan-
trouwen of bezorgdheid benaderen. Dat verschil kan niet verklaard worden uit 
de aard van de technologie of de mate van kennis die mensen erover hebben. 
Het lijkt samen te hangen met het feit dat nieuwe geneesmiddelen voor de Eu-
ropese burger relevanter zijn dan nieuwe gewassen. Immers: als mensen ergens 
meer voordelen van zien, dan zien ze ook minder risico’s. Dit verschil in be-
oordeling van dezelfde technologie biedt interessante mogelijkheden om nader 
onderzoek te doen naar de affect heuristiek waar Poortinga op wijst. De vraag 
rijst immers waarom mensen bij twee toepassingen van dezelfde technologie 
zulke uiteenlopende affecten – algemene positieve of negatieve gevoelens over 
iets – zouden hebben.  

Poortinga wijst er ook in meer algemene zin op “dat inspanningen die er di-
rect op gericht zijn om vertrouwen te kweken waarschijnlijk niet altijd succes-
vol zullen zijn”. Bij de groepen die acceptatie of kritisch vertrouwen tonen, 
zitten duidelijk meer mogelijkheden om beweging te krijgen in de publieke 
opinie. Good governance zal bij cynische en afwijzende burgers geen zin heb-
ben. Daartegenover staat dat ‘kritische maar betroken burgers van groot belang 
zijn voor een stabiele, goed functionerende samenleving”. Hun vertrouwen kan 
“alleen gewonnen worden door hun onderliggende zorgen … serieus te ne-
men”.  

Ook Havinga doet onderzoek naar voedselveiligheid. Haar bijdrage gaat 
vooral over de paradox dat burgers in overgrote meerderheid overtuigd zijn van 
de veiligheid van ons voedsel, terwijl een deel van hen zich toch nog zorgen 
maakt over specifieke kwesties. Het gaat daarbij vaak om ‘nieuwe risico’s, zo-
als die verbonden aan bestrijdingsmiddelen. Hoewel burgers zich over sommi-
ge aspecten van voedsel zorgen maken, geldt tegelijk dat hun kennis beperkt is 
én dat ze niet actief zoeken naar aanvullende informatie. Op gedragsniveau zou 
hier wel eens kunnen blijken, dat de alledaagse ervaring van veilig voedsel bij 
vrijwel alle mensen zonder meer voorop staat. Parallel daaraan laat Havinga 
zien dat de invloed van allerlei ‘voedselschandalen’ op het daadwerkelijke con-
sumptiepatroon vaak slechts gering en altijd tijdelijk van aard is. Misschien 
vertellen de bezorgde antwoorden ons weinig meer dan dat burgers daarmee 
aangeven te weten, dat daarover in het publieke domein een discours bestaat. 
Het zou interessant zijn om naast het afnemen van vragenlijsten bij dezelfde 
mensen ook na te gaan wat hun daadwerkelijke gedrag is in de omgang met 
voedsel. 

Havinga maakt onderscheid tussen veiligheid en bezorgdheid. Volgens haar 
is er enerzijds sprake is van een groot algemeen en onspecifiek basispatroon 
van maatschappelijk vertrouwen. Daarnaast kunnen, anderzijds, specifieke 
kwesties ontstaan waarbij zorgen rijzen en gezonde scepsis geboden lijkt. Deze 
gedachte vinden we in de conclusie van de bijdrage van Poortinga.  

Een andere benadering van de spanning tussen veiligheid en bezorgdheid 
lijkt ook mogelijk. Het zou kunnen zijn dat hier twee tegenstellingen aan het 
werk zijn. Enerzijds onderscheiden mensen veilig van onveilig voedsel en an-
derzijds maken ze onderscheid tussen gezond en ongezond voedsel. Het zou 
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interessant zijn na te gaan hoe deze onderscheiden samenhangen. Wellicht dat 
het idee van onveilig voedsel betrekking heeft op directe bedreigingen voor de 
gezondheid, terwijl ongezond voedsel meer verwijst naar risico’s op de langere 
termijn.  

Dekker en Van der Meer sluiten met hun empirisch verkennende bijdrage 
goed aan bij dit laatste punt. Zij maken gebruik van onderzoeksgegevens uit de 
Eurobarometer, zodat ze in staat zijn om – althans ten dele – een Europees 
beeld te schetsen. Tot de meest interessante en vernieuwende aspecten van hun 
artikel hoort hun onderscheid tussen angsten – bedreigingen en gevaren die de 
eigen persoon en leefwereld betreffen en waarschijnlijk vooral emotioneel spe-
len – en zorgen – bedreigingen en gevaren waarmee men niet direct zelf te ma-
ken heeft en die waarschijnlijk wat meer cognitief spelen en wat abstracter 
zijn”. Met het nodige methodologische voorbehoud slagen zij er in om in een 
verzameling items twee factoren te construeren. Bij de factor angsten hangt 
vrees voor een nucleair conflict onder andere sterk samen met onveiligheid in 
de eigen buurt, maar niet of zwak met klimaatsverandering. Anderzijds hangen 
zorgen over biodiversiteit en genetische modificatie onderling sterk samen, 
maar niet of slechts zwak met vrees voor georganiseerde misdaad of de ver-
spreiding van massavernietigingswapens.6  

Dekker en Van der Meer zoeken ook naar relaties tussen vertrouwen, ang-
sten en zorgen op individueel niveau. Die laatste beperking maakte dat slechts 
weinig data beschikbaar was en de onderzoekers maken dan ook het voorbe-
houd dat “de hier bekeken relaties onvermijdelijk iets toevalligs” hebben. Zij 
concluderen voorzichtig met de volgende aanbeveling: “Of angsten en zorgen 
op individueel niveau feitelijk los van elkaar staan of dat tegenstrijdige mecha-
nismen werkzaam zijn maar met verschillende kracht in verschillende landen, is 
iets dat nader onderzoek verdient.” Zulk onderzoek lijkt ons inderdaad gebo-
den. 

Blondeel en Wagenaar, ten slotte, leveren kritiek op “de veronderstelling 
dat laagopgeleide burgers nauwelijks zouden deelnemen aan het maatschappe-
lijke leven en dat die uitblijvende participatie zou leiden tot maatschappelijk 
wantrouwen.” Zij laten zien dat laagopgeleiden in de ‘probleemwijken’ waar zij 
veelal wonen, actief met hun leefomgeving bezig zijn. In hun alledaagse leven 
vinden zij tal van manieren om zaken als prostitutie of drugsgebruik hanteer-
baar te maken. Ook benaderen zij de autoriteiten actief voor ondersteuning 
daarbij.  

Deze auteurs laten zien dat het daarbij vaak fout gaat. De probleemdefinities 
en de daarbij behorende benadering van de buurtbewoners komen niet overeen 
met die van de professionele onderzoekers en beleidsmakers (vgl. ook Van 
                                                           
6  Wat de twee factoren theoretisch extra interessant maakt, is dat de items goed aan-

sluiten bij het klassieke onderscheid van Douglas en Wildavsky (1982) tussen het 
hiërarchische en het egalitaire perspectief op het goede leven en de risico’s die dat 
bij uitstek bedreigen. Het is bij uitstek van belang om na te gaan of dit methodolo-
gisch gecreëerde onderscheid ook terug te vinden is op het niveau van de individuele 
burger.  
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Westerloo, 2003). Deze communicatiestoornissen hebben grote negatieve ge-
volgen. Wat deze “kwetsbare huishoudens” betreft, stellen de auteurs, “toont 
ons onderzoek aan dat niet de participatie zelf is afgenomen … maar de zicht-
baarheid ervan en de aandacht ervoor in het publieke debat. De grote en actieve 
bijdrage van lageropgeleide burgers aan het beheer van – en in veel gevallen 
ook de beleidsvorming rondom – hun wijk of omgeving, wordt in toenemende 
mate veronachtzaamd en vaak ook verdacht gemaakt.” De auteurs leveren 
hiermee belangrijk kritisch inzicht op, dat duidelijk maakt dat de gebruikelijke 
wijze om participatie te meten blinde vlekken vertoont. Aanpassing en aanvul-
ling van de gebruikelijke onderzoeksmethoden zijn geboden. 



 

Vertrouwen creëren in het EU levensmiddelenbeleid*  

Ellen Vos 

Inleiding: vertrouwenscrisis 

In een toespraak voor het Europees Parlement in 2000, signaleerde de toenma-
lige voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, dat hoewel Europe-
se integratie veel succes had geboekt en tot ‘ongekende vrede en welvaart’ had 
geleid, de Europese burgers ook ‘ontgoocheld en ongerust’ waren en dat ze ‘het 
vertrouwen in de Europese instellingen’ hadden verloren (Prodi 2000). De 
Commissie verklaarde deze ontevredenheid met het EU beleid en het functione-
ren van de EU instellingen vooral uit het feit dat de EU niet in staat was geble-
ken effectief te kunnen handelen in de crisis situaties over voedselveiligheid, 
zoals de BSE crisis, waar de instellingen over de complexe problematiek van 
onzekere risico’s moesten beslissen.1 De ontevredenheid en gebrek aan ver-
trouwen moeten tevens worden gezien tegen de achtergrond van de bekende 
vraagtekens ten aanzien van de legitimiteit en verantwoordingsplicht van de EU 
– het democratisch deficit. 

Het gebrek aan vertrouwen van de Europese burger en de noodzaak tot het 
herstel ervan wordt dan ook in allerlei Europese wetgeving en beleidsdocumen-
ten ruimschoots erkend. Opvallend is echter dat niet nader wordt uitgelegd wat 
dit vertrouwen inhoudt. Bij het bepalen van de maatregelen die nodig zijn om 
het vertrouwen te herstellen is het echter allereerst nodig vast te stellen van nu 
eigenlijk dit ‘vertrouwen’ is. Vertrouwen is allerminst een eenduidig begrip en 
in een recent literatuuroverzicht worden maar liefst zestien verschillende defini-
ties van vertrouwen genoemd (Kaspersson, a.o., 181-201). Een bruikbare defi-
nitie van vertrouwen, vooral waar het gaat om beslissingen over risico’s en on-
zekerheden, lijkt de definitie van Anthony Giddens. Hij ziet het algemene be-
grip ‘vertrouwen’ – in het Engels wordt een onderscheid gemaakt tussen het 
begrip ‘trust’ en ‘confidence’– als het vertrouwen in de betrouwbaarheid van 
een persoon of systeem met betrekking tot een bepaalde set van uitkomsten of 

                                                           
*  In deze tekst wordt de term EU gebruikt voor zaken die strikt genomen onder het 

EG verdrag vallen. 
1  COM(2001) 428 def, 5. Enkele opiniepeilingen uit 2000 wezen zo uit dat ten aan-

zien van biotechnologie minder dan 50% van de geraadpleegde burgers ver-trouwen 
in hun eigen regering of de EU en de industrie hadden, waarbij er overigens meer 
vertrouwen was in de Europese Commissie dan in de eigen overheid. Algemene 
opiniepeilingen van 2003 toonden niettemin aan dat ook het vertrouwen in de Euro-
pese instellingen daalde. Zie Eurobarometer 60, Autumn 2003, First results, 6, 

 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb60/eb60_en.pdf. 
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gebeurtenissen, waarbij vertrouwen een uitdrukking is van een geloof in de 
integriteit van een ander of de correctheid van abstracte beginselen of techni-
sche kennis (Giddens 1990). Ragnar Löfstedt verfijnt deze definitie tot de ac-
ceptatie van besluiten door de burgers zonder de achterliggende rationale van 
deze beslissingen in twijfel te trekken (Löfstedt 2005). Zo bezien hebben regel-
gevers, de EU regelgevers in het bijzonder, er dus alle belang bij om te streven 
naar een herstel van vertrouwen van de burgers in hun beleid en dus de geloof-
waardigheid in hun regelgeving terug te winnen. Dan moeten echter wel de 
juiste instrumenten worden ingezet. Om te bepalen welke dat zijn, moet worden 
onderzocht waarom het publiek en belanghebbenden meer vertrouwen in som-
mige maatregelen hebben dan in andere. Twee factoren lijken hier van groot 
belang: onpartijdigheid en deskundigheid.2 Vertrouwen hangt zo allereerst af 
van de vraag of een besluit onpartijdig en eerlijk tot stand is gekomen. Dit heeft 
betrekking op zowel het besluitvormingsproces zelf (bijvoorbeeld wie heeft er 
deelgenomen) als op de uitkomst daarvan (bijvoorbeeld zijn alle belangen tegen 
elkaar afgewogen). Als burgers regelgevers als oneerlijk beschouwen, dan zal 
enige vorm van overleg (‘deliberation’) met het publiek en de belanghebbenden 
nodig zijn om vertrouwen te winnen. Vervolgens ziet vertrouwen toe op de 
vraag naar de deskundigheid van de publieke autoriteiten; heeft men zelf ge-
noeg kennis in huis om complexe vraagstukken van regelgeving te beoordelen? 
Zo niet, dan is het belangrijk dat deze kennis van buiten wordt ingebracht door 
de regelgevers, bijvoorbeeld door een beroep te doen op wetenschappelijke 
instellingen.3 Een derde factor van vertrouwen ziet toe op de mate waarin de 
regelgeving als efficiënt wordt beschouwd een rol. Dan wordt gekeken naar de 
manier waarop belastinggeld wordt gebruikt (bijvoorbeeld om levens te redden 
of om het milieu te beschermen). Als element van vertrouwen is deze factor 
                                                           
2  Idem. Zie de bijdragen van Havinga en Poortinga in deze bundel.  
3  Deze twee factoren zijn ook van belang om het vertrouwen van de Lidstaten in EU 

regelgeving weer te herstellen. Naast het verminderd vertrouwen van de burgers in 
de EU instellingen en wetenschap, blijken namelijk ook Lidstaten in toenemende 
mate EU regelgeving en wetenschappelijk advies te wantrouwen. Ze zijn steeds va-
ker bereid EU wetgeving of normen te negeren of openlijk af te keuren en hun toe-
vlucht te nemen tot de vrijwarings- en ontsnappingsclausules om zo een hoger be-
schermingsniveau voor hun eigen burgers te garanderen. Na de opheffing van het 
exportverbod van Brits rundvlees in 1999 door de Commissie, bijvoorbeeld, weiger-
de Frankrijk hieraan gevolg te gegeven met een beroep op het wetenschap-pelijk ad-
vies van de eigen voedselveiligheidsautoriteit, de AFFSA. Voorts weigerde Oosten-
rijk om gehoor te geven aan het besluit van de Commissie om bepaalde genetisch 
gemodificeerde maïsproducten tot de EU markt toe te laten en maakte gebruik van 
de vrijwaringsclause om het vrij verkeer van dergelijke producten op zijn markt te 
verbieden. Dit maakt nog eens duidelijk: zonder vertrouwen, geen marktintegratie. 
De vertrouwensproblematiek lijkt dus de basis te vormen van één van de belangrijk-
ste spanningsvelden van de interne markt, namelijk: de steeds vaker met elkaar in 
tegenspraak zijnde wetenschappelijke opvattingen in de EU, nationale en internatio-
nale instellingen en nauw hiermee verbonden, de verschil-lende standpunten van 
gemeenschapsinstellingen en nationale autoriteiten. Deze problematiek valt echter 
buiten het bestek van dit artikel. Zie Vos, 2005, 117-127. 
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echter nog steeds omstreden aangezien wat in vele gevallen door economen en 
andere deskundigen als inefficiënt wordt beschouwd, uit andere overwegingen 
door het publiek juist als zeer belangrijk wordt aangemerkt.  

De hervormingen van het EU levensmiddelenbeleid blijken vooral te zijn 
toegespitst op de twee eerstgenoemde factoren van vertrouwen, onpartijdigheid 
en deskundigheid. Na de BSE crisis gaf, naast het Onderzoekscomité van het 
Europees Parlement, ook het Britse Onderzoekscomité aangaande BSE in het 
Verenigd Koninkrijk (BSE Inquiry Report) duidelijk aan dat speciale aandacht 
moet worden geschonken aan de ‘trust-enhancing’ beginselen van openbaar-
heid en participatie in risicobeoordeling en risicomanagement (Lenaerts 2004). 
In haar Witboek over Europese ‘governance’ van 2000 pleit de Commissie er 
dan ook voor om het besluitvormingsproces transparanter te maken en meer 
mensen en organisaties bij de totstandkoming en de uitvoering van het EU be-
leid te betrekken.4 De nieuwe regelgeving op het gebied van voedselveiligheid 
is gericht op meer openheid en participatie van burgers en belanghebbenden 
(‘stakeholders’) in het besluitvormingsproces en het vergroten van deskundig-
heid en onafhankelijkheid van wetenschappelijke adviezen.5 Hierbij staat de 
oprichting van een nieuw orgaan, de Europese Autoriteit voor Voedselveilig-
heid (EFSA, European Food Safety Authority) centraal.  

Ik zal in deze bijdrage onderzoeken hoe vorm wordt gegeven aan deze twee 
factoren van vertrouwen en tot welke problemen de toepassing ervan leidt. 
Toepassing van deze beginselen van onpartijdigheid en deskundigheid is name-
lijk niet eenvoudig. Zo is het de vraag hoe transparant de instellingen moeten 
zijn en ten aanzien van welke procedures; wie – burgers of belanghebbenden, 
of beiden – en wanneer moeten of kunnen worden betrokken en waarbij (be-
sluitvorming of beleidsrelevante wetenschap). Dit laatste hangt weer af van het 
uiteindelijke oogmerk van participatie en het soort vraagstuk dat moet worden 
beoordeeld. Bovendien is het niet altijd duidelijk wie als belanghebbenden 
moeten worden aangemerkt, en in geval van non-gouvernementele organisaties 
hoe hun representativiteit moet worden opgevat. Maar eerst zal ik de tekortko-
mingen van het EU beleid op het gebied van voedselveiligheid, die na de BSE 
crisis van 1996 aan het licht kwamen, kort bespreken.  

 
De lessen getrokken uit de BSE crisis 

Met het uitbreken van de BSE crisis in 1996 werd duidelijk dat waar politieke 
belangen op het spel staan, de tot dan toe gevoerde ad hoc benadering van le-

                                                           
4  Ze beschouwt beginselen van openheid, participatie, verantwoordingsplicht, doel-

treffendheid en samenhang als algemene beginselen van behoorlijk bestuur: Europe-
se governance - Een witboek. Zie ook de Commissie in haar mededeling over het 
voorzorgsbeginsel waar ze streeft naar ‘zo open mogelijke procedures’ en alle be-
trokken partijen zo vroeg mogelijk bij de besluitvorming wil betrekken (COM(2000) 
1 def., 16-17). 

5  Groenboek over de algemene beginselen van het levensmiddelenrecht & Witboek 
over Voedselveiligheid & Verordening 178/2002.  
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vensmiddelen niet volstond om de voedselveiligheid te waarborgen. Het door 
het Europees Parlement ingestelde Onderzoekscomité aangaande BSE stelde in 
1997 vele onvolkomenheden van het tot dan toe gevoerde EU beleid vast.6 In 
het Medina Ortega Rapport zette dit comité uiteen dat naast de ernstige tekort-
komingen van het Britse beleid, ook het EU beleid (zowel door de Raad als de 
Europese Commissie) tot 1996 zeer te wensen had overgelaten.7 Zo ontbrak een 
coherent intern beleid van de Commissie, was de besluitvorming zeer ondoor-
zichtig en bestond veel onduidelijkheid over de verhouding tussen wetenschap-
pelijke adviezen en politieke besluiten en de verantwoordelijkheden van de 
verschillende instellingen. Bovendien bleek de besluitvorming in de weten-
schappelijke gremia onder politieke druk gezet. Vooral het bestaande comitolo-
gie systeem8 werd bekritiseerd vanwege zijn complexiteit, ondoorzichtigheid en 
ondemocratische karakter. Het rapport concludeerde voorts dat de Europese 
instellingen, vooral de Commissie, de nationale belangen van landbouw en in-
dustrie zwaarder had laten wegen dan de bescherming van de volksgezondheid 
(ibid, zie ook Chambers 1999 en Westlake 1999). 

De BSE crisis was daarom voor de EU een grote les in risicobeheersing en 
effectief optreden in een crisissituatie (o.a. Chalmers, 2003, Vogel, 2001). Deze 
crisis kan dan ook als een voorbeeld bij uitstek van ‘georganiseerde onverant-
woordelijkheid’ – om in Ulrich Beck’s termen te spreken (Beck 2001) – wor-
den aangemerkt omdat niet duidelijk was wie nu hier eigenlijk de ‘schuldige 
partij’ was: waren dit de experts die vertelden dat het vlees veilig was; de vee-
teeltindustrie die uit winstbejag te grote risico’s nam; de politiek die het pro-
bleem niet wilde zien of de consument die alleen geïnteresseerd was in een 
goedkoop stuk vlees? (Hajer&Schwarz 2001) Het is niet verwonderlijk dat de 
opeenstapeling van tekortkomingen die door het rapport werden blootgelegd, 
de geloofwaardigheid van de EU instellingen en nationale overheden als ‘risi-
comanagers’ behoorlijk aantastte en tot een vertrouwenscrisis van de burgers in 
de regelgevers, de wetenschappers en op wetenschap gebaseerde regelgeving 
leidde. Duidelijk was dat een paar cosmetische ingrepen niet meer voldeden, en 
dat de EU het levensmiddelenbeleid drastisch moest wijzigen om het vertrou-
wen van de burgers weer te herstellen (Vos 2004). 

Direct na het verschijnen van het Medina Ortega Rapport besloot de toen-
malige Commissievoorzitter, Jacques Santer, dan ook allereerst de verantwoor-
delijkheid voor alle wetenschappelijke comités bij het Directoraat-generaal 

                                                           
6  Zie rapport A4-0020/97/A, PE 220.544/fin/A. 
7  Idem. Zie ook Vos, 2000, 227-255; Van Zwanenberg and Millstone, in Harremoës et 

al (eds.), 157-167; Vincent, 2004, 499-517 en Buonanno, Keefer and Zablotney, 
2001.  

8  Het comitologie systeem werd in de 1960-er jaren bedacht door de Raad. Het houdt 
in dat de Raad (en Parlement in geval van co-decisie) bevoegdheden delegeert aan 
de Commissie onder voorwaarde dat de Commissie een comité bestaande uit verte-
genwoordigers van de Lidstaten raadpleegt voordat ze een beslissing neemt. Voor de 
verschillende procedures zie o.a. van Schendelen (ed.), en Joerges en Vos (eds.) 
1999. 
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Gezondheids- en Consumentenbescherming (SANCO) onder te brengen,9 en 
deze comités te onderwerpen aan de beginselen van deskundigheid, onafhanke-
lijkheid en transparantie.10 Tegelijkertijd stelde hij ook een aparte inspectie-
dienst binnen de DG SANCO in, belast met het toezicht op de implementatie en 
naleving van EU voedselveiligheidswetgeving: het Voedsel- en Veterinair Bu-
reau.11 Tevens werd de communautaire regelgeving betreffende voedselveilig-
heid aanzienlijk aangescherpt. De strategische prioriteiten van de nieuwe ‘van 
boer tot bord’ aanpak12 werden in 2002 in Verordening 178/2002 vastgelegd.13 

De lessen van de BSE crisis indachtig, gaat het nieuwe beleid uit van een 
scheiding van zowel verantwoordelijkheden voor wetgeving en wetenschappe-
lijk advies als wetgeving en inspectie.14 De Verordening beoogt een hoog be-
schermingsniveau van zowel de gezondheid als consumentenbelangen te ver-
schaffen15 en legt gemeenschappel�ke beginselen, procedures en verantwoor-
del�kheden ten aanzien van levensmiddelen16 vast waarbij ‘de goede werking 
van de interne markt gewaarborgd wordt’.17 Tevens maakt de Verordening 
duidelijk dat de primaire verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid bij de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven ligt.18 Uit-
gangspunt is een strikte scheiding tussen de taken van de deskundigen (risico-
beoordeling) en de politiek verantwoordelijken (risicomanagement). Er wordt 
belang gehecht aan grotere deskundigheid en meer onafhankelijkheid van we-
tenschappelijke adviezen en aan meer openheid en meer participatie van be-
langhebbenden (‘stakeholders’) in het besluitvormingsproces. Het voorzorgbe-
ginsel geldt hierbij als algemeen beginsel van de levensmiddelenwetgeving.19 

                                                           
9  Deze comités zijn nu ondergebracht in de EFSA.  
10  Zie Commissie besluit 97/579/EG (PbEG 1997, L237/18), zoals gewijzigd door 

Commissie besluit 2000/443/EG (PbEG 2000, L179/13) en Commissie besluit 
97/404/EG (PbEG 1997, L169/85), zoals gewijzigd door Commissie besluit 
2000/443/EG (PbEG 2000, L179/13). 

11  Zie http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/index_nl.html. 
12  Groenboek over de algemene beginselen van het levensmiddelenrecht & Witboek 

over Voedselveiligheid. 
13  Verordening 178/2002. 
14  Zie voor een bespreking van het beleid, Vos, in Vos & Van Calster (red.), 2004. 
15  De Verordening ziet derhalve niet alleen toe om gezondheid van consumenten te 

beschermen maar beoogt hen ook te beschermen tegen bedrieglijke praktijken, in-
clusief fraude met levensmiddelen. Bovendien worden de specifieke commu-
nautaire bepalingen inzake etikettering en reclame verruimd door, als algemeen be-
ginsel, voorop te stellen dat de consument niet mag worden misleid: art. 8, Verorde-
ning 178/2002. 

16  Zie voor een definitie van het begrip levensmiddel: art. 2 van Verordening 
178/2002.  

17  Art. 1, Verordening 178/2002. 
18  Art. 14 lid 1 en voor diervoeder is er een soortgelijk vereiste neergelegd in art. 15, 

Verordening 178/2002. 
19  Art 7, Verordening 178/2002. Zie voor een bespreking van de literatuur, wetgeving 

en rechtspraak aangaande het voorzorgsbeginsel, Faure en Vos (red.), 2003. 
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De Verordening vervangt tevens de na de BSE crisis aangescherpte regelgeving 
over de wetenschappelijke comités en richt een nieuw agentschap op, de EFSA. 
Dit agentschap moet voor (nog) meer en onafhankelijke deskundigheid zorgen 
en effectieve contacten bewerkstelligen met vertegenwoordigers van consu-
menten, producenten, verwerkers and andere belangengroepen.20 

 
Vertrouwen en onpartijdigheid: de beginselen van openbaarheid en participatie 

Regelgevers plegen problemen vaak als wetenschappelijke aangelegenheden af 
te doen terwijl ze veel meer dan alleen wetenschappelijke overwegingen behel-
zen (Jasanoff 1990). Waar in zulke gevallen bij het definiëren van problemen 
geen rekening wordt gehouden met morele, sociale, ethische en andere overwe-
gingen, leidt dit, volgens de Select Committee on Science and Technology van 
de Britse House of Lords, tot een zekere ‘vijandigheid’, en een vertrouwenscri-
sis is dan veelal het gevolg (Bal e.a. 2002). Ook de bevindingen van het Medina 
Ortega Rapport brachten het politieke karakter van de wetenschappelijke advi-
sering in de EU aan het licht, hetgeen leidde tot een roep om meer transparantie 
en democratisering van het EU beleid. 

 
Openbaarheid 
Het beginsel van transparantie heeft, volgens de rechtspraak van het Europese 
Gerecht van Eerste Aanleg, tot doel burgers een zo ruim mogelijke toegang tot 
informatie te verschaffen, ‘teneinde het democratische karakter van de instel-
lingen en het vertrouwen van het publiek in het bestuur te versterken’.21 Na de 
BSE crisis bleek dat juist op dit punt de EU regelgeving en praktijk nogal wat 
te wensen over lieten.  

De nieuwe levensmiddelenregelgeving probeert daarom meer openheid te 
geven in zowel risicobeoordeling als -management. De nieuwe wetgeving be-
paalt voor de risicobeoordeling dan ook dat EFSA zijn werkzaamheden in een 
hoge mate van transparantie moet verrichten.22 De adviezen van het weten-
schappelijk comité en de panels moeten direct na goedkeuring ervan openbaar 
worden gemaakt (meestal op de website), waarbij minderheidsstandpunten 

                                                           
20  Art. 42, Verordening 178/2002. 
21  Zie o.a. Zaak T-174/95, Svenska Journalistförbundet tegen Raad van de Europese 

Unie, Jur. 1998 II-02289, para. 66 en T-14/98, Heidi Hautala tegen Raad van de Eu-
ropese Unie, Jur. 1999 II-02489, para. 83. Zie ook Lenaerts 2004. Art. I-50 lid 1 van 
de nieuwe Grondwet benadrukt het tweeledig karakter van het concept open-
baarheid, het moet goed bestuur bevorderen en participatie van de ‘civil society’ ga-
randeren, zie de definitieve tekst van de Grondwet, 29 oktober 2004, CIG 87/2/04, 
REV 2. Belangrijk hier is dat dit beginsel ook expliciet van toepassing wordt ver-
klaard op agentschappen. Zie in het algemeen Peters, 2004. 

22  Art. 38 -41, Verordening 178/2002. Zie ook impliciet Verordening (EG) nr. 
1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het pu-
bliek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, PbEG 
L 145/43. 
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moeten worden vermeld.23 Tevens heeft EFSA een register van de adviezen 
ingesteld, dat voor iedereen toegankelijk is.24 Interessant is dat EFSA zelf 
claimt transparant te zijn terwijl besluitvorming in EFSA grotendeels aan het 
publieke oog wordt onttrokken. Deze transparantie wordt geclaimd met een 
beroep op de openbaarheid van zijn adviezen, die in sommige gevallen van 
commentaar kunnen worden voorzien. Transparantie van EFSA wordt zo na-
drukkelijk niet gepresenteerd als het opheffen van het verschil van wat voor en 
achter de coulissen van een theateropvoering gebeurt, om de metafoor van Hil-
gartner te gebruiken (Hilgartner 2000) maar als het creëren van publieke ruim-
tes waarin standpunten en meningsverschillen kunnen worden uitgewisseld en 
bediscussieerd.25 

Bij risicomanagement is vooral de comitologieprocedure transparanter ge-
worden. Hoewel het nieuwe comitologiebesluit van 1999 niet een direct gevolg 
was van de BSE crisis, is het besluit er mede op gericht meer openbaarheid in 
de procedures te brengen. Het verplicht zo de comitologie comités een regle-
ment op te stellen en de regels van toegang tot documenten ook op documenten 
van comités toe te passen.26 Bovendien moet de Commissie het Parlement in-
formeren over de agenda’s van de comités, de ontwerpbesluiten die de Com-
missie naar de comités stuurt, de resultaten van de stemmingen, en is ze ver-
plicht een samenvatting te maken van hetgeen besproken is tijdens de vergade-
ringen en een lijst van de leden van comités op te stellen. De Commissie moet 
tevens jaarlijks over het functioneren van de comités rapporteren.  

In de praktijk prijzen vele actoren, in het bijzonder EFSA en Commissie 
functionarissen, de verhoogde transparantie met betrekking tot risicobeoorde-
ling en -management. Zo zijn vele documenten, waaronder ook de notulen van 
de vergaderingen van het permanente Comité inzake de voedselketen en de 
dierlijke gezondheid, op het Internet te vinden. Sommige belangengroeperingen 
zijn echter iets minder enthousiast over de openheid van de besluitvormings-
procedure. Openbaarheid laat, naar hun mening, nog veel te wensen over, voor-
al met betrekking tot comitologie. Regelgeving via comitologie komt, volgens 
hen, nog steeds op een onduidelijke manier tot stand en notulen van de verga-
deringen van het Permanent Comité worden pas laat op het Internet gezet. Bo-
vendien vinden ze het moeilijk om een algemeen beeld te krijgen van de gehele 
besluitvormingsprocedure en om te bepalen in hoeverre de Commissie rekening 

                                                           
23  Art. 38(1b), Verordening 178/2002. 
24  Op grond van art. 2 van Verordening 1304/2003 van de Commissie inzake de door 

de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid gevolgde procedure bij haar voorge-
legde verzoeken om wetenschappelijk advies (PbEG 2003, L185/6). Zie het register: 
http://www.efsa.eu.int/register/qr_panels_en.html. 

25  Zie in de context van de Gezondheidsraad, R. Bal, W. Bijker en R. Hendriks, 2002, 318. 
26  Raadsbesluit 99/468/EG, (1999) PbEG L 184/23. Zie ook impliciet Verordening 

(EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van 
het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, 
PbEG L 145/43. 
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heeft gehouden met het advies van EFSA (Vos e.a. 2005). De behoefte aan 
meer openheid wordt dus door belanghebbenden nog altijd gevoeld.  

In tegenstelling tot transparantie in de zin van toegang tot documenten, is de 
vraag naar het openstellen van bijeenkomsten van communautaire organen en 
comités nog altijd omstreden. Op dit moment zijn deze bijeenkomsten zowel 
voor risicobeoordeling als risicomanagement, anders dan in het geval van de 
Amerikaanse ‘sunshine committees’,27 nog altijd besloten.28 In de literatuur 
wordt vaak gewezen op het bekende dilemma tussen een democratisch en een 
technocratisch besluitvormingsproces. Enerzijds brengt het openstellen van 
bijeenkomsten waarin wetenschappelijk adviezen worden geformuleerd met 
zich mee dat er te veel druk zou kunnen worden uitgeoefend op de wetenschap-
pers waardoor besluitvorming zou worden verlamd. Bijvoorbeeld, in een volle-
dig voor iedereen opengestelde adviesprocedure in de Verenigde Staten leidde 
de openheid er toe dat een bepaalde commissie gedurende het adviesproces 
onder grote druk kwam te staan van belangengroeperingen en politieke lobby’s, 
waardoor, naar oordeel van de voorzitter van de Gezondheidsraad, André 
Knottnerus, die commissie de koers uit het oog verloor en geen zinvol advies 
meer kon uitbrengen.29 Gezien het feit dat juist in de BSE crisis, wetenschap-
pers van de verschillende wetenschappelijke comités sterk onder druk waren 
gezet, lijkt het op dit moment niet raadzaam om dergelijke bijeenkomsten open 
te stellen.  

Anderzijds zou juist het niet openstellen een zuiver technocratische benade-
ring kunnen bevorderen, wat ook weer niet wenselijk is (Bal e.a. 2002). Om 
toch meer inzicht te krijgen in hetgeen gebeurt in de wetenschappelijke panels 
en het wetenschappelijk comité van EFSA, zou hier allereerst kunnen worden 
gedacht aan het openbaar maken van de z.g. ‘terms of reference’ waarin de 
Commissie het probleem definieert waarop EFSA vanuit wetenschappelijk oog-
punt EFSA een antwoord moet geven (probleemdefiniëring of ‘framing’). Ook 
zou een bepaalde vorm van participatie van de stakeholders tegenwicht kunnen 
bieden voor het niet openstellen van bijeenkomsten. Een aanzet daartoe is voor 
wat betreft de risicobeoordelingen al door EFSA zelf gemaakt die regelmatig 
met de stakeholders samenkomt (zie onder partcipatie). Ook voor de besluit-
vormingsprocedure wijst de nieuwe levensmiddelenwetgeving in die richting. 
Zo ziet het beginsel van transparantie eigenlijk toe op zowel het raadplegen als 
het informeren van het publiek.30  

                                                           
27  Zie de US Freedom of Information Act (‘FOIA’), 5 U.S.C. § 552; de Federal Advi-

sory Committee Act (FACA), 5 U.S.C. a II en de Government in the Sunshine Act, 
gecodificeerd in 5 U.S.C. section 552b. 

28  Voor wat betreft de raad van bestuur van de EFSA, die niet direct betrokken is in het 
beoordelen van risico’s, wordt een uitzondering gemaakt. De Verordening bepaalt 
nadrukkelijk dat bijeenkomsten van de raad in het openbaar worden gehoudenArt. 
38 lid 2, Verordening 178/2002, . Zie http://www.efsa.eu.int. 

29  R. Bal, W. Bijker en R. Hendriks, 2002, 315. 
30  De Verordening bepaalt dus dat het publiek bij de opstelling, beoordeling en herzie-

ning van de levensmiddelenwetgeving rechtstreeks of via representatieve organen op 
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Participatie 
Participatie in de besluitvorming en het formuleren van een wetenschappelijk 
advies is zoals gezegd een belangrijk element van vertrouwen.31 Naast deze 
meer instrumentele functie – participatie als vertrouwenwekkend mechanisme – 
heeft participatie ook een meer normatieve functie, namelijk het vergroten van 
het democratische gehalte van de besluitvorming. Participatie heeft tevens een 
functie van materiële aard, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de be-
slissing (zie o.a. Stirling 2004). Verschillende studies over o.a. BSE, benzeen, 
hormonen en astbest, benadrukken voornamelijk de instrumentele en kwalita-
tieve functies van participatie. Ze wijzen er allereerst op dat op deze manier 
informatie kan worden ingewonnen ten behoeve van het te voeren beleid, ter-
wijl het ook het vertrouwen van het publiek kan vergroten in de regelgevers 
zonder dat innovatie wordt tegengegaan of dat wetenschap wordt gecompromit-
teerd. Tevens stellen ze dat het betrekken van de ‘stakeholders’ bij het formule-
ren van wetenschappelijke adviezen ook zou kunnen leiden tot betere weten-
schappelijke resultaten (Harremoës 2002).  

Na de uitbraak van de BSE crisis werd alom de wens geuit om meer partici-
patie te bewerkstelligen en met allerlei participatieve modellen te experimente-
ren, zoals consensus conferenties, lekenpanels, burgerjury’s (zie Klinke).32 Bal 
et al. noemen deze plannen een ‘ware revolutie’(Bal e.a. 2002). Op EU niveau 
zijn deze plannen nog niet vaak in praktijk gebracht. Dit heeft te maken met het 
feit dat op dit moment participatie van belanghebbenden of burgers in beleids-
relevante wetenschap nog altijd omstreden is. Hierbij wordt vooral gevreesd dat 
hierdoor de objectiviteit van het wetenschappelijk advies in het gedrang komt 
(Bal e.a. 2002). Echter, zoals ik eerder opmerkte, als we hier geen vorm van 
participatie toelaten, leidt dit weer tot een sterke technocratisering van het be-
leid, waarbij te veel zeggenschap wordt overgelaten aan wetenschappers. Net 
als openbaarheid, is ook participatie het balanceren op een dun koord. Partici-
patie lijkt hier in ieder geval noodzakelijk en onomstreden vanwege het kwali-
teitsverhogend karakter. Kennis aangedragen door industrie of door leken ten 
behoeve van risicobeoordelingen kan alleen maar de kwaliteit van de risicobe-
oordelingen door wetenschappers verbeteren. Dit wordt ook door beleidsme-
dewerkers van zowel de Commissie als de EFSA erkend (Vos e.a. 2005). Om 
de kennis van EFSA zoveel mogelijk te vergroten en dus de kwaliteit van de 

                                                                                                                                 
een openbare en transparante wijze moet worden geraadpleegd, ‘behalve wanneer 
zulks om redenen van urgentie onmogel�k is’. Art. 9, Verordening 178/2002, . 

31  Zie bijv. het rapport van de werkgroep ‘Democratising expertise and establishing 
scientific reference systems’ (Groep 1b), (rapporteur Liberatore), European Com-
mission, 2001: http://europa.eu.int/comm/governance/areas/group2/report_en.pdf 

  en de conclusies van de conferentie ‘Science and Governance in a Knowledge Soci-
ety: the Challenge for Europe’, georganiseerd door DG Joint Research Centre en DG 
Research, Brussel, 16-17 oktober 2000, 2:  

 http://europa.eu.int/comm/governance/areas/group2/contribution_en.pdf. 
32  Zie bijv. de Europese Commissie, Europese governance - Een witboek, 11. 
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risicobeoordeling te verhogen, stimuleren sommige Commissie functionarissen, 
bijvoorbeeld, verschillende belanghebbenden om relevante informatie aan 
EFSA op te sturen (Vos & Wendler). 

Echter het daadwerkelijk participeren in de totstandkoming van de risicobe-
oordeling brengt weer risico’s met zich mee voor de ‘sound science’ van een 
dergelijk advies, door het mogelijkerwijs onder druk zetten van de wetenschap-
pers. Zoals hierboven al vermeld, wordt dit dilemma voor wat betreft voedsel-
veiligheid door EFSA aangepakt door regelmatig met belanghebbenden samen 
te komen in z.g. ‘stakeholder colloquia’ en verschillende onderwerpen te be-
spreken.33 Tevens heeft EFSA, onder druk van de stakeholders, recentelijk een 
meer gestructureerde aanpak van stakeholder participatie opgezet door middel 
van het Stakeholder Consultative Platform.34 Dit platform probeert een dialoog 
tussen de EFSA en de belanghebbenden te bewerkstelligen. EFSA probeert zo 
enkele publieke ruimtes in te richten voor discussie met de stakeholders. Hier-
naast heeft iedereen ook de mogelijkheid om commentaar te leveren op advie-
zen van EFSA ten aanzien van bijvoorbeeld genetisch gemodificeerd voedsel, 
zij het dat dit commentaar aan de Commissie moet worden gezonden.35 Hier-
mee wordt een ‘public notice and comment’ procedure (Breyer&Stewart 
1995)36 gecreëerd. Meer participatie om de kwaliteit van zowel wetenschap als 
besluitvorming te verhogen zou ook kunnen worden bevorderd door het laten 
deelnemen van de stakeholders in de probleemdefiniëring (‘framing’) en het 
opstellen van de ‘terms of reference’ door de Commissie, die hierbij ook over-
legt met de EFSA.  

Participatie in besluitvorming ligt iets gemakkelijker dan participatie in we-
tenschap, maar levert nog altijd verschillende problemen op. In het algemeen 
wordt aangenomen dat belanghebbenden meer moeten worden betrokken bij de 
besluitvorming. Het is echter omstreden of en in hoeverre burgers hierbij moe-
ten worden betrokken. Bovendien bestaat er geen overeenstemming over welke 
belanghebbenden zouden moeten deelnemen en in welke mate. Tevens doet 
zich hier het alom bekende probleem van de representativiteit voor, dat nog 
duidelijker wordt gevoeld in Europese context. Op Europees niveau kiest de 
Commissie er dan ook voor om algemene raadplegingsprocedures te volgen, 
waarbij een ieder wordt uitgenodigd om op een bepaald beleidsvoornemen te 
reageren.37  
                                                           
33  Tevens is de samenstelling van de raad van bestuur van EFSA van belang, waar ook 

vier leden zitting hebben die afkomstig zijn uit organisaties die de consumenten en 
andere belangengroepen met betrekking tot de voedselketen vertegenwoordigen. 

34  Zie MB 20.06.2005 – 8, Stakeholder Consultative Platform, document for the 20th 
Management Board meeting - 20 June 2005 in Parma. 

35  Art. 6(7), Verordening 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake 
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PbEG 2003, L268/1). 

36  5 USC Sec. 553(c).  
37  Ze maakt bijvoorbeeld volop gebruik van groenboeken en witboeken (bijv. het 

Groenboek over de algemene beginselen van het levensmiddelenrecht, en het Wit-
boek over Voedselveiligheid, ), mededelingen, discussiepapers en z.g. ‘reflectiepa-
pers’ (bijv. Discussion Paper on the Implementation of Regulation 258/97, juli 2002: 
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Tevens maakt ze gebruik van een meer geïnstitutionaliseerde vorm van 
raadpleging van belanghebbenden op het gebied van voedselveiligheid door 
middel van de recentelijk opgerichte Adviesgroep voor de Voedselketen en de 
Gezondheid van dieren en planten, dat bestaat uit maximaal 45 vertegenwoor-
digers van organisaties op Europees niveau.38 De hierboven geschetste proble-
men rond de participatie van belanghebbenden worden hierbij ‘opgelost’ door 
het stellen van een aantal criteria waaraan de organisaties die willen deelnemen 
moeten voldoen, zoals het algemene karakter van de behartigde belangen, ver-
tegenwoordiging in alle of de meeste lidstaten, en een permanente organisatie 
op Europees niveau met directe toegang tot de expertise van de leden voor het 
opstellen van gecoördineerde en snelle reacties. Het gaat hier niet om participa-
tie in de besluitvormingsprocedures van specifieke besluiten maar om een bre-
dere vorm waarbij de Commissie twee keer per jaar met deze belanghebbenden 
samenkomt om een aantal belangrijke zaken door te spreken.39 Het moet wor-
den afgewacht of dit initiatief succesvol is en in ieder geval het vertrouwen van 
de stakeholders weer kan herstellen. Ook al hebben met de vijf belangrijkste 
stakeholders,40 waaronder vertegenwoordigers van voedsel- en drankenindu-
strie, boeren en consumenten, veel hoop gevestigd op deze meer geïnstitutiona-
liseerde vorm van participatie, ze hebben intussen ook zelf een forum opgericht 
waarbij ze drie tot vier keer per jaar samenkomen om de belangrijkste zaken 
door te spreken (Vos e.a. 2005).  

Op basis van recent empirisch onderzoek, blijkt dat participatie van belang-
hebbenden in de afzonderlijke besluitvormingsprocedure sterk afhangt van de 
individuele Commissie functionarissen (Vos e.a. 2005). Het is duidelijk dat dit 
tot willekeur kan leiden. Het verdient daarom aanbeveling hier een meer ge-
structureerde aanpak aan te brengen. Welke vorm dit precies moet aannemen, 
hangt af van de vraag waarom participatie wenselijk wordt geacht (louter in-
                                                                                                                                 

http://europa.eu.int/comm/food/fs/novel_food/discussion_en.pdf). Vervolgens heeft 
ze een on-line systeem voor raadpleging ontwikkeld, ‘Uw Stem in Europa’ (zie: 
http://europa.eu.int/yourvoice/index_nl.htm), waar ook de specifieke raadplegingen 
op het gebied van voedselveiligheid zijn ondergebracht (Zie: 
http://europa.eu.int/comm/food/consultations/index_en.htm).  

38  Besluit van de Commissie 2004/613/EG, tot oprichting van de adviesgroep voor de 
voedselketen en de gezondheid van dieren en planten (PbEG 2004 L 275/17). Zie 
reeds actie nr. 81 van het actieplan genoemd op pagina 61 in de bijlage bij het Wit-
boek over Voedselveiligheid, ./////. Zie ook Art. 3 lid 12, Verordening 178/2002 dat 
vereist dat ‘de beleidsalternatieven in overleg met de belanghebbenden tegen elkaar 
worden afgewogen’. Hiermee lijkt de Commissie, na een lange periode van inactivi-
teit van het voormalige Raadgevend Comité voor levensmiddelen, toch het nut van 
een dergelijke raadpleging te erkennen. Zie Vos 1999. 

39  Wellicht worden werkgroepen opgericht die vaker samen zullen komen. 
40  De European Consumer organisation, BEUC, de Committee of Agricultural organi-

sations in the European Union en de General Committee for Agricultural Coopera-
tion in the European Union (COPA- COGECA), de Confederation of Food and 
Drink Industries of the EU (CIAA), EuroCommerce, European Feed Manufacturers’ 
Federation (FEFAC) en de European Liaison Committee for the Agri-Food Trade 
(Celcaa). 
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strumenteel, of kwalitatief of democratie-verhogend). Vanzelfsprekend kan 
hierbij niet worden afgedaan aan de rechten van de direct belanghebbenden op 
grond van de beginselen van behoorlijk bestuur om in de beslissingsprocedure 
van besluiten die hen direct raken gehoord te worden. 
 
Vertrouwen en deskundigheid: het beginsel van onafhankelijkheid 

Het probleem van deskundigheid en onafhankelijkheid van wetenschappers is 
welbekend. Al sinds de 1970-er jaren heeft de Commissie gewerkt met weten-
schappelijke comités om advies in te winnen over technische en wetenschappe-
lijke aangelegenheden. Onafhankelijkheid van de leden van deze comités was 
in verschillende opzichten problematisch gebleken: ze waren Lidstaat gebonden 
(ieder land een wetenschapper, waarbij de grote Lidstaten twee wetenschappers 
konden benoemen), ze kregen een geringe onkostenvergoeding, waardoor het 
moeilijk was goede wetenschappers als leden te krijgen, de afzonderlijke Direc-
toraten-generaal van de Commissie waren verantwoordelijk voor het beheer 
van deze comités, hetgeen soms een belangenverstrengeling teweeg bracht 
(bijv. landbouw v. gezondheid),en in de jaren voor de uitbraak van de BSE cri-
sis waren leden van zowel het toenmalige wetenschappelijk veterinair comité 
en het permanent veterinair comité onder zware politieke druk gezet.41  

Het Medina Ortega Rapport kwam dan ook met belangrijke aanbevelingen 
om het totstandkomen van de beleidsrelevante wetenschap te verbeteren, o.a. 
door middel van het verbeteren van de benoemingsprocedure van de leden van 
de wetenschappelijke comités, het waarborgen van de onafhankelijkheid van de 
leden en het comité, het vastleggen van minderheidsstandpunten, het vastleggen 
van procedures voor de terugbetaling van reis- en verblijfkosten voor deelne-
mers, en het geven van een vergoeding aan wetenschappers. 

Met de oprichting van een duidelijk zichtbare en onafhankelijke autoriteit, 
de EFSA, in 2002 wordt het vertrouwensprobleem grondig aangepakt door 
meer openheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van wetenschappelijke 
adviezen te beloven (zoals aanbevolen door James e.a. 1999 en zie ook Randall 
2001). De oprichting van EFSA voorziet tevens in de behoefte aan snelle, be-
trouwbare en gefundeerde wetenschappelijke adviezen op het terrein van voed-
selveiligheid door eigen wetenschappelijk personeel aan te trekken.42  

De deskundigheid van de wetenschappelijke adviezen wordt allereerst ver-
groot door de nationaliteitscriteria af te schaffen en te vervangen door strikte en 
objectieve criteria.43 Wel wordt gelet op spreiding van de expertise over ver-
                                                           
41  Medina Ortega rapport, supra noot 2. 
42  Zie ‘Joint Conference on the EU and Food Security: Lessons to be learned from the 

BSE crisis’ (Brussel 30 november en 1 december 1998):  
 http://www.europarl.eu.int/conferences/bse/cre-toc_en.htm.  
43  In tegenstelling tot de situatie voor de BSE crisis, worden zo de leden van de panels 

en het comité niet langer vanwege hun nationaliteit maar vanwege hun deskundig-
heid, onafhankelijkheid en expertise geselecteerd. Zie Besluit van de Raad van 15 
juli 2002 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Europe-
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schillende disciplines en (in sommige gevallen zelfs niet EU) nationaliteiten.44 
Dit laatste lijkt in strijd te zijn met de eis om leden alleen vanwege hun deskun-
digheid en ervaring te benoemen�zodat wetenschappelijke deskundigen, na een 
open sollicitatieprocedure worden geselecteerd op grond van hun deskundig-
heid, kennis, onafhankelijkheid en ervaring.45 Om de onafhankelijkheid van de 
EFSA te waarborgen worden de leden van het wetenschappelijk comité en de 
panels allereerst verplicht onafhankelijk ‘van elke invloed van buitenaf’ te han-
delen.46 Ze zijn dan ook verplicht een verklaring over hun belangen af te leg-
gen.47

�Met de toekenning van een vergoeding van � 300 per dag, wordt getracht 
de onafhankelijkheid en deskundigheid van de leden te garanderen en zo de 
banden met de industrie of autoriteiten losser te maken.  

Onafhankelijkheid van de Commissie wordt bewerkstelligd door de zelf-
standige administratieve structuur van EFSA te creëren die de Commissie niet 
langer beheert. Deze structuur verhindert echter niet dat in praktijk een ‘grijze 
zone’ van hechte samenwerking en overleg tussen de EFSA en de Commissie 
bestaat (Vos e.a. 2005) hetgeen echter in beginsel niet aan EFSA’s onafhanke-
lijkheid hoeft af te doen. 

 
Tot slot 

Tot slot enkele algemene overwegingen. Het nieuwe EU levensmiddelenbeleid 
is ogenschijnlijk transparanter geworden en laat meer participatie toe, hetgeen 
belangrijke factoren zijn in streven naar herstel van vertrouwen. Er worden 
meer documenten op het Internet gezet, door het openbaar maken van de agen-
da’s en notulen worden de activiteiten van het Permanent Comité en de Com-
missie zichtbaarder, etc. Aan de andere kant, is deze transparantie nog niet ge-
noeg volgens sommige stakeholders. Deze zouden een beter beeld willen krij-
gen van de gehele besluitvormingsprocedure. Transparantie lijkt er zo alleen te 
zijn voor degenen die actief naar de informatie zoeken. Het moet worden ge-
zegd dat ook al zijn veel documenten op het Internet te verkrijgen, de relevante 
websites vaak niet volledig of sterk verouderd zijn.  

                                                                                                                                 
se Autoriteit voor voedselveiligheid (PbEG 2002, C 179/9). Wel wordt gelet op 
spreiding van de expertise over verschillende disciplines en (in sommige gevallen 
zelfs niet EU) nationaliteiten.  

 Zie http://www.efsa.eu.int/mboard/members/catindex_en.html. Dit laatste lijkt in 
strijd te zijn met de eis om leden alleen vanwege hun deskundigheid en ervaring te 
benoemen zodat wetenschappelijke deskundigen, na een open sollicitatieprocedure 
worden gebenoemd door de Raad van bestuur van EFSA op grond van hun deskun-
digheid, kennis, onafhankelijkheid en ervaring. 

44  Zie http://www.efsa.eu.int/mboard/members/catindex_en.html. 
45  Ze worden door de raad van bestuur worden benoemd. 
46  Art. 37, Verordening 178/2002, supra noot 6. 
47  Alhoewel er (nog) geen interne richtsnoeren bestaan over welke rol de leden spelen, 

die bepaalde belangen hebben, in het verdere verloop van de risicobeoordeling. Zie 
http://www.efsa.eu.int/about_efsa/structure/who_is_who/catindex_en.html. Zie de 
kritiek hierop geuit door Friends of the Earth Europe 2004. 
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Tevens blijft de vraag, of vergaderingen van de Commissie, comitologie 
comités en de afzonderlijke panels van EFSA vertrouwelijk moeten blijven of 
openbaar moeten worden gemaakt, omstreden. Heet hangijzer vormt de vraag 
of het inherente politieke karakter van wetenschappelijke advisering, ook ex-
terne politieke inmenging behoeft. Interessant voor deze discussie is de transpa-
rantie claim van EFSA, terwijl besluitvorming in EFSA grotendeels in besloten 
kringen plaatsvindt. EFSA benadrukt hierbij het naar buiten brengen van zijn 
teksten, die het publiek in sommige gevallen van commentaar kan voorzien. 
Deze praktijk doet denken aan wat Hilgartner en Bal, Bijker en Hendriks heb-
ben beschreven als de theatermetafoor. Transparantie van EFSA wordt zo niet 
gepresenteerd als het opheffen van het verschil van hetgeen voor en achter de 
coulissen van een theateropvoering gebeurt, maar als het creëren van publieke 
ruimtes waarin verschillende standpunten kunnen worden besproken.  

Deze inzichten van de theatermetafoor zouden een leidraad kunnen zijn bij 
het beantwoorden van de vraag in welke mate wetenschappelijke advisering 
transparant moet zijn en zouden ons enige houvast kunnen geven bij de beant-
woording van de vraag of en in hoeverre stakeholders of burgers zouden moeten 
deelnemen aan het formuleren van een wetenschappelijk advies. Het erkennen 
van het hele proces van wetenschappelijke advisering en dus dat er niet alleen een 
‘frontstage’ maar ook een ‘backstage’ van EFSA is, zou in eerste instantie kun-
nen leiden tot de vraag naar meer transparantie van wat achter de coulissen ge-
beurt en meer participatie in de wetenschappelijke advisering en dus tot het ver-
vagen of opheffen van het verschil tussen ‘frontstage’ en ‘backstage’. Op grond 
van verschillende studies over andere wetenschappelijke instellingen (Bal e.a. 
2002), moet echter worden geconcludeerd dat het belangrijk is dat niet een te 
grote rol wordt toegekend aan belanghebbenden in het wetenschappelijke advise-
ringsproces van EFSA, aangezien daardoor zijn onafhankelijke positie zou kun-
nen worden aangetast. En, dit laatste is juist weer belangrijk voor het vertrouwen 
dat burgers al dan niet via de stakeholders hebben in dit orgaan en de beslissingen 
die worden aangenomen op basis van zijn wetenschappelijke advies. Participatie 
van deze belanghebbenden is vooral van belang in het besluitvormingsproces van 
de Commissie. Niettemin zou participatie in beleidsrelevante wetenschap onder 
bepaalde omstandigheden en voorwaarden toch ook mogelijk moeten zijn. Ge-
zien het intrinsieke politieke karakter van een advies, zouden ook maatschappe-
lijke aspecten hierin een rol moeten spelen. Hierbij moet worden gedacht aan de 
praktijken die EFSA er nu op nahoudt, zoals het houden van colloquia over speci-
fieke onderwerpen met de stakeholders en de tweejaarlijkse bijeenkomsten met 
het Consultative Platform, die al een meer maatschappelijke input in het werk van 
EFSA mogelijk maken. Belangrijk is bij het vasthouden aan de scheiding tussen 
wat voor en achter de coulissen van EFSA gebeurt, dat niet geheimzinnig wordt 
gedaan over wat achter de schermen gaande is, hetgeen desastreus voor het ver-
trouwen van burgers en stakeholders zou zijn. Transparantie over de argumenten 
die zijn gebruikt en de gevolgde procedures moeten waarborgen dat er geen wil-
lekeur of koehandel plaatsvindt. Dit alles zou alleen maar het vertrouwen in de 
wetenschap en de daarop gebaseerde regelgeving kunnen vergroten.  



 

Een nieuwe ordening: 
een verkenning van de relatie tussen  

veiligheid, recht en vertrouwen 

Hans Boutellier 

Het recht mag zich verheugen in een ongekende populariteit. Dit geldt meer in 
het bijzonder voor het strafrecht. Het regelmatig klokken van het journaal leert 
dat vaak meer dan de helft van uitzendtijd wordt besteed aan onderwerpen die 
direct in verband staan met het justitiële domein. Vrijspraak voor verdachten 
van terrorisme, liquidaties in de onderwereld, een ontsnapte tbs’er, een fatale 
brand in het cellencomplex op Schiphol – de variatie van onderwerpen is 
enorm, maar er is telkens wel een relatie met de rechtshandhaving aan te geven. 
Het strafrecht wint het in aandacht vaak van de politiek, het buitenland of ande-
re beleidsdomeinen. In de relatief chaotische tijden die we thans beleven is het 
recht bij uitstek de institutie waar we ons druk om maken. 

De tijd dat recht een rustig bezit1 kon worden genoemd ligt dus ver achter 
ons. Recht is voorwerp van politieke en culturele strijd geworden. De hoge in-
zet van het recht vloeit voort uit drie factoren: popularisering, instrumentalise-
ring en politisering. Deze ‘pip-factoren’ laten zich op de volgende wijze om-
schrijven: burgers wegen ‘de producten’ van het rechtssysteem steeds meer af 
tegen het eigen rechtsgevoel; het recht raakt onderworpen aan de doelrationele 
criteria van effectiviteit en efficiëntie; de politiek beperkt zich niet langer tot de 
wetgeving, maar maakt ook de rechtstoepassing tot voorwerp van debat. Aan de 
soliditeit van de democratische rechtsstaat, die kan worden beschouwd als 
schitterend hoogtepunt van de moderniteit, wordt dan ook steeds openlijker 
getwijfeld (bijvoorbeeld Kinneging 2005, deel 3, maar ook WRR 2002).2 

Deze toestand roept de vraag op naar de verhouding van het recht met de 
samenleving. Het rechtssysteem is idealiter de geobjectiveerde uitdrukking van 
de morele orde in de samenleving; daardoor krijgt het vervolgens een ordenend 
effect. Recht vormt zowel de articulatie als de codificatie van hetgeen als nood-
zakelijk en wenselijk wordt ervaren. Daaraan ontleent het zijn legitimiteit als 
het aankomt op handhaving ervan. Burgers zijn bereid zich te onderschikken 
aan de wet omdat zij zich er door beschermd weten. Deze virtuele contractsre-
                                                           
1  Deze beroemde typering is van Paul Scholten die het Burgerlijk Wetboek van 1838 

vergeleek met een oud, groot huis met vele gebreken, maar waarin men zich toch 
thuis voelt: een rustig bezit. 

2  De reden voor twijfel verschilt: waar de WRR wijst op internationalisering en indi-
vidualisering als ondermijnende krachten, is voor Kinneging de geleidelijke teloor-
gang van de Trias Politica het probleem. 
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latie (beargumenteerd door de verlichtingsfilosofen) is aan het eind van de 
twintigste eeuw onder druk komen te staan.  

Maar een samenleving die steeds meer gaat leunen op haar rechtssysteem 
dreigt het te verpletteren. Het bezwijkt onder hooggespannen verwachtingen, 
overvraging en bijbehorende teleurstellingen. Maar zijn er dan ook andere vor-
men van morele ordening mogelijk? Er is niet voor niets steeds meer aandacht 
voor civiele ordeningsmechanismen, zoals sociaal kapitaal, sociale controle, 
zelfredzaamheid en conflictbemiddeling.3 In deze bijdrage wil ik de relatie tus-
sen civiele ordening en de rechtsorde onderzoeken vanuit het perspectief van de 
veiligheid. Meer in het bijzonder gaat het om de rol die sociaal vertrouwen 
daarin speelt: kan de huidige veiligheidscultuur wellicht op een nieuwe manier 
worden begrepen? Ik vertrek bij het vertrouwen in het strafrechtssysteem aan 
de hand van een recent incident. 

 
De januskop van het strafrecht 

Het publieke debat stond in nazomer van 2005 weer eens in het teken van een 
incident in de strafrechtelijke handhaving. Door toedoen van politiepsycholoog 
Timmerman werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie in de zaak Nienke 
Kleis – ook bekend als de Schiedamse parkmoord – steken had laten vallen. 
Aanwijzingen voor gerede twijfel aan de schuld van Cees B., eerder veroor-
deeld voor de moord, bleken te zijn achtergehouden. Het OM had de zaak voor 
de rechter gepresenteerd zonder de kanttekeningen die bij het bewijsmateriaal 
konden worden geplaatst. Meer in het bijzonder betrof het de DNA-sporen van 
een derde op het moordwapen – een veter. Ook besteedde het OM geen aan-
dacht aan de afwijkende getuigenverklaring van het tweede slachtoffer, dat de 
moordpartij had weten te overleven. 

Het gaat hier niet om deze zaak op zichzelf.4 Het gaat zelfs niet om het feit 
dat voor de zoveelste keer sprake was van een crisissituatie rond Justitie – daar-
aan zijn we zo langzamerhand immers gewend geraakt. David Garland (2001: 
19-20) spreekt van een permanente crisissfeer rond de strafrechtelijke handha-
ving. Deze is volgens hem zelfs in een gevarenzone beland vanwege de risi-
co’s, schandalen en kostenstijgingen waardoor de justitiële autoriteiten syste-
matisch aan vertrouwen inboeten. Waar het hier wel om gaat is de richting van 
de kritiek in de Nienke-zaak . Justitie werd dit keer niet geattaqueerd op te laks, 
te laat of te weinig krachtdadig optreden, maar op het tegendeel daarvan. De 
pip-factoren wezen de andere kant op: het OM was te voortvarend opgetreden. 

Dit geluid werd in Nederland sinds de commissie Van Traa niet meer ge-
hoord. Vanzelfsprekend is er het werk van de rechtspsychologen Van Koppen, 
Wagenaar en Crombag. Zij leveren aanhoudend commentaar op de onzorgvul-
digheid in dubieuze zaken (1992). Maar hun geluid verstomt in de aanhoudende 
storm van verontwaardiging over het tekort aan strafrechtelijke handhaving. De 

                                                           
3  Zie bijvoorbeeld Lünnemann, Boutellier e.a. (2005). 
4  Zie voor een gedetailleerde beschrijving Van Koppen 2003. 
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publieke opinie keert zich vooral tegen een te grote zorgvuldigheid van de 
strafrechtspraak (bijvoorbeeld naar aanleiding van vormfouten of in gevallen 
van eigenrichting). Maar met de Schiedamse parkmoord werd de keerzijde van 
een te voortvarende vervolging zichtbaar. De magistratelijke rol van de officier 
van Justitie werd min of meer herontdekt. Zelfs kamerleden die eerder hadden 
beweerd dat het ten onrechte vastzetten van een persoon altijd nog beter was 
dan een aanslag, stonden op hun achterste benen. 

Het incident is betekenisvol omdat het aangeeft dat het vertrouwen in het 
strafrechtelijk bedrijf twee kanten kent. Binnen de politieke arena is het recht 
gevoelig voor de populistische roep om meer en hardere strafrechtelijke inter-
venties. Gerede twijfel scoort niet binnen een dergelijke benadering, hetgeen 
een serieuze bedreiging vormt voor de waarheidsvinding. Maar met dit incident 
werd duidelijk dat vertrouwen in het rechtssysteem ook is gebaseerd op de on-
afhankelijkheid van de rechter en de rechtsbescherming van de verdachte. Dat 
is niet louter een zaak van strafrechtsgeleerden. Het wijst met ander woorden 
vooral op het tweeledige karakter van de rechtsstaat en meer in het bijzonder op 
dat van de strafrechtelijke handhaving – ook onder druk van de pip-factoren. 

Veiligheid en rechtsbescherming is het begrippenpaar dat voor het vertrou-
wen van burgers in de rechtstaat van belang zijn. Deze tweeledigheid is onder 
andere uitgebreid beargumenteerd in het WRR-rapport, 2002. Lag tot midden 
jaren tachtig de nadruk op de rechtsbescherming, in de laatste twee decennia 
leek de bescherming van het publiek (het gegeneraliseerde slachtoffer) de over-
hand te krijgen. Maar voor het vertrouwen in de rechtspraak zijn beide van be-
lang. Het misdaadprogramma van Peter R. de Vries ontleent zijn succes aan het 
handig laveren tussen deze twee vereisten van strafrechtelijke handhaving: 
voortvarendheid en betrouwbaarheid; crimefighting en magistratelijkheid; doel-
treffendheid en rechtvaardigheid. 

Het vertrouwen in de strafrechtspleging kent dus twee kanten, die onverkort 
actueel zijn: bescherming tegen andere burgers en bescherming tegen de staat. 
Maar het rechtssysteem kan juist door deze dubbele functie alleen vertrouwen 
wekken binnen een context die ook op zichzelf vertrouwen genereert. Het recht 
dient gedragen te worden door een zekere mate van civiele zelfregulering. Dit 
veronderstelt enige morele samenhang, waarvan sociaal vertrouwen de grond-
stof vormt. Indien deze samenhang afneemt gaat de rechtspraak een steeds gro-
tere rol spelen. Men vertrouwt meer en meer op het rechtssysteem, en wan-
trouwt juist daardoor zijn prestaties. Een vertrouwenscrisis in de rechtsorde 
wijst dus eerst en vooral op een vertrouwenscrisis in de samenleving. Rechtsor-
de behoeft een zekere morele orde – maar hoe ziet deze er dan uit? 

 
Orde zonder recht 

Kan sociale orde ook zonder recht worden gerealiseerd? Volgens Robert C. 
Ellickson wel, als we althans afgaan op de titel van zijn boek Order without 
Law (1991). Er komt veel meer sociale orde spontaan en zonder recht tot stand 
dan over het algemeen wordt aangenomen. Hij verzet zich dan ook tegen 
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rechtsfilosofen die het recht als enige mogelijkheid voor orde beschouwen. So-
ciale controle realiseert zich door verschillende vormen van gedragsregulering 
waarvan het recht er een is. Het is een belangrijke studie voor onderhavige ver-
kenning van de relatie tussen veiligheid, recht en vertrouwen, ook al omdat 
Ellickson op zoek is naar de verhouding tussen formele en informele systemen. 
Daarbij verschilt zijn vertrekpunt ‘sociale orde’ enigszins van het onze, waarin 
veiligheid en vertrouwen centraal staan. . 

Ellickson deed onderzoek naar conflicten rond vee in het rurale gebied 
Shasta County: schade veroorzaakt door vee, veediefstal, conflicten over grazen 
op andermans weide en dergelijke. Het zijn situaties die op het eerste gezicht 
nauwelijks relevant lijken voor de meer urbane veiligheidsproblematiek in onze 
samenleving. Het gaat in zijn studie echter meer om de structuur van de con-
flictbeslechting dan om de inhoud van de conflicten. Daarbij zij aangetekend 
dat het in Shasta County gaat om ‘close-knit groups’, dat wil zeggen hechte, 
enigszins gesloten, homogene gemeenschappen. Hij constateert dat de meeste 
problemen in deze gemeenschappen worden opgelost door het gebruik van in-
formele normen en beslechtingsvormen. 

Op basis van deze empirische constatering formuleert hij de volgende hy-
pothese: ‘members of a close-knit group develop and maintain norms whose 
content serves to maximize the aggregate welfare that members obtain in their 
workadays affairs without one another’ (p. 167). Anders gezegd: in hechte ge-
meenschappen heerst een sterk utilitaristisch ethos dat bepalend is voor het op-
lossen van de alledaagse conflicten. Hij beargumenteert deze stelling over op-
timaal nut in relatie tot de economische en sociologische benaderingen van het 
recht. Hij maakt het recht onderdeel van een groter reguleringscomplex. Aan de 
basis daarvan ligt naar zijn mening de speltheorie van onder andere Axelrod, 
die op basis van simulatie de optimale vormen van samenwerking onderzocht – 
bijvoorbeeld via het bekende prisoners dilemma. 

De meest rationele strategie in dergelijke spelsituaties blijkt ‘tit-for-that’ te 
zijn (lik-op-stuk indien de ander een niet-coöperatieve keuze maakt). Op basis 
van dit uitgangspunt ontwikkelt Ellickson een systeem van sociale ordening. 
Het is gebaseerd op twee soorten sancties, vijf controlerende instanties en vijf 
soorten regels. Sancties zijn te onderscheiden naar positieve, belonende reacties 
en negatieve, straffende reacties (carrots and sticks, zogezegd). In principe 
wordt beloning gebruikt bij pro-sociaal gedrag, en straf bij anti-sociaal gedrag. 
Op ‘normaal’ gedrag – zowel in statistische als normatieve zin – wordt in prin-
cipe niet gereageerd. Deze terloopse constatering van Ellickson acht ik cruciaal 
voor mijn verkenning – zoals later in dit artikel zal blijken: juist normaal ge-
drag genereert vertrouwen. 

Belangrijk is de instantie die de controle heeft over de sancties (de contro-
ler). Ellickson onderscheidt de persoon zelf, andere personen, sociale krachten, 
organisaties en de overheid. Deze partijen gebruiken in principe verschillende 
‘instrumenten’ om controle uit te oefenen. Voor de persoon is zijn eigen ethiek 
(het geweten) doorslaggevend, hetgeen kan leiden tot zelfsanctionering. Ten 
opzichte van andere personen is het contract (ook in de vorm van afspraken) 
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cruciaal, waarbij onderlinge hulp (of correctie) kan volstaan. De sociale kracht 
is gebaseerd op normen, waarbij hulp (of correctie) wordt geleverd door der-
den. De organisatie leunt op regels die worden opgelegd en door haarzelf ge-
handhaafd. De overheid maakt gebruik van het recht dat via het rechtssysteem 
kan worden opgelegd. 

Dit schematische onderscheid (zie Ellickson, tabel 7.3. op p. 131) wordt 
aangevuld met vijf soorten regels die het systeem van sociale orde in feite bepa-
len (p. 132 e.v.): inhoudelijke regels die de aard van het gedrag bepalen; in-
strumentele regels die de aard van de sanctie regelen; procedurele regels die het 
proces waarlangs gesanctioneerd wordt regelen; constitutieve regels die de 
structuur van de controle regelen; selectieregels die de keuze van de controler 
regelen. Met name deze laatste soort regels zijn relevant. Volgens Ellickson 
wordt de controlerende instantie gekozen op basis van economische principes. 
De meest geschikte controler in een conflictsituatie is degene die het meeste 
nut (‘welfare’) maximaliseert; de minste kosten met zich meebrengt; de meeste 
schaalefficiëntie genereert; begrijpelijk en generaliseerbaar is naar vergelijkba-
re situaties.  

Er wordt dus geïntervenieerd zoals het het beste uitkomt; sociale ordening 
komt voort uit nutsmaximalisatie. Met name de keuze tussen de norm (als soci-
ale kracht) en recht (als overheidsinterventie) is vaak moeilijk te maken. De 
kenmerken van het conflict en de betrokken partijen spelen daarin een door-
slaggevende rol. Ellickson onderscheidt in dat verband de sociale afstand tussen 
de partijen, de grootte van de inzet, de inhoudelijke inzet en de mogelijkheid 
om de kosten af te schuiven op derden. Met elkaar vormen instanties, sancties 
en regels een totaal systeem dat uiteindelijk de sociale orde bepaalt. Het forme-
le recht krijgt een rol indien sociale krachten tekort schieten bij correctie of 
beslechting, en als het er echt op aankomt, dat wil zeggen als de inzet van het 
conflict hoog is. 

Overigens relativeert Ellickson zijn utilitaristische benadering wanneer het 
aankomt op een grootschalige rechtsstaat. Veel sociale omgevingen zijn im-
mers niet of steeds minder ‘close-knit’. Sterker nog, veel auteurs benadrukken 
dat de huidige samenleving sterk is geïndividualiseerd en geanonimiseerd. 
Hoewel hierop wel wat kan worden afgedongen (Duyvendak & Hurenkamp 
2004 spreken van lichte gemeenschappen), kan gevoeglijk worden gesteld dat 
de huidige civiele gemeenschap juist te kampen heeft met een gebrek aan sa-
menhang. Het maximaliseren van het algemene nut van een groep kan boven-
dien ten koste gaan van buitenstaanders, degenen die geen deel hebben aan de 
groep. Er zijn immers normatieve uitgangspunten – rechtvaardigheid, gelijk-
heid, vrijheid – die niet (louter) in utilitaire termen kunnen worden begrepen. 
Nutsmaximalisatie is dan ook om meerdere redenen een beperkt moreel criteri-
um – zo vindt ook Ellickson. 

‘From both positive and normative perspectives, norms have their limits and 
law has its place’, zo vat hij de verhouding tussen het formele recht en de socia-
le regulering samen (p. 283). Hoewel de titel van zijn boek anders suggereert 
komt Ellickson dus tot de conclusie dat een rechtvaardige sociale orde niet mo-
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gelijk is zonder een geformaliseerd rechtssysteem. Het recht verwijst naar vor-
men van rechtvaardigheid die door informele nutsmaximalisatie niet tot stand 
kunnen komen. Het is bovendien van beslissende betekenis indien andere vor-
men van regulering tekort schieten. Ellickson bestrijdt om die reden de opvat-
ting dat recht en sociale controle omgekeerd evenredig zijn. Het recht kan in-
formele afdoening ook versterken of beïnvloeden. Wanneer het belang van de 
informele sociale orde wordt genegeerd creëren we een wereld met meer recht 
en minder orde, zo luidt de laatste zin van zijn boek. 

Formeel recht en informele ordening veronderstellen en versterken elkaar. 
Op ‘normaal’ gedrag wordt volgens Ellickson niet gereageerd – zijn analyse 
richt zich tot de beslechting van conflicten. Toch is het de vraag of met nuts-
maximalisatie en rechtsbeginselen wel het gehele palet van de sociale orde is 
geschetst. De morele orde wordt immers wel begrensd door conflictbeslechting, 
informeel of formeel, maar zij wordt bepaald door de mate van ‘normaal ge-
drag’ waarbij interventies überhaupt niet noodzakelijk zijn. Sociale samenhang 
gaat juist om de interacties die niet geregeld hoeven te worden of slechts in 
impliciete zin. Het grootste deel van de sociale relaties vindt plaats in, wat ik 
zou willen noemen, het domein van vanzelfsprekendheid. Dit domein is geba-
seerd op andere sociale mechanismen. Tegen deze achtergrond herneem ik de 
vraag naar de verhouding tussen sociale veiligheid en vertrouwen.  

 
Vertrouwen op vertrouwen 

‘Vertrouwen is in’, zei een bevriende socioloog onlangs tegen me. Men spreekt 
over vertrouwen in de economie, vertrouwen in de regering, in de politie, de 
rechterlijke macht, elkaar. Vertrouwen heeft sinds enige decennia een instru-
mentele waarde om de sociale toestand in de wereld te meten. Vertrouwen is 
een goed; er wordt een positieve waarde aan toegekend, en politieke en maat-
schappelijke instituties doen er alles aan om het vertrouwen te winnen. Ook de 
actuele sociaalwetenschappelijke literatuur staat bol van ‘vertrouwen’, waarbij 
opvalt dat het thema vanuit verschillende disciplines wordt bestudeerd. Ver-
trouwen is typisch zo’n interdisciplinair begrip dat vanuit verschillende per-
spectieven kan worden bestudeerd. Ik maak een korte ronde door de literatuur. 

Fukuyama benadrukt in zijn boek Trust (1995) vooral de economische 
waarde van vertrouwen. De rationele calculator – het prototype van de econo-
mische mens – krijgt in zijn boek gezelschap van de morele mens. Vertrouwen 
is nauw verbonden aan gedeelde normen en waarden en cruciaal voor het func-
tioneren van een economie. Juist in een network society is de bereidheid om 
samen te werken en om informatie te delen cruciaal. In de organisatiesociologie 
wordt vertrouwen als een van de meest centrale factoren beschouwd voor suc-
ces. Daarbij gaat het zowel om vertrouwen binnen de organisatie als om ver-
trouwen ten opzichte van andere organisaties. Vertrouwen is binnen de concur-
rentieverhoudingen een noodzakelijke tegenkracht voor succesvol opereren. 

Behalve deze economische inzet van vertrouwen bestaat in toenemende ma-
te aandacht voor de relatie met de democratie. Deze discussie kreeg een impuls 
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door het werk van Putnam, die vertrouwen analyseert in termen van sociaal 
kapitaal (1992, 2000). Zijn boek Bowling Alone, eerder gebruikt als titel van 
een artikel, behandelt de erosie van sociale relaties in de Amerikaanse samen-
leving. In het boek toont hij overtuigend aan dat verenigingsleven, vrijwilli-
gerswerk en sociale activiteiten zijn teruggelopen, hetgeen de morele, sociale 
en politieke kwaliteit van de samenleving ondermijnt. Amerikanen staan zo 
gezegd steeds meer in hun eentje te kegelen. Het boek is een waarschuwing aan 
de civiele samenleving: een vitale democratie kan niet zonder vitale sociale 
gemeenschap, zoals hij eerder aantoonde in zijn analyse van Noord- en Zuid-
Italië (Putnam 1992). Democratie staat of valt met civiel vertrouwen. 

Het belang van vertrouwen is dus groot en vormt als zodanig een belangrij-
ke aanvulling op het werk van Ellickson. Sociale orde is gebaseerd op 
nutsmaximalisatie en op het formele recht met zijn rechtsbeginselen, maar be-
hoeft nog een derde ingrediënt – vertrouwen – om succesvol te zijn. 

In de sociologische literatuur wordt vertrouwen in relatie gebracht met insti-
tuties, de civiele gemeenschap, de democratie, gelijkheid en dergelijke. Over de 
causale richting kan echter worden getwist. Putnam ziet vertrouwen als conditie 
voor democratie. Maar ook de omgekeerde stelling is verdedigbaar. De Zweed 
Rothstein (2005) beargumenteert en onderbouwt dat de causale relatie van de-
mocratische instituties naar vertrouwen loopt. Het empirisch aantoonbare hoge 
vertrouwen in de Noord-Europese landen speelt een belangrijke rol in zijn re-
denering. Meer in het bijzonder wijst hij daarbij op het belang van onpartijdig-
heid bij de uitvoeringsinstanties van de Scandinavische landen. ‘Social capital, 
defined as norms about reciprocity and generalized trust in other people, seems 
to be determined by the quality of government institutions rather than the other 
way around’, concludeert hij op basis van divers statistisch materiaal. 

In de literatuur komen we met andere woorden morele, communitaristische 
en institutionele dimensies van vertrouwen tegen, die enigszins schematisch 
verbonden zijn aan verschillende primaire bronnen. De algemeen morele basis-
houding, zoals die wordt bevraagd in de standaardvraag, verwijst naar de op-
voeding. Het basale gevoel dat ‘anderen zich zullen gedragen zoals jij zou wil-
len dat zij jou behandelen’ heeft diepe wortels en gaat volgens Rothstein vooraf 
aan welke civiel engagement ook. Het communitaristische vertrouwen zoals dat 
door Putnam wordt benadrukt schuilt in de sociale verbanden van personen die 
elkaar weten te vinden in gemeenschappelijke activiteiten en dagelijkse praktij-
ken. Het institutionele vertrouwen verwijst naar ervaringen met instituties die 
jou bejegenen op de wijze waarop jij wilt worden bejegend. 

Rothstein (2000) wijst erop dat hier niet altijd directe ervaringen in het spel 
hoeven te zijn. In dit verband introduceert hij de term ‘collective memories’: 
wie zijn we, wie zijn de anderen en wat doen anderen als we ze vertrouwen. 
Het collectieve geheugen is meer in het bijzonder relevant voor de ontwikke-
ling van de post-socialistische landen, waarin het vertrouwen van burgers in de 
overheid en de instituties moet worden opgebouwd. Het negatieve collectieve 
geheugen zit het vertrouwen daar als het ware in de weg. Hij zet deze notie van 
collectieve herinnering in tegen de instrumentalistisch-rationalistische benade-
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ring uit de speltheorie, die ook door Ellickson wordt gebruikt. Vertrouwen is in 
deze opvatting een effect van welbewuste geven-en-nemen strategieën in een 
beperkte wereld van beloning en straf. 

Het is hier niet de plaats om de ontologie van vertrouwen tot in de finesses 
te bespreken. Ik beperk me tot de constatering dat vertrouwen een cruciale fac-
tor is in de verbinding van (staats)instituties, gemeenschap en individuen. De 
sociaalwetenschappelijke literatuur geeft daarbij – zowel conceptueel als empi-
risch – een enorme impuls aan dit belang.5 Vertrouwen heeft zelfs het karakter 
van een lakmoesproef gekregen. Gebrek aan vertrouwen wordt als negatieve 
indicatie opgevat. Over het algemeen wordt aangenomen dat het vertrouwen is 
afgenomen – in de politiek, in de instituties en in elkaar. Inmiddels dient zich 
de vraag aan welke betekenis aan vertrouwen kan worden toegekend in de rela-
tie tussen veiligheid en recht. Daarbij komt ook de vraag naar voren of ver-
trouwen in strategische zin kan worden ingezet (Uslaner 2002). Is vertrouwen 
met andere woorden ook te winnen? 

 
Veiligheid als samenlevingsproject 

Veiligheid is een zeer veelomvattend begrip en haar domeinen zijn nauwelijks 
te overzien. Dat dit begrip in de huidige samenleving centraal staat, heeft van-
zelfsprekend veel te maken met de aard van de samenleving. Het begrip risico-
maatschappij is hierin het sleutelwoord. Tal van oude gevaren en nieuwe, moei-
lijk beheersbare risico’s zijn bepalend voor de ordening van de huidige samen-
leving, zo luidt de centrale stelling van Ulrich Beck (1986). Waar de beheersing 
van risico’s centraal staat, is het streven naar veiligheid een logische conse-
quentie. De relatie van het begrip veiligheid met criminaliteit (en strafrecht) is 
overigens van betrekkelijk recente datum. Het wordt pas in 1993 voor het eerst 
gebruikt in de Integrale veiligheidsrapportage van Binnenlandse Zaken.  

Met de herschrijving van criminaliteit tot veiligheid worden in feite drie 
bruggen geslagen: van delictgedrag naar andere risico’s, van strafrechtelijke 
handhaving naar bestuurlijke maatregelen en van objectieve gebeurtenissen 
naar de subjectieve beleving ervan.6 Door de eerste brug werd criminaliteit in-
geschreven in het register van de risicomaatschappij. Van daaruit werd het den-
ken in termen van risicoanalyse en risicobeheersing overgenomen (Feeley & 
Simon 1994). Met de tweede brug, die tussen strafrecht en bestuur, werden 
daarenboven gemeenten en andere organisaties verantwoordelijk gemaakt voor 
de veiligheidsproblematiek (Cachet & Ringeling 2004: 642). Strafrechtelijk 

                                                           
5  Overigens verscheen onlangs een boek van Cook, Hardin e.a. (2005), waarin op 

basis van de speltheorie wordt beargumenteerd dat een samenleving ook zonder ver-
trouwen kan. 

6  De herdefiniëring van het criminaliteitsprobleem tot veiligheidsprobleem sluit ove-
rigens aan bij ontwikkelingen in met name Groot-Britannië en Frankrijk (Hebbe-
recht & Duprez 2002). 
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gedefinieerd gedrag – criminaliteit – werd met andere woorden een bestuurs-
vraagstuk, waarbij steeds meer partijen betrokken raakten.7 

De derde overbrugging vond plaats van objectieve criminaliteit naar de sub-
jectieve beleving ervan. Deze laatste brug, tussen feit en gevoel, speelt een be-
slissende rol in de dominantie van het veiligheidsbegrip. Subjectieve onveilig-
heid werd een kernwoord van het hedendaagse veiligheidsbeleid. In het kader 
van het strafrecht tellen de aangiftes, de ophelderingspercentages en het aantal 
veroordelingen. Maar het frame van de veiligheid gaf legitimiteit aan ‘het ge-
voel van de burger’. Ook al was deze nooit slachtoffer van een delict, hij kon 
zich toch onveilig voelen.8 Maar de subjectieve beleving van onveiligheid is 
een buitengewoon gecompliceerde zaak, waarin wel vier lagen zijn te onder-
scheiden: de angst om daadwerkelijk slachtoffer te worden van criminaliteit, de 
onrust over criminaliteit als maatschappelijk probleem (SMVP 1999), de on-
vrede over andere sociale problemen (Elffers & De Jong 2005), en de algemene 
onzekerheid die samenhangt met de risicomaatschappij (Boutellier 2002). 

Via het veiligheidsbegrip wordt het criminaliteitsprobleem dus in materiële 
zin breder, in bestuurlijke zin complexer en in psychologische zin dieper. Vei-
ligheid functioneert als een semantisch sleepnet voor problemen die variëren 
van terrorisme tot vervuiling en van overlast tot georganiseerde misdaad. De 
zwaarte van het begrip hangt als een molensteen om de nek van de overheid 
(zie o.a. Bruinsma e.a. 2004: 317). Daarbij dient te worden geconstateerd dat er 
wel degelijk sprake is van reële problemen. De kans om slachtoffer te worden 
van een delict is in de afgelopen veertig jaar drastisch toegenomen.9 Daarenbo-
ven is ook de aard van de criminaliteit veranderd: voetbalvandalisme, drugs-
handel, excessief publiek geweld en terreurdaden10 zijn relatief nieuwe feno-
menen die bijdragen aan de onrust onder de bevolking. We leven, in termen van 
de criminoloog Garland (1996) in een high crime culture. 

Ook moet worden geconstateerd dat de positie van de nationale overheid ta-
nende is. Terwijl de securitas kan worden beschouwd als een van de legitime-
rende hoekstenen van de natiestaat (Van Zuijlen 2004: 24), schiet de overheid 
juist in de rechtshandhaving tekort (WRR 2002). De scheve verhouding tussen 
normoverschrijdingen en handhavingscapaciteit hangt daarenboven direct sa-
men met de morele kwaliteit van de civil society. In het rapport Waarden, nor-
men en de last van gedrag (2004) onderkent (èn reduceert) de WRR dit door te 

                                                           
7  In de nota Samenleving en criminaliteit (1985) werd de beperktere notie van be-

stuurlijke preventie gehanteerd. 
8  Sociale veiligheid wordt door Bruinsma (2004: 190) gedefinieerd als ‘de materiële 

en/of immateriële schade die ontstaat als gevolg van misdadige of asociale gedra-
gingen of handelingen van mensen dan wel de mate waarin men voor zulke schade 
angst heeft.’ 

9  Lag het aangiftecijfer in 1960 op 130.000 per jaar; in het jaar 2000 was dat aantal 
tien keer zo hoog. Inmiddels ligt het aangiftecijfer overigens op bijna 1,4 miljoen 
(Heide & Van Eggen 2003). 

10  Zie voor een wat alarmerende bijdrage aan het debat over terrorisme: Peper 2004. In 
dezelfde bundel over terrorisme: Muller (2004). 
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wijzen op het belang van overdracht van sociale vaardigheden door de institu-
ties. 

De morele kwaliteit van een samenleving wordt bepaald door een zekere 
mate van coherentie tussen waarden, normen, gedragsvoorschriften en de insti-
tuties die dat ondersteunen. De samenhang tussen wat ik goed vind, wat ik niet 
mag, hoe ik me moet gedragen en wat relevante anderen daarvan vinden levert 
een coherent moreel klimaat op. Juist de coherentie tussen deze verschillende 
grootheden lijkt in de huidige samenleving moeilijk te realiseren. Zij wordt 
gekenmerkt door een hoog niveau van normoverschrijding, een relatief on-
machtige nationale overheid en een gebrek aan morele coherentie.11 Zij is min-
der coherent, diffuser, vloeibaarder geworden. 

Het laatste begrip ontleen ik aan Zygmunt Bauman (2000) die spreekt van 
‘liquid modernity’. Het benoemt een tijdperk waarin de moderniteit is geradica-
liseerd en een onbekende vlucht heeft genomen.12 Het levert een toestand op 
die contexten zachter maakt, normen onduidelijker en identiteiten flexibeler. 
Deze vloeibare toestand roept het verlangen op naar rust en zekerheid en naar 
de gestolde moraliteit van het recht. In het streven naar veiligheid schuilt de 
belofte van te herwinnen coherentie. Dit verlangen wordt keer op keer aange-
wakkerd door nieuwe incidenten, nieuwe conflicten, nieuwe angsten; becom-
mentarieerd door politici en opiniemakers en uitvergroot door de media. Vei-
ligheid dient zich steeds meer aan als een Gesamtleistung van een bange sa-
menleving. Het streven naar veiligheid neemt het karakter aan van een samen-
levingsproject. 

  
Een nieuw veiligheidsparadigma 

In het veiligheidsthema schuilt de belofte, maar – voeg ik daar gelijk aan toe – 
ook het risico dat het coherentie kan brengen in een fragmenterende samenle-
ving. Het is van belang te onderzoeken op welke wijze het veiligheidsproject 
zich voltrekt. De drie overbruggingen van strafbaarheid naar risicobeheersing, 
van strafrecht naar bestuur en van feit naar gevoel hebben een enorm prolifere-
rend effect gehad. In dat verband wordt wel gesproken van een nieuw type vei-
ligheidszorg dat zich naast de strafrechtelijke handhaving ontwikkelt. Het gaat 
hierbij om samenwerkingsrelaties van de politie met het onderwijs, de horeca, 
de particuliere beveiliging, de reclassering, Halt-bureaus, verslavingszorg, de 
reclassering, hulpverlening, woningcorporaties, winkeliersverenigingen, het 
welzijnswerk, sportclubs, de jeugdzorg, het bankwezen, bewonersverenigingen, 
het notariaat en wat al dies meer zij. 

                                                           
11  De RMO heeft in haar rapport over sociale veiligheid (2004) gewezen op het belang 

om de herkenbaarheid in publieke ruimte te verbeteren door het creëren van een 
overzichtelijke context, het verlenen van steun en toezicht, de ontwikkeling van een 
gedeeld normbesef en kennen en gekend worden van overheidsinstanties. 

12  ‘In the consumer race the finishing line always moves faster than the fastest of run-
ners ... I’ve started, but I may not finish’ (Bauman 2000: 72). 
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Met name in de Angelsaksische literatuur is er veel aandacht voor deze 
nieuwe vormen van veiligheidszorg. Deze is in Engeland en Wales in belang-
rijke mate ingegeven door de Crime and Disorder Act van 1998. Daarmee wor-
den lokale autoriteiten verplicht tot het organiseren van zogeheten public-
private partnerships ten bevordering van de community safety. Tot een derge-
lijk systematisch beleid is het in Nederland nooit gekomen. Maar ook hier is 
een vergelijkbare ontwikkeling aan de gang. Vrijwel elke Nederlandse gemeen-
te heeft tegenwoordig lokale veiligheidsplannen waarbinnen dergelijke samen-
werkingsprojecten tot stand komen. Deze projecten variëren sterk in professio-
naliteit, duurzaamheid, aantal betrokken partijen en burgerparticipatie. Het eni-
ge systematische onderzoek dat er in Nederland is gedaan naar deze lokale 
netwerken is van Terpstra en Kouwenhoven (2004). 

Op basis van onderzoek naar acht lokale veiligheidsnetwerken constateren 
zij dat deze in de regel van onderop worden georganiseerd (p. 14), al dan niet 
op basis van faciliterende subsidies. Daarbij spelen de professionals in de deel-
nemende organisaties een grote rol. Zij ontmoeten om allerlei redenen echter 
vaak tegenstand vanuit de eigen organisatie. Voor de totstandkoming zijn de 
inzet en de overtuigingskracht van de initiatiefnemer dan ook doorslaggevend. 
De projecten functioneren vaak informeel op basis van afspraken, maar veelal 
liggen er convenanten of contracten aan ten grondslag. De auteurs achten de rol 
van de gemeente en de politie doorslaggevend voor het succes van de onder-
neming. 

Op velerlei beleidsterreinen hebben zich processen van decentralisering en 
privatisering voltrokken, waarbij verantwoordelijkheid verstrooid is geraakt 
over tal van organisaties en instituties. Cruciaal in de nieuwe bestuurlijke net-
werken is een gemeenschappelijke oriëntatie en wederzijdse afhankelijkheid. 
Thans is dat ook in de veiligheidszorg het geval. Sterker nog: het veiligheids-
thema leent zich bij uitstek voor een spreiding van verantwoordelijkheden. Ge-
geven de beperkte capaciteit van het strafrechtelijk systeem is een proces van 
responsabilisering (een begrip van Garland) van andere partijen onvermijdelijk. 
Maar ook van onderop ontstond een toenemende druk om de veiligheidspro-
blematiek aan te pakken. 

Dit veiligheidsstreven wijkt nadrukkelijk af van de traditionele strafrechte-
lijke handhaving. Het staat in het teken van anticipatie en zoekt mogelijkheden 
om bedreigingen te voorkomen. Het is eerder een normatieve dan een tech-
nisch-juridische strategie. In juridische zin is de kern niet de straf, maar het 
contract. In de bestuurlijke netwerkcultuur leent veiligheid zich bij uitstek voor 
deze strategie – veiligheid biedt immers de noodzakelijke gemeenschappelijk-
heid en wederzijdse afhankelijkheid. Er zijn dan ook goede redenen om van een 
nieuw paradigma te spreken. De besturing van veiligheid dient naar mijn me-
ning vooral te worden begrepen in termen van een normatieve herordening van 
het sociale domein. Daarbij kunnen we constateren dat deze strategieën tegelij-
kertijd en door elkaar worden gebruikt: repressief ondersteunde preventie en 
proactieve strafrechtspleging. Het veiligheidsbeleid is ‘messier than ever’ vin-
den Johnston en Shearing dan ook (2003: 17). 
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De traditionele rol van de staat als exclusieve leverancier van strafrechtelij-
ke handhaving is opgenomen in nieuwe publiek-private, netwerken van veilig-
heidsbevordering. Een effectieve besturing van veiligheid vereist samenwer-
king, maar de onderscheiden verantwoordelijkheden van partners zijn moeilijk 
vast te stellen.13 ‘The key issue for the future will not be demarcation of func-
tions but effective coordination of networks’ (Johnston & Shearing 2003: 34). 
Johnston en Shearing spreken van ‘a nodal security synthesis’, een synthese 
van systemen op basis van knooppunten (p. 36). Vier categorieën spelen daarin 
een rol: staatsinstituties, marktpartijen, niet-gouvernementele organisaties en de 
informele sector van burgers en verenigingen. Voor de effectiviteit van de ver-
bindingen tussen deze knooppunten zijn twee condities van belang: legale 
macht en relationele capaciteiten.  

Kenmerkend voor de veiligheidsnetwerken is de verknoping van preventie-
ve initiatieven en repressieve interventies. Ik zou dan ook een verdergaande 
constatering willen maken. In feite is er niet zozeer sprake van een alternatief 
paradigma dat dwars staat op een strafrechtelijke benadering. Er is eerder spra-
ke van een omgekeerd paradigma: geen alternatief, maar een inversie. In het 
klassieke paradigma vormt de strafrechtelijke interventie de laatste instantie. 
Het is het principe van de sanctie als ultimum remedium. Deze opvatting ver-
onderstelt een sterke civiele gemeenschap die langs de lijnen van socialisatie, 
overdracht van waarden en normen, en via sociale controle en correctie de soci-
ale orde reguleert. Indien deze civiele, normatieve ordening tekort schiet, ver-
schuift het sanctionerende systeem van de periferie naar het centrum van de 
samenleving. Het vult het morele vacuüm dat daar getrokken is om redenen die 
ik eerder heb besproken.14  

 
Van veiligheid naar vertrouwen 

Ik constateerde een grote dominantie van ‘veiligheid’ in het publieke en poli-
tieke debat. Deze hangt samen met de risicomaatschappij in het algemeen en de 
daarbij behorende vloeibare levensstijl in het bijzonder. Binnen dit kader ver-
schijnt het streven naar veiligheid als een sociaal ordeningsprincipe (in plaats 
van bijvoorbeeld levensbeschouwingen of ideologieën). In deze sociale orde-
ning fungeert het strafrechtelijk systeem als normatief referentiepunt (en niet 
als eindpunt). Binnen deze orde spelen zowel informele als formele mechanis-
men een rol. Naast nutsmaximalisatie en de rechtsbeginselen vormt vertrouwen 
een bron van sociale orde. Vertrouwen heeft een breed bereik (net als veilig-
heid) en het kent bovendien pedagogische, institutionele en civiele bronnen. Ik 
probeer tot besluit de verhouding tussen veiligheid, (straf)recht en vertrouwen 
aan te scherpen. 
                                                           
13  Terpstra en Kouwenhoven (2004: 279) schrijven hier concluderend over: ‘tegenover 

de winst die met de lokale veiligheidsnetwerken wordt geboekt in doelgerichtheid, 
flexibiliteit en betrokkenheid, staat een gebrek aan doorzichtigheid en verantwoor-
ding.’  

14  In dat verband wordt de politie verweten dat ze oneigenlijke taken verricht. 
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Vertrouwen is van vitaal belang voor de democratische samenleving. Over 
het algemeen wordt dit afgelezen aan de vraag of burgers (nog) voldoende ver-
trouwen hebben in de rechtsstaat, de economie of in een bepaalde institutie (bij-
voorbeeld de politie). De betekenis van vertrouwen staat echter niet op zichzelf. 
Vertrouwen en veiligheid verschijnen beide als antithese van een risicomaat-
schappij met een daarbij behorende vitalistische, liquide levensstijl. Het is in dit 
verband illustratief om te wijzen op de etymologische verwantschap. Het woord 
veilig gaat terug tot Middeleeuwse woorden als veilich en felig. Deze betekenen 
zoiets als trouw, dierbaar en vriendelijk.15 Het is een veelbetekenend etymolo-
gisch spoor – trouw, dierbaar en vriendelijk – ware het niet dat in het moderne 
Nederlands veiligheid vooral wordt begrepen in relatie tot de woorden risico of 
gevaar.  

In de grootschalig georganiseerde risicomaatschappij zijn de civiele institu-
ties van vertrouwen in belangrijke mate geërodeerd. In de close knit communi-
ties die door Ellickson werden onderzocht was het vertrouwen zo vanzelfspre-
kend dat hij alleen aandacht had voor de nutscalculus bij het hanteren van con-
flicten. Maar in moderne maatschappijen – en zeker die van na de jaren zestig – 
is de productie van vertrouwen een veel minder vanzelfsprekende zaak. In der-
gelijke samenlevingen spelen de overheidsinstituties een grote rol; in die zin is 
het begrijpelijk dat Rothstein de Zweedse verzorgingsstaat aanmerkt als de be-
langrijkste vertrouwensproducent. In een dergelijk vertrouwensarrangement 
vormt de onpartijdigheid van instanties het hoogste, democratische goed. Het 
recht vormt daarin zowel initiator als bewaker van de statelijke vertrouwens-
productie. 

In onze samenleving is veiligheid misschien wel het belangrijkste sociale 
organisatieprincipe geworden van de sociale orde. Het strafrecht speelt daarin 
een cruciale rol, hetgeen grote consequenties heeft voor de vertrouwenshuis-
houding. Niet alleen dient het vertrouwen in het rechtssysteem te worden ge-
waarborgd, het streven naar veiligheid dient zichzelf aan als bron van vertrou-
wensproductie. Het bezet het domein van de vanzelfsprekendheid. De ontwik-
keling van het veiligheidsparadigma stelt – overeenkomstig het netwerkkarak-
ter van de moderne samenleving – eisen aan de relaties tussen verschillende 
partijen en dient uiteindelijk ondersteunend te zijn aan de ontwikkeling van 
vertrouwen onder burgers. Veiligheid staat zo bezien niet alleen in het teken 
van risicobeheersing en controle, maar draagt tevens bij aan de vertrouwens-
economie van de samenleving. 

Daarmee is een extra, overstijgend criterium geformuleerd voor de gewens-
te ontwikkeling van de veiligheidsmaatschappij. Het gaat om meer dan veilig-
heid, of beter het gaat om een breder begrip van veiligheid. Veiligheid is con-
ceptueel bezet door het belang van handhaving van de rechtsorde. Dat levert 
een precaire situatie op indien vertrouwen in de rechtshandhaving slinkt. In de 
veiligheidsnetwerken ontwikkelt zich naar mijn mening echter een andere po-
tentie van veiligheid, namelijk de ondersteuning of het herstel van vitale sociale 

                                                           
15  Deze etymologische informatie is ontleend aan Van Zuijlen 2004: 7-11. 
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verbanden. In de netwerkmaatschappij wordt vertrouwen idealiter als noodza-
kelijk ingrediënt georganiseerd in de relaties tussen organisaties en tussen bur-
gers en instituties. Op deze wijze biedt vertrouwen een uitweg uit de reductie 
van veiligheid tot rechtshandhaving.16 

De bescherming die het recht biedt heeft een verdergaande functie indien 
deze wordt begrepen als versterking of herstel van vertrouwen van burgers in 
de samenleving. De verhouding tussen de civiele gemeenschap en de rechts-
handhaving als laatste instantie is dan in feite omgedraaid. Rechtshandhaving 
heeft daarbij een centrale morele positie en kan bijdragen aan de ontwikkeling 
van sociaal vertrouwen. Dit kan op drie manieren het geval zijn. In de eerste 
plaats is er het vertrouwen in het rechtssysteem als institutie. Dit vertrouwen 
komt tot uitdrukking in de beschreven tweeledige functie van het rechtssysteem 
als voortvarende èn betrouwbare institutie. Deze functie verwijst naar de klas-
sieke positie van het onpartijdige recht in de samenleving. 

In de tweede plaats is er de rechtshandhaving ter ondersteuning van andere 
vormen van conflictbeslechting, waar Ellickson aandacht voor heeft gevraagd. 
Rechtssysteem en gemeenschap zijn hier geen communicerende vaten, maar 
hebben een wederzijds ondersteunende functie. De formele positie van het recht 
en de daarin besloten liggende rechtsbeginselen vertegenwoordigen een maat-
staf die boven de spontane regulering van de sociale orde uitstijgt. In de derde 
plaats ontwikkelt zich binnen het kader van de veiligheidsnetwerken een nieu-
we vorm van sociale regulering, waarbij instituties en – nog mondjesmaat – 
burgers op basis van de veiligheidsproblematiek nieuwe vormen van samen-
werking ontwikkelen. Deze nieuwe vorm van sociale ordening veronderstelt 
vertrouwen tussen de verschillende partijen. 

In verschillende studies is erop gewezen dat enige formalisering van deze 
netwerken door schriftelijke afspraken, protocollen, convenanten en contracten 
het succes van dergelijke samenwerkingsverbanden versterkt. In het nieuwe 
veiligheidsparadigma is niet de sanctie, maar het contract de basale juridische 
vorm (Johnston en Shearing 2004). Hoewel hier gesproken zou kunnen worden 
van juridisering van relaties, lijkt het me van meer belang dat dergelijke sa-
menwerkingsvormen gebaseerd zijn op gedeelde normen, gedeelde ervaring 
van urgentie en een gedeelde visie op de wenselijke richting in het samenwer-
kingsverband. Korte lijnen, face to face contact en het delen van informatie zijn 
cruciale elementen van de nieuwe organisatie van veiligheid en als zodanig 
effecten en producenten van vertrouwen. Het gaat hierbij om nieuwe vormen 
van vertrouwen die voortkomen uit de netwerkmaatschappij. 

Deze ontwikkelen zich onder druk van de veiligheidsproblematiek en ne-
men vanwege de ervaren urgentie geprotocolliseerde vormen aan. Vertrouwen 
vormt in deze diagnose niet een alternatief voor recht maar is tegelijkertijd 
voorwaarde, middel en effect van het veiligheidsstreven zoals dat zich met na-

                                                           
16  Ook Buruma (2005) wijst op het belang van sociaal vertrouwen, maar heeft geen 

oog voor de mogelijke relatie tussen veiligheid en vertrouwen, en komt daardoor tot 
een wat onproductieve tegenoverelkaarstelling. 



Een nieuwe ordening 

 

43

me in de urbane samenleving ontwikkelt. Illustratief voor deze ontwikkeling is 
het onlangs verschenen WRR-rapport Vertrouwen in de buurt, dat twee sporen 
schetst van sociale ontwikkeling: de herovering van het publieke domein, waar 
dit te zeer lijdt onder sociale onveiligheid, en de versterking van de sociale ver-
houdingen tussen bewoners. Veiligheid is in deze betekenis meer dan bescher-
ming, risicobeheersing en controle. Het streven naar veiligheid leidt tot een 
morele herordening van de samenleving. 





 

Verstrikt in vertrouwen: 
Vertrouwen als bestuurlijk kompas voor good governance 

Stavros Zouridis 

Vertrouwen: panacee voor onbehagen 

Vertrouwen in de overheid is de afgelopen jaren met stip gestegen op de poli-
tiek-bestuurlijke agenda en zelfs officieel tot inzet van het kabinetsbeleid ge-
maakt. Interessant is de vraag waarom juist het concept vertrouwen tien jaar 
nadat het door Fukuyama (1995) op de wetenschappelijke agenda is geplaatst in 
het Nederlandse politieke discours zo’n prominente plaats heeft veroverd. 
Hoewel het antwoord ook gelegen kan zijn in de incubatietijd van dergelijke 
concepten, ligt een combinatie van twee verklaringen meer voor de hand. In de 
eerste plaats is er de verwarring die Nederland in 2001 overmeesterde en het 
land sindsdien in haar greep houdt. In de kakofonie van opvattingen over, ach-
tergronden van en oplossingen voor de turbulentie heeft het concept vertrouwen 
kennelijk bij bestuurders en beleidsmakers een snaar geraakt. Dat zou met een 
tweede factor te maken kunnen hebben, namelijk de veronderstelling dat met 
gericht overheidshandelen het vertrouwen in de overheid kan worden versterkt 
of hersteld. Het is met andere woorden niet alleen een concept dat houvast 
biedt, maar ook een concept dat aangrijpingspunten voor het eigen handelen 
aanreikt. In deze bijdrage staat de vraag centraal of er voor de veronderstelling 
dat het overheidshandelen kan bijdragen aan vertrouwen in de overheid eigen-
lijk wel aanwijzingen zijn. 

 
Vertrouwen als bestuurlijk kompas: veronderstellingen en kanttekeningen 

Sleutels voor vertrouwen in de overheid 
Hoewel we inmiddels het een en ander weten over wat maatschappelijk ver-
trouwen betekent en welke factoren daar wel en niet invloed op uitoefenen (bij-
voorbeeld Elchardus & Smits 2002; Fukuyama 1995; Van den Brink 2004; 
Putnam 2000), zit er veel creativiteit in het bedenken van oplossingen zonder 
adequate onderbouwing. De behoefte om te sturen op vertrouwen in de over-
heid heeft bij bestuurders, managers, opiniemakers en wetenschappers veel 
losgemaakt. Vier lijnen komen in de gesuggereerde oplossingen terug. 

Ten eerste prestaties. In deze lijn zijn de prestaties van de overheid de sleu-
tel naar vertrouwen in de overheid. Volgens Van der Zwan (2003), met in zijn 
kielzog een schare managers en bestuurders uit de publieke sector, moeten de 
prestaties van de overheid op orde worden gebracht. Waar het om gaat zijn vol-
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gens Van der Zwan niet de grote en abstracte transformaties van de publieke 
sector, maar de concrete en grijpbare dagelijkse prestaties. Deze ‘variëren van 
de vlotte verstrekking van paspoorten, het op tijd laten rijden van tram en bus, 
de snelheid waarmee kapot wegdek gerepareerd wordt tot de termijn waarop 
brieven worden beantwoord,. Deze maken de burger de meeste indruk als het 
gaat om zijn oordeel over de overheid en dan met name om het vertrouwen dat 
hij in de overheid stelt. Ook het programma Andere overheid zoals dat door 
voormalig minister De Graaf is opgezet, ademt deze sfeer. Met name de moge-
lijkheden van elektronische dienstverlening zouden de tevredenheid van de 
‘klanten’ kunnen versterken. En tevreden klanten zijn vertrouwende burgers, 
aldus de veronderstelling. 

Ten tweede politieke instituties en gedrag. Met name politici en politicolo-
gen menen het vertrouwen van burgers te herstellen door ingrepen in de poli-
tieke instituties of de politieke praktijk. Politici zouden meer leiderschap moe-
ten tonen, zodat burgers meer vertrouwen krijgen in de politiek. Sinds het refe-
rendum over de Europese Grondwet (waar wel leiderschap is getoond maar de 
volgelingen achterbleven) is deze analyse wat naar de achtergrond verdwenen. 
Dat geldt ook voor maatregelen gericht op verdergaande democratisering, of 
het nu de gekozen burgemeester betreft of volksraadplegingen. Toch ademt de 
Democratische vernieuwingsagenda van minister Pechtold sterk deze sfeer. 
Herstel van het vertrouwen van burgers dient volgens deze vernieuwingsagenda 
langs twee lijnen vormgegeven te worden: versterking van het verantwoordelijk 
democratisch leiderschap en versterking van de actieve participatieve burger. 

Ten derde beleid en bestuur. In deze lijn wordt het vertrouwen van burgers 
hersteld door gericht beleid. De veronderstelling is dat burgers hun vertrouwen 
in de overheid hebben verloren omdat de overheid verkeerd beleid voert. Een 
effectief veiligheidsbeleid, een goed integratie- en inburgeringsbeleid alsmede 
een adequate aanpak van fysieke en sociale verloedering zouden het vertrou-
wen van burgers in de overheid herstellen. Het gaat in deze lijn overigens niet 
alleen om het ‘goede’ beleid, maar ook om het realiseren van maatschappelijk 
resultaat. Het beleid zou misschien wel goed kunnen zijn, maar als het maat-
schappelijk resultaat uitblijft verliezen burgers hun vertrouwen. Het beleid 
moet er dus daadwerkelijk toe leiden dat de samenleving veiliger, voorspoedi-
ger en hechter wordt, aldus een derde lijn in de gesuggereerde sleutels om het 
vertrouwen in de overheid te herstellen of te versterken. 

Ten vierde sociaal kapitaal en gezamenlijk burgerschap. Startpunt voor deze 
lijn is dat (al dan niet bevorderd door het overheidshandelen) het maatschappe-
lijk cement is aangetast. Door als overheid meer te investeren in sociaal kapi-
taal in wijken en buurten, kan het algemeen maatschappelijk vertrouwen wor-
den versterkt. En daarmee zou min of meer vanzelfsprekend ook het vertrou-
wen in de overheid worden hersteld.  

 
Is vertrouwen in de overheid wel gewenst? 
In de volgende paragraaf worden deze veronderstelde wegen naar vertrouwen 
geconfronteerd met onze kennis over vertrouwen in de overheid. Daaraan voor-
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afgaand doet zich de normatieve vraag voor of vertrouwen in de overheid ei-
genlijk wel nastrevenswaardig is. Is democratie niet juist het organiseren van 
geïnstitutionaliseerd wantrouwen in de overheid? Is het niet zo dat we de re-
gelmatig verkiezingen hebben omdat we te lang zittende politici niet vertrou-
wen? Dat we rechters hebben omdat we politie en justitie niet helemaal ver-
trouwen? Dat we bezwaar- en beroepsprocedures hebben omdat we ambtena-
ren, bestuurders en tot op zekere hoogte ook rechters niet vertrouwen?  

Bouckaert e.a. (2002a) parafraseren Parry (1976) met het onderscheid tus-
sen een constitutionele en een politicologische benadering van vertrouwen in de 
overheid in algemene zin. In de constitutionele benadering is wantrouwen 
noodzakelijk om het systeem in balans te houden. We zouden het in deze bena-
dering niet moeten hebben over vertrouwen in de overheid, maar het toever-
trouwen van macht aan de overheid. Die kan alleen democratisch blijven als 
daar een zekere mate van wantrouwen tegen de overheid tegenover staat. Als 
grote groepen burgers zeggen dat ze de overheid niet vertrouwen, getuigt dat in 
deze benadering van een gezonde democratische houding en is dat geen bedrei-
ging voor de stabiliteit van het politieke systeem als zodanig. In de politicologi-
sche benadering wordt hetzelfde feit wel negatief geduid. Wantrouwen van 
burgers in de overheid wordt daarin gedefinieerd als een teken van politieke 
vervreemding of politiek cynisme, waardoor de stabiliteit van het politieke sys-
teem in gevaar wordt gebracht. Beide benaderingen kunnen als volgt worden 
samengevat.  
 
 
Tabel 1. Politicologische en constitutionele benaderingen van vertrouwen in de overheid 

Politicologische benadering Constitutionele benadering 
Vertrouwen in politiek en overheid ont-
spruit uit generiek publiek vertrouwen 

Vertrouwen in politiek en overheid komt 
voort uit procedures die fouten en machts-
misbruik kunnen corrigeren 

Wantrouwen in politiek en overheid is 
een probleem 

Overeenstemming over het politieke sys-
teem en vertrouwen in de overheid zijn niet 
nodig om stabiliteit van het democratisch 
systeem te garanderen 

Maatschappelijke consensus is noodza-
kelijk en nuttig 

Conflict kan nuttig zijn 

Politici behoren goede, eerlijke en ver-
antwoordelijke mensen te zijn 

Politici hoeven niet goed te zijn, als ze maar 
verantwoordelijk kunnen worden gesteld 

Genereren van consensus en wegnemen 
van conflict en risico creëert vertrouwen 

Het versterken van procedures voor beroep, 
verantwoordelijkheid en openbaarheid cre-
eert vertrouwen 

Bron: Bouckaert e.a. 2002a: 11; Parry 1976 
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Bouckaert e.a. (2002a) doen een poging beide benaderingen te combineren. Zij 
vragen zich daarom af of de tegenstelling tussen vertrouwen en wantrouwen 
wel terecht is. Als het gaat om vertrouwen in de overheid is het misschien beter 
om vertrouwen en geen vertrouwen tegenover elkaar te stellen, alsmede wan-
trouwen en geen wantrouwen. Er zijn factoren die wantrouwen creëren, terwijl 
andere factoren vertrouwen creëren. Factoren die leiden tot wantrouwen zijn 
aantasting van de vrijheid van burgers, bedreiging van de lichamelijke integri-
teit van burgers, onrechtmatige arrestatie, en dergelijke. Factoren die actief ver-
trouwen creëren zijn het ontbreken van corruptie, professioneel bestuur, parti-
cipatie in democratische processen, efficiëntie van de overheid, enzovoort. 

Een andere poging om beide benaderingen te combineren vinden we bij 
Hendriks (2003) die het werk van de politicologen Almond & Verba (1963; 
1980) als uitgangspunt neemt. Deze stellen dat een goed functionerende, stabie-
le democratie gebaseerd is op een mengeling van actief-vertrouwende en pas-
sief-vertrouwende politieke oriëntaties in een gematigde burgercultuur. Burgers 
vertrouwen de overheid verantwoordelijkheden toe omdat anders de samenle-
ving onbestuurbaar wordt. Tegelijkertijd zijn burgers tot op zekere hoogte ook 
actief in politieke en democratische processen; het is niet zo dat de overheid de 
exclusieve verantwoordelijkheid voor deze processen krijgt. Verschillen in het 
vertrouwen en de participatie van burgers zijn geen probleem. Een goed functi-
onerende democratie is gebouwd op diverse burgerschapsculturen naast elkaar, 
aldus Hendriks.  

De veronderstelling dat vertrouwen in de overheid in algemene zin goed is, 
kan dus op zijn minst worden gerelativeerd. Combinaties van actief en passief 
vertrouwen, maar ook passief en actief wantrouwen zijn in een democratisch 
bestel belangrijk. Een stabiele democratie is niet alleen gebouwd op vertrouwen 
in de overheid, maar ook op een zekere mate van wantrouwen. 

 
Determinanten van vertrouwen 

De roep om vertrouwensherstel is veelal niet gebaseerd op een valide analyse 
van determinanten voor het vertrouwen van burgers in de overheid. Terwijl er 
toch voldoende kennis voorhanden is. Daaruit blijkt vooralsnog dat vertrouwen 
zich niet eenduidig laat verklaren. Wanneer en waarom vertrouwen mensen 
elkaar? Wanneer en waarom vertrouwen ze de overheid? Waardoor groeit er 
zoiets als maatschappelijk vertrouwen? Definitieve en eenduidige antwoorden 
op deze vragen laten vooralsnog op zich wachten; bovendien ligt het voor de 
hand dat het antwoord per (groep) burger(s) verschilt. De een krijgt vertrouwen 
door eerdere ervaringen (‘toen is het ook goed gegaan’), een ander door geper-
cipieerde gelijkenis met de eigen situatie (‘hij lijkt op mij, dus hij zal wel te 
vertrouwen zijn’) of doordat er derden bij betrokken zijn (‘omdat het bij de 
notaris is vastgelegd’). Voor de een versterkt het op schrift stellen van een af-
spraak het vertrouwen, voor een ander is dat juist een signaal voor wantrouwen. 
Krijgt iemand vertrouwen door ‘objectieve’ cijfers en feiten, waarin deze exact 
tot op twee cijfers achter de komma zijn uitgerekend? Of geldt ook voor ver-
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trouwen het aforisme van Nietsche dat een dapper leger de zaak waarvoor het 
vecht aannemelijk maakt en zit vertrouwen dus in de persoonlijke overtui-
gingskracht en het handelen van mensen van vlees en bloed?  

Vertrouwen tussen mensen die met elkaar te maken hebben is al lastig te 
benoemen en te onderzoeken. Tenminste zo complex is het onderzoeken en 
ontrafelen van vertrouwen in een samenleving. Hoe ontstaat een cultuur of kli-
maat van vertrouwen? En: hoe verdwijnt het? Daarnaast geldt dat sociaal ver-
trouwen (het vertrouwen van burgers in elkaar en in de samenleving) nog iets 
anders kan betekenen dat het vertrouwen in de instituties. Is het eigenlijk wel 
zo dat mensen die vertrouwen hebben in de medemens dat ook hebben (of zou-
den moeten hebben) in instituties als de staat of de politiek?  

Voor oorzaken van algemeen of generiek publiek vertrouwen is met name 
het werk van Robert Putnam (1993; 2000) interessant. Hij heeft aangetoond dat 
het bestaan van een traditie van actief burgerschap en een historisch gegroeid 
maatschappelijk cement de belangrijkste factoren zijn die het economische suc-
ces van Noord-Italië verklaren en tegelijkertijd het economisch achterblijven 
van Zuid-Italië.  

Het bestaan van een civic community is bepalend voor de institutionele per-
formance van een regio. Aan de hand van het concept sociaal kapitaal heeft 
Putnam (2000) ook de opkomst en ondergang van de traditie van actief burger-
schap in de Verenigde Staten beschreven. Sociaal kapitaal omschrijft hij met de 
norm van generieke wederkerigheid: ‘Ik doe dit voor jou zonder iets specifieks 
terug te verwachten, in het vertrouwen dat iemand anders iets voor mij doet als 
ik dat nodig heb’. Generiek publiek vertrouwen wordt volgens Putnam gepro-
duceerd door gezamenlijke (inter)actie van en tussen mensen. Naarmate bur-
gers meer samen doen, groeit generiek publiek vertrouwen. Als burgers minder 
samen doen, verdwijnt sociaal kapitaal. Het onderzoek van Putnam laat zien dat 
belangrijke oorzaken daarvoor de televisie, langer werken en urban sprawl 
(stedelijke verdunning) zijn. De belangrijkste factor is het geleidelijk verdwij-
nen van de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. De on-
stuimige groei van vertrouwen en sociaal kapitaal in de jaren vijftig en zestig is 
voor een belangrijk deel het gevolg van de Tweede Wereldoorlog die het be-
wustzijn van deze generatie heeft gevormd en hen tot lotgenoten heeft gemaakt.  

 
De invloed van overheid en overheidshandelen: wat weten we? 
Heeft de overheid invloed op generieke wederkerigheid, sociaal vertrouwen of 
zelfs het vertrouwen in de overheid? De analyse van Putnam wijst daar niet op; 
naast het verdwijnen van de oorlogsgeneratie zoekt hij het afnemend vertrou-
wen vooral in het ‘minder samen dingen doen’. De WRR heeft op dit punt in 
enkele jaren een opmerkelijke omslag gemaakt. In 2002 benadrukte de WRR 
nog de betekenis van een goed functionerende rechtsstaat voor een maatschap-
pelijk klimaat van vertrouwen (WRR 2002). Verondersteld werd dat er samen-
hang is tussen vertrouwen en de rechtsstaat, ondanks contra-indicaties in de 
voorstudie voor dit rapport (Van den Brink 2002). Daarin toont Van den Brink 
aan dat het niet zozeer de overheid als wel het maatschappelijke bewustzijn van 
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burgers is dat bepaalt of zij al dan niet vertrouwen hebben in hun medemens en 
in de politieke instituties. Met andere woorden, vertrouwen in de overheid 
hangt vooral samen met de burgerschapsstijl van de betreffende burgers. Op 
basis van hun houding heeft Van den Brink drie soorten burgers aangetroffen: 
bedrijvige, berustende en bedreigde burgers. Bedrijvige burgers hebben het 
meeste generiek publiek vertrouwen: slechts 6 procent vindt anderen in het al-
gemeen onbetrouwbaar. Zo’n 28 procent van de berustende burgers en 59 pro-
cent van de bedreigde burgers is deze mening toegedaan. In een later rapport 
relateert de WRR (2005) vertrouwen eveneens aan burgerschapsstijl en onder-
scheidt vier stijlen van burgers: afhankelijke, afzijdige, afwachtende en actieve 
burgers. Op de stelling ‘De meeste mensen zijn wel te vertrouwen’ verschillen 
de burgerschapsstijlen sterk. Met deze stelling stemt 44 procent van de afhan-
kelijke burgers in, 39 procent van de afzijdige burgers, 56 procent van de af-
wachtende burgers en 73 procent van de actieve burgers. Voor wat betreft de 
tevredenheid met en het vertrouwen in de overheid zijn de verschillen aanzien-
lijk kleiner. Zo reageert 64 procent van de afhankelijke burgers positief op de 
stelling ‘Ik ben over het algemeen (zeer) tevreden met wat de Nederlandse re-
gering doet’, tegenover 60 procent van de afhankelijke burgers, 62 procent van 
de afwachtende burgers en 59 procent van de actieve burgers. Met de stelling 
‘Ik heb vertrouwen in de overheid’ is 51 procent van de afhankelijke burgers 
het eens, 43 procent van de afzijdige burgers, 54 procent van de afwachtende 
burgers en 59 procent van de actieve burgers. Mede op basis van deze cijfers 
concludeert de WRR dat de relatie tussen sociaal vertrouwen en vertrouwen in 
de overheid gebrekkig is. 

Ook de band van het sociaal kapitaal (in buurten) biedt volgens de WRR 
geen soelaas (WRR 2005). De raad onderscheidt sociaal vertrouwen en politiek 
vertrouwen en gaat in het rapport over de buurt aanvankelijk uit van de vooron-
derstelling dat sociaal vertrouwen een opmaat is voor politiek vertrouwen. Lite-
ratuuronderzoek mondt uit in de conclusie dat sociaal en politiek vertrouwen 
niet zo sterk aan elkaar gecorreleerd zijn als verwacht zou worden (‘en zeker 
niet één op één’); de Raad moet de aanvankelijke vooronderstelling dan ook 
loslaten: 

 
‘Een beleidsaanpak die zich beperkt tot het herstel van de sociale betrokkenheid 
(bijvoorbeeld via de versterking van civil society of de buurt), biedt geen zekerheid 
dat kan worden voorkomen dat de haarscheuren in het politiek vertrouwen uitgroei-
en tot breuklijnen. Nieuwe hypothesen zijn daarom vereist om greep te krijgen op de 
oorzaken van een mogelijk afnemend politiek vertrouwen’ (WRR 2005: 142). 

 
Startpunt voor de hypothese van de WRR is het onderzoek van Putnam, waarin 
sociaal kapitaal en vertrouwen wordt gezocht in gezamenlijk handelen van bur-
gers. Naarmate burgers meer ‘samen dingen doen’ neemt het sociaal vertrou-
wen en het sociaal kapitaal in een samenleving toe. Het ‘instrumentaliseren’ 
van deze samenhang (zou het vertrouwen van burgers ook hersteld of versterkt 
kunnen worden door als overheid te stimuleren dat burgers ‘samen dingen 
doen’) is volgens de WRR echter niet mogelijk. 
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Ook andere studies dwingen tot bescheidenheid als het gaat om de invloed 
van de overheid op het vertrouwen van burgers in de overheid. Elchardus & 
Smits (2002) nemen in hun studie Vlaamse en internationale studies naar ver-
trouwen en wantrouwen kritisch onder de loep. Ze constateren dat in veel wes-
terse landen het wantrouwen in de instellingen toeneemt en proberen de ver-
schillende verklaringen daarvoor te toetsen aan de beschikbare kennis.  

Drie mogelijke verklaringen nemen ze bij voorbaat niet op in hun beschou-
wing. Zo houden ze geen rekening met wat zij het mogelijke effect van sociaal 
vertrouwen op maatschappelijk vertrouwen noemen. Het zou mogelijk kunnen 
zijn dat het vertrouwen van burgers in de medemens en de samenleving (sociaal 
vertrouwen of vertrouwen in personen die men niet noodzakelijk persoonlijk 
kent) een gevolg is van wantrouwen in de instellingen (maatschappelijk ver-
trouwen). Het ene verklaren in termen van het andere, zo stellen Elchardus & 
Smits, zou een groot risico lopen tautologisch te zijn of oorzaak en gevolg met 
elkaar te verwarren. Daarnaast laten Elchardus & Smits in hun analyse de zo-
genaamde prestatiethese buiten beschouwing, waarin het vertrouwen in de in-
stellingen gezocht wordt in de prestaties van de instellingen. Ze kiezen daar-
voor omdat objectieve gegevens over de prestaties van de instellingen ontbre-
ken en zien subjectieve evaluaties van die prestaties niet als alternatief omdat 
deze mogelijk beïnvloed zijn door vertrouwen. Bovendien, zo stellen ze in de 
derde plaats, ontleent vertrouwen zijn bestaansreden aan de onmogelijkheid om 
alle handelingen van mensen en instellingen voldoende te evalueren en te voor-
spellen. Burgers moeten vertrouwen hebben in de instellingen omdat ze de pre-
cieze prestaties van deze instellingen niet afdoende kunnen evalueren.  

Elchardus & Smits tonen aan dat het maatschappelijk wantrouwen vooral 
door onbehagen wordt veroorzaakt. Dat uit zich in een negatief toekomstbeeld 
en gevoelens van onveiligheid. Beide hangen sterk samen. Het onbehagen is 
betrekkelijk eenduidig maatschappelijk te situeren. Elchardus & Smits spreken 
van een nieuwe breuklijn, die zich politiek-ideologisch laat ordenen langs di-
mensies van utilitair individualisme (de overtuiging dat mensen uitsluitend 
handelen uit eigen belang), etnocentrisme (een negatieve houding ten opzichte 
van migranten), autoritarisme en antipolitiek. Deze houdingen hangen sterk 
samen, hetgeen Elchardus & Smits doet concluderen dat ze deel uitmaken van 
dezelfde breuklijn. Deze breuklijn zou wijzen op een politiek-ideologische 
scheiding in de samenleving. De samenleving zou zich meer langs deze lijnen 
laten ordenen dan langs de oude begrippen links en rechts, progressief en con-
servatief, liberaal of socialistisch. De nieuwe breuklijn loopt deels wel parallel 
met opleiding; hoger opgeleiden wijken significant af van lager opgeleiden. Net 
als in de analyse van Van den Brink (2002) zoeken ook Echardus & Smits de 
verklaring van het onbehagen in de maatschappelijke positie. Een zwakke 
maatschappelijke positie vertaalt zich in ongenoegen en leidt tot wantrouwen in 
de instellingen. Toch kan het onbehagen niet teruggebracht worden tot indivi-
duele sociaal-economische achterstelling. Zo hebben de toekomstverwachtin-
gen die bijdragen aan onbehagen betrekking op algemene toekomstverwachtin-
gen en op een pessimistische verwachting ten aanzien van de toekomst van de 
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sociale zekerheid, maar niet op de persoonlijke economische situatie. Wel heb-
ben oudere mensen meer onbehagen dan jongere mensen, maar ze hebben tege-
lijkertijd meer vertrouwen in de instellingen. De relatie tussen leeftijd en wan-
trouwen is daardoor zwak.  

Naast onbehagen zijn volgens Elchardus & Smits ook de verschraling van 
levensbeschouwing en de toename van de levensbeschouwelijke onverschillig-
heid belangrijke oorzaken voor wantrouwen. Zij stellen: 

  
‘Wie geen vertrouwen meer kan stellen in gedeelde overtuigingen heeft het blijkbaar 
ook moeilijker om de instellingen die het maatschappelijke leven regelen te ver-
trouwen’ (Elchardus & Smits 2002: 72). 
 

De verschraling van levensbeschouwing heeft in het door Elchardus & Smits 
opgesteld model direct effect op het wantrouwen, maar gedeeltelijk verloopt dat 
effect via wat zij ontologisch collectivisme noemen. Dat gaat ‘om de overtui-
ging dat het eigen geluk afhankelijk is van anderen en dat men pas echt geluk-
kig kan zijn als men ook belangeloos iets voor een ander kan doen.’ Afnemend 
ontologisch collectivisme (door toename van utilitair individualisme) betekent 
dus ook dat het wantrouwen toeneemt. Even belangrijk is de invloed van de 
massamedia en de culturele dualiteit van het medialandschap in populaire, po-
pulistische media enerzijds en kritische, meer elitaire media anderzijds (of, 
grofmaziger, tussen commerciële en publieke omroepen). Volgens Elchardus & 
Smits bevorderen media het onbehagen. Daar staat tevredenheid met het privé-
leven tegenover. Meer tevredenheid met het privé-leven hangt samen met meer 
maatschappelijk vertrouwen. Tenslotte bevestigen de data van Elchardus & 
Smits de these van Putnam: naarmate mensen meer actief participeren in het 
verenigingsleven, neemt het maatschappelijk vertrouwen toe. 

Onderzoek in de Verenigde Staten naar het verlies van vertrouwen in de 
overheid onder Amerikaanse burgers heeft een set van verklarende factoren 
opgeleverd. De volgende verklaringen (Nye e.a. 1997: 269) blijken primair 
verantwoordelijk te zijn voor het vertrouwensverlies:  
- De Tweede Wereldoorlog heeft tot een piek in het vertrouwen in de overheid 

geleid. Wat we aan vertrouwensverlies merken is dus een ‘normalisatie’. 
- Hoe scherper de polarisatie onder politieke elites, hoe minder maatschappe-

lijk vertrouwen er ontstaat. 
- De negatieve beeldvorming over de overheid op televisie leidt tot vertrou-

wensverlies. Meer in het algemeen bleek de rol van de media sterk van be-
lang. 

- De opkomst van een informatiesamenleving, met het daarbij behorende ver-
val van gezagspatronen en de opkomst van postmateriële waarden heeft ge-
leid tot verlies van vertrouwen in de overheid. 

 
Naar de Nederlandse situatie 
Noch onderzoek naar vertrouwen in de overheid, noch onderzoek naar generiek 
maatschappelijk vertrouwen biedt dus aanknopingspunten om vertrouwen van 
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burgers in de overheid te zoeken in het handelen van diezelfde overheid. Het 
empirische materiaal wijst vooral in de richting van bij burgers gelegen facto-
ren en macro-ontwikkelingen in een samenleving. In Nederland is geen direct 
onderzoek voorhanden naar het handelen van de overheid in relatie tot het ver-
trouwen in de overheid. Wel kunnen we te raden gaan bij onderzoek waarin 
burgers hun oordeel uitspreken over het overheidshandelen. Kijken we naar het 
beschikbare onderzoek, dan valt in ieder geval op dat tot 2001 de tevredenheid 
van burgers met de overheid betrekkelijk hoog is. Bijvoorbeeld 2001, het jaar 
dat de turbulentie begon. Uit de Fiscale monitor 2001 blijkt dat belastingplich-
tigen het functioneren van de Belastingdienst als redelijk tot goed beoordelen: 
dat geldt voor het laatste contact (‘tamelijk tot zeer positief’) en voor het nako-
men van toezeggingen en inhoudelijke afspraken. Hoewel de telefonische be-
reikbaarheid minder hoog scoort, zijn aangifte en aanslag duidelijk en wordt de 
Belastingdienst als geloofwaardig, verantwoordelijk en integer ervaren. Onder-
staande tabel, ontleend aan het Sociaal en cultureel rapport 2002, laat over de 
gemeentelijke dienstverlening en (in het huidige maatschappelijke klimaat toch 
opmerkelijk) over de politie eveneens tevredenheid zien. 

 
Tabel 2. Oordeel over gemeentelijke dienstverlening en politie 

 Slecht Matig Goed Zeer goed/ 
uitstekend 

Aanvragen/verlengen pas-
poort of rijbewijs 

1% 10% 64% 25% 

Vuilnisophaal 2% 8% 56% 34% 
Plantsoenen 11% 34% 42% 13% 
Aanvragen vergunning 9% 39% 46% 6% 
Politie 5% 36% 52% 7% 
     
Algemeen oordeel 2% 25% 64% 9% 

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau 2002: 212 
 

Ander onderzoek neemt een vergelijkbare mate van tevredenheid waar. Op ba-
sis van een meta-analyse van 133 klant- en burgeronderzoeken (over de periode 
van 1997 tot en met 2002) concludeert Hoogwout (2003) dat burgers hun ge-
meente gemiddeld een 7,2 geven. Ongeveer 81 procent van alle burgers zegt 
tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van de gemeente. 
Daarbij gaat het vooral om tevredenheid over de openingstijden (circa 62 pro-
cent van de burgers is daar tevreden over) en de telefonische dienstverlening 
(75 procent is daar tevreden over). Over het gemeentebestuur zijn burgers aan-
zienlijk minder tevreden; een bevestiging van onderzoek dat in 1990 in zeven 
steden is uitgevoerd (Tops e.a. 1990).  

Hoewel het beeld genuanceerd is, schiet de kwaliteit van de publieke 
dienstverlening die strikt genomen niet tot de overheid behoort aan het begin 
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van het nieuwe millennium evenmin tekort. Uit het Sociaal en cultureel rapport 
2002:  
- Ongeveer driekwart van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de medi-

sche zorg goed tot uitstekend, 22 procent vindt deze matig en 2 procent vindt 
de medische zorg slecht. 

- Het oordeel over de kwaliteit van het onderwijs (zowel van mensen met als 
zonder kinderen die het betreffende onderwijs bezoeken) is evenmin slecht: 
67 procent van de ondervraagden vindt het basisonderwijs goed tot zeer 
goed, 63 procent het voortgezet onderwijs, 70 procent het beroepsonderwijs 
en 66 procent het wetenschappelijk onderwijs. 

- Over de dienstverlening van woningcorporaties is een ruime meerderheid van 
de gebruikers tevreden: over de hulp van corporaties bij bezoek aan kantoor 
en de afhandeling van reparaties is 79, respectievelijk 88 procent van de 
huurders tevreden. 
In dezelfde periode is het vertrouwen in de overheid in Nederland ook be-

trekkelijk hoog en stabiel, zo blijkt uit het Sociaal en cultureel rapport 2002. In 
2001 had ongeveer 65 procent van de burgers vertrouwen in het parlement en 
ongeveer 53 procent van de burgers had op dat moment vertrouwen in over-
heidsinstellingen. In grote ondernemingen had een kleine 45 procent van de 
burgers vertrouwen; alleen politieke partijen scoren nog lager met zo’n 33 pro-
cent. Ten opzichte van 1997 is weliswaar sprake van een kleine daling, maar 
van een kentering blijkt uit dit onderzoek niets. Bovendien scoren de Neder-
landse publieke instituties in vergelijking met de publieke instituties in andere 
Europese landen onveranderd hoog; alleen Denemarken komt enigszins in de 
buurt.  

Tot 2002 lopen tevredenheid over de overheid en vertrouwen in de overheid 
in Nederland dus betrekkelijk parallel. In 2002 lijkt zich een kentering voor te 
doen in beide indicatoren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt een aan-
zienlijke verlaging (met bijna twintig procent in twee jaar) van de algemene 
tevredenheid van de bevolking met de regering vast (Sociaal en Cultureel Plan-
bureau 2003). Het percentage burgers dat de stelling onderschrijft dat de over-
heid goed functioneert neemt nog sterker af, namelijk met ongeveer 25 procent. 
Het SCP stelt dat de eerste tekenen van een kentering al aan het eind van 2000 
zichtbaar waren. In 2005 laat onderzoek van Motivaction en SCP in opdracht 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zien dat de tevreden-
heid met de regering zich op het lagere niveau van 2002 heeft gestabiliseerd 
(WRR 2005). Het vertrouwen in de overheid is ongeveer gelijk aan het hoge 
niveau van 2001: 51 procent van de respondenten onderschrijft de stelling ‘ik 
heb vertrouwen in de overheid’. Ten opzichte van 2001 is dus de tevredenheid 
stevig gekelderd, terwijl het vertrouwen enigszins is afgenomen.  

Koppeling met de feitelijke prestaties en de kwaliteit van de overheid heeft 
in het genoemde onderzoek niet plaatsgevonden. Voor een kentering in het fei-
telijke prestaties van de overheid zijn weinig indicaties. De relatie tussen ver-
trouwen, tevredenheid en feitelijke prestaties en kwaliteit wordt daarnaast ver-
troebeld door de discrepantie tussen het operationele niveau van dienstverle-
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ning en het systeemniveau. Tevredenheid over de operationele dienstverlening 
kan, zo laat bijvoorbeeld het onderzoek van het SCP zien, samen gaan met een 
gepercipieerde (dreigende) crisis op systeemniveau. Bovendien kunnen positie-
ve ervaringen met concrete contacten, diensten en prestaties van de overheid 
samen gaan met negatieve algemene beelden over de overheid. Onderzoek aan 
het begin van de jaren negentig in zeven grote gemeenten wees in dezelfde 
richting: dezelfde burgers die tevreden waren over concrete contacten met en 
diensten van hun gemeente, waren ontevreden over het algemeen functioneren 
van de gemeente en het gemeentebestuur (Tops e.a. 1990).  

Nadere analyse van tevredenheid met de regering en vertrouwen in de rege-
ring (dus niet: vertrouwen in de overheid) levert volgens een recente analyse 
van het SCP (2005) wel een zwakke relatie tussen beide op. De oorzaken van 
het ontbrekende vertrouwen liggen volgens het SCP ‘voor een substantieel 
deel’ in het zorg-, werkgelegenheids- en veiligheidsbeleid. Tenminste zo be-
langrijk, zo laat het eigen SCP-materiaal zien, blijkt echter de opleiding van de 
respondenten en hun politiek cynisme. Bovendien gaat onvrede over de rege-
ring samen met meer algemeen onbehagen over de toekomst van het land.  

 
Vertrouwen als bestuurlijk kompas: waar is het noorden? 

Een overzicht van het onderzoek naar vertrouwen in de overheid mondt uit in 
de conclusie dat er niet of nauwelijks een aantoonbare relatie bestaat tussen het 
handelen van de overheid en het vertrouwen in de overheid. Duidelijker ge-
zegd: inspanningen van de overheid worden niet aantoonbaar beloond met pu-
bliek vertrouwen. Dat vertrouwen in de overheid vooral te maken heeft met 
factoren die buiten de overheid gelegen zijn, is geen reden voor wanhoop. 
Kwaliteit en goed bestuur zijn intrinsieke waarden. Een kwalitatief hoogwaar-
dige overheid is op zichzelf van belang, ook al wordt het vertrouwen van bur-
gers er niet mee gewonnen. Misschien is het kunnen vertrouwen op de overheid 
wel belangrijker dan vertrouwen in de overheid. 

De door publieke managers, bestuurders en politici gehanteerde veronder-
stelling dat met overheidshandelen het vertrouwen in de overheid kan worden 
hersteld of versterkt laat zich dus niet of nauwelijks onderbouwen. De vraag is 
daarom gerechtvaardigd of vertrouwen wel een verstandig bestuurlijk kompas 
is. Als vertrouwen in de overheid weinig te maken heeft met factoren die in de 
overheid of het overheidshandelen gelegen zijn maar vooral beïnvloed wordt 
door maatschappelijke omstandigheden, zou het wel eens gevaarlijk kunnen 
zijn vertrouwen als bestuurlijk kompas te hanteren. Door er het bestuurlijk han-
delen op te enten, worden bijvoorbeeld verwachtingen van burgers opge-
schroefd die niet kunnen worden waargemaakt. De teleurstelling die daar het 
gevolg van is, zou wel eens indirect in negatieve zin kunnen doorwerken op het 
vertrouwen in de overheid. Tops (1995) heeft in dit verband gewezen op de 
mogelijkheid van een negatief gezagspotentieel: met bepaalde ingrepen kan 
weliswaar geen vertrouwen worden gewonnen, maar er kan wel vertrouwen 
worden verloren.  
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Het hanteren van vertrouwen als bestuurlijk kompas biedt weinig of geen 
perspectief op vertrouwensherstel, maar kan dus wel schade aanrichten. Neem 
het domein van veiligheid, het thema van dit nummer. In het veiligheidsbeleid 
kan prestatiesturing worden gehanteerd om het vertrouwen van burgers in de 
overheid te versterken. Dan ligt een impliciete of expliciete transformatie op de 
loer. Van oudsher waakt de overheid over de veiligheid van burgers. Historisch 
gezien is dat meer een kwestie van het bewaken van een ondergrens dan van 
het formuleren van een bestuurlijke ambitie. De ondergrens is het bieden van 
zodanige veiligheid en bescherming aan burgers dat deze de meerwaarde van 
de overheid voor hun eigen veiligheid blijven zien en ervaren. Hierop is de le-
gitimiteit van de overheid als nachtwaker gebaseerd en zijn hiermee tegelijker-
tijd de grenzen van het overheidshandelen afgebakend. Als veiligheid als be-
stuurlijke ambitie wordt gekoppeld aan het herstel van het vertrouwen van bur-
gers in de overheid, kantelt het perspectief. Een race to the top als het gaat om 
het opschroeven van verwachtingen en het verder verhogen van de prestaties, 
inclusief het verwijderen van belemmeringen daarvoor, zou het gevolg kunnen 
zijn. Het bewijs dat in deze bijdrage is aangedragen waarschuwt voor de uit-
komst van deze race: in het beste geval blijft het vertrouwen gelijk, maar het 
risico voor versterking van het wantrouwen is groter. Herstel van vertrouwen is 
dus een gevaarlijk bestuurlijk of beleidsmatig kompas in het domein van het 
veiligheidsbeleid. Het normatieve kompas van de politieke keuze voor wat nog 
wel en wat niet meer acceptabele criminaliteitscijfers zijn, is subjectiever dan 
het ogenschijnlijk door cijfers onderbouwde vertrouwenskompas. Toch laat 
deze bijdrage zien dat het eerste te prefereren valt. Dat is voor bestuurders, po-
litici en publieke managers wellicht een sombere conclusie, maar het bevrijdt 
overheidsambities van een last die ze niet kunnen dragen.  



 

Bridging the Gap with Precautionary Politics or  
the Institutionalisation of Mistrust 

Adam Burgess  
Roel Pieterman 

A recent large-scale survey confirmed that mistrust and lack of confidence in 
governance is a global phenomenon (Reynolds 2005). The apparent erosion of 
public trust has become a defining feature of our age (Fukuyama 1996; 
Sztompka 2000). Collapse of trust in the political process, in particular, is the 
subject of widespread intellectual concern and reaction (Warren 1999; Bentley 
2005). Mistrust is obviously a phenomenon with deep and many roots, causes 
and connections to other aspects of social and political development. Some 
twenty years ago, Bellah et al. (1985) charted the shifts in contemporary con-
sciousness that have led to disengagement with wider social ties and commit-
ments. More recently, Puttnam (2000) focuses more on the breakdown of actual 
association as the basis for this process.  

Another underlying issue is a collapse of traditional values (Dogan 1998). 
The traditional ‘bourgeois’ values of family, religion and nation are more likely 
to be the subject of ridicule than unquestioned allegiance in advanced Western 
democracies. We can add the work ethic and sense of public duty as similarly 
lost in a highly relativistic contemporary political culture. We may be far from 
the state of anomie suggested by Durkheim, but his question of how modern 
society might survive without any unquestioned moral assumptions seems more 
appropriate than ever. Trust assumes a degree of shared values and experience, 
and their fragmentation profoundly interrupts engagement between social ac-
tors and institutions.  

Artificial attempts to recreate trust in the absence of shared values are likely 
to have the effect of only underlining its absence. This seems particularly evi-
dent with superficial and short-term solutions such as making voting easier. In 
an age with little sense of its own past (Furedi 1992) the argument that citizens 
must ‘use your vote’ because it was historically hard-won has little meaning. 
That is unlikely to change by introducing voting at the supermarket or with a 
mobile phone. It also remains unclear how, even if it were possible to increase 
falling electoral turnouts, this might lead to a revival of trust in the political 
process.  

Attempts to bridge the gap with the public while at the same time regaining 
its trust through good governance by promoting openness, transparency and 
participation can certainly boast more democratic legitimacy. Nevertheless, 
even these attempts can be severely criticised. In order to understand the infor-
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mation coming out from novel forms of risk communication, one needs a very 
high level of education indeed. This is even more the case when citizens would 
like to make use of the new opportunities to participate in risk-analysis or the 
preliminary stages of risk-management. It is obvious that for a large majority of 
citizens these new opportunities are fictional. For those citizens the feeling of 
being excluded could very well be much enhanced. 

A parallel critique can be offered with regard to the precautionary policies 
that are enacted in such diverse fields al public health, environmental quality or 
consumer protection. Introducing ‘protection’ against risks that are extremely 
small or even no more than a mere theoretical possibility seems more likely to 
heighten than alleviate public anxieties. As Beck (1992) has argued: modern 
risks differ from classic risks in the sense that they have to be learned. In this 
sense it is very telling that the modern citizen – especially women – judge the 
health impact of foodstuffs by the amount of fat they contain (Oaks 2004). Of 
course the media play their own amplifying role in these learning processes by 
creating media hypes (Vasterman 2004).  

In this contribution we offer a critical analysis of the political attempts to 
‘regain’ the public trust that all institutions – but especially the political ones – 
have lost. We stress that they might very well have adverse effects and thus be 
counterproductive. We contend that especially precautionary policies run the 
risk of decreasing rather than increasing the level of trust. We start with a dis-
cussion of several alternative unifying ideas in the present age of ‘the end of 
politics’ as a broad background to the problem increasing mistrust. Then we 
consider several options for ‘bridging the gap’ between politics and the public. 
Next we present a critical picture of the politics of precaution as a way of regu-
lating risk by heightening public anxiety. We present consumer protection in 
the European Union as an example of such precautionary politics, which ex-
plicitly aims at re-engaging the public and regaining its trust but that will more 
likely result in the institutionalisation of distrust.  

 
Alternative unifying ideals? 

What is rarely explored even in the more developed literature is the potential of 
contemporary replacements for exhausted traditional ideologies. Durkheim 
invested considerable hope in the ideal and experience of national education to 
fill the void left by the decline of the sacred at the beginning of the twentieth 
century. Environmentalism; multiculturalism and the cult of diversity; and the 
new etiquette of political correctness can be described as contemporary ideas 
that exercise widespread appeal and have established important social and po-
litical constituencies. In this regard they stand as modern candidates to fill the 
void left by the decline of older ideologies and values. But whilst these ideas 
may go largely unchallenged, they are far from compelling – even in the his-
torically limited way in which nationalism, religion, and class solidarity or fam-
ily values proved successful in engaging the social imagination.  
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Contemporary ideological orthodoxies are shifting, unstable, and continu-
ally coming up against consequences that contradict basic social necessities and 
drives. Even in its German stronghold, Green politics has proven politically 
limited, for example. Most importantly, none of these new ‘isms’ are inspiring. 
It is in this context that many Western commentators are secretly envious of the 
apparent ability of Islam to even inspire suicide in its name. This kind of appeal 
is far removed from that of modern Western political systems, which some-
times are unable even to inspire a majority to walk to a polling booth. In our 
continental perspective, nor does ‘Europe’ now provide a compelling vision. In 
fact for many, the idea of Europe has become distinctly dystopian; the epitome 
of self-interested and self-referential technocratic politics. Even when we con-
sider the rejection of the European constitution in national referenda in 2005 as 
indicating mainly internal dissatisfaction, it nevertheless remains a fact that this 
European ideal was quite easily discarded. 

There is an ‘end of politics’ as left and right converge around an amorphous 
centre where it is difficult for the voter to even distinguish, let alone engage 
with contemporary politics (Boggs 1999). More challengingly, Jacoby (1999) 
explores an ‘end of utopia’; the collapse of any sense of historical vision or 
change that renders democracy meaningless. All forms of transformative poli-
tics stand discredited since the collapse of Stalinism in ‘the East’, but this has 
also affected every part of the political spectrum. The collapse of Christian 
Democracy throughout Europe was in no small measure due to the collapse of 
its socialist enemy, for example. Without socialism and with increased seculari-
sation, Christian Democracy was laid bare as a political machine without pur-
pose. An analogous process is a principle characteristic of the late Twentieth 
Century as a whole. In perhaps the most important historical insight into the 
origins of the contemporary ideological malaise, Furedi (1992) explored how 
capitalism was discredited earlier by the fascist experience and then confronted 
by the apparent strength of Russian Stalinism. The reaction was to increasingly 
reject all ‘ideology’ in the post-war years, and thus began a process of embrac-
ing and even celebrating pragmatism that ultimately deprived ‘the West’ of any 
sense of purpose. Whilst this loss of purpose was masked by the continued effi-
cacy of anti-communism, the collapse of ‘the East’ cruelly exposed the absence 
of any fundamental raison d’être. Attempts to celebrate this ‘end of history’ and 
suggestions we could manage without any kind of vision were met with hostil-
ity (Fukuyama 1989).  

Yet, even more profound reflections on the contemporary social and politi-
cal malaise tend to be somewhat static in their conceptions; there is an undevel-
oped sense of process and dynamism even in perceptive accounts. Problems 
such as individuation, and the collapse of left and right tend to be presented as 
already ‘made’ social developments, appearing closed as a result. Yet mistrust 
and the associated contemporary malaise is a process that, like any other, is 
continually being made and remade. A more dialectical appreciation of the rela-
tionship between problem, perception of the problem and reaction to mistrust 
may begin to be able to explain why most initiatives intended to address mis-
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trust across the Western world appear singularly unsuccessful. Indeed, these 
ostensible reactions may be a fundamental source of continued mistrust. 

 
Bridging the Gap? 

There is ample evidence that public reactions are shaped by external influence. 
In social science methodology, the impact of interviewer bias is understood to 
be a defining problem. Yet it appears that policy makers rarely consider that 
their own actions and initiatives are likely to actively shape ‘reactions’; partly 
this is because a sense of isolation makes it difficult even for the most influen-
tial to recognise their own power. What policy makers imagine to be initiatives 
that are simply acting upon their assessment of where the public ‘is at’, are in 
fact likely to play a role in actively creating new public interests and preoccu-
pations. Thus new policy initiatives that are meant to diminish public fears and 
to re-install trust, may very well have the effect of increasing these problems. 

Such is the case with the creation of NHS Direct, for example, a telephone 
helpline now run by the National Health Service that promises to deal with 
health problem over the phone without seeing a doctor. Such initiatives are in-
variably self-fulfilling. The numbers of people to eventually find themselves 
using this new service provided (but not asked for) by the state confirms its 
popularity and the fact that it was ‘needed all along’. At the same time a new 
problem is created. Setting up a service inviting the public to call in with any 
kind of suspicion of ill health encourages a preoccupation with personal health 
that can never be satisfied (let alone dealt with blind). It is partly for this reason 
that, despite the billions poured into health by the Labour government since the 
late 1990s, all measures of opinion indicate that neither public satisfaction with 
the health service, nor the sense of personal well-being have increased (Kings 
Fund 2004). These are initiatives that effectively construct ill health by raising 
expectations that cannot be met. Yet it appears that it is a hypochondriac public 
rather than ill conceived policy initiatives that are to blame for the resulting 
problem.  

The risks of such policies may be obvious from a critical perspective, but 
politicians and policy makers do not seem to be aware of them. There is no lack 
of political willingness to re-engage the public of advanced democracies, ulti-
mately to attempt the re-establishment of trust and social cohesion. The Blair 
government of the UK is characterised by its almost frantic number of initia-
tives and micro-management of issues not traditionally considered susceptible 
to government interference (Moran 2005). Innumerable aspects of life, from 
individual weight and drinking habits, to personal manners, have been politi-
cised and subject to policy discussion. Policies are invariably accompanied by 
the setting of technocratic targets for problem reduction that compel activity. 
Dealing with schoolchildren being absent from school in the UK, for example, 
has been the subject of £900 million worth of initiatives, including dedicated 
truancy officers for persistent offenders; the use of text messaging and elec-
tronic messaging; as well as now routine patrols around towns to catch absent 
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children. Despite these measures, government targets were confounded in Sep-
tember 2005 with truancy increasing to its highest level since 1994. Jail sen-
tences for the parents of persistent truants are now being proposed regardless of 
the practicality of imprisoning thousands of parents, and the likelihood that this 
might improve their children’s education. 

As well as pushing ahead with initiatives from government think tanks and 
strategy units, contemporary governance is highly attuned to developments 
within society that might prove open to intervention. Any issue that appears to 
engage the public imagination is likely to attract government attention and be 
co-opted. Such was the case with the apparent inadequacy of meals for children 
provided by Britain’s schools, which was highlighted by celebrity chef, Jamie 
Oliver, in early 2005, for example. In response, the government declared this a 
vital issue, pledged extra funds and enforced menu changes on meal providers 
throughout Britain (despite having previously shown no interest). By Septem-
ber 2005, we had the appointment of school meals watchdogs and a complete 
ban on ‘junk food’ in schools (will children be searched?!) within a new educa-
tional emphasis on ‘consumer choice’ for parents. In a similar vein a new pol-
icy tells school doctors in the Netherlands to stimulate parents of overweight 
children to teach them how to eat and sport healthy. They are even supposed to 
put some pressure on reluctant parents. No domain of the everyday ‘life world’ 
is immune to the intervention of a government determined to find points of 
public connection and new sources of authority. Overall it is in areas that relate 
to individual health that ‘post-political’ authority most instinctively gravitates 
toward (Fitzpatrick 2004). 

A basic, if rarely acknowledged problem of politics in an age of disengage-
ment is the absence of any measure or gauge of public reaction. There is a lack 
of clear pressures on contemporary governance that can provide a starting point 
for initiatives and, more importantly, a measure through which any results can 
be assessed. In the past, pressures such as from trades unions for better rights 
and conditions, for example, provided a manageable political terrain. Without 
such real constituencies and pressures, the proliferation of artificial means of 
attempting to engage and connect with public feeling, such as through focus 
groups, only confirm the problem. A passive ‘public’ assumes the character of 
a somewhat mysterious animal that government experiments attempt to stimu-
late. Governance, meanwhile, develops an exaggerated sense of how isolated it 
really is, and how important this isolation from the public really is. Simply 
manning the ship of state and refraining from unnecessary initiatives seems 
untenable to hyperactive governance that remains uncertain of its own author-
ity. As the political class is principally oriented towards chasing what is imag-
ined to be, at any one moment, public feeling, they are taken further away from 
the fundamental issue of addressing disengagement; with what are you asking 
people to engage? Belgian sociologist Elchardus has coined the term ‘drama 
democracy’ for this worrying state of affairs (Elchardus 2002).  

Another consequence of a dislocated polity is that initiatives tend to have 
the character of addressing the lowest common denominator; a ‘bottom line’ 
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that ‘surely must’ connect with even the most disengaged citizen. Unable to 
address a clear constituency with defined preoccupations and demands, the 
state plays safe and operates on the assumption that ‘the public’ will at least be 
concerned with its own gratification, survival and longevity. Concern with per-
sonal health, consumption and a preoccupation with safety are perhaps the three 
most important sensibilities that policy makers now gravitate towards and try to 
engage; another potential substitute for the traditional triad of God, family and 
nation. But public reactions are not simply given; nor are they a mysterious set 
of beliefs that can be discovered by policy gurus. As an amorphous disaggre-
gated ‘public’, reactions are largely a response to what is presented to them. 
This plastic and fluid reaction is illustrated by responses to the media portrayal 
of genetics, for example. Where media reports emphasised the potential of new 
genetic based technologies to cure disease, reactions were positive (Boyce, 
Hargreaves & Lewis 2003). Unsurprisingly, where the ‘Frankenstein’ metaphor 
of science ‘playing God’ was deployed in media reports, the same public was 
negatively disposed to the new genetics.  

It is sometimes suggested that Western societies in late modernity are left 
only with fear as the last possible unifying factor. This suggestion is basic to 
the analysis of the risk society by Beck (1992). In this volume Boutellier simi-
larly suggests that the present social and political search for safety and security 
can indeed be a vehicle for re-forging social bonds and re-establishing public 
trust. In Beck’s analysis industrial society still had class solidarity as a unifying 
force to stimulate economic growth and to alleviate problems of inequality by 
redistributing social wealth by way of political emancipation. The coming of 
the risk society changes all this. Now it is the fear of the negative side effects of 
industrialization that acts as a unifying factor for those who want to be free 
from it. Read in this fashion, we can interpret Beck’s analysis as stating that the 
politics of the fearful politics of the risk society are necessarily characterised by 
a nimby attitude.  

The problems with fear as a unifying social and political force range even 
further than that. In his Culture of fear Furedi (2002) analyses the cultural 
background of the fact that people are easily convinced of a wide variety of 
‘fear factors’. His is one of the few books that deals with fears for public safety 
as much as those for technological risk. At bottom, according to Furedi, there is 
an underlying suspicion of man. In public discourse it is quite easy to arouse 
suspicions about dangerous people – like child molesters or other forms of 
stranger danger – or about dangerous technologies – from vaccination to GM. It 
seems the consensus is that man can do no good – even if he is not out to do 
evil – and is unable to control this in himself or others. Furedi points to a mo-
rality of low expectation, which breeds cynicism and a fatalistic attitude. This 
cultural background ‘depicts people as essentially powerless to do much more 
than to avoid taking risks’ (2002: 170). 
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Problems of Precautionary Governance 

Sociologists are at the forefront of problematising science and technology risk 
management, proposing a renegotiation of the relationship between science, 
citizens and policy (Irwin 1995; Irwin & Wynne 1996; Wynne 2000; Stilgoe, 
Wilsdon & Wynne 2005). Science is admonished in the now influential socio-
logical critique for failing to communicate the uncertainty that is central to their 
endeavours, instead continuing to insist upon a ‘top-down’ process of science 
communication. Science is presented as having unreflectively brought about a 
scientific and technological revolution without regard for the consequences that 
the resulting ‘risk society’ is now struggling to come to terms with (Beck 1992; 
1995). An influential review of specific examples of twentieth century scien-
tific and technological innovations argues the ‘late lessons’ that can be drawn 
are the failure to heed ‘early warnings’ that could have been detected about 
potentially damaging impacts (Harremoës et al. 2002). A new, precautionary 
approach is urged that can avoid the mistakes of the past. 

An important focus and underpinning for the new direction in science and 
technology risk management is the precautionary principle. It is concerned with 
new science and technology that involves considerable uncertainty and may 
have long-term, significant, but perhaps as yet little understood human and en-
vironmental impacts (O’ Riordan & Cameron 1994; Raffensberger & Tickner 
1999; Harremoës et al. 2002). Varying degrees of precaution are advocated in 
responses that involve not waiting for confirmation of possible dangers before 
warning the public, encouraging cautious regulatory control, or even blocking 
the introduction of new technologies. These perspectives have now been ab-
sorbed by influential mainstream science governance institutions (House of 
Lords 2000; Gibson & Kass 2001). Some political formulations advocating a 
new precautionary approach explicitly envisage an end product of a ‘science 
people can trust’ (Byers 2001). Particularly in the light of the BSE/vCjD ex-
perience and its official interpretation (BSE Inquiry 2000), a precautionary ap-
proach has become evident in the management of science and technology is-
sues. Aspects of the GM crops and mobile phone radiation controversies saw 
experimentation with the new precautionary approach. The Stewart Inquiry into 
the mobile phone controversy recommended a precautionary response, despite 
acknowledgement that: ‘the balance of evidence does not suggest that mobile 
phone technologies put the health of the general population…at risk’ (IEGMP 
2000: iii). The existence of some scientific uncertainty was considered suffi-
cient to recommend precaution in the new British climate of scientific risk gov-
ernance. 

A number of questions are posed by the application of a precautionary ap-
proach (Pieterman, Hanekamp & Bergkamp 2006). As a response to uncer-
tainty, precaution is principally concerned to recognise rather than clarify un-
certainty. There is, as yet, no evidence that the precautionary approach to mo-
bile phone fears, for example, raised awareness of a potentially significant pub-
lic hazard, successfully managed public fears about a new technology, or began 
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the process of rebuilding trust in science. On the contrary there are some 
grounds for exploring the possibility of unintended problematic consequences. 
Risk perception research has indicated how basic informational actions taken in 
relation to related unseen hypothetical hazards may arouse and confirm rather 
than alleviate anxiety (Morgan et al. 1985; MacGregor, Slovic & Morgan 1994; 
Wiedemann & Schütz 2005). More recently, Burgess (2004) suggests that the 
precautionary response to mobile phone radiation concerns in the UK signifi-
cantly contributed toward sustaining anti mobile mast campaigners activities; 
concerns that were likely to otherwise have dissipated. However, in this volume 
Elffers, De Keijzer & Pieterman show that they failed to reproduce Wiedemann 
& Schütz’s finding that precautionary measures increase public fear. 

Precautionary measures posit a problem, beyond simple uncertainty, that 
has necessitated action. A sense of hazard may be confirmed by precautionary 
measures on the assumption that, ‘there is no smoke without fire’. Further, the 
message that, ‘we just don’t know, but precaution could be appropriate,’ may 
not satisfy an aroused concern that then seeks alternative answers as to what 
lies behind the taking of preventative action. The suspicion that, ‘they may 
know more than they’re telling us’ may be encouraged by state measures that 
are actually no more than a new policy accompanying a general emphasis upon 
uncertainty. Restrictions, or simply precautionary recommendations, that lack 
any clearly defined basis may create an ‘information vacuum’ that could be 
filled by rumour. Measures taken as precautions rather than to protect against a 
defined hazard, may have the potential to encourage the creation, or seeking out 
of rumours to explain why action has been taken that lacks any clear basis in 
scientific knowledge or everyday experience.  

This mechanism is present, for instance, in the scare of the MMR vaccine 
that hit the UK since 1998 (Fitzpatrick 2004). This scare fed on public mistrust 
of government information in the wake of the BSE-crisis, as well as on the al-
ways present anxieties about vaccination, which is promoted by ‘critical’ web-
sites and publications (Miller 2004). With regard to the issue of food safety – 
discussed in this volume by Havinga and by Vos – the interplay of media, poli-
tics and government institutions makes for a climate where books such as 
Crazy makers: How the Food Industry is Destroying our Brains and Harming 
our Children (Simontacchi 2000) may thrive.  

Regulations, restrictions and warnings that lack a clear basis in substanti-
ated risk are not unique to the precautionary approach. In the legal sphere the 
perceived possibilities of litigation, not bound by more conventional demands 
of evidence and proof of causation, have led to the reorganisation of profes-
sional behaviour (Brown 2002; Better Regulation Taskforce 2004). In particu-
lar areas such as new contraceptives, there is a history of product liability 
claims leading to product withdrawal despite the absence of significant evi-
dence of harm (Viscusi 1988; Huber & Litan 1991; Howells 1993). The Ameri-
can notion of ‘phantom’ risk describes unsubstantiated claims of harm from a 
particular product that have little objective basis, but have nonetheless been 
sustained by the inference of legal accusation and the peculiarities of legal pro-
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cedure (Huber 1990; Foster, Bernstein & Huber 1999). The ‘electrosmog’ gen-
erated by mobile phones is one such ‘phantom risk’ animated by some public 
perception and the possibility of legal action (Brauner 1996). Handsets have 
been the subject of American litigation claiming they have caused cancers since 
the early 1990s; none has been successful and nor are they likely to be, but they 
have successfully associated this technology with an uncertain sense of hazard 
and stigma (Flynn, Slovic & Kunreuther 2001). The present government led 
anxieties about the health problems associated with overweight and obesity – 
which are expected to overtake smoking very soon as the major cause of death 
– is leading American lawyers to build a case against soft-drink makers (Mayer 
2005). In a similar development insurance companies start to worry about ‘the 
impact of obesity on mortality trends’ (Swiss Re 2004). However, recent re-
search has cast doubt on the extent of that impact (Flegel et al. 2005; see also 
Pieterman, Hanekamp & Baak 2005).  

There are a variety of impulses that might account for fundamentally pre-
cautionary approaches toward technologies, products and services. Companies 
and industries may initiate institutional safety drives because of other experi-
ences that elevate a focus on safety, perceived consumer pressure, or through 
compulsion by state regulators. British supermarkets operate a precautionary 
approach with regard to health-based customer complaint, for example. One 
industry expert explained how, ‘the customer view will always beat science’, 
due to the fear of losing customers in a highly competitive environment shaped 
by consumer NGO pressure. Consequently, ‘If there’s a question about a raw 
material, they tend to adopt the precautionary approach and just get rid of it’ 
(Kirkwood 2004:14). Under such circumstances, it is possible that rumours as 
much as real problems might lead to product withdrawal and an apparent con-
firmation of hazard. A recent example is the precautionary restriction on using 
a mobile phone at petrol stations. The precaution is partly based on disproved 
Internet rumours about explosions caused by mobile phones. It is the resulting 
restriction that has proven more important in confirming the idea that there is 
indeed such a risk, however. 

Finally, we want to make one more critical observation about the counter-
productive effects of precaution, which is directly related to the uncertain na-
ture of the ‘risks’ and indirectly to the problem of public trust. The ‘risks’ that 
are addressed by precautionary policies are of necessity uncertain. Therefore, 
the benefits of the precautionary measures are also uncertain. The costs of such 
measures, however, are not uncertain. Recent Dutch political history offers a 
good example. Up until the end of the twentieth century the Dutch government 
kept steadfast to its precautionary stance regarding the exploitation of natural 
gas from under the Waddenzee, a EU habitat. The theoretical risk that such 
exploitation could lead to environmental damage weighed more than the fact 
that the Dutch nation was thereby closed of from billions of euros in income. 
Early on in the 21st century, however, a new political coalition reversed this 
decision, with reference to the fact that the possible damage ranked very low 
among other threats. What also helped, was the fact that in a time of economic 
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recession the social worth of the economic value of the gas was better appreci-
ated. On both counts public trust was at issue here. The precautionary decision 
was criticised by some for being unbalanced. The later reversal was criticised 
by others for showing that this government was unreliable. Our main point here 
is that precautionary measures by their very nature are unbalanced in the sense 
that their future benefits are as uncertain as the risks they address, while their 
costs are immediate and clear of in many occasions also very high. 

Above we offered our general remarks on precautionary policies. In our 
point of view they suffer from serious drawbacks that render them unlikely 
candidates for successful strategies either to bridge the gap between politics and 
public or to regain public trust. In the next three sections we focus specifically 
on the development of consumer protection in the EU. In the next section we 
show that, especially with regard to food safety, this development is a good 
explicit example of the precautionary policies we think are unhelpful. In the 
subsequent section we shall show that consumer protection is not so much the 
result of a bottom up movement to protect consumers from defect or dangerous 
products. It can best be interpreted as a top down strategy by the EU authorities 
– and in its wake the national governments – to regain some of the regulatory 
powers they had lost in the creation of one internal economic market. In the 
third section we show how this regulation is inherently linked to the institution-
alisation of mistrust.  

 
Consumer Protection as Precautionary Policy 

Another important focus for the discussion of public trust is consumer protec-
tion. There would appear to be no sphere more accurately attuned to, and driven 
by public, consumer demand than consumption patterns. Yet it is useful to im-
mediately point out that even consumer-driven retailers have, on occasion, been 
at the forefront of actually creating the character of that demand. British super-
markets played a significant role in the stigmatising of GM crops, for example, 
ultimately on a commercially shaped, precautionary basis aiming to appeal to a 
safety conscious market. The ‘Iceland’ store made a pre-emptive move to cut 
ahead of its rivals in the emerging competition to market their image as for 
‘natural’ foodstuffs like organic, and thereby hostile to ‘unnatural’ products of 
human ‘tampering’. This was the first step in the social amplification of GM 
risk in the late 1990s, towards it becoming the norm for every supermarket to 
declare its ‘GM Free’ credentials throughout their stores (Flynn, Slovic & Kun-
reuther). 

Meanwhile, it remains very much open to debate whether the British public 
really are unequivocally hostile, certainly before the process of stigmatising 
began (Campbell & Townsend 2003). Unsurprisingly, some research suggests 
that public reactions to GM risk are contextual (Townsend & Campbell 2004). 
When confronted with the chance to apparently compare GM apples with or-
ganic and ordinary, members of the public were generally disappointed to dis-
cover there was actually no such thing in the UK as a GM apple, and it was, in 
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fact, only a risk perception experiment. In this volume Poortinga discusses the 
relation between food safety and public trust on the basis of his research in the 
public reaction to GM food in the UK.  

‘The consumer’ has gained unprecedented prominence, as an apparently in-
dependent actor that appears to be driving through important changes in West-
ern societies. In what has been described as ‘complaining Britain’, the public 
are now engaged as never before by the price, quality and perhaps above all the 
safety of what we consume (Furedi & Brown 1999). As the UK government’s 
White Paper, Modern Markets, Confident Consumers, details, in 1998 there 
were a record 900,000 complaints to the trading standards service. The report 
goes on to note the six million problems brought to Citizens Advice Bureaux of 
which one million were consumer related (they do not have the resources to 
answer 80 procent of calls), and that one fifth of people in the UK ‘had reason’ 
to complain about goods and services in the last six months (Department for 
Trade and Industry 1999: 33).  

There is no evidence to suggest that all this change is the result of deteriora-
tion in the quality of goods and services. In a more general fashion Elchardus & 
Smits (2002) and Zouridis (in this volume) criticize the idea that decreasing 
public trust can be explained by a deteriorating quality of service by public in-
stitutions. The government report describes complaining in positive terms, as 
evidence of greater consumer ‘confidence’. This is arguable but, however we 
might characterize the newfound UK impulse to complain, it certainly suggests 
greater public engagement with the sphere of consumption. However, this en-
gagement mainly comes from – organizations of – citizens that show a highly 
amplified sense of risk and urgency. In focus groups often such anxious com-
plaints are countered by fellow citizens that are far less anxious and don’t per-
ceive any special problem. By its very nature ‘inventories of complaints’ lack 
such countervailing input and therefore tend to tilt political responses in cater-
ing to the ‘most anxious’. These reaction, again, feed back into the public per-
ception. With regard to ‘plastic fears’ – concerning the use of softeners in baby 
toys – Durodié (2000) shows how the interplay between NGO’s, media, retail 
chains, chemical industry and policy makers gradually but inevitably leads to 
the removal from the EU market of the feared products.  

Whether leading or responding to the dynamic, the UK government clearly 
embraces the public appetite for pursuing the consumer interest. The state’s 
vigorous promotion of consumer rights is codified through its White Paper, and 
promoted through the Department for Trade and Industry’s Consumer Gateway 
website. The all-encompassing nature of the state’s engagement with consumer 
affairs stands in stark contrast to the past. In the late 1960s, the influential 
Molony Committee’s report into the emerging UK consumer culture explic-
itly ‘rejected the notion that we should scrutinise the whole range of 
commercial life wherever it touches the consuming public’ (Martin & 
Smith 1968: 261). By contrast in the 1990s, the government encouraged dra-
matic incursions on ‘commercial life’. In a public speech on 1 February 
2000, for example, the Secretary of State for Trade and Industry, Stephen Byers, 
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offered immunity from prosecution for ‘whistle blowers’ as part of his drive 
against cartels that keep prices ‘artificially high’ by doing deals with competi-
tors. In its boldest initiative, the UK government launched a populist public rela-
tions campaign in July 1999 against ‘rip off Britain’. It is a curious measure of 
our times that the country was defined by its government as a society where 
one can routinely expect to encounter fraud and deception. 

The politicisation of consumption is by no means confined to the UK, par-
ticularly in relation to a pervasive safety dimension. European affairs were 
dominated at the end of 1999 by the row between the UK and France over the 
refusal of the latter to lift the ban on UK beef because of continued suspicions 
about the cattle disease, BSE. Significantly, the French refusal was explained 
by an absolute commitment to the safety of the consumer, a commitment said 
to be so binding as to take precedence over even EU law. In an official com-
muniqué, the government insisted that: ‘France cannot lift the ban on British 
beef ... [because] the government is driven as a priority by a concern for public 
health and consumer safety’ (Daily Mail, 9 December 1999). As was widely 
acknowledged, French obduracy had its roots in the political classes’ extreme 
sensitivity toward consumer health issues since the HIV-infected blood affair in 
the 1980s.1 This scandal and the resignations that followed led to a wider loss 
of authority that was intimately bound up with issues of consumer safety. Le 
Monde explained that the infected blood scandal had left the French political 
class ‘traumatised ... They see in it a major reason for the loss of legitimacy 
from which politics is suffering in France’ (The Guardian 10 December 1999). 
By late 2000, as the BSE panic spread in France following the discovery of the 
disease among a few of its own cattle, the compulsion to align oneself with 
consumers’ health interests appeared to become even more compelling. Presi-
dent Chirac positioned himself above the fray – and with ‘the consumer’ by 
calling for the Socialist-led government to ban immediately the use of meat and 
bone meal for all animals (see Bremner 2000). The key argument put forward 
by the French state was that the interests of the consumer are paramount. 

The consumer has come to figure prominently in the new ‘social Europe’ of 
enforceable rights. The 45th of the 50 new rights in the EUs proposed Charter 
of Fundamental Rights is for consumer protection. Sociological analysis is cor-
rect in noting that EU consumer policies, along with those for the environment, 
health and safety, ... do not follow the practice of ‘lowest common denomina-
tor’ ... rather they are innovative and leading, often going beyond the regula-
tions of any member state. Thus they can be seen as part of the project of a su-
pra-national state. Through its legal powers the new ‘regulatory state’ of the EU 
has advanced its projects of social justice ... and consumer protection. (Walby 
1999:133-5) Majone (1996) identifies a regulatory state, overseen by independ-
ent regulatory bodies, that is displacing the Keynesian welfare state model. 
While consumer protection is only one component of the advancement of this 
wider regulatory ‘super state’, consumer rights, particularly concerning food 
products, have had a prominent place in shaping the European Commission’s 
agenda for the EU (see the contribution of Vos to this volume). The important 
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principle of ‘mutual recognition’ was established in relation to food (or rather 
drink) with the ‘Cassis’ ruling of 1979.2 Thereafter, member states were free to 
specify particular requirements for their own products, but were not allowed to 
impose them on other members. It is particularly through its response to BSE 
that the European Commission has emerged as a key advocate of the (Europe--
wide) consumer interest. 

It is important to recognize that such high profile identification with the 
consumer is a relatively recent development. A common directive on food hy-
giene, for example, only came into effect in June 1992. Historically the EU is, 
above all, an alliance dedicated to the removal of barriers to trade and business 
(through article 30 of the Treaty of Rome). Consumer interests figured only as 
an afterthought for the Union as it began to clear obstacles to a single European 
market. Unsurprisingly perhaps, it was at a more directly political level that the 
European state began to discuss the separate interests of the consumer. The 
European parliament first intimated a need for a specific consumer policy in 
1967 (information from DGXXIV Consumer Policy of the EC (Info-C) 1995; 
Kendall 1996: 14), but there was no sustained interest in the consumer until the 
mid-1980s. Once the EU took up consumer rights, however, the issue quickly 
gained momentum. In 1989, a separate Consumer Policy Service was estab-
lished (to become, alongside health, the fully fledged Directorate-General 
XXIV in 1995). Its legal competence was extended through the Maastricht 
Treaty in 1991 and innumerable initiatives have followed, each establishing 
consumer protection as a more central tenet of European policymaking. The 
Council Resolution of 28 June 1999 on Community consumer policy 1999 to 
2001 pledged, ‘to ensure a high level of consumer protection and to promote 
the interests of consumers’. What is more, ‘consumer protection requirements 
shall be taken into account in defining and implementing other Community 
policies and activities’ (European Union 1999). 

In some cases the EU has established strict harmonization standards that go 
beyond those of member states. In banning growth hormones in cows, for 
example, the EU overruled the findings of its own scientific committee and 
established a more restrictive standard than any individual member state. This was 
interpreted as a major victory for consumer groups and strengthened their posi-
tion in regulatory policy making (Vogel 1995: 51). There were other indications 
over the past decade that the EU was taking the initiative on consumer advo-
cacy and moving beyond simply responding to consumer lobby groups. Its 
consumer ‘action plan’ of 1990-3 included financial assistance for creating 
consumer groups in southern Europe and Ireland (Kendall 1996: 10). This trajec-
tory towards consumer centrality appears to have maintained momentum with 
few reverses. Measures for the protection of ‘consumer interests’ are almost 
never rejected as too excessive; only previous measures are regarded as too weak. A 
EU summary of consumer law concludes that, ‘the influence of EU law in the 
consumer field is unlikely to diminish in the foreseeable future.’ The report is 
confident that EU consumer legislation will continue to be strengthened as 
‘threats to the consumer are identified’ (European Community 1998:12). 
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The growing authority of the consumer and consumer groups has been use-
fully analysed (Keat, Whiteley & Abercrombie 1994). While the scale and im-
plications of the contemporary state relationship with consumer groups is 
remarkable, it is not without precedent. The ‘paternalist’ Nordic states 
have long officially encouraged consumer bodies, especially during the 1970s 
when consumer protection emerged as the ‘key political objective’ (Ilmo-
nen & Sto 1997: 200). While historically most US consumer groups have 
been privately financed, in Europe government funding has been common-
place. According to one account, consumer groups were created by the 
state in Scandinavia, France and Germany as ‘the result of general awareness 
by governments of the potential value of consumer bodies as sounding 
boards on consumer matters’ (Martin & Smith 1968: 241). They describe con-
sumers in the USA, UK and Australia as at least to some extent creating 
their own groups and pressuring the government into action from below. Now, 
however, it is this latter, Scandinavian model that has become the norm 
throughout Europe. The state demand for ‘sounding boards’ has appar-
ently become universalised in an era of social and political disengagement. 

The EU specifically compels member states to provide support for their con-
sumer bodies, and it took the lead in creating such organizations in Southern 
Europe. The EUs consumer ‘action plan’ of the late 1990s demonstrates an 
overarching concern with guaranteeing a ‘more powerful voice for the 
consumer’, even though that voice is already far from going unheard. 
Strengthening the consumer’s ‘voice’ is coterminous with bolstering the influ-
ence of advocacy groups. Specifically, the plan seeks ‘to contribute to the 
strengthening of consumer organizations at European and national level, inter 
alia, by disseminating best practice and by reinforcing the role of the con-
sumer representatives at Community level: It calls upon the member states to take 
consumer protection into account when formulating other policies. The remain-
ing stipulations are that member states should ‘strengthen’ national consumer 
organizations; ‘improve their consultation at national level’; and thus ‘contrib-
ute to enabling the effective participation of consumer representatives in the 
standardisation process’ (EU 1999). 

 
Consumer Protection as Political Management of the ‘Free’ Market 

Active public support for national consumer organizations, it is worth noting, is 
‘very small’. Only 1 percent of the Irish population belong to any consumer 
organization, with higher levels at 6 percent in Denmark and 10 percent in The 
Netherlands. Luxembourg is exceptional with 20.5 percent (Kendall 1996: 19). 
Such figures are hardly surprising. Even if consumption has become more im-
portant to contemporary life, it remains a momentary act that does not, in itself, 
compel a sustained and organized response. In a similar sense it is disappoint-
ing that a more recent publication by the European Commission on consumer 
protection is almost completely on economic relations (Com 2001). It only 
states fair practices and ditto competition as the main goals. In that context 
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words like health and safety do hardly appear, while ‘participation’ is promi-
nently present. In this Green Paper on consumer protection one searches in vain 
for any reference to issues regarding the quality, dangers or risks associated 
with consumer goods. 

In this section we trace the elevation of the consumer in European regula-
tion. We show that it is better understood as a ‘top down’, rather than ‘bottom 
up’ process. Most importantly, attention needs to be given to the way that states 
and institutions have flattered consumption through their engagement with con-
sumer ‘representatives’ and media campaigns, which have in their turn utilized 
this access to policy making to situate themselves at the centre of the new con-
sumer culture. 

There is a range of vital social conditions for the emergence of today’s con-
sumer culture. Among them are the general increase in spending power, an in-
creased reliance upon technology (which demands more regulation away from 
the point of sale) and the separation of the consumer from retailer, 
epitomized by the growth of Internet sales. The decline of class awareness and 
politics is also important. It is noteworthy that accounts of consumption in the 
late 1960s cast an envious eye on the USA, where the absence of class defini-
tion suggested greater possibilities for consumer politics. Martin & Smith 
(1968) regretted that: 

 
‘For most of us it is still far from clear that we have an identifiable consumer interest. A 
fitter in a factory, for example, thinks of himself primarily as a wage earner and 
member of a trade union and only secondarily as a consumer. The manager of the fac-
tory likewise ...’ (p. 2) 
 

Evidently there is now greater potential for hypothetical European fitters to 
regard themselves as consumers and spend their time shopping rather than at-
tending trades union meetings. Yet while such trends ‘from below’ are impor-
tant, they are also very general and have been given shape and coherence from 
above. It is the ‘top led’ initiatives that have arguably had a decisive impact on 
the creation of the contemporary consumer. The transitional decade in the case 
of the UK is the 1980s. Accounts by consumer advocates agree that this is the 
starting point for understanding the elevation of the consumer in the 1990s and 
beyond. John (1994) identifies a realization that the market was insufficient to 
guarantee real consumer choice. The market, ‘freed’ in the Thatcher/Reagan 
‘revolution’, proved incapable of delivering on its promises, according to this 
account. John argues that the consumer ‘voice’ emerged in response, something 
that was ‘quite unexpected in economies where competition exit was supposed 
to solve most of the problems of the ‘sovereign’ consumer’ (John 1994: 2). 
What John overlooks is the way that this ‘voice’ did not simply emerge from 
below but was encouraged, somewhat ironically, by the same forces that were 
purportedly freeing the market from the straightjacket of regulation. 

Consumer choices rather than class rights were aggressively promoted in 
the Thatcher era (Walsh 1994). But this was not without reservation: the priva-
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tisation of public services was accompanied by concern over their accountabil-
ity. While the rhetoric proclaimed the introduction of the market into public 
services, the reality in many cases, once the competitive tendering was through, 
was privately owned monopolies with no ongoing competition for service pro-
vision. The government’s response was to insist that the public were all ‘cus-
tomers’ of public services, endowed with appropriate expectations and rights of 
redress. So-called ‘charter’ initiatives began in the early 1980s, famously with a 
1982 free market directive that allowed the sale of state-owned council houses. 
Greater choice – such as the right to buy state housing – was not to be too risky 
for a public accustomed to security. Charters were to ensure that public dab-
bling in the free market came with some guarantees and prospect of certainty. 
Several other such charters followed and more rights-bearing ‘customers’ were 
created in their wake. The government Charter Program was rolled out on a 
universal scale in July 1991 with the launch of the Citizen’s Charter. It is worth 
noting that throughout the 1980s, the content of charters had been transformed 
from an emphasis on clarifying procedures towards an emphasis on new forms 
of rights. Initially derided, the Citizen’s Charter retrospectively appears to be 
one of the most significant policies by government in recent history for gaining 
popular legitimacy by attempting to bring the public closer to the services it 
provides, a stage beyond welfare state provision. 

The charter initiative reflects the fundamental premise of the consumer 
movement that a free market, which is assumed to be fundamentally given, 
requires regulation (although there is now ambivalence about whether this 
should be through regulation or through manipulating market forces). The ex-
plicit aim of charters was to improve services by making them more responsive 
and more accountable to the public. Charter initiatives do not confer new rights 
upon citizens, but aim to make them more aware of the standards of service that 
they have a right to expect. They also introduce standards through quasi-
contracts between services and users, such as the 1992 Passenger’s Charter, 
which introduced an internal administrative system to govern financial com-
pensation for users of services that have experienced problems. It should also 
be noted that charters have expanded the state’s remit into new arenas, as with 
the 1991 Parents’ Charter, later to be replaced by ‘home school agreements’. In 
a curious twist to the original free market origins of charters, family life has 
now come under the aegis of charter regulation. The 1993 Charter Mark Award 
Scheme took the process of institutionalising consumerism a stage further. The 
scheme aimed to encourage services to focus on consumers through the reward 
of charter marks. An increasing number of organizations have applied for these 
badges of approval (1204 by 1998), and it has become one of the principal 
means of mediation between business and government. While companies re-
ceive official approval for their products, the process also endows the state with 
authority through its newfound role as adjudicator of which products are safe 
and acceptable for the public. As with the relationship between consumer advo-
cacy groups and the state, the process is mutually beneficial to both the state 
and the company gaining official approval. 



Bridging the Gap with Precautionary Politics 

 

73

This need to confront an expanded free market has also been central to the 
development of consumer advocacy in the EU. Constructing a single market 
has meant the EU restricting the extent to which states can insist upon regula-
tions that limit imports from other EU members. It has not felt sufficiently con-
fident to accomplish this task without at the same time assuaging fears that the 
ending of all indirect national trade restrictions will not also undermine con-
sumer protection. Again, this ‘demand’ for consumer protection is largely a 
consequence of the EUs creation of the issue itself and the jostling for position 
by lobby groups and advisers. The mechanisms of so called ‘negative harmoni-
zation’, designed to ensure a level trading field by removing barriers, were util-
ized to achieve a ‘positive harmonization’, to model the legal systems of mem-
ber states around the wider goals which the EU developed. Vogel (1995: 26) 
compares this development to the US interstate commerce law, where a meas-
ure simply to prevent trade restriction later became a vehicle for the positive 
promotion of regulations like non-discrimination. 

The EUs adoption of the consumer mantle was originally relatively defen-
sive, to allay fears that the single market would lead to unpredictable, even 
dangerous consequences. Important legislation such as the ‘Cassis’ ruling, for 
example, suggested to consumer groups that the possibility of states with lower 
standards of consumer and health protection exporting freely might lead to a 
lowest common denominator of rights and safety (Kendall 1996: 8). The EU 
has strenuously sought to prove otherwise, and in the process identified an issue 
that strengthens its reputation and limits objection to the widening of its remit. 
At the same time, it is important to recognize that this was not a preconceived 
strategy, but emerged as the implications of the single market became clear. 
Kendall notes that consumer protection was only mentioned in passing in the 
1985 White Paper, which cleared the way for integration, where it was viewed 
as one of the areas of community policy that might be affected. It was only 
once the EU began to implement the internal market programme that consumer 
protection emerged as an area with important implications (Kendall 1996: 9). 

In retrospect, the EU (formerly the EC) is unashamed of locating its discov-
ery of consumer concerns in the need to sell the internal market as something 
more than a business proposition. Charting the emergence of consumer policy, 
a Community publication explains that: 

 
... it became gradually accepted that there was a need to recognise and enhance the 
rights of consumers. In order to avoid the perception that the concept of Euro-
pean integration existed exclusively for the benefit of industry, EU consumer protec-
tion initiatives evolved as a corollary to the internal market programme that culminated 
in 1992. (EC 1998: 9) 
 

Accustomed to being the butt of national complaint about externally imposed 
standards and its own ‘democratic deficit’, the EU finds itself in the case of 
consumer protection more favourably situated in the eyes of the European pub-
lic. 
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For European leaders the promotion of rights such as those for the consumer 
are regarded as important to the future credibility of governance. German for-
eign minister Joschka Fischer, for example, envisages the proposed charter of 
rights being given ‘pride of place among Europe’s treaties’ and thereby ‘con-
solidating the legitimacy and identity of the EU’ (The Times 1 June 2000). If 
not among the public at large, then certainly among the representatives of insti-
tutions that stand to benefit from increasing social regulation, this perception is 
one they are happy to promote. The General Secretary of the UK Trades Un-
ions Congress (TUC) John Monks characteristically welcomed a European rul-
ing on pensions as proving that, ‘[o]nce again Europe has shown itself to be on 
the side of ordinary working people (Hopegood 2000). It is particularly striking 
that institutions such as trades unions, that have themselves been disempow-
ered, have increasingly looked to have their rights enforced from above by 
Europe. In the process they recommend that the EU be invested with moral 
authority to pursue this rights agenda.  

Whether creating new rights can empower people from above is ques-
tionable. In an early socio-legal text Macaulay (1979) offered his socio-legal 
critique of the ‘individual rights strategy’. He pointed to several weaknesses of 
providing citizens as consumers with new rights to counterbalance their weak 
market positions against retailers and producers. Cruikshank (1999) suggests 
that the formal empowerment of the democratic state’s citizens through identi-
fication with contemporary themes such as self-esteem can mask substantive 
subjection. Nolan (1998) describes a ‘therapeutic state’ emerging out of such 
processes, the US state in particular being increasingly forced to found its le-
gitimacy upon the language and ethos of therapeutic intervention. More re-
cently Furedi (2004) critically analysed similar developments as ‘cultivating 
vulnerability in an uncertain age’.  

 
Consumer protection and the Institutionalization of Mistrust 

European bodies invite citizens to trust them to represent their interests as con-
sumers. If an element of self-legitimating can be discerned in the promotion of 
the European consumer from above, this is not to suggest a process of con-
scious orchestration. The consumer was elevated in response to the perceived 
uncertainties of the market. The further consolidation of politicised consump-
tion is a response to a climate of profound mistrust which became increasingly 
evident in the 1990s. Institutions have become reliant upon new forms of en-
gagement. 

In a useful categorization, Sulkunen (1997) suggests that, ‘the new con-
sumer society is…a culture of suspicion’ (p. 15). The defining works of con-
sumer protection are journalistic exposés of corporate wrongdoing, and as such 
they invite us to share their suspicions. In the first influential work, which led 
directly to legislation, the journalist Upton Sinclair famously revealed the 
shocking conditions in Chicago meat packing factories, although he intended 
this work to be a socialist indictment of capitalism more than simply a plea for 
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consumer protection (Sinclair 1938). The authors of another influential US con-
sumer classic, 100, 000, 000 Guinea Pigs, criticized ‘the system’ as early as 
1933. From the late 1960s, in the USA in particular, such a mood of suspicion 
toward both government and business became more generalized. There was a 
growing ‘confidence gap’ between the public and social institutions (Lipset & 
Schneider 1987). It was in this context that ‘Naderism’ (in recognition of 
Nader’s defining brand of consumer agitation) flourished and began to redefine 
the relationship not only between consumer and producer, but the consumer 
and the product itself.  

Widespread disenchantment with conventional institutions has created an 
opening for new alternative forms of authority. Consumerism both flourishes 
under circumstances of heightened mistrust of traditional institutions and exacer-
bates them. Contrary to some of the claims of advertising, business and government, 
consumers are not spontaneously insisting upon such rigorous regulation 
and rights of redress. It is but a short step from consumer advocacy merely reflect-
ing an environment of mistrust, however, to the manipulation of such a 
mood for its own ends. Berry (1999) concludes that citizen action groups in the 
USA, for example, have won considerable credibility because ‘they have skil-
fully exploited the public’s mistrust of interest groups in general and business in 
particular’ (p. 2). It does not require any hostility toward the cause or aims of 
consumerist groups to recognize this pattern. Exploiting public mistrust is an 
understandable response of activists whose authority depends on the mainte-
nance of suspicion toward formal institutions of authority. Consumer organiza-
tions themselves recognize that the growth of their influence is rooted in the 
expansion of public mistrust. The British Consumer Association, for exam-
ple, justified its case for consumer representation on the grounds of ‘low levels 
of consumer trust in the decision making process’. The president of Con-
sumers International views consumerism as the product of our ‘potential lack 
of power in the marketplace’ and ‘a lack of confidence in [our] institutions’ 
(Chan 1999) and calls for a reshaping of institutions and accountability. 

Encouraging people to mistrust, complain and litigate is seen as a socially 
responsible act. It is in this sense that consumer advocates can be seen not only 
to reflect the existing levels of mistrust but play an active role in giving shape 
to the otherwise formless suspicions of an atomised public. They do not simply 
articulate the complaints of the powerless but also attempt to extend the con-
stituency of potential complainers. Arguably this can involve creating dissatis-
faction with what previously would have been considered acceptable levels of 
service or product. Consumer organizations and many legal professionals assert 
that complaining is a positive and constructive act of civic responsibility be-
cause it can alter and improve the way that services are provided to others in 
the future. Official support for consumer activism is based on the belief that 
these organizations have privileged access to the public. Politicians and offi-
cials hope that their association with advocacy groups will endow their policy 
making with greater credibility. Official patronage of advocacy groups rep-
resents an attempt to mitigate the effects of the loss of legitimacy. As a result, 
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government is able to line up ‘with the people’ against overcharging car cor-
porations, for example, and to bypass the political impasse to enjoy a rare mo-
ment of otherwise elusive populist engagement. 

Individuation and the erosion of civic solidarity have created a climate 
where shopping can appear as ‘meaningful’ as any other activity – including 
democratic participation. Consequently, a space has opened up for the activities 
of advocacy groups, charities and NGOs to act as the voice of the people, a role 
no longer accorded to MPs with much enthusiasm. What New Labour strate-
gists call the ‘politics of inclusion’ usually refers to the process of bringing the 
innumerable representatives of advocacy groups onto consultative committees. 
Campaigners are made to feel that they have some influence over the outcome 
of policy making; indeed in some cases they are playing a leading role. Gov-
ernment also benefits from this symbiotic relationship; its deliberation with 
advocacy groups creates a process, albeit sometimes superficial, of consulta-
tion. Arguably, consumer activism will continue to be afforded special status by 
officialdom because it allows the UK government to retain a semblance of ac-
countability. 

No matter how compelling in the short term, institutions are arguably play-
ing a dangerous game in absorbing consumer advocacy and thereby further 
promoting its agenda. The terrain of governance is narrowed and options re-
moved. The French political class, for example, has not resolved its long-term 
problems by joining the ‘consumer revolution’ over the BSE issue. If an institu-
tion is legitimate only insofar as it voices the complaints or meets the demands 
of the consumer, its authority is highly conditional, vulnerable to trivial criti-
cism and in need of constant renewal. The problem remains of an intensely 
individuated society mistrustful of its citizens and its institutions. It is perhaps 
hardly surprising that in response these institutions have sought to adapt to the 
privatised concerns of our privatised society. But in a more sustained attempt to 
draw legitimacy and authority from ‘the consumer’, institutions have gone 
much further. They have institutionalised impulses that are likely, in the longer 
term, to intensify individuation and mistrust. 

 
Conclusion 

In our contribution we have tried to bring together several closely related top-
ics: the decline of public trust, precautionary politics, and consumer protection. 
All societies of late modernity suffer from the decline of public trust. Those 
societies have all engaged in precautionary politics, whether or not they explic-
itly invoked the precautionary principle. And they all provided their citizens 
with legal consumer protection. One prominent example of the connection of 
these three topics is the development of a system of food safety by the EU in 
the aftermath of the BSE-crisis. That purports to offer consumer protection, it 
relies heavily on the precautionary principle, and it is explicitly designed to 
regain pubic trust. 
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Our analysis of such developments is highly critical and our conclusion is 
that the major result of this kind of policy will be ever more disillusion in the 
intentions and capacities of our public institutions. We have shown that our 
societies lack credible and useful alternatives for the unifying ideals and inter-
ests that helped them on their way to modernity for so long. We are especially 
critical of the idea that inflammatory fear and the concomitant utopian drive 
towards absolute safety and security can fill this void. We agree with Boutellier 
(this volume) that new initiatives to (re)create safe environments can help forge 
new social bonds. We think, however, that the negative image of man, that lies 
at the heart of this policy will prevent such positive aspects to become domi-
nant. 

The precautionary principle fits very well in this analysis as it is explicitly 
designed to legitimate government intervention in situations where fears are 
backed by nothing more than worries and suspicion. The formal demand that 
there is ‘scientific uncertainty’ is met by claiming that proof of safety is lack-
ing. It is evident that few if any legal instruments give policy makers as much 
‘free’ power as the precautionary principle does (see Pieterman, Hanekamp & 
Bergkamp 2006). A highly critical recent analysis of the way the European 
Courts have fulfilled their duty to control the use that is made of this legal prin-
ciple contends that a situation has developed, which is arbitrary and capricious 
(Marchant & Mosmann 2004). 

Regulation with regard to consumer protection is explicitly designed to be 
precautionary and therefore to rebuild public trust. By much less design it 
turned out that this regulation also allowed political authorities to regain some 
ground they lost by deregulating the internal market of the EU. We have shown 
that consumer rights are not so much the hard won results of a bottom up strug-
gle. They can much better be understood as the outcome of an ever more ex-
plicit top down strategy to retain or regain regulatory power over economic 
actors. Of course, this has opened up a space for NGOs and consumer rights 
organisations to become more powerful and demanding. The interplay between 
the political system, the consumer activists and the media is at present a major 
factor in the increasing social and political urge to institutionalise mistrust. We 
agree that to some degree this institutionalisation is a healthy and even found-
ing characteristic of the basic fabric of our modern democracies and their rule 
of law. We fear, however, that the present tendencies are very likely to have 
major counterproductive effects. We agree with Furedi (2002: 185) that ‘Cyni-
cism leads nowhere, certainly not to political renewal.’ 





 

Analogies between two research areas:  
crime as just another hazard 

Gabry Vanderveen 

This article presents the analogies between two research areas that have devel-
oped rather independently from one another, but nevertheless share many simi-
larities. These research areas concern the so-called ‘fear of crime’ and ‘risk 
perception’. The article makes an effort to integrate findings and enable the 
possibility of setting up new research based on an integration of different per-
spectives. After a concise introduction of the two research areas, the remainder 
of this article consists of two parts. First, a brief overview of the differences 
and analogies between research on ‘fear of crime’ and research on ‘risk percep-
tion’ is presented (Table 1). This is followed by a discussion in which crime is 
considered as just another hazard and findings from the ‘risk perception’ litera-
ture are connected to ‘fear of crime’. It will become clear that the stereotypical 
images of offenders and their victims resemble many characteristics of (highly) 
dreaded hazards, which evoke the most concern and extreme reactions such as 
outrage.  

 
Introducing the two research areas: ‘risk perception’ and ‘fear of crime’ 

Research on ‘risk perception’ focuses on hazards. A hazard is a source of dan-
ger; it refers to a situation or activity involving events whose consequences are 
undesirable to some unknown degree and whose future occurrence is uncertain 
(Lee 1981), like (criminal) victimisation. Formally defined risk holds the (sta-
tistical) probability that a particular adverse event occurs during a stated period 
of time. This statistically defined risk is often contrasted with the perceived 
risk. Perceived risks, dangers or hazards show something that has been called 
probability neglect (Sunstein 2003). Probability neglect expresses the focus on 
the hazard, the bad outcome itself, while being inattentive to the (un)likelihood 
that the bad outcome will occur. In other words, the intensity of affective reac-
tions, the strength of emotions, towards a danger or hazard does not greatly 
vary even with large differences in the likelihood of harm. This is shown by 
several studies employing a so-called psychometric paradigm as well (e.g. 
Slovic, Lichtenstein & Fischhoff 1984). 

The psychometric paradigm has been very influential. The studies have 
produced cognitive maps of hazards and identified factors or risk attributes that 
explain the perception of these different hazards. The basic research method in 
these studies on the assessment of ‘risk perception’ or rather hazard perception 
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is a questionnaire that presents a list of (possible) hazards to a sample of re-
spondents. Next, the respondents are asked to scale the hazards in order and 
magnitude of severity, or are asked to evaluate each hazard on a set of charac-
teristics that are offered. Usually factor analyses or multidimensional scaling 
procedures are applied, leading to a number of dimensions that have been fre-
quently replicated, which are of particular interest here. Typically, the hazards 
are related to industry or technology, like ‘asbestos’ and ‘nuclear power’ or are 
more environmental in nature, like ‘flood’ and ‘tornado’.  

The perception of hazards, of sources of danger, has been referred to as 
‘risk perception’. The qualitative features of the concept of risk concern atti-
tudes, values, and perceptions of the hazard itself and the possible or imagin-
able consequences of what might happen. Since crime might be considered to 
be just another one of those hazards, ‘fear of crime’ is, analogous to ‘risk per-
ception’ just another label for the qualitative features of crime. Traditionally, 
‘fear of crime’ has been defined as for example the ‘emotional response to pos-
sible violent crime and physical harm’ (Covington & Taylor 1991). Vanderveen 
(2006) problematises ‘fear of crime’ as it is so often (implicitly) conceptual-
ised, measured and used, and stresses the umbrella nature of the concept of 
‘fear of crime’. ‘Fear of crime’ is an umbrella concept that touches on fear of 
becoming a victim of crime; the perception of the risk of becoming a victim of 
crime; feelings of safety; perceptions and responses to the threat of crime and 
criminal victimisation; worry, concern and anxiety about victimisation and 
crime, and so on. ‘Fear of crime’ comes down to the fear for one’s safety. This 
safety might be threatened by an expected, perceived, potentially or encoun-
tered dangerous other person. Throughout this article, ‘fear of crime’, as well 
as ‘risk perception’ is put between apostrophes to indicate that both are um-
brella concepts that embrace all kinds of indicators, and concepts.  

 
Overview of analogies and differences  

Table 1 presents the main differences and analogies between research on ‘fear 
of crime’ and research on ‘risk perception’ as far as their background, main 
topics and themes are concerned. All these differences and analogies are dis-
cussed in detail in Vanderveen (2006), this section only highlights a few.  
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 Table 1. Dis/similarities between research on ‘fear of crime’ and research on ‘risk perception’  
 (Vanderveen 2006). 

 
 

Characteristics Risk perception Fear of Crime 
Background   
Discipline  Accident & error-analysis, engineer-

ing, industrial, technological and 
medical disciplines social psychol-
ogy 
 

Criminology, victimology, 
sociology, social geography 
and public health 

General context Technological, industrial, environ-
mental context 
 

Urban, social, criminal context 

Methodological roots Statistics, surveys and public opinion 
polls 
 

Idem 

General purpose Provide information on public opin-
ion Description, explanation  
 

Idem 

Political and policy 
context; relationship 
with policy 

Environmental & technological  
innovations and initiatives, safety & 
security 
 

Crime, criminal law & order, 
public safety, public well-
being, living conditions 

 Support for these initiatives; risk 
management & risk communication; 
marketing 

Support for measures regarding 
crime prevention, punishment 
and other ‘law & order’ -
initiatives 

Main subject   
Unwanted outcome Hazards: nuclear waste, tornados, 

gene technology etcetera 
 

Social threats: crime, (sexual) 
violence, incivilities and nui-
sances 
 

Role of the media Social amplification of risk 
 

Moral panic, media violence 

Undesirable aspects Outrage, concern, worry  
 

Fear, concern, worry  

Desirable aspects Trust 
 

Feeling safe 

Methodological issues: 
measurement of percep-
tion  
 

Psychometric model  

Recurring themes   
Reality of risks vs. 
irrationality of fears 

Real, actual, objective risks vs. per-
ceived risks and subjective judg-
ments 

Idem 

 Statistics vs. perceptions Idem  
 Lay people vs. experts 

 
Fear-victimisation paradox 

Discontinuity in risks Increase in risks Idem  
 Decrease in trust Idem 
 Increase in risk consciousness, risk 

awareness 
Increase in fear of crime 

 Risk society Idem (culture of control) 
 Different risks Increase in violence of crimes 
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Background 

A major difference between research on ‘risk perception’ and ‘fear of crime’ is 
their disciplinary background, and consequently the general context of the two 
research areas. The main disciplines that are concerned with ‘risk perception’ 
are not the same as the disciplines that study ‘fear of crime’. Much research has 
been done on (perceived) risk, like studies on risk perceptions involving for 
example AIDS, nuclear power and waste and industrial accidents, as well as 
analyses regarding the role and function of risk in society and responses to risk. 
Different disciplines, e.g. epidemiology, engineering, sociology and psychol-
ogy conduct research on risk. ‘fear of crime’ has been of interest for criminol-
ogy and victimology in particular. Research on ‘risk perception’ and ‘fear of 
crime’ do share similar methodological roots. Statistical advancement, the de-
velopment of survey methods and the sophistication of polling and attitude 
measurement have provided the methodological basis of both. 

It is the difference in disciplinary background that shapes the general con-
text in which the studies are set; ‘risk perception’ is set against a technological, 
industrial and environmental context while ‘fear of crime’ is much more related 
to the social urban environment and a criminal context. Consequently, the rela-
tionship with politics and policy is slightly different, though in both areas the 
support for initiatives, whether it is the implementation of environmental and 
technological innovations or measures regarding crime prevention and punish-
ment, is of interest. In both areas, prevention and risks have become big busi-
ness, as is illustrated by the insurance industry and private security (Furedi 
1997), and by the policy relevance of risk as well (Margolis 1996).  

While the disciplinary background and context is different, the relevance for 
politics and policy is the same, leading to similar ‘risk communication sys-
tems’. Risk is about control and policing. Historically, probability and risk have 
been used for political purposes, all the more since ‘risk represents a discursive 
technique which implies faith in the controllability of social phenomena’ (Hier 
2003: 14). Furthermore, decisions on controlling, in terms of avoiding and pre-
venting hazards, are personal and individual as well as societal and political. 
While ‘objective’ probabilistic computations can serve as actuarial tools and as 
a basis for the political decision process, the acceptability of a risk and the de-
gree of protection are still a matter of political choice and priorities. The same 
holds for the prevention or control of crime and supposedly related fears. In 
general, all these facets of the risk concept apply to the ‘fear of crime’ concept 
as well.  

 
Main subjects 

Research on ‘risk perception’ and on ‘fear of crime’ share an interest in un-
wanted outcomes, varying from nuclear waste, genetically modified food, tor-
nados to social threats such as crime, (sexual) violence and incivilities. Another 
similar concern is the role of the media; numerous studies within both research 
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areas investigate the influence of the media on perceptions and behaviour. Re-
search on social amplification processes, moral panics and media violence gen-
erally presume the possibly large effects of the media on levels of worry and 
concern.  

As far as ‘fear of crime’ is concerned, fear, concern or worry are generally 
viewed as undesirable. In the case of risk perceptions concerning technological 
and industrial risks, a high ‘risk perception’ is viewed as undesirable, and con-
cern and worry alike. Thus, an important analogy is that, worry and concern are 
considered undesirable aspects. Highly desirable is trust; the more important 
the public’s perception and acceptance is, the more important trust and credibil-
ity are (see Cvetkovich et al. 2002). Though ‘risk perception’ and ‘fear of 
crime’ do share key aspects as trust, credibility, acceptance and legitimacy of 
institutions and their decisions, the major (implicit) desirable aspect that is es-
sential in ‘fear of crime’ research, is that people feel safe.  

Another striking similarity is primarily related to methodological issues. 
Research on ‘fear of crime’, ‘risk perception’, and on disasters show the same 
conceptual and methodological confusion.1 Not only the conceptual labels of 
‘fear of crime’ and ‘risk perception’ and disasters themselves can be (and is) 
criticised, the operationalisations of the concepts is rather confusing. For in-
stance, reaction to crime, concern with crime and ‘fear of crime’ are used inter-
changeably, similar to ‘risk perception’, reaction to risk or concern with risk. 
Furthermore, the operationalisations of ‘fear of crime’ are sometimes quite 
similar to operationalisations of ‘risk perception’. For example, Grobe, Douthitt 
& Zepeda (1999) operationalise ‘risk perception’ as ‘expressing a concern 
level’, more specifically as expressing concern over both future and immediate 
health risks. In an earlier study, ‘perceived future risk’ was operationalised as 
‘expressed concern there would be future discovery of ill-health effects’ (Grobe 
& Douthitt 1995). Interestingly, concern is a well-known operationalisation of 
‘fear of crime’ as well, just like the perception of the risk of becoming a victim 
of a specific crime is (e.g. Kanan & Pruitt 2002).  
 
Two regular themes 

The current cross-disciplinary endeavour clearly shows two themes that have 
striking similarities across disciplines, among of which the criminological or 
victimological research areas and ‘risk perception’ research alike. These two 
recurring themes reveal various comments on different conceptualisations of 
risk, victimisation and fear of crime. The first theme focuses on the reality and 
(ir)rationality of risk perceptions and is present in innumerable studies, no mat-
ter what discipline. These studies, whether mainly empirical or theoretical, stem 
from a distinction between ‘objective’ and ‘subjective’ risk. Many studies con-
                                                           
1  The similar methodological and conceptual confusion is accompanied by disputes 

about the approach that should be taken. Research in both areas often contrasts two 
approaches; a qualitative, theoretical and constructionist approach with a quantita-
tive and empirical approach. 
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nect the ‘real’, ‘actual’ or ‘objective’ risk, i.e. risk calculated from statistics by 
the experts, to the ‘unreal’, ‘perceived’ or ‘subjective’ risk of the public. In the 
fear of crime research area, this contrast or distinction is usually referred to as 
the fear-victimisation paradox, which suggests that people with the highest fear 
have the smallest risk of becoming a victim (see Vanderveen 1999). Compari-
sons between ‘actual’ crime rates and ‘fear of crime’ turn up everywhere in 
criminologically oriented (policy) publications. When the conclusion in re-
search of both research areas refers to irrationality, reasons are offered to ex-
plain this irrationality, an important reason being the influence of the media.  

The second recurring theme is the theme of discontinuity, i.e. the difference 
between risks, dangers and hazards in the past and in present ‘contemporary’ 
society. Contemporary society is typified by the construct of a culture of fear 
(Furedi 1997) or as the famous risk society. Have risks increased or is it just a 
matter of a risk consciousness, of increased risk awareness? Especially when 
employing the idea of a ‘risk society’, which holds that current society is dif-
ferent from past society, a narrative of discontinuity prevails (Scott 2000). The 
nature of risk is said to have changed; there is a distinction between ‘old’ risks 
and ‘new’ risks. The ‘new’ risks are man-made hybrids, they are the inescap-
able and unknown consequences of scientific and political efforts that actually 
just intended to control or minimize the risks (Beck 1998).  

Both the discontinuity in risks and the risk society have been criticised, for 
example by pointing to an increase in risk consciousness. For example, Garland 
(2003) challenges the ‘risk society’ in the sense of being exposed to more, or 
more serious dangers. He hints at his ‘culture of control’ when he suggests that 
if contemporary society is indeed a risk society, ‘it is because we have come to 
be more conscious of the risks that we run and more intensely engaged in at-
tempts to identify, measure and manage them.’ (Garland 2003: 22).  

The two themes, commenting on the reality and (ir)rationality of risk per-
ceptions and the possible difference between risks in the past and in ‘contempo-
rary’ society, are mirrored by the public’s demand for safety. Whether the per-
ceptions are rational or not and risks are increasing or not: the public wants to 
trust safely. In a risk society, the experts’ infallibility is no longer trusted; ex-
perts and politicians provide conflicting information, and they can no longer 
trust to keep the people informed (Franklin 1998). The lack of trust in responsi-
ble institutions, and the fallibility of experts and public bodies, has been used as 
explanation both in the field of criminology and of ‘risk perception’. As noted 
previously, trust, for example trust in the government’s or police’s abilities to 
protect, is considered a desirable aspect in both research areas. The (empirical) 
literature on the perception of environment or technological risks relates this 
trust to the regulator’s abilities to protect and attributions of responsibility and 
blame. These issues are highly relevant in both research areas and will be dis-
cussed in the next part of this article.  
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Crime as just another hazard 

The previous part described the main differences and similarities or analogies 
between the research area concerning ‘fear of crime’ and the research area on 
risk perception. All differences and similarities considered, the obvious conclu-
sion must be that the two research areas are very much alike. The qualitative 
features of the concept of risk, i.e. studies on ‘risk perception’, concern atti-
tudes, values, perceptions and so on of the hazard itself and the possible or 
imaginable consequences of what might happen. Since crime might be consid-
ered to be just another one of those hazards, research on the qualitative features 
within the field of ‘risk perception’ might be applicable to crime as well (see 
also Taylor & Shumaker 1990). Only a few researchers have indeed studied 
crime alongside of other hazards, which will be elaborated on in the next sec-
tion. After that, the most relevant findings from research on ‘risk perception’ 
that are of interest for ‘fear of crime’ are discussed. 
 
Is crime just another hazard? 
The similarities between criminological studies on ‘fear of crime’ and research 
regarding ‘risk perception’ by accident, error and risk analysts, indicate that 
findings from the latter field could be applied to crime or social threats and 
dangers as well. Besides that, another indication is that crime or specific of-
fences are sometimes actually used as one of the hazards in studies on the per-
ception of hazards or risks. Crime, then, is just another hazard. For example, 
Douglas and Wildavsky (1983) distinguish between three generic areas of risks, 
primarily based on the nature of the source of the risk, namely socio-political 
risks, economic risks and natural risks. According to them, crime belongs to the 
socio-political risks.  

A couple of empirical studies have also considered crime along with other 
hazards. Weinstein (1989) for example reviews the influence of personal ex-
perience on self-protective behaviour. He examined the effects of car accidents 
on seat belt use, myocardial infarction on smoking behaviour, next to the ef-
fects of criminal victimisation on crime prevention. Slovic, Fischhoff and Lich-
tenstein (1980) asked their respondents to estimate the frequency of causes of 
death, among of which murder along with for example car accidents and stroke. 
In some of these empirical studies, crime is considered to be one of the many 
(environmental) hazards. Taylor & Shumaker (1990) for example discuss the 
similarities between local crime rates and natural hazards. Likewise, a specific 
criminal offence, namely mugging, was included in a list of 13 ‘risk issues’, 
such as sunbathing, nuclear power, terrorism and alcoholic drinks, that respon-
dents rated on their riskiness with respect to risk attributes like involuntary ex-
posure, severity and unfairness (Langford et al. 1999). Another example of the 
similarity is the empirical finding that the same groups, distinguished on the 
basis of demographic categories, show higher levels on ‘fear of crime’ and ‘risk 
perception’. In other words, women, parents, non-Whites and elderly show 
more concern (Palmer 2003).  
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Moreover, crime and several other (natural) hazards have been regarded as 
particular characteristics of a neighbourhood or area, which have an effect on 
health. The incidence of diseases and particular causes of death may reflect 
environmental conditions as well as the behavioural patterns and other personal 
characteristics of the local population. Epidemiological studies have investi-
gated many environmental features and their relationship with health, features 
that are not limited to physical variables of the environment, like air pollution, 
but social variables are studied as well. Aneshensel & Sucoff (1996) for in-
stance examined the relationship between threatening conditions in a 
neighbourhood and mental health. The presence of these threatening conditions 
is indicated by the perception of what they call ambient hazards, like crime, 
violence, drug use, and graffiti. In other words, studies being primarily con-
cerned with public health, have regarded crime as well as ‘fear of crime’ as an 
environmental feature affecting health and thus as a public health issue, similar 
to other hazards. 

In general, becoming a crime victim is an outcome that is similar to other 
unwanted outcomes in risk (perception) research, except for the scale on which 
the number of possible or imaginable victims could be situated. In that sense, 
research on risks of terrorism or the perception of the risk of becoming a victim 
of a terrorist attack exemplarily bridges the field of ‘risk perception’ on the one 
side and the field of ‘fear of crime’ on the other side. In recent publications, 
terrorism has been included in the list of possible hazards to be investigated. In 
November 2001 data was derived from an American panel, a nationally repre-
sentative sample, of Americans. Subsequent analyses of these data focused on 
risk perceptions in the aftermath of September 11th. Respondents judged the 
probability that within the next twelve months they themselves and the average 
American would experience specific ‘risky events or precautionary actions’ 
(Lerner, Gonzalez, Small & Fischhoff 2003: 145), of which five were terror-
related (being hurt in a terror attack, having trouble sleeping because of the 
situation with terror, travelling less than usual, screening mail carefully for sus-
picious items and taking antibiotics against anthrax) and three other events (get-
ting the flu, being the victim of a violent crime other than terror and dying from 
any cause). These three other events are called ‘routine’ risks (Lerner et al. 
2003: 145). This is a good example of crime viewed as a hazard, analogous to 
other hazards in ‘risk perception’ research, and ‘becoming a victim of a violent 
crime’ as a risk whose probability can be estimated. 

 
Crime as (highly) dreaded hazard 
Actually, crime is not always just another hazard; it can be a (highly) dreaded 
hazard. Perceptions of risk are based on much more than just the probability of 
occurrence and the outcome of an event. Several aspects are shown to influence 
risk perceptions, the attitudes and judgments about hazards or the signal value, 
one of which is the characterization of risk. Researchers, who studied perceived 
risk concerning for example nuclear power and consumer products, have identi-
fied a distinct set of risk characteristics that are related to risk perceptions and 



Analogies between two research areas 

 

87

reactions to the source of the risk (see Covello, Sandman & Slovic 1988). For 
example, the familiarity with the hazard and the catastrophe size, i.e. the seri-
ousness of the hazard derived from the potential size of a single catastrophe, 
affect the public’s perception. Whether the risk is voluntary or involuntary, and 
subject to one’s own control and is escapable, is important as well and may be 
especially of influence on attribution processes and the perceived locus of con-
trol and blame. Many of these characteristics are described as fright, outrage, or 
dread factors, which have been identified in several empirical studies. These 
characteristics in particular are related to or supposed to influence public con-
cern, anxiety, worry, anger and perceptions of risks, dangers and hazards and 
influence the acceptability of the hazard. Fright, outrage and dread factors are 
mostly applied when touching on for example concern, alarm, anxiety, anger, 
resentment and fear (e.g. Grobe, Douthitt, Zepeda 1999; Sunstein 1997). In 
other words, risks that are perceived as involuntary, industrial, unfair, memora-
ble, and dreaded evoke more concern and more extreme reactions than risks 
that are voluntary, natural, fair, familiar, not memorable, and not dreaded. The 
set of outrage or dread factors is presented in Table 2; they are more a matter 
of degree and not an all-or-nothing matter (Sunstein 1997).  

Crime is one of the most salient hazards in people’s everyday lives, as is for 
example demonstrated by Petts, Horlick-Jones & Murdock (2001). Conse-
quently, when crime is considered a hazard similar to the hazards that are 
mostly concentrated on in the ‘risk perception’ research, then the typical fea-
tures of a much-dreaded hazard, the fright, dread or outrage factors, must be 
applicable to crime. Indeed, the dread characteristics or the so-called outrage 
factors seem to be operative as far as stereotypical images of crime, offenders 
and their victims are considered. These stereotypical images resemble many 
characteristics of (highly) dreaded hazards, and comprise (random) violence in 
the public sphere, rape, and other violent acts that involve a personal confronta-
tion between offender and victim. These are the most salient (criminal) victimi-
sation experiences in the discussion of people’s ‘fear of crime’, and are most 
frequently portrayed in the media as well. Interestingly, in the context of crime, 
the outrage characteristics are very much related to the stereotypical images of 
victim and offender, i.e. the particular role and event schema of the ideal victim 
and victimisation, and the accompanying attribution processes. 

Table 2 firstly presents the hazard characteristics, i.e. catastrophic poten-
tial, origin and familiarity. As far as the ‘fear of crime’ is concerned, both vic-
tim and hazard are human. Yet, frequently the hazard/offender/criminal is con-
trasted with the victim, especially in stereotypical images of the offender and 
victim. The ideal offender is almost like a wild beast, he is ‘a human being 
close to not being one’ (Christie 1986: 26). Though the origin of the hazard is 
sometimes pictures as a beast, s/he remains human; thinking about situations in 
which the victim is being attacked by a human or by a lion appeals to different 
notions, and evokes (partly) different attitudes and attributes regarding blame of 
both victim and attacker. What is meant by the labels human based and nature 
based, also in the field of ‘risk perception’, is a matter of purpose and intent; 
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the origin of the hazard being human means that, at least potentially, harm was 
done on purpose or intentionally. The origin of the hazard being based in what 
is viewed as nature means that nobody could do anything to prevent it from 
happening; it was an accident. In other words, the labels seem to represent Na-
ture’s impartiality and Man’s inhumanity (cf. Alexander 2002). Obviously, 
there is a large grey area that comprises hazards that are thought of as being 
both human and nature based, to varying extent, Since accidents have in part 
become preventable misfortunes (Green 1997), a human is responsible for the 
misfortune to happen (see Alexander 2002). This characteristic is in that sense 
not a categorical all-or-nothing matter, but rather a matter of degree. Again, 
attributions of blame are related to human responsibility.  

The catastrophic potential of crime in general, when compared with other 
hazards, may be rather average. This characteristic is used in the ‘risk percep-
tion’ literature to point towards the grouping of fatalities or injuries at a particu-
lar time and place and is therefore much related to the identifiability of victims. 
In other words, the hazard is not chronic and leading to a number of deaths over 
a particular period of time, but catastrophic, disastrous and directly leading to 
(numerous) deaths or irremediable injuries at the same time. Catastrophic po-
tential as a characteristic of hazards merely indicates the bad outcome, the 
grouping of deaths or injuries, and does not refer to attributions of blame (Sha-
luf, Ahmadun & Mat Said 2003). The catastrophic potential of the popular 
image of crime is typically sudden and dramatic and in that sense catastrophic. 
The number of victims that are identified is of influence on media coverage and 
probably on outrage. The popular image of a crime with only one victim, like 
the imaginable victimisation of oneself, has some degree of catastrophic poten-
tial, since the consequences of these crimes (e.g. violent attack, murder, rape) 
are irremediable or perceived as such. The irremediability and irreversibility 
makes these crimes perfect examples of a dreaded hazard: ‘it will never be the 
same again’. Due to the (perceived) seriousness of the consequences, these 
crimes are catastrophic for an individual and his/her family. Hazards that incor-
porate the possibility of great damage, and physical damage especially, suffer-
ing and fatalities will evoke concern and outrage (Slovic, Lichtenstein & 
Fischhoff 1984). People perceive the risk of hazards in the light of the worst 
case scenario, the severity of the consequences (Sjöberg 2000). A chief charac-
teristic of relevance is the type and scale of the worst case scenario that is pos-
sible, however improbable. Even though statistically the risks are low, ‘you just 
don’t want to be that statistic’, as a participant in the study of Petts, Horlick-
Jones & Murdock (2001: 43) puts it.  
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Table 2. Relevant risk and hazard characteristics affecting outrage or concern. Adapted from: 
Covello, Sandman and Slovic (1988: 54), frequently cited, for example in Margolis (1996: 28).  

Characteristics Outrage / concern > Outrage / concern < 
Hazard   
Catastrophic potential Fatalities and injuries grouped in 

time and space 
Fatalities and injuries ran-
dom 

Origin Human based (on purpose) Nature based (by accident) 
Familiarity Unfamiliar Familiar 

Predictability   
Uncertainty Risks uncertain Risks certain 
Controllability Uncontrollable (inescapable) Controllable 

Victim & behaviour   

Voluntariness of exposure Involuntary Voluntary 
Children Children at specific risk Children not at specific risk 
Victim identity Identifiable victims Statistical or anonymously 

abstract 

Consequences   
Dread effects Dreaded Not dreaded 
Reversibility Irreversible Reversible 

Context   
Trust in responsible institu-
tions  

Lack of trust Trust 

Media attention Much attention Little attention 

 
On the other hand, the catastrophic potential is less applicable to crime as far as 
randomness is concerned. As noted before, the perceived randomness of vio-
lence seems to mirror the uncontrollability and unpredictability of becoming a 
victim and enhances the possibility of identification with the victim, which is 
something that induces public concern or outrage. Identifiability as well as pos-
sibilities of identification with the victim(s) varies according to characteristics 
of the contents and presentation of that information. Thus, information can pro-
vide more vivid details of the incident and the victim, like sensational crime 
reports and dramatic narratives do. The identifiable victim effect from the ‘risk 
perception’ literature refers to the death (or victimisation) of a particular person 
that invokes far more reactions, i.e. outrage, than statistical victims and receives 
extraordinary attention as well (Small & Loewenstein 2003). There is a clear 
‘distinction between dramatic deaths and statistical ones’ (Weiner 1986: 157). 
The so-called statistical victims, which are anonymously, abstract and have not 
yet been identified, and identifiable victims evoke very different reactions. The 
identifiable victim effect holds that specific victims draw extraordinary atten-
tion (and resources), but it is often difficult to draw attention to (and raise 
money for) interventions that would help prevent people from becoming vic-
tims in the first place (Small & Loewenstein 2003). A specific victim, as Schel-
ling noted in 1968 (cited in Small & Loewenstein 2003), a particular person 
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invokes: ‘anxiety and sentiment, guilt and awe, responsibility and religion, 
[but]. . . most of this awesomeness disappears when we deal with statistical 
death.’ Identifiable victims are not only more vivid, they are certain, whereas 
statistical victims are probabilistic (Jenni & Loewenstein 1997). The identifi-
able victim effect as outrage factor is mostly related to the stereotypical popular 
images of crime and violence, in which specific victims play a major role. 
These images concern incidents that have high news value and dramatic aspects 
and which are the most salient (criminal) victimisation experiences in the dis-
cussion of people’s ‘fear of crime’.  

 
Predictability and cause: attribution of responsibility and blame 
The uncertainty, uncontrollability and unpredictability of such incidents of ran-
dom violence is exemplary for typical victimisation incidents and very much 
related to notions of deservedness, blame and responsibility. The less random 
and the more predictable a victimisation incident is, the more it is seen as pre-
ventable and hence the less ‘undeserved’ or ‘innocent’ and the more ‘deserv-
ing’ or ‘just’ the victim is. Blameworthiness of the victim is also related to three 
hazard characteristics that relate to the victim and his/her behaviour. When the 
exposure to the risk, here: of criminal victimisation, is involuntary, public out-
rage is higher than in the case of victimisation when the exposure had been 
voluntary. But again, voluntariness is a matter of degree and not an all-or-
nothing matter and it seems that voluntariness has to do with the (extremely) 
high costs of avoidance of the risk altogether (Sunstein 1997). The less the vic-
tim is perceived to have contributed to the victimisation, like young children 
and in the case of totally involuntary exposure, the larger the public outrage. 
Again, public outrage is in accordance with attributions of blame to the victim: 
when the victim is seen as contributing to the incident, public outrage is lower. 
The stereotypical victim is innocent and presents the victim as weak, as doing 
something that is respectable, is somewhere where s/he can not possibly be 
blamed for being, i.e. the costs of avoiding the risk would be extremely high, 
and makes a reasonable effort to protect him/herself. This stereotype or schema 
is consistent with the findings from the empirical ‘risk perception’ literature on 
the outrage factors, yet differently framed. Moreover, the purpose for which the 
risk is incurred may seem to be involuntarily run when this purpose is respect-
able, adequate or laudable, whereas the risk is perceived as more voluntarily 
run when the purpose is not approved of or when the risk itself is a part of the 
benefit of the activity, as in the case of sky-diving, unsafe sex or dating (see 
Sunstein 1997). So (perceived) voluntariness is much related to questions of the 
purpose for which the risk is incurred, the costs of avoiding the risks and 
blameworthiness of the victim. A sequence of events and circumstances result-
ing in a victimisation, of which the victim is perceived as at least partly respon-
sible for, is also perceived as more predictable, having relatively low costs of 
avoiding or minimising the risk on victimisation and accordingly end up with a 
victim that is perceived to have taken the risk voluntarily. Instead, a victimisa-
tion with quite similar consequences, e.g. the death or rape of a person, and the 
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blameworthiness of the victim is perceived much differently when the sequence 
of events and the circumstances are considered unpredictable and the victim 
took no chances at all.  

Not only victims can be blamed for their own victimisation, obviously insti-
tutions who are supposed to be responsible for the protection of people, like the 
police or the government, can be blamed to. In this way, empirical findings on 
‘risk perception’ have identified trust in responsible institutions as another im-
portant risk characteristic that influences public outrage or concern (Table 2). 
While outrage and blame go hand in hand, trustworthiness and blameworthi-
ness almost seem to be communicating vessels; more trustworthy implies less 
blame, while lesser trustworthiness comes down to more blame, at least as far 
as individual victimisation incidents are concerned. For instance, the narratives 
or ‘crime-victim stories’ that Wachs (1988) collected, refer to individual vic-
timisation experiences, namely mugging, murder and rape and all stress street 
smarts. The narratives highlight the importance of being on one’s guard, trust 
one’s intuition and being suspicious. The victims that were presented in the 
narratives had little chance of defending themselves, yet, they are pictured as 
somebody who should have been suspicious, but was not, and paid the conse-
quences for trusting. Thus, trustworthiness (of the offender) and blameworthi-
ness (of the victim) are communicating vessels; a victim who ‘should not have 
trusted’ is more blameworthy. The perception of risk and the whole notion of 
risk is intertwined with the presence (or imagined presence) of other human 
agents whom may be considered responsible for dangers; ‘risk perception’ and 
blame are inseparable (Alexander 2002; Douglas & Wildavsky 1983). Risk is 
not a matter of a pre-determined path to the future or a matter of fate; choices 
can be made and who is to blame for the consequences of these choices is the 
question (Lash 2000). 

 
Conclusion: risk perception and ‘fear of crime’  

The concept of risk is salient within the context of fear of crime; similar attribu-
tion processes are found, ‘crime’ can be considered a hazard, analogous to 
other hazards in ‘risk perception research’ and ‘becoming a victim of a violent 
crime’ is a risk whose probability can be estimated. Apart from some differ-
ences, the similarities, similar topics and recurring themes in the literature are 
striking and call for comparison and possibly cross-fertilisation. For instance, 
the type and scale of the worst case scenario that is possible, no matter how 
improbable, is important for both ‘risk perception’ and ‘fear of crime’. Though 
worst case scenarios are important in people’s thinking and reasoning about 
risks and hazards, this is not to say that they actually think that they themselves 
have a high risk of ending up in that worst situation. On the contrary, average 
(i.e. ‘healthy’) people think that they are at (much) less risk than other average 
people; they are unrealistically optimistic. This bias revolves around the con-
trast between oneself and others and people vary on the extent to which they 
demonstrate this self-serving bias. In other words, some people tend to be more 
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‘optimistic’ concerning the risks they run, whereas others are more ‘pessimis-
tic’, but in particular: some people feel more in control than others. Especially 
dispositional fear and anger are important determinants of perceived risk; fear-
ful people systematically make pessimistic risk assessments and favour risk-
free options over potentially more rewarding but uncertain options, whereas 
angry people make optimistic risk assessments, that is they systematically per-
ceive less risk and make risk-seeking choices (Lerner & Keltner 2001). These 
interindividual differences overlap with intergroup differences, for example 
concerning sex. A common finding is for instance that females perceive greater 
risk than males, both for personal risks and for the average person’s risks. This 
difference seems to reflect men’s experiencing greater anger, leading to greater 
optimism (Fischhoff et al. 2003). Though not uncommon among personality 
theorists, the suggestion that individual differences in specific emotions or sta-
ble traits consistently shape how the individual perceives the social environ-
ment is rather infrequent among researchers studying ‘fear of crime’. In con-
trast, research on ‘risk perception’ has given considerably more attention to 
intraindividual stable factors.  

Overall, this article’s conclusion is that research on ‘risk perception’ resem-
bles research on ‘fear of crime’ in many ways, which could eventually lead to 
applications and generalisations from one area to another. At the least research-
ers should make an effort to integrate findings and set up new research based 
on an integration of these different research areas.2  

                                                           
2  Just before the deadline of this article, Jonathan Jackson sent me his latest work that 

introduces ‘fear of crime’ to risk researchers. He suggests the risk perception of 
crime is an ideal topic for more interdisciplinary research. Many similarities and 
analogies that were discussed in the current article are exemplified and analysed fur-
ther in his interesting article (Jackson in press).  



 

Vertrouwen en de perceptie van technologische risico’s 

Wouter Poortinga 

Vertrouwen is in de laatste twintig jaar een populair onderzoeksonderwerp ge-
worden in de sociale wetenschappen. Vertrouwen wordt gezien als een belang-
rijk onderdeel van sociaal kapitaal en kan als zodanig beschouwd worden als 
het cement van de samenleving (Putnam 1993; Fukuyama 1995; Dekker 1999; 
Kasperson et al. 1999; Cook 2000). Vertrouwen vergemakkelijkt sociale en 
professionele relaties omdat het sociale onzekerheid vermindert (Luhmann 
1979; Barber 1983; Earle & Cvetkovich 1995), en wordt gezien als een belang-
rijke factor in de perceptie en acceptatie van maatschappelijke en technologi-
sche risico’s. Vertrouwen is vooral belangrijk wanneer het niet mogelijk is om 
zelf een bepaald risico in de hand te houden (Earle & Cvetkovich 1995). Freu-
denburg (1993) gebruikt Durkheim’s werk op het gebied van arbeidsverdeling 
om het belang van vertrouwen in de moderne maatschappij te benadrukken. 
Met een toenemende splitsing van taken en verantwoordelijkheden worden 
mensen steeds afhankelijker van elkaar. Hoewel de verdeling van arbeid heeft 
geholpen om een groot aantal maatschappelijke risico’s in te dammen, is de 
samenleving kwetsbaarder geworden wanneer iemand taken en verantwoorde-
lijkheden verwaarloost (Freudenburg 1993). De acceptatie van risico’s zal 
daarom voor een belangrijk deel afhangen van het feit of men vertrouwen heeft 
dat een persoon of organisatie in staat is om het effectief te reguleren. 

Dit artikel gaat in op recent psychologisch onderzoek naar de eigenschap-
pen en belang van vertrouwen in de regulering van maatschappelijke en techno-
logische risico’s. Aan de hand van drie Britse onderzoeken op het gebied van 
genetisch gemanipuleerd voedsel wordt gekeken hoe vertrouwen bijdraagt aan 
de perceptie en acceptatie van maatschappelijke en technologische risico’s 
(Poortinga & Pidgeon 2003a, 2004a; Poortinga 2004). Genetisch gemanipu-
leerd voedsel is een goed onderwerp om het belang van vertrouwen te onder-
zoeken omdat het een van de meest controversiële risicokwesties in Groot-
Brittannië is (o.a. Simmons & Weldon 2000; Gaskell & Bauer 2001). De oor-
zaak van de controverse rondom genetisch gemanipuleerd voedsel wordt vaak 
gezocht in de BSE (‘gekkekoeienziekte’) crisis van het begin van de jaren ne-
gentig. Als een gevolg van deze crisis is het Britse publiek argwanend gewor-
den of de overheid wel bekwaam of bereid is om nieuwe, gecompliceerde risi-
co’s effectief te reguleren. Vanuit dit gezichtspunt moet de oppositie tegen ge-
netisch gemanipuleerd voedsel vooral opgevat worden als een vertrouwenscri-
sis. Het verliezen van het vertrouwen van de burger (zoals de Britse overheid 
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gebeurde door de BSE-crisis) kan vergaande consequenties hebben. Eenmaal 
verloren vertrouwen is moeilijk weer terug te winnen (Slovic 1993). 

Drie vragen uit de psychologische literatuur staan hier centraal. De eerste 
vraag is wat de elementaire dimensies van vertrouwen zijn. De tweede gaat 
over de rol van vertrouwen. Hoewel vaak aangenomen wordt dat vertrouwen 
een belangrijke invloed heeft op de perceptie en acceptatie van risico’s, kan ook 
het omgekeerde het geval zijn. Is vertrouwen de oorzaak of het gevolg van de 
acceptatie van technologische en maatschappelijke risico’s? De derde vraag 
betreft het zogenaamde asymmetrieprincipe van vertrouwen: vertrouwen zou 
gemakkelijker te verliezen zijn dan te winnen. Is dit principe ook van toepas-
sing op het gebied van genetisch gemanipuleerd voedsel en welke verklaring is 
er voor de ogenschijnlijke kwetsbaarheid van vertrouwen? Concluderend wordt 
met een kritische blik gekeken naar het belang van vertrouwen voor de percep-
tie en acceptatie van maatschappelijke en technologische risico’s. In de conclu-
sie wordt het begrip kritisch vertrouwen geïntroduceerd en wordt betoogd dat in 
een democratie een milde vorm van wantrouwen vaak te verkiezen is boven 
kritiekloos vertrouwen.  

 
De dimensies van vertrouwen 

Hoewel nu algemeen aanvaard is dat vertrouwen een belangrijke rol speelt in 
de perceptie en acceptatie van risico’s, is er verbazingwekkend weinig overeen-
stemming over de definitie, betekenis en rol van vertrouwen. Volgens McK-
night & Chervany (1996) zijn er bijna net zoveel definities als publicaties over 
vertrouwen. Hierdoor lijkt er sprake te zijn van een ongrijpbaar begrip (Gam-
betta 1988: ix), een verwarrende potpourri van definities (Shapiro 1987: 625), 
een conceptuele modderput (Metlay 1999: 100) en een verbaal en conceptueel 
moeras (Barber 1983: 1). 

Er zijn verscheidene onderzoeken gedaan naar de belangrijkste componen-
ten van vertrouwen (o.a. Renn & Levine 1991; Kasperson et al. 1992; Frewer et 
al. 1996; Johnson 1999; Metlay 1999). Volgens Renn & Levine (1991) is ver-
trouwen afhankelijk van de waargenomen competentie, objectiviteit, billijkheid, 
consistentie en goede wil van een informatiebron (zie Poortinga & Dekker 
2000). Kasperson et al. (1992) en Mishra (1996) onderscheiden vergelijkbare 
factoren die bijdragen aan vertrouwen. Hoewel het duidelijk is dat al deze fac-
toren belangrijk zijn voor vertrouwen, is het minder duidelijk of het aparte 
componenten van vertrouwen zijn. In andere woorden: maakt het publiek 
daadwerkelijk onderscheid tussen al deze theoretisch verschillende aspecten? 

Volgens Metlay (1999) is het niet nodig om onderscheid te maken tussen al 
te veel vertrouwensbegrippen. Vaak zijn de verschillen in betekenis zo klein dat 
ze niet empirisch waarneembaar zijn. Na een uitgebreide literatuurstudie kwam 
Johnson (1999) tot de conclusie dat zorg (‘care’) en competentie (‘competen-
ce’) de hoofdcomponenten van vertrouwen zijn, met value similarity (‘concen-
sual values’) als een mogelijke derde component (Earle & Cvetkovich 1995). 
Empirisch onderzoek schijnt er inderdaad op te wijzen dat leken weinig onder-
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scheid maken tussen de theoretisch verschillende vertrouwensbegrippen. Tot nu 
toe zijn er twee verschillende empirische modellen van vertrouwen gevonden. 
Metlay (1999) suggereert dat vertrouwen een tweedimensionaal begrip is. Hij 
vroeg een aantal respondenten om het Amerikaanse Ministerie van Energie te 
evalueren aan de hand van zeven theoretisch verschillende vertrouwensbegrip-
pen. Hij vond met behulp van een principale componentenanalyse dat vertrou-
wen voornamelijk is gebaseerd op (1) een sterk samenhangend cluster van de 
meer gevoelsmatige vertrouwensbegrippen dat veel lijkt op de zorg categorie 
van Johnson (1999) en (2) de waargenomen competentie/deskundigheid van de 
organisatie. Deze resultaten zijn consistent met eerder theoretisch (Barber 
1983) en empirisch onderzoek (Hovland et al. 1953; Jungermann et al. 1996). 
Hovland et al. (1953) vonden al meer dan 50 jaar geleden dat de waargenomen 
geloofwaardigheid (‘trustworthiness’) en competentie (‘expertness’) twee be-
langrijke componenten zijn van vertrouwen in verschillende informatiebronnen. 
Ook het meer recente werk van Jungermann et al. (1996) suggereert dat ver-
trouwen bepaald wordt door de waargenomen eerlijkheid en competentie van 
een organisatie. 

Het tweede empirische vertrouwensmodel is van Frewer et al. (1996). Zij 
vonden ook een tweedimensionaal model van vertrouwen, zij het net iets anders 
dan dat van Metlay (1999). Zoals bij Metlay omvat de eerste factor een groot 
aantal gevoelsmatige vertrouwensaspecten. Deze factor lijkt het algemene ver-
trouwen in een organisatie te weerspiegelen, hoewel deze factor zowel de ge-
loofwaardig als de competentie van een organisatie omvat. De tweede factor is 
moeilijker te interpreteren. Deze lijkt vooral de integriteit of toerekeningsvat-
baarheid van een organisatie te beschrijven. French et al. (2002) vonden een 
soortgelijke factor structuur met een selectie uit de oorspronkelijke 27 vertrou-
wensbegrippen die gebruikt werden door Frewer et al. (1996).  

 
In ons eigen onderzoek in de zomer van 2002 (Poortinga & Pidgeon 2003a) 
werd een nationaal representatieve steekproef van 1547 respondenten gevraagd 
om met behulp van elf gestandaardiseerde stellingen het Britse regeringsbeleid 
ten aanzien van vijf hedendaagse risico’s te evalueren (klimaatverandering, 
elektromagnetische straling van mobiele telefoons, radioactief afval, genetisch 
gemanipuleerd voedsel en genetisch testen). De stellingen waren geselecteerd 
uit een aantal eerdere onderzoeken (o.a. Renn & Levine 1991; Frewer et al. 
1996; Peters et al. 1997; Johnson 1999; Metlay 1999) om de waargenomen 
competentie, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, vested interests1, zorg, bil-
lijkheid en openheid te meten (Poortinga & Pidgeon 2003b). Om te kijken of de 
stellingen samengevat konden worden met een kleiner aantal vertrouwensdi-
mensies hebben we voor elk van de vijf risico’s een principale componenten 
(factor)analyse met Varimaxrotatie uitgevoerd. De resultaten met betrekking tot 
genetisch gemanipuleerd voedsel (n= 296) zijn samengevat in Figuur 1. 

                                                           
1  ‘Vested interests’ wijst erop of een groep, organisatie of persoon een (financieel of 

persoonlijk) belang heeft bij een bepaalde uitkomst. 
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De elf stellingen vormen duidelijk twee clusters. De eerste omvat een groot 
aantal vertrouwensaspecten (waaronder competentie, zorg, billijkheid en open-
heid), terwijl de tweede de drie negatief geformuleerde stellingen betreft (ge-
brek aan geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en integriteit). Deze resultaten 
komen grotendeels overeen met de resultaten van Frewer et al. (1996). De eer-
ste factor kan het beste beschreven worden als een algemeen vertrouwen di-
mensie. Ook hier omvat de dimensie zowel de waargenomen competentie als 
zorg van de overheid. De tweede factor lijkt vooral scepticisme over overheids-
beleid uit te drukken. Deze factor komt grotendeels overeen met de integriteits- 
en toerekeningsvatbaarheidsdimensie van Frewer et al. (1996). Deze resultaten 
zijn vrij robuust. We hebben vergelijkbare resultaten gevonden in twee latere 
onderzoeken op het gebied van genetisch gemanipuleerd voedsel (Poortinga 
2004; Poortinga & Pidgeon 2004a). Bovendien waren de resultaten vrijwel 
identiek voor de vijf verschillende risico’s in ons onderzoek. De elf stellingen 
konden in alle vijf gevallen door een algemeen vertrouwen en scepticisme di-
mensie beschreven worden (Poortinga & Pidgeon 2003b).2 Het schijnt dat de 
deelnemers aan het onderzoek de overheid ‘in het algemeen’ geëvalueerd heb-
ben en niet het specifieke overheidsbeleid ten aanzien van de vijf risico’s. Dit is 
niet verwonderlijk, aangezien veel mensen gedetailleerde kennis of ervaring 
met specifiek overheidsbeleid missen. De resultaten wijzen erop dat mensen 
hun specifieke oordelen laten leiden door hun algemene opvattingen over de 
Britse overheid (in de volgende paragraaf ga ik hier verder op in). Aan de hand 
van de twee aparte vertrouwensdimensies kan ook geconcludeerd worden dat 
algemeen vertrouwen en scepticisme relatief onafhankelijke begrippen zijn. Dit 
betekent dat iemand tegelijkertijd sceptisch kan zijn en vertrouwen kan hebben 
in de overheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  Dit zijn vijf vesrchillende onderzoeksresultaten, omdat de enquête uit vijf onafhan-

kelijke steekproeven bestond. Iedere steekproef behandelde een van de vijf risico’s. 
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Figuur 1. Factor ladingen na Varimax rotatie 3 

 
Het value similarity model van Earle & Cvetkovich (1995) vormt een interes-
sant alternatief voor het meer traditionele dimensieonderzoek. Deze auteurs 
betogen dat het gebruik van conventionele vertrouwensconcepten (zoals com-
petentie) niet automatisch betekent dat dit ook de meest belangrijke factoren 
zijn voor vertrouwen. Veel mensen missen de kennis, motivatie of middelen om 
tot weloverwogen vertrouwensoordelen te komen, zeker met betrekking tot 
complexe en afstandelijke beleidskwesties zoals de regulering van technologi-
sche en maatschappelijke risico’s. In zulke gevallen is het aannemelijker dat 
mensen hun vertrouwensoordelen baseren op algemene indrukken zoals value 
similarity, ofwel de waargenomen overeenkomst in overtuigingen en doelstel-
lingen met een andere persoon of organisatie. Welke waarden van belang zijn 

                                                           
3  1) The government is doing a good job with regard to GM food; 2) The government 

is competent enough to deal with GM food; 3) The government has the necessary 
skilled people to carry out its job with regard to GM food 4) The government dis-
torts facts in its favour regarding GM food ; 5) The government changes policies re-
garding GM food without good reasons; 6) The government is too influenced by in-
dustry regarding GM food; 7) The government is acting in the public interest with 
regard to GM food; 8) The government listens to concerns about GM food raised by 
the public; 9) The government listens to what ordinary people think about GM food; 
10) I feel that the way the government makes decisions about GM food is fair; 11) 
The government provides all relevant information about GM food to the public. Zie 
Poortinga & Pidgeon (2003b). 
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zal echter per persoon, periode en situatie verschillen. Dus in tegenstelling tot 
de conventionele benadering betekent dit dat er geen vaststaande dimensies van 
vertrouwen zijn. 

Een aantal onderzoeken heeft laten zien dat de waargenomen value similari-
ty inderdaad van belang is voor vertrouwen in organisaties (Earle & Cvetkovich 
1997;1999; Siegrist et al. 2000; Siegrist et al. 2001). Deze onderzoeken hebben 
laten zien dat value similarity sterk samenhangt met meer algemene vertrou-
wensoordelen (Siegrist et al. 2000) en coöperatief gedrag (Siegrist et al. 2001). 
Er is echter weinig bewijs dat value similarity veel toevoegt aan de meer tradi-
tionele dimensies van vertrouwen (Metlay 1999; Poortinga & Pidgeon 2003b). 
Siegrist et al. (2000) brengen hier tegenin dat value similarity niet gezien moet 
worden als een extra dimensie van vertrouwen. Het is eerder een algemeen, 
gevoelsmatig oordeel dat gemaakt wordt als er niet genoeg informatie is om tot 
meer overwogen oordelen te komen. De resultaten van Poortinga & Pidgeon (in 
druk) suggereren inderdaad dat de relatie tussen value similarity en de meer 
conventionele vertrouwensoordelen ingewikkelder is dan de eerdere analyses 
hebben laten zien. De resultaten van dat onderzoek laten zien dat value simila-
rity voorafgaat aan meer specifieke vertrouwensoordelen. Dit komt overeen 
met de stelling van Earle & Cvetkovich (1995) dat conventionele vertrouwens-
begrippen, zoals competentie, gebruikt worden om een algemeen gevoel van 
overeenstemming en vertrouwen te verklaren. 

 
Vertrouwen: oorzaak of gevolg van de acceptatie van risico’s? 

Vertrouwen is nauw gerelateerd aan de perceptie en acceptatie van verscheide-
ne maatschappelijke en technologische risico’s. Er worden consistent hoge cor-
relaties gevonden tussen vertrouwen, risicoperceptie en acceptatieoordelen (o.a. 
Pijawka & Mushkatel 1991/1992, Bord & O’Connor 1992; Flynn et al. 1992; 
Freudenburg 1993; Jungerman et al. 1996; Siegrist 1999; Siegrist et al. 2000). 
Vaak wordt aangenomen dat de acceptatie het gevolg is van vertrouwen in risi-
coregulering. De veronderstelling is dat vertrouwen het niveau van risicoper-
ceptie bepaalt, wat vervolgens helpt bij de acceptatie van deze activiteit of 
technologie. Eiser et al. (2002) noemen dit het causale model van vertrouwen 
(Figuur 2). Hoewel dit een erg populair model is, kunnen de hoge correlaties 
tussen vertrouwen, risico perceptie en acceptatie niet gezien worden als bewijs 
voor dit specifieke model: correlaties zeggen niets over de causaliteit van een 
verband. Volgens Eiser et al. (2002) is het ook mogelijk dat, in plaats van het 
gevolg, acceptatie de oorzaak is van vertrouwen in risicoregulering. Zij noemen 
dit het associatie model van vertrouwen. Eiser et al. (2002) argumenteren dat 
zowel risico- als vertrouwensoordelen uitdrukkingen of indicatoren zijn van 
iemands algemene opvattingen over een bepaald onderwerp kunnen zijn. In hun 
eigen onderzoek op het gebied van voedselveiligheid vonden ze enigszins te-
genstrijdige resultaten. Terwijl in twee studies meer steun gevonden werd voor 
het associatiemodel van vertrouwen, waren de resultaten van hun derde onder-
zoek meer in overeenstemming met het causale model van vertrouwen. 
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Figuur 2. Twee modellen van vertrouwen 

 
Er zijn meer aanwijzingen dat specifieke risico-oordelen gebaseerd zijn op al-
gemene voorkeuren. Affect wordt steeds belangrijker geacht voor de manier 
waarop leken reageren op maatschappelijke en technologische risico’s (Alha-
kami & Slovic 1994; Finucane et al. 2000; Loewenstein et al. 2001; Langford 
2000; Slovic et al. 2002, 2004). Affect kan waarschijnlijk het beste omschreven 
worden als het algemene positieve of negatieve gevoelen dat men heeft over 
een bepaalde kwestie. Hoewel het methodologisch erg lastig is om affect te 
onderscheiden van andere meer bewuste attitudes, zijn ‘affectieve’ of gevoels-
matige oordelen meer spontaan dan cognitieve oordelen. Omdat affectieve oor-
delen snel gevormd worden, zijn ze bepalend voor latere oordelen en informa-
tieverwerking (Zajonc 1980). Alhakami & Slovic (1994) vonden bijvoorbeeld 
dat de sterke samenhang tussen de waargenomen risico’s en voordelen van een 
technologie voor een groot deel verklaard kan worden door iemands algemene 
attitudes ten opzichte van deze technologie. Volgens Finucane et al. (2000) laat 
dit zien dat affect van belang is voor specifieke oordelen, zoals de waargeno-
men risico’s en voordelen. Zij noemen dit de affect heuristiek. De affect heuris-
tiek heeft veel overeenkomsten met het associatiemodel van vertrouwen. Beide 
modellen houden in dat algemene voorkeuren bepalend zijn voor meer speci-
fieke oordelen in plaats van andersom. 
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Hoewel het erg lastig is om de richting van een correlationeel verband aan 
te tonen, zijn er methoden om een statistische relatie verder te verkennen. Met 
behulp van covariantie analyse is het mogelijk om een indicatie te krijgen van 
de richting van een samenhang tussen twee variabelen (o.a. De Vaus 2002). 
Van belang is om een derde variabele te identificeren die mogelijk (een deel 
van) die relatie kan verklaren. De Vaus (2002) beschrijft drie typische verban-
den tussen 3 variabelen, namelijk: (1) een directe causale samenhang, waarbij 
twee variabelen met elkaar verbonden zijn zonder inmenging van de derde va-
riabele, (2), een indirecte causale samenhang, waarbij het verband tussen de 
twee variabelen wordt gemedieerd door de derde variabele, en (3) een valse 
(spurious) samenhang, waarbij de derde variabele de samenhang tussen de an-
dere twee variabelen kan verklaren. De laatste twee verbanden vertegenwoor-
digen respectievelijk het causale model en het associatiemodel van vertrouwen 
(Figuur 2).  

De relatie tussen vertrouwen, risicoperceptie en acceptatie van genetisch 
gemanipuleerd voedsel kan onderzocht worden door de originele bivariate cor-
relatie te vergelijken met de partiële correlatie (waarbij de invloed van de der-
de variabele is ‘uitgepartialiseerd’).4 Om een technisch verhaal kort te maken: 
mocht het causale model juist zijn dan zou de oorspronkelijke samenhang tus-
sen vertrouwen en acceptatie moeten verdwijnen als gecontroleerd zou worden 
voor risicoperceptie. Indien het associatiemodel juist is dan zou het verband 
tussen vertrouwen en risicoperceptie moeten verdwijnen als gecontroleerd zou 
worden voor acceptatie.5  

In ons eigen onderzoek (Poortinga & Pidgeon 2003a, 2004a; Poortinga 
2004) hebben we meer steun gevonden voor het associatiemodel dan voor het 
causale model van vertrouwen. Hoewel in de eerste studie steun gevonden werd 
voor beide modellen, waren de resultaten van de andere twee studies duidelijk 
in overeenstemming met het associatiemodel van vertrouwen. De resultaten 
laten zien dat de samenhang tussen vertrouwen en risico sterk daalt wanneer 
gecontroleerd wordt voor de acceptatie variabele. Omdat het niet geheel duide-
lijk is of acceptatie een goede maat is voor iemand zijn algemene houding ten 
aanzien van genetisch gemanipuleerd voedsel, werd in de laatste twee onder-
zoeken ook gekeken of affect van invloed is op een aantal risicorelevante varia-
belen. Ook hier bleek dat de hoge correlaties tussen een aantal specifieke risico 
                                                           
4  Een goed voorbeeld is het hypothetische positieve verband tussen het aantal brand-

weermannen dat ingezet wordt om een brand te bestrijden en de schade die door de 
brand veroorzaakt wordt. Dit betekent natuurlijk niet dat de inzet van meer brand-
weermannen tot grotere schade leidt. Het is waarschijnlijker dat de samenhang ver-
oorzaakt wordt door een derde variabele, namelijk de omvang van de brand. Mocht 
dat het geval zijn dan zou het verband tussen het aantal brandweermannen en de 
schade van de brand moeten verdwijnen als gecontroleerd zou worden voor de om-
vang van de brand. De resulterende partiële correlatie laat dan de ‘ware’ samenhang 
tussen het aantal brandweermannen en de schade zien bij gelijke brandomvang. 

5  ‘Acceptatie’ dient hier als een maat voor iemands algemene houding ten aanzien van 
genetisch gemanipuleerd voedsel. Zie over de covariantieanalyses verder De Vaus 
(2002), Eiser et al. (2002) en Poortinga & Pidgeon (2005). 
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oordelen (waargenomen risico’s en voordelen, vertrouwen, en de acceptatie van 
genetisch gemanipuleerd voedsel) voor een groot deel verklaard konden wor-
den door verschillen in iemands algemene positieve of negatieve gevoelen over 
genetisch gemanipuleerd voedsel (Poortinga & Pidgeon 2005). 

Het idee dat algemene voorkeuren bepalend zijn voor iemands specifieke ri-
sico-oordelen heeft belangrijke consequenties voor beleidsmakers op het gebied 
van genetisch gemanipuleerd voedsel en maatschappelijke risico’s in het alge-
meen. Hoewel Britse overheidsinstanties het herwinnen van vertrouwen als 
nadrukkelijk doel gesteld hebben, suggereert ons onderzoek dat inspanningen 
die er direct op gericht zijn om vertrouwen te kweken waarschijnlijk niet altijd 
succesvol zullen zijn (o.a. Fisschoff 1995). Dit type beleid zou wel eens contra-
productief kunnen werken omdat het gebaseerd is op de verkeerde assumptie 
dat vertrouwen simpelweg gemanipuleerd kan worden om een technologie 
meer acceptabel te maken. Wanneer vertrouwen voor een groot deel gebaseerd 
is op iemand zijn algemene houding ten aanzien van een bepaalde technologie 
is het aannemelijker dat vertrouwen van burgers alleen gewonnen kan worden 
door hun onderliggende zorgen ten aanzien van deze technologie serieus te ne-
men (zie ook Bier 2001). Let wel: het gaat er hier niet om of iemand juist of 
onjuist geïnformeerd is. Ook als iemand ‘irreële’opvattingen heeft, zal men 
daar iets aan moeten doen om vertrouwen terug te winnen. 

Er is echter ook een geheel andere verklaring mogelijk voor de resultaten 
van ons onderzoek. Genetisch gemanipuleerd voedsel is al sinds jaren een con-
troversieel en gepolariseerd onderwerp in Groot-Brittannië (Simmons & 
Weldon 2000; Gaskell & Bauer 2001). In een gepolariseerde situatie hebben 
veel mensen (per definitie) al een bepaald standpunt ingenomen. Het zou best 
kunnen dat de deelnemers aan het onderzoek hun risico- en vertrouwensoorde-
len strategisch gebruikt hebben om hun eigen standpunt te ondersteunen. Het is 
onwaarschijnlijk dat een tegenstander zal zeggen dat genetisch gemanipuleerd 
voedsel veilig is. Omgekeerd zou het voor een voorstander niet verstandig zijn 
om hun eigen standpunt te ondermijnen door de veiligheid en regulering van 
genetisch gemanipuleerd voedsel in twijfel te treken. Deze verklaring is echter 
nog steeds in overeenstemming met de affect heuristiek en het associatiemodel 
van vertrouwen (algemene houdingen of gevoelens zijn nog steeds bepalend 
voor het geven van verscheidene specifieke risico- en vertrouwensoordelen). 
Het is dan echter wel de vraag of de resultaten van dit onderzoek gegenerali-
seerd kunnen worden naar andere, minder controversiële risicokwesties (zie 
voor een uitgebreidere discussie Poortinga & Pidgeon 2005). 

 
Vertrouwen, het asymmetrieprincipe en het belang van algemene attitudes 

Het wordt vaak gezegd dat vertrouwen makkelijker te verliezen is dan te win-
nen (Barber 1983; Shapiro 1987; Kasperson et al. 1992; Slovic 1993). Of zoals 
staatsman Thorbecke het uitdrukte: ‘Vertrouwen komt te voet maar gaat te 
paard’. Het kan een lange tijd duren voordat je het vertrouwen van iemand ge-
wonnen hebt, terwijl een enkele fout een vertrouwensband zomaar kan verbre-
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ken. Slovic (1993) laat zien dat negatieve gebeurtenissen een grotere impact 
hebben op vertrouwen in het beheer van een kerncentrale dan positieve gebeur-
tenissen. Volgens Slovic (1993) betreft dit een fundamenteel psychologisch 
mechanisme dat hij het asymmetrieprincipe noemt (zie ook Taylor 1991). Een 
van de meest genoemde verklaringen in de psychologische literatuur is dat ne-
gatieve informatie informatiever is dan positieve informatie (Skowronski & 
Carlston 1989; Siegrist & Cvetkovich 2001): Als iemand je vertrouwen ge-
schonden heeft dan is bewezen dat hij niet (altijd) vertrouwenswaardig is. Maar 
als iemand zich goed gedragen heeft, dan is niet bewezen dat hij altijd vertrou-
wenswaardig zal zijn. Siegrist & Cvetkovich (2001) noemen de voorkeur voor 
negatieve informatie een negativity bias. Met een aantal experimenten laten ze 
zien dat mensen inderdaad meer waarde hechten aan negatieve informatie dan 
aan positieve informatie. 

Volgens White et al. (2003) zijn er naast de negativity bias andere verkla-
ringen mogelijk voor het asymmetrieprincipe. Ze stellen dat negatieve informa-
tie vaak eenduidig is, maar dat dit niet altijd het geval is voor positieve infor-
matie. In veel gevallen is positieve informatie slechts de afwezigheid van nega-
tieve informatie. Dit betekent dus dat negatieve informatie niet ‘op zichzelf’ 
informatiever is dan positieve informatie (zoals geïmpliceerd wordt door de 
negativity bias), maar dat de betekenis en gevolgen van negatieve informatie 
vaak veel duidelijker zijn dan die van positieve informatie. Dit noemen White 
et al. (2003) een extremity bias. Maar met een aantal elegant ontworpen expe-
rimenten, waarin ze gebruik maakten van eenduidige positieve en negatieve 
bewoordingen (‘beneficial’ en ‘harmful’) en vagere positieve en negatieve be-
woordingen (‘not harmful’ en ‘not beneficial’), hebben ze laten zien dat het nog 
steeds aannemelijker is dat de asymmetrie in vertrouwen veroorzaakt wordt 
door een negativity bias dan door een extremity bias. In alle gevallen werd ne-
gatieve informatie meer gewaardeerd dan positieve informatie. 

Een derde verklaring voor het asymmetrieprincipe richt zich op het belang 
van iemands algemene attitudes. Zoals betoogd werd in de vorige paragraaf 
hebben veel mensen al een standpunt ingenomen over een bepaalde kwestie. In 
een dergelijke situatie is het moeilijk om onderscheid te maken tussen een ne-
gativity bias en een confirmatory bias. Omdat veel mensen een negatief beeld 
hebben van kernenergie (Slovic 1993) en het gebruik van conserveringsmidde-
len (White et al. 2003) zou het ook wel eens kunnen zijn dat de hang naar wan-
trouwen veroorzaakt wordt door het feit dat mensen hun mening bevestigd zien. 
White et al. (2003) vonden enige steun voor een confirmatory bias. Hun expe-
rimenten hebben laten zien dat mensen met een positieve houding ten aanzien 
van voedseladditieven positieve informatie geloofwaardiger vinden, terwijl 
mensen met een negatieve houding negatieve informatie geloofwaardiger vin-
den. Dit laat zien dat iemands algemene houding een belangrijke rol speelt in 
de interpretatie van nieuwe informatie. 

In de psychologische literatuur is al langer bekend dat mensen informatie 
naar belang selecteren en interpreteren. Al in het begin van de jaren zestig stel-
den Sherif & Hovland (1961) dat de dynamiek van informatieverwerking alleen 
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maar begrepen kan worden door rekening te houden met de bestaande attitudes 
van mensen. Lord et al. (1979) vonden duidelijk bewijs dat informatie met be-
trekking tot een controversieel onderwerp op een gekleurde manier geïnterpre-
teerd wordt. Met een simpel experiment lieten zij zien dat voor- en tegenstan-
ders van de doodstraf de kwaliteit van (een fictief) wetenschappelijke onder-
zoek in twijfel trekken als het in strijd is met hun eigen standpunt, maar er 
steun aan ontlenen als het overeenkomt met hun ideeën op dit onderwerp. Plous 
(1991) vond vergelijkbare resultaten met betrekking tot de interpretatie van 
hachelijke risicosituaties. Terwijl voorstanders van kernenergie een ‘bijna on-
geval’ als bewijs zien dat een ongeluk met succes voorkomen is – en zo hun 
steun voor deze technologie behouden – zien tegenstanders van kernenergie een 
dergelijke situatie als bewijs dat het in de toekomst wel eens echt mis zou kun-
nen gaan. Eiser et al. (1989) vonden in een ‘real-life’ experiment dat voorstan-
ders van kernenergie hun mening niet veranderd hadden na het ongeluk met de 
Tsjernobyl reactor. Ze interpreteerden het ongeluk als een geïsoleerd incident 
of als iets dat hoort bij de algemene risico’s van kernenergie. Het ongeluk ver-
sterkte daarentegen de oppositie van tegenstander van kernenergie. Meer recen-
telijk lieten Cvetkovich et al. (2002) zien dat de impact van verschillende ge-
beurtenissen afhankelijk is van het voorafgaande niveau van vertrouwen. Net 
zoals Slovic (1993) vonden ze een duidelijk asymmetrisch patroon: negatieve 
gebeurtenissen hebben een grotere impact op vertrouwen dan positieve gebeur-
tenissen. Maar ze vonden ook dat negatieve gebeurtenissen een grotere impact 
hebben op vertrouwen als men al wantrouwig is. Tegelijkertijd werden positie-
ve gebeurtenissen positiever geïnterpreteerd als men al vertrouwen had in het 
beheer van de kerncentrale. 

Om te onderzoeken of het zogenaamde asymmetrieprincipe ook geldt voor 
vertrouwen in de regulering van genetisch gemanipuleerd voedsel, hebben we 
in het voorjaar van 2003 een onderzoek uitgevoerd in de Engelse stad Norwich 
(Poortinga 2004; Poortinga & Pidgeon 2004b). In dit onderzoek werden 396 
personen gevraagd om de invloed van 28 gebeurtenissen op hun vertrouwen 
aan te geven. Deze gebeurtenissen waren verzameld van de BBC News websi-
te.6 Het bleek dat het asymmetrieprincipe ook van toepassing is op het vertrou-
wen in de regulering van genetisch gemanipuleerd voedsel. Ook hier geldt dat 
negatieve gebeurtenissen een grotere impact hebben op vertrouwen dan positie-
ve gebeurtenissen.Het is echter niet direct duidelijk hoe dit werkt. Omdat veel 
mensen in Groot-Brittannië al sterke bedenkingen hebben bij genetisch gema-
nipuleerd voedsel, is het moeilijk om onderscheid te maken tussen een negativi-
ty bias en een confirmatory bias. Ons onderzoek laat zien dat het asymmetri-
sche patroon voor een groot gedeelte verklaard kan worden door een confirma-
tory bias. Het bleek dat de impact van de 28 gebeurtenissen sterk afhankelijk is 
                                                           
6  De 28 gebeurtenissen werden geselecteerd uit een groot aantal nieuwsberichten van 

de BBC News website (http://news.bbc.co.uk) en zijn (waar mogelijk) gekoppeld 
aan ‘tegenovergestelde’ gebeurtenissen. Waar dit niet mogelijk was werd een tegen-
overgestelde gebeurtenis bedacht. Het stimulus materiaal bestaat dus uit 14 paren 
van tegenovergestelde gebeurtenissen (zie Poortinga & Pidgeon 2004b).  
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van iemands oorspronkelijke houding ten aanzien van genetisch gemanipuleerd 
voedsel. Terwijl negatieve informatie (bijvoorbeeld dat genetisch gemanipu-
leerd voedsel onveilig is) het vertrouwen van iedereen schaadt, verhoogt posi-
tieve informatie (bijvoorbeeld dat genetisch gemanipuleerd voedsel veilig is) 
alleen het vertrouwen van voorstanders van genetisch gemanipuleerd voedsel.  

Hoewel de resultaten van dit onderzoek wijzen op een confirmatory bias, 
werd er ook enige steun gevonden voor een negativity bias. Terwijl voor- en 
tegenstanders van genetisch gemanipuleerd voedsel de verschillende gebeurte-
nissen naar eigen belang interpreteerden, liet het vertrouwen van mensen ‘in het 
midden’ nog steeds een asymmetrisch patroon zien (Poortinga & Pidgeon 
2004b). Dit wijst erop dat het vertrouwen van mensen die geen duidelijke me-
ning hebben nog steeds kwetsbaar is. Deze resultaten zijn van belang voor be-
leidsmakers, omdat ze laten zien dat vertrouwen in sommige gevallen erg in-
stabiel kan zijn. Terwijl in een gepolariseerde situatie vertrouwen vrij stabiel is 
omdat nieuwe informatie voornamelijk bestaande ideeën bevestigt, kan een 
ogenschijnlijk oncontroversiëel onderwerp omslaan in een vertrouwenscrisis als 
het vertrouwen geschonden wordt van mensen die (nog) geen duidelijke me-
ning hebben. 

  
Conclusie 

Vertrouwen is niet alleen van belang voor de perceptie van technologische en 
maatschappelijke risico’s (Freudenburg 1993; Earle & Cvetkovich 1995), het is 
ook een belangrijke voorwaarde voor de acceptatie van beleidsbeslissingen en 
effectieve risicocommunicatie (o.a. Kasperson et al. 1992). Dit is vooral het 
geval bij grootschalige technologische en maatschappelijke risico’s die indivi-
duen niet zelf kunnen beheersen. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden over 
de specifieke rol en eigenschappen van vertrouwen. In dit artikel heb ik drie 
specifieke vragen uit de psychologische risicoliteratuur proberen te beantwoor-
den. De drie onderzoeken waarop dit artikel gebaseerd is hebben verrassende 
resultaten laten zien. Een van de conclusies is dat vertrouwen sterk afhankelijk 
is van iemands algemene attitudes. Terwijl vaak aangenomen wordt dat ver-
trouwen leidt tot de acceptatie van diverse maatschappelijke en technologische 
risico’s (het causale model), lijkt juist het omgekeerde het geval te zijn. Dit 
onderzoek heeft laten zien dat vertrouwen eerder het gevolg dan de oorzaak van 
de acceptatie van risico’s is (het associatiemodel). Daarnaast hebben we steun 
gevonden voor de zogenaamde affect heuristiek. Het blijkt dat de correlaties 
tussen een aantal specifieke risico-oordelen (waaronder de waargenomen risi-
co’s, vertrouwen, en acceptatie) verklaard kunnen worden door iemands alge-
mene positieve of negatieve gevoelen over genetisch gemanipuleerd voedsel. 
De resultaten wijzen erop dat, met betrekking tot een controversieel en gepola-
riseerd onderwerp als genetisch gemanipuleerd voedsel in Groot-Brittannië, 
algemene voorkeuren en opvattingen bepalend zijn voor meer specifieke risico- 
en vertrouwensoordelen. Het onderzoek heeft ook laten zien dat mensen hun 
vertrouwensoordelen niet snel zullen veranderen. Het bleek dat het welbekende 
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asymmetrische patroon van vertrouwen voornamelijk voor een groot deel ver-
klaard kan worden door een confirmatory bias. Dat wil zeggen dat voor- en 
tegenstanders van genetisch gemanipuleerd voedsel gebeurtenissen en informa-
tie naar eigen inzicht interpreteren. Het lijkt er echter wel op dat het vertrouwen 
van mensen die (nog) geen duidelijke mening over genetisch gemanipuleerd 
voedsel hebben makkelijker te verliezen is dan te winnen (Poortinga & Pidgeon 
2004b). 

Al met al zaaien de resultaten enige twijfel over de huidige pogingen om 
vertrouwen in beleid terug te winnen. Trettin & Musham (2000) vinden de vele 
pogingen om vertrouwen te verbeteren niet erg zinnig. Ze betogen dat vertrou-
wen niet zomaar veranderd kan worden. Bovendien verwachten burgers niet dat 
ze altijd vertrouwen hebben in (overheids) organisaties en vinden ze dit vaak 
ook niet haalbaar of nodig. Recent kwalitatief onderzoek laat inderdaad zien dat 
veel mensen ‘vertrouwen’ niet het juiste woord vinden om hun relatie met on-
persoonlijke organisaties te beschrijven (Walls et al. 2004). Bovendien wordt 
het belang van ‘vol vertrouwen’ nog al eens overschat (Barber 1983). Al meer 
dan twintig jaar geleden merkte hij op dat:  

 
‘The public is less passively deferential in its relations with experts and others in au-
thority and is more likely to take an active part in monitoring the fulfilment of pro-
fessionals’ claims to absolute trustworthiness’ (Barber 1983: 134). 
 

Barber (1983) probeert hiermee te zeggen dat burgers tegenwoordig veel beter 
in staat zijn om beleid te bekritiseren. Dit ogenschijnlijke wantrouwen is niet 
direct destructief voor de relatie tussen burger en beleidsmaker, maar kan ge-
zien worden als een belangrijk onderdeel van politieke verantwoordelijkheid in 
een moderne democratie. Walls et al. (2004) stellen dat de schaal van vertrou-
wen loopt van kritiekloos vertrouwen aan de ene kant tot regelrecht cynisme 
aan de andere. Tussen deze twee extremen bevindt zich een gezond type van 
wantrouwen dat ze kritisch vertrouwen noemen. Kritisch vertrouwen kan be-
schouwd worden als een praktische vorm van vertrouwen gecombineerd met 
een gezonde dosis scepticisme. Dit type vertrouwen kan goed geïllustreerd 
worden met de volgende uitspraak van een deelnemer aan een discussiegroep 
over genetische gemanipuleerd voedsel in Norwich in juli 2003 (Poortinga 
2004): 
 

‘I don’t generally trust… if the government came out and said ‘GM food is safe’ I 
wouldn’t even believe it. But if they came out and said GM food wasn’t safe, I’d 
have to sort of question that as well, because I have to question everything, every 
piece of information that’s thrown at me.’…. ‘I wouldn’t say I totally distrust every-
one, because I make it sound like I do, don’t I? But I actually question everything.’ 
 

Kritisch vertrouwen kan gezien worden als één van de vier combinaties van 
tweedelingen op de twee vertrouwensdimensies die gevonden zijn in dit onder-
zoek. Figuur 3 geeft een duiding van de combinaties van de vertrouwensdimen-
sies en moet gezien worden als een conceptueel model voor de verdere discus-
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sie (het gaat hier niet om een zich empirisch opdringende onderscheiding). De 
meest vergaande vorm van vertrouwen bevindt zich in de linker bovenhoek. 
Een combinatie van vertrouwen en de afwezigheid van scepticisme betekent 
waarschijnlijk dat men niet erg kritisch zal zijn over beslissingen en informatie 
van een bepaalde organisatie. Dit is een situatie die het beste omschreven kan 
worden als kritiekloos vertrouwen (Walls et al. 2004). Aan de andere kant be-
vindt zich een extreme vorm van wantrouwen ofwel cynisme. Cynisme wijst 
hier naar een diepgaand wantrouwen in de oprechtheid en motieven van de 
overheid. De afwezigheid van vertrouwen in combinatie met scepticisme zorgt 
er waarschijnlijk voor dat elke communicatiepoging tot mislukken gedoemd is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de rechter bovenhoek van Figuur 3 bevindt zich echter een mildere vorm van 
wantrouwen dat bestaat uit een combinatie van scepticisme en vertrouwen. 
Hoewel men in een situatie van kritisch vertrouwen bereid is om informatie te 
gebruiken (‘zich verlaten op’), staat men nog steeds kritisch ten opzichte van de 
juistheid van de informatie en/of intenties van de informatiebron (Walls et al. 
2004; Pidgeon et al, in druk). We hebben inderdaad enige aanwijzingen gevon-
den dat een kritische houding (i.c. kritisch vertrouwen) niet noodzakelijk tot 
een verlies in vertrouwen hoeft te leiden. Tabel 1 laat het gemiddelde vertrou-
wen in de regulering van genetisch gemanipuleerd voedsel zien voor de vier 
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Figuur 3. Een typologie van vertrouwen 
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vertrouwensgroepen.7 De verwerping en wantrouwen groepen zijn het er ge-
middeld duidelijk mee oneens dat de overheid vertrouwd kan worden met be-
trekking tot de regulering van genetisch gemanipuleerd voedsel. Maar de ac-
ceptatie en kritisch vertrouwen groepen lijken meer vertrouwen te hebben. Be-
langrijk is dat de respondenten met kritisch vertrouwen niet significant ver-
schillen van de respondenten in de acceptatie groep. Beide groepen zijn het er 
gemiddeld evenveel mee eens dat de overheid genetisch gemanipuleerd voedsel 
effectief reguleert.  

De typologie van vertrouwen biedt een interessant nieuw perspectief voor 
beleidsmakers op het gebied van technologische en maatschappelijke kwesties. 
Terwijl kritiek uit de samenleving vaak geïnterpreteerd wordt als een uiting van 
wantrouwen of cynisme, zou er juist sprake kunnen zijn van een kritisch ver-
trouwen. Cynisme en kritisch vertrouwen zijn duidelijk verschillende vormen 
van wantrouwen en vragen waarschijnlijk ook om een verschillende respons. 
Het zou in dit geval productiever kunnen zijn om meer aandacht te geven aan 
de geuite kritiek dan om pogingen te doen om vertrouwen te herwinnen. Bo-
vendien zijn kritische maar betrokken burgers van groot belang voor een stabie-
le, goed functionerende samenleving. 

 
Tabel 1. Gemiddeld vertrouwen in de regulering van genetisch gemanipuleerd voedsel 
voor de vier vertrouwensgroepen 

  Subset 

 1 2 3 

Verwerping (cynisme) 2,31   

Wantrouwen  2,65  

Kritisch vertrouwen   3,14 

Acceptatie (kritiekloos vertrouwen)   3,31 
 

Noot: Vertrouwen in de regulering van genetisch gemanipuleerd voedsel werd gemeten met een 
schaal van 1: ‘helemaal mee oneens’ tot 5: ‘helemaal mee eens’ (met 3 als het midden); De gemid-
delden in de drie subsets zijn significant verschillend van elkaar (Tukey Test, p<0.05). 

 
Samengevat: dit artikel plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij het be-
grip vertrouwen. Vertrouwen is niet altijd wat het lijkt. Vooral bij controversië-
le, gepolariseerde risicokwesties is het vaak een uiting van iemands algemene 
attitudes. Ons onderzoek suggereert ook dat het belang van volledig vertrouwen 
overgewaardeerd wordt. Vertrouwen is natuurlijk van belang in de relatie tus-
sen burgers en beleidsmakers, maar het is niet iets eenvoudigs en vanzelfspre-
kends. Het is verstandig om voorzichtig om te gaan met publieke opinie onder-
zoek op dit gebied en om (het herwinnen van) vertrouwen niet te zien als pana-
cee bij de aanpak van controversiële technologische en maatschappelijke vraag-
stukken. 

                                                           
7  Respondenten werd gevraagd in hoeverre ze het eens zijn met de stellingen: ‘I feel 

that current rules and regulations are sufficient tot to control GM food’ en ‘I feel 
confident that the British government adequately regulates GM food’. 





 

Wat voor vlees zit in de kuip? Consumentenvertrouwen en 
consumentenzorgen rondom de veiligheid van voedsel1 

Tetty Havinga 

De laatste tien jaar staat het thema voedselveiligheid sterk in de belangstelling. 
Kranten schrijven erover, de Tweede Kamer praat erover en milieu- en consu-
mentenorganisaties organiseren acties. Regelmatig worden we opgeschrikt door 
incidenten zoals salmonellabesmetting, gekkekoeienziekte, bestrijdingsmidde-
len op fruit, en dioxine in kip of melkproducten.  

In deze bundel gaat het over maatschappelijk vertrouwen, veiligheid, tech-
nologische risico’s en het herwinnen van het vertrouwen. Deze thema’s spelen 
ook rond voedselveiligheid. Vaak wordt gezegd dat de incidenten die zich de 
afgelopen jaren hebben voorgedaan rond voedselveiligheid ertoe hebben geleid 
dat consumenten hun vertrouwen in de vanzelfsprekende veiligheid van voedsel 
hebben verloren (Buzby 2001; De Boer e.a. 2005:242; Grievink e.a. 2002: 479-
481; Havinga 2003: 190; De Jonge e.a. 2004; Koelen & Lijklema 2004: 248; 
Käferstein 2003; Lang in Rougoor 2003:10; Röhr e.a. 2005: 649; Rosati & Sa-
ba 2004; Vogel 2001). Volgens Van Sluys, directeur van het Voedingscentrum, 
lijkt gezonde twijfel over het voedsel steeds vaker plaats te maken voor een 
gevoel van wantrouwen. Ze brengt dit in verband met crises rond BSE en di-
oxine en aanhoudende mediaberichten over incidenten met voedsel (Future of 
food 2002: 21).  

Tijdens een rondetafelconferentie in 2001 met bewindslieden, vertegen-
woordigers van de voedselbranche, consumentenorganisaties en landbouw uit 
Nederland en Duitsland speelde bij de conferentiegangers één doelstelling de 
hoofdrol: ‘het terugwinnen van het vertrouwen van de consument’ (Future of 
food 2002: 16). In een gezamenlijk manifest bepleitten de Nederlandse Voe-
dingsmiddelenindustrie (VAI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 
(CBL), de Stichting Merkartikel (SMA) en de Consumentenbond in 2002 een 
sterke en onafhankelijke Nederlandse voedselautoriteit. ‘Mede gezien de recen-
te voedselcrisis is dit van groot belang om het consumentenvertrouwen in de 
veiligheid van levensmiddelen te herwinnen en te versterken.’2 Kortom, uiteen-

                                                           
1  Ik wil Janneke de Jonge (Marktkunde en Consumentengedrag, Wageningen Univer-

siteit en Research Centrum) bedanken voor haar commentaar en suggesties en voor 
het ter beschikking stellen van ongepubliceerde resultaten van de VWA Consumen-
tenmonitor 2003 en 2004. Ook Sophie Scholten heeft mij geholpen met suggesties 
en commentaar. 

2  Manifest Nva van VAI, CBL, SMA en Consumentenbond aan de ministeries van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, 14 januari 2002. Product-
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lopende organisaties en personen maken zich zorgen over het afnemende ver-
trouwen van consumenten in de veiligheid van voedsel. Dit afnemende consu-
mentenvertrouwen is vervolgens een aanleiding of argument voor de overheid, 
de voedingsindustrie, de supermarkten en consumentenorganisaties om maatre-
gelen te nemen of te bepleiten, waarmee men hoopt het vertrouwen van de con-
sument in het voedsel en de voedselleveranciers te herstellen. 

In deze bijdrage wil ik nagaan hoeveel vertrouwen consumenten hebben in 
de veiligheid van voedsel. Is dit vertrouwen de laatste jaren afgenomen? Waar-
over maken consumenten zich zorgen? Hebben ze vertrouwen in de bestaande 
waarborgen voor voedselveiligheid? Is vertrouwen in veilig voedsel te be-
schouwen als een onderdeel van een algemeen maatschappelijk vertrouwen? 
Wie maken zich zorgen over veiligheid van het voedsel, zijn het vooral hoog-
opgeleide, kritische en mondige burgers of zijn het juist de laagopgeleide bur-
gers? En welke consequenties heeft dat voor de regulering van voedselveilig-
heid? 

 
Voedselveiligheid 

Veilig voedsel betekent dat het voedsel geen nadelige gevolgen heeft voor de 
gezondheid van de consument. Veilig voedsel is niet hetzelfde als vers voedsel, 
biologisch voedsel of gezond voedsel. Ook verse, biologisch geteelde sla kan 
bijvoorbeeld bacteriologisch verontreinigd zijn. 

Aan voedsel kunnen verschillende risico’s voor de gezondheid zijn verbon-
den: besmetting en verontreiniging van voedsel (ziektekiemen en prionen), res-
tanten van toxische stoffen (diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, dioxi-
ne), allergenen en bepaalde voedingstoffen of de verhouding daartussen (sui-
kers, verzadigde vetzuren, ongezond voedingspatroon) (Buzby 2001, Van Kre-
ijl & Knaap 2004; Rougoor e.a. 2003). Bij sommige voedingsmiddelen is de 
kans groter dat er een risico bestaat voor de gezondheid van consumenten. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij vlees, vis, zuivelproducten en voedsel voor zuige-
lingen en zieken. 

Welk voedsel is veilig? Deze vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoor-
den. Wat de ene consument zonder negatieve gevolgen voor de gezondheid kan 
eten, kan voor een ander tot nadelige gevolgen leiden, bijvoorbeeld vanwege 
een zwakke gezondheid, een bepaald voedingspatroon, een allergie of een aan-
                                                                                                                                 

schap PVE stelt het als een gezamenlijke opdracht te ervaren ‘het vertrouwen van de 
consument in de veiligheid van het voedsel te herwinnen, behouden, versterken en 
bovenal waar te maken.’ (brief PVE aan Tweede kamer, 16 januari 2002 betreffende 
de Nederlandse Voedselautoriteit kenmerk 607-WS-NILA-B822). In 2002 werd de 
Voedsel en Waren Autoriteit ingesteld belast met toezicht, risicobeoordeling en risi-
cocommunicatie. De protesten van consumentenbond, VAI en CBL toen de Voedsel 
en Waren Autoriteit werd ondergebracht bij het ministerie van Landbouw tijdens de 
formatie van het tweede kabinet Balkenende zijn eveneens ingegeven door de vrees 
dat het consumentenvertrouwen wordt geschaad doordat de VWA als minder onaf-
hankelijk wordt gezien (de Volkskrant 2 juli 2003 ‘Toezicht op voedsel moet beter. 
Kritiek op Voedsel en Waren Autoriteit’). 
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doening. Bovendien kan de wijze van bereiding of bewaren van voedsel leiden 
tot voedselvergiftiging of juist aanwezige schadelijke bacteriën onschadelijk 
maken. Ook zijn de risico’s van bepaalde productiewijzen of toevoegingen niet 
altijd bekend. Ten slotte is soms sprake van een verschil tussen subjectieve en 
objectieve risico’s.  

Voedselveiligheid betekent niet dat er aan het consumeren van het voedsel 
helemaal geen risico verbonden zou kunnen zijn. Het is onmogelijk om elk risi-
co uit te bannen. Het gaat erom welke risico’s aanvaardbaar worden geacht. 
Daarover bestaat geen volledige consensus. In de loop van de tijd zijn ver-
schuivingen opgetreden in wat als grootste voedselveiligheidsprobleem wordt 
gezien. Zo ging tussen 1970 en 1990 veel aandacht naar schadelijke chemische 
stoffen in voedsel, later verschoof de aandacht naar gezonde voedingsmiddelen, 
terwijl er de laatste tijd weer meer aandacht is voor chemische voedselveilig-
heid.  

De laatste jaren gaat het in het maatschappelijk debat over voedselveiligheid 
niet alleen om mogelijke risico’s van een onveilig voedingsproduct. Zorgen 
over risico’s die zouden zijn verbonden aan bepaalde eetgewoontes krijgen 
recent veel aandacht. In onze maatschappij eten mensen lang niet altijd ‘ge-
zond’, zo wordt er te veel, te vet, te zoet of te zout gegeten. Ook het aantal kin-
deren dat zonder ontbijt naar school gaat baart zorgen. De bestrijding van over-
gewicht is de laatste jaren een maatschappelijk en politiek issue geworden en is 
een van de speerpunten van het preventiebeleid voor de volksgezondheid.3 Mi-
nister Hoogervorst benoemde onlangs Paul Rosenmöller als voorzitter van het 
convenant overgewicht. Hij zal zich als aanjager en ambassadeur inzetten voor 
de totstandkoming van een effectief convenant waardoor mensen gezonder 
moeten gaan eten en meer gaan bewegen.4 

 
Consumentenvertrouwen afgenomen? 

Ondanks de aandacht in de media voor voedselincidenten en de veelgehoorde 
zorg over een verlies van consumentenvertrouwen en de noodzaak het consu-
mentenvertrouwen te herstellen, blijkt uit consumentenonderzoek dat de meeste 
Nederlanders vertrouwen hebben in de veiligheid van hun voedsel. 

In 2002 zegt 91 procent van de ondervraagden dat het eten in Nederland 
over het algemeen (zeer) veilig is (Dagevos & Hansman 2003:44). In 2000 was 

                                                           
3  Kamerstukken II 2003/04, 22 894, nr. 20. 
4  Eind september kwamen de convenantpartijen onder zijn voorzitterschap bijeen om 

het gezamenlijke actieplan vast te stellen en vervolgstappen voor de uitvoering af te 
spreken. In januari 2005 werd het convenant overgewicht getekend door de minis-
ters van VWS en OCM, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, Ko-
ninklijk Horeca Nederland, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Zorgverzeke-
raars Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, NOC*NSF, Vereniging Nederland-
se Cateringorganisaties (http://www.minvws.nl/persberichten/vgp/2005/rosenmller-voorzitter.asp, 
9 september 2005). De Consumentenbond heeft het convenant niet getekend omdat 
overheid en bedrijfsleven hun verantwoordelijkheid zouden afschuiven op de con-
sument. 
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dit 83 procent (Dagevos, van Gaasbeek & Verhoeven 2001). Slechts 1 procent 
acht het eten over het algemeen onveilig (Dagevos & Hansman 2003:44). Vol-
gens een ander consumentenonderzoek, de Consumentenmonitor van de Voed-
sel en Waren Autoriteit (VWA), heeft ongeveer driekwart van de consumenten 
vertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen (zie tabel 1). Uit beide on-
derzoeken blijkt het vertrouwen in de meest recente meting groter dan voor-
heen.  

De Jonge e.a. hebben het consumentenvertrouwen in de veiligheid van voe-
dingsmiddelen over het algemeen gemeten aan de hand van stellingen. Op basis 
hiervan zijn twee indexen geconstrueerd: een voor vertrouwen in voedselvei-
ligheid en een voor wantrouwen (De Jonge e.a. 2004:8, zie tabel 1) De gemid-
delde score voor vertrouwen is 3,6 op een schaal van 1 tot 5 (dus tussen ‘niet 
mee oneens/ niet mee eens’ en ‘mee eens’). Dit betekent een redelijke mate van 
vertrouwen. De score voor uitspraken die wantrouwen uitdrukken is 2,8, dat is 
vrijwel neutraal.  
 
Tabel 1 Consumentenvertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen over het alge-
meen 

 Gemiddelde score Percentage (hele-

maal) mee eens 
Stelling 2004 2003 2004 2003 
Ik ben optimistisch over de veiligheid van voe-
dingsmiddelen 

3,42 3,46 54% 58% 

Ik vertrouw erop dat voedingsmiddelen veilig 
zijn 

3,77 3,81 75% 77% 

Ik ben tevreden over de veiligheid van voe-
dingsmiddelen 

3,49 3,48 58% 57% 

Over het algemeen zijn voedingsmiddelen veilig 3,83 3,84 79% 76% 
Vertrouwen (gemiddelde bovenstaande 4 stellin-
gen) 

3,62 3,65   

Ik maak me zorgen over de veiligheid van voe-
dingsmiddelen 

2,72 2,90 24% 31% 

Ik voel me onbehaaglijk over de veiligheid van 
voedingsmiddelen 

2,55 2,73 17% 23% 

Door voedselschandalen sta ik wantrouwend 
tegenover de veiligheid van bepaalde voedings-
middelen 

3,00 3,13 37% 41% 

Wantrouwen (gemiddelde bovenstaande 3 stel-
lingen) 2,75 2,92   

Bron: VWA Consumentenmonitor 2003 en 2004.5 
 
* Een hoge waarde op de schaal (van 1 tot 5) betekent een hoog vertrouwen 
respectievelijk een hoog wantrouwen van de consument ten aanzien van de 
veiligheid van voedingsmiddelen. Respondenten antwoorden op een schaal van 
1 (helemaal niet mee eens) tot 5 (helemaal mee eens). Het percentage (hele-

                                                           
5  De Jonge e.a. 2005 en informatie van J. de Jonge (Marktkunde en Consumenten-

gedrag, Wageningen Universiteit en Research Centrum) aan de auteur. 



Wat voor vlees zit in de kuip? 

 

113

maal) mee eens betreft de respondenten die antwoorden het helemaal eens plus 
de respondenten die zeggen het eens te zijn met de betreffende stelling (score 4 
en 5). 

Sommige consumenten onderschrijven – kennelijk tegelijkertijd – zowel 
een stelling die vertrouwen in de veiligheid van voedsel weergeeft, als een stel-
ling waaruit gebrek aan vertrouwen in voedselveiligheid spreekt. Het is de 
vraag of hier echt sprake is van twee verschillende fenomenen of dimensies of 
dat dit onderzoeksresultaat is veroorzaakt door de wijze van meten. Immers, de 
negatief geformuleerde items vormen de ene dimensie (wantrouwen), de posi-
tief geformuleerde de andere (vertrouwen). Is dit meer dan het effect van de 
richting waarin het statement is geformuleerd? Misschien zijn veel mensen 
sterk geneigd het met een voorgelegde uitspraak eens te zijn, terwijl anderen de 
neiging hebben het niet met een stelling eens te zijn, of wellicht elke uitspraak 
afzonderlijk op waarde schatten. Meet je dan nog vertrouwen of wantrouwen in 
voedselveiligheid? Of meet je uitsluitend of mensen een jaknikker of klager 
zijn? 

Dat consumenten vertrouwen hebben in voedselveiligheid is ook de bevin-
ding in focusgroepdiscussies medio 2000 (Poortinga & Dekker 2002). Bericht-
geving over voeding leidt soms wel tot enige ongerustheid maar de neiging 
problemen te relativeren overheerst. Deelnemers die zich negatief uitlaten wor-
den door anderen ‘teruggefloten’ met relativerende opmerkingen (het valt wel 
mee). De deelnemers beschouwen de voedselschandalen van de voorgaande 
jaren als incidenten en niet als structureel probleem. 

 
Toch zorgen over de veiligheid van voedsel? 

Beleidsmakers, toezichthouders en ambtenaren zouden vaak de publieke opinie 
construeren op basis van activiteiten van belangengroepen in plaats van op opi-
nieonderzoeken onder de gehele bevolking (Hood, Rothstein & Baldwin 2001: 
125). Misschien ligt hier de verklaring voor de discrepantie tussen de opvatting 
van maatschappelijke organisaties en wetenschappers, dat het consumentenver-
trouwen zorgwekkend is en de tamelijk positieve resultaten van de consumen-
tenonderzoeken. Het kan ook zijn dat de bezorgdheid over afnemend consu-
mentenvertrouwen is gebaseerd op indicaties dat consumenten zich wel dege-
lijk zorgen maken over de veiligheid van het voedsel. 

Het algemene oordeel van consumenten dat het voedsel veilig is, betekent 
namelijk niet dat Nederlandse consumenten zich nooit zorgen maken over de 
veiligheid van voedsel. Dit bleek al uit de niet erg lage score voor wantrouwen 
in de voedselveiligheid in de VWA consumentenmonitor. Uit de consumen-
tenmonitor (De Jonge e.a. 2005: 10-11) blijkt dat consumenten het minst ver-
trouwen hebben in kip, kant-en-klaarmaaltijden en vitaminepreparaten, zowel 
in 2003 als in 2004 heeft minder dan 50 procent vertrouwen in de veiligheid 
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van deze producten.6 Meer dan driekwart van de consumenten heeft vertrouwen 
in de veiligheid van brood, kaas, melkproducten en verse groente (De Jonge 
e.a. 2005: 11; De Jonge e.a. 2004: 845). Slechts 16 procent van de responden-
ten zegt zich nooit zorgen te maken over de veiligheid van een bepaald voe-
dingsmiddel (De Jonge e.a. 2004: 844). Mensen maken zich het meest zorgen 
over schadelijke bacteriën in kip, te veel vet in chips, schadelijke bestrijdings-
middelen in verse groente en hormonen in vlees (zie tabel 2).7 Nederlandse 
consumenten blijken een algemeen vertrouwen in de veiligheid van het voedsel 
te combineren met zorgen over bepaalde voedselproducten.  

Wanneer aan consumenten wordt gevraagd wat ze belangrijk vinden aan 
hun eten, blijkt dat eten vooral lekker, gezond, gevarieerd, voedzaam en vers 
moet zijn. Gezond eten scoort hier vrij hoog (Dagevos & Hansman 2003:41-
42). Bij het kopen van eten letten consumenten volgens eigen zeggen vooral op 
vers- en frisheid, houdbaarheidsdatum en hygiëne in de winkel; al deze over-
wegingen kunnen te maken hebben met het vermijden van mogelijke risico’s. 
Consumenten kijken minder naar doorstraling, biologisch keurmerk en geneti-
sche modificatie (Dagevos & Hansman 2003:42-43). 

Consumenten is ook gevraagd hoe groot zij de kans achten dat voedings-
middelen schadelijk zijn voor hun gezondheid: ruim een derde van hen acht de 
kans op schade voor de eigen gezondheid groot bij kip en eieren en bij vlees en 
vleeswaren. Ook gemaksvoeding en zuivelproducten scoren slecht (30 procent 
grote kans schadelijk gezondheid). Er is bij deze vraag overigens een groot aan-
tal mensen dat het antwoord niet weet (variërend tussen 34 en 66 procent). Dit 
wijst op grote mate van onzekerheid over de effecten van voedsel op de eigen 
gezondheid (Dagevos & Hansman 2003: 46-47). 

                                                           
6  In 2002 zijn het kant-en-klaarmaaltijden, vitaminepreparaten, sport en energiedran-

ken en kant-en-klaarproducten die het minst vertrouwen genieten (De Jonge e.a. 
2004:844-845). 

7  Italiaanse consumenten zien granen als veilig en vlees en eiproducten als minst vei-
lig (Rosati & Saba 2004). 
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Tabel 2 
Wilt u aangeven of u zich zorgen maakt over de veiligheid van de volgende voedingsmiddelen. 

Indien ja, waar maakt u zich zorgen over? 

Voedingsmiddel Geen zorgen Wel zorgen8 Zorgen over: 

Kip 37% 56% 
Schadelijke bacteriën (83%) 
Hormonen (41%) 
Ziek worden (34%) 

Chips 36% 46% 
Te veel vet (83%) 
Te dik worden (69%) 
Toevoeging smaakstoffen (33%) 

Verse groenten 55% 44% 
Schadelijke bestrijdingsmiddelen (89%) 
Gevolgen gezondheid (31%) 
Schadelijke bacteriën (28%) 

Rundvlees 52% 43% 
Hormonen (70%) 
Schadelijke bacteriën (43%) 
Gevolgen gezondheid (40%) 

Varkensvlees 50% 39% 
Hormonen (62%) 
Gevolgen gezondheid (46%) 
Schadelijke bacteriën (43%) 

Kant-en-klaar 29% 29% 
Tekort vitaminen (72%) 
Toevoegingen (45%) 
Schadelijke bacteriën (28%) 

 Bron: Dagevos & Hansman 2003: figuur 11, p 45. 
 

De zorgen van consumenten over voedselveiligheidsrisico’s verschillen van 
land tot land (Buzby 2001, Poppe & Kjærnes 2003). Uit een vergelijkend on-
derzoek in zes West-Europese landen in 2002 blijkt dat het consumentenver-
trouwen in voedsel het hoogste is in Groot-Brittannië en het laagste in (West)-
Duitsland en Italië. Noorwegen, Denemarken en Portugal nemen een midden-
positie in. Nederland is in dit onderzoek niet opgenomen. Het is vooral opmer-
kelijk dat het vertrouwen in Groot-Brittannië het hoogst is. De onderzoekers 
hadden anders verwacht vanwege de BSE-crisis en andere grote voedselschan-
dalen in dat land (Poppe & Kjærnes 2003:38).9 Ook op basis van Eurobarome-
ter gegevens blijkt dat inwoners van België en Duitsland het minste vertrouwen 
hebben in voedselveiligheid, terwijl inwoners van het Verenigd Koninkrijk en 
van Nederland hierin veel vertrouwen hebben (Poortinga & Dekker 2002). 

 

                                                           
8  De kolommen ‘geen zorgen’ en ‘wel zorgen’ betreffen uitsluitend respondenten die 

het product kopen of consumeren; de overige respondenten kopen of gebruiken 
nooit dit product. Zo koopt 7 procent (100-37-56) van de respondenten nooit kip. 
Mensen kunnen het product niet kopen omdat zij zich grote zorgen maken over de 
veiligheid, maar er kunnen ook heel andere redenen zijn. 

9  Het geconstateerde hoge vertrouwen in Groot-Brittannië is in overeenstemming met 
de resultaten van een opinieonderzoek van The Guardian/ICM. Hieruit bleek dat 
slechts 54 procent van het Britse publiek bezorgd is over BSE, terwijl in Duitsland 
en Griekenland 86 procent hierover bezorgd is (Nederland en Italië hebben ook hoog 
niveau bezorgdheid) (Spriggs & Isaac 2001:179). 
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Verklaringen voor consumentenvertrouwen in veiligheid voedsel 

Hoe consumenten de veiligheid van voedsel waarnemen is de resultante van 
veel factoren, zoals het niveau van voedselveiligheid, de toegang tot informatie, 
het vertrouwen in informatiebronnen en ervaringen met voedselincidenten. 
Poppe & Kjærnes (2003) en Salvatore & Sassatelli (2004) stellen dat gewoonte 
belangrijk is bij vertrouwen in voedsel. Ook is volgens deze auteurs sprake van 
een sterke band met de identiteit omdat voedsel dagelijks wordt opgenomen in 
het lichaam van de consument. Het is van groot belang om aandacht te besteden 
aan de sociale en relationele aspecten van voedsel volgens deze auteurs. In de 
huidige westerse wereld zijn we afhankelijk van complexe en dynamische sys-
temen van voedselproductie bestaande uit lange ketens van onpersoonlijke, 
vaak onbekende en geïnstitutionaliseerde actoren. Consumenten moeten ver-
trouwen op een groot aantal actoren, zowel voor het verkrijgen van voedsel als 
voor informatie over dat voedsel. 

Verklaringen voor de variatie in vertrouwen in voedselveiligheid gaan in 
drie richtingen: informatie, institutionele en culturele factoren (Poppe & Kjær-
nes 2003:13-14). De eerste verklaring legt de nadruk op informatie. Centrale 
veronderstelling is dat informatie het vertrouwen versterkt en dat wantrouwen 
kan worden verklaard door een gebrek aan informatie of door verkeerd begre-
pen informatie. Betere informatievoorziening kan dan leiden tot publieke ac-
ceptatie van bepaalde risico’s en tot meer vertrouwen. Volgens Frewer (2003: 
62) houdt deze benadering onvoldoende rekening met psychologische factoren 
die de publieke acceptatie van risico’s beïnvloeden. Bruhn (2005) concludeert 
op basis van diverse experimentele voorlichtingsprojecten dat effectieve com-
municatie over risico’s kan leiden tot een meer accurate perceptie van risico’s. 
Daartoe moet de communicatie uitgaan van alle zorgen van consumenten. In-
formatie over de risico’s van een bepaald product of productiewijze zal alleen 
worden geaccepteerd wanneer het publiek de regulerende instantie beschouwt 
als effectief en werkend in het belang van consumenten, de informatiebron 
wordt vertrouwd, er aan het nieuwe product of de productiemethode belangrijke 
voordelen verbonden zijn en het risico wordt beschouwd als laag of onder con-
trole.  

Uit de consumentenmonitor blijkt dat consumenten die op zoek zijn gegaan 
naar informatie over de veiligheid van voedingsmiddelen, minder vertrouwen 
in voedselveiligheid hebben dan consumenten die geen informatie hebben ge-
zocht. De onderzoekers zien twee mogelijke verklaringen voor dit verband: 
consumenten met belangstelling voor en betrokkenheid bij voedselveiligheid 
maken zich sneller zorgen en zoeken daardoor eerder informatie, of de geraad-
pleegde informatie heeft niet geleid tot een toename van het vertrouwen (in-
formatie niet gevonden, informatie tegenstrijdig of niet geruststellend) (De 
Jonge e.a. 2005: 25-26). 

Er is een kloof tussen het oordeel van deskundigen en van het publiek over 
de risico’s verbonden aan voedsel (Kirk e.a. 2002; Savadori e.a. 2004). Volgens 
de Wit (2003: 13) overschat het publiek de risico’s van BSE, hormonen, gene-
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tisch gemodificeerd voedsel en kleurstoffen, terwijl de risico’s van salmonella, 
schimmels en zware metalen worden onderschat.10 Macfarlane (2002) be-
spreekt vier omstreden voedselissues: het gebruik van smaakversterker mono-
sodium glutamaat in voedsel, doorstralen van voedsel, restanten van bestrij-
dingsmiddelen op voedsel en genetisch gemodificeerd voedsel. In het publieke 
debat over deze vier kwesties gebruiken alle partijen wetenschappelijke infor-
matie om hun standpunt te ondersteunen. Millstone & Van Zwanenberg (2001) 
analyseerden adviezen van deskundigen in de beginperiode van de BSE-crisis 
in Groot-Brittannië. Zij laten zien dat technische analyses en risicobeoordelin-
gen ondergeschikt werden aan voorafgaande beslissingen van risicomanagers. 
De adviezen dienden als wetenschappelijke legitimering van politieke beslis-
singen waarvan officials dachten dat overheidsorganisaties, vleesindustrie en 
het algemene publiek die anders niet zouden accepteren.  

De publieke perceptie van aan voedsel verbonden risico’s kan niet eenvou-
digweg zijn gebaseerd op de juiste kennis van zaken. Want wat is de juiste ken-
nis van zaken? Wie beslist welke risico’s reëel zijn en welke niet? Het gaat 
soms niet zozeer om bekende risico’s maar om onzekerheden over mogelijke 
risico’s die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen (vgl. Beck 1999). Het 
is voor het publiek lastig te beoordelen welke informatie juist is, het komt er 
vaak op neer dat men moet beslissen welke expert men vertrouwt. 

Institutionele factoren vormen de tweede verklaring. De zogenaamde pres-
tatiehypothese is zo’n institutionele verklaring. Gebrek aan vertrouwen zou 
volgens deze hypothese worden veroorzaakt door onvoldoende prestaties van 
instituties (objectief of waargenomen). Verschillen tussen de mate van ver-
trouwen tussen landen zouden kunnen worden verklaard door verschillen in de 
prestaties van instituties. Institutionele verklaringen sluiten vaak aan bij de rati-
onele keuzetheorie of speltheorie en benadrukken de rol van rationele afwegin-
gen en eigenbelang. Het vertrouwen kan worden versterkt door goede resulta-
ten. Deze verklaringen veronderstellen geen direct causaal verband tussen de 
ontwikkeling van vertrouwen in intermenselijke relaties aan de ene kant en ver-
trouwen in instituties aan de andere kant. 

Anderen zoeken culturele verklaringen voor verschillen in vertrouwen in 
voedselveiligheid. Interpersoonlijk vertrouwen wordt als basisvoorwaarde ge-
zien voor systematisch maatschappelijk vertrouwen (Poppe & Kjærnes 
2003:14). Vertrouwen ontwikkelt zich langzaam in primaire en secundaire so-
cialisatie. Sommige auteurs benadrukken dat maatschappelijk vertrouwen sa-
menhangt met de verdeling van sociale hulpbronnen. Andere auteurs concentre-
ren zich op maatschappelijk vertrouwen als intrinsiek onderdeel van een lokale 
of nationale cultuur. 

Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen van de bevolking in bijvoorbeeld de 
politie, de rechtspraak of de regering niet primair afhankelijk is van het oordeel 

                                                           
10  Volgens Ierse experts onderschat het publiek de risico’s van bepaalde microbiologi-

sche besmettingen, terwijl de risico’s van genetische modificatie en BSE worden 
overschat (De Boer e.a. 2005). 
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over de prestaties van deze instituties (Elchardus & Smits 2002, Tyler & Huo 
2002). Mensen blijken hun oordeel vooral te baseren op hoe goed politie en 
rechtbank het publiek behandelen of op het beeld dat ze hebben van bekwaam-
heid, zorgzaamheid of gezag van de instelling. Het eerlijk behandelen van men-
sen en het vertrouwen in de integriteit van de gezagsdrager blijkt belangrijker 
dan de prestaties van deze instellingen (zoals het niveau van de criminaliteit of 
de duur en kosten van procedures) (Tyler & Huo 2002). Er blijkt een duidelijke 
discrepantie tussen objectieve onveiligheid (criminaliteitscijfers) en onveilig-
heidsgevoelens (van der Vijver 2004). 

Wantrouwen in regering, overheid en parlement kan samengaan met een 
hoge welvaart (goede sociaal-economische resultaten) zoals Elchardus & Smits 
(2002) voor België laten zien. Dit duidt erop dat vertrouwen en veiligheidsge-
voelens niet uitsluitend zijn gebaseerd op rationele afwegingen. 

Volgens Poppe & Kjærnes (2003:14) wijst recent empirisch onderzoek erop 
dat culturele verklaringen voor verschillen in consumentenvertrouwen in voed-
selveiligheid belangrijk zijn in stabiele situaties terwijl institutionele verklarin-
gen vooral in turbulente en veranderende tijden van belang zouden zijn. In een 
vergelijking van de houding van de bevolking in New York ten opzichte van de 
politie voor en na de aanval op het World Trade Center constateren Sunshine & 
Tyler (2003: 536-537) dat legitimiteit de belangrijkste rol speelt in oordelen 
over de politie. Instrumentele oordelen over de prestaties van de politie blijken 
na de aanval een grotere rol te spelen dan daarvoor. Culturele en institutionele 
verklaringen voor vertrouwen zouden elkaar zo kunnen aanvullen.  

Voor de verklaring van het verschil in consumentenvertrouwen tussen lan-
den lijkt ook een verschillende opvatting over veilig voedsel een rol te spelen. 
Zo hebben Duitsers en Belgen een meer traditioneel beeld over voedsel, ze 
hebben vooral vertrouwen in traditionele productiemethoden en wantrouwen 
‘onnatuurlijk’ voorverpakte voedingsmiddelen. Nederlanders hebben minder 
‘romantische’ en vrij rationele opvattingen over veilige voeding (Poortinga & 
Dekker 2002). Eenzelfde beeld komt naar voren uit een vergelijkende enquête 
tussen Nederlandse en Duitse consumenten. Nederlandse respondenten denken 
bij voedselveiligheid aan kwaliteitscontroles, hygiëne en keurmerken, Duitsers 
denken aan kwaliteitscontroles en aan natuurlijke en ambachtelijke producten. 
Zowel Duitse als Nederlandse consumenten vinden dat voedselproducenten als 
eerste verantwoordelijk zijn voor de voedselveiligheid. Voor Nederlanders 
komt de overheid op de tweede plaats, terwijl voor Duitsers boeren een grotere 
verantwoordelijkheid hebben (Future of food 2002: 36-40). 

Uit het onderzoek van Dagevos & Hansman (2003: 51) komt eveneens naar 
voren dat de meeste Nederlandse consumenten veilig voedsel niet gelijkstellen 
met traditionele ambachtelijke voedingsproducten. Zo is slechts 19 procent het 
oneens met de stelling dat technologische ontwikkelingen bijdragen aan het 
veiliger worden van ons voedsel, en tweederde is het (zeer) eens met de stelling 
dat zelfgemaakt eten niet zonder meer veiliger is dan eten uit de fabriek (zie 
tabel 3). 
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Tabel 3: Opvattingen over voedselveiligheid 

Stelling (zeer) mee 
eens 

neutraal (zeer) mee 
oneens 

Ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest als dat 
het nu is 

34% 46% 20% 

De overheid bemoeit zich teveel met de veiligheid 
van ons voedsel 

10% 27% 63% 

Technologische ontwikkelingen dragen ertoe bij 
dat ons voedsel steeds veiliger wordt 

44% 37% 19% 
 

Het genetisch aanpassen van planten is goed te 
keuren als dit de veiligheid van ons voedsel be-
vordert 

40% 31% 29% 

Met de huidige kennis zijn we heel goed in staat 
om te bepalen wat veilig is om te eten en wat niet 

51% 30% 19% 

Hoe minder mensenhanden en machines ingrijpen 
in de voedselproductie, des te beter het voedsel is 

31% 38% 3% 

Zelfgemaakt eten is niet zonder meer veiliger dan 
eten dat uit de fabriek komt 

66% 20% 14% 

Toen we nog wisten wat we aten, was ons eten 
veiliger 

19% 33% 48% 

Mensen die zelf groente verbouwen eten gezonder 36% 32% 32% 

De gekkekoeienziekte en de dioxinekippen laten 
zien dat intensieve veehouderij slecht is voor de 
veiligheid van voeding 

55% 24% 21% 

De recente voedselincidenten (BSE, dioxine) 
wijzen erop dat het verstandig is om minder vlees 
te eten 

31% 29% 40% 

Biologische producten zijn in de regel veiliger om 
te eten dan niet-biologische producten 

36% 38% 26% 

Als consument draag je bij aan de veiligheid van 
voedsel door het zorgvuldig bewaren en bereiden 
van voeding 

90% 9% 1% 

Bron: Dagevos & Hansman 2003: 51 en 54 
 
Uit de VWA consumentenmonitor blijkt dat een grote meerderheid van de con-
sumenten vertrouwen heeft in de veiligheid van agrarische producten (verse 
groenten en fruit, melkproducten) en in industriële conserveringstechnieken 
(producten in glas, diepvriesproducten en producten in blik), terwijl technisch 
bewerkte producten als kant-en-klaarmaaltijden, vitaminepreparaten en voor-
bewerkte verse groenten minder vertrouwen krijgen (De Jonge e.a. 2005:47).  

Uit onderzoek blijkt dat twee dimensies sterk van invloed zijn op het waar-
genomen risico: de mate waarin het risico onbekend of voor de consument on-
waarneembaar is en de mate waarin het risico leidt tot bezorgdheid of angstge-
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voel (Grobe e.a.1999:662; Kirk e.a. 2002). Mensen kunnen bijvoorbeeld een 
techniek beoordelen als risicovol omdat ze er weinig van af weten of omdat ze 
denken dat de wetenschap er weinig van af weet. Dit kan de constatering van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verklaren dat men-
sen meer angst hebben voor de kans om op lange termijn kanker te krijgen dan 
voor een voedselinfectie op korte termijn, terwijl wetenschappelijk gezien het 
eerste met veel meer onzekerheid is omgeven dan het tweede. In geval van een 
voedselinfectie is het verband tussen besmet voedsel en ziekte duidelijk (Van 
Kreijl & Knaap 2004: 161). 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat vertrouwen in instituties sterk samen-
hangt met waarneming en acceptatie van verschillende technologische risico’s 
(Poortinga & Pidgeon 2005:200). Vaak wordt verondersteld dat vertrouwen een 
bepalende factor is voor de perceptie en acceptatie van risico, het zogenaamde 
causale model van vertrouwen. Gebrek aan vertrouwen in instituties leidt tot 
het niet accepteren van een risico. Er is ook een alternatief model van vertrou-
wen: het associatiemodel. Acceptatie van risico wordt dan niet gezien als het 
resultaat maar als een determinant van vertrouwen. Er lijkt meer empirische 
steun voor dit associatiemodel dan voor het causale model (Poortinga & Pidge-
on 2005). 

 
Invloed van incidenten 

Uitgaande van de prestatiehypothese zou het vertrouwen in de veiligheid van 
voedsel afhangen van de gebleken veiligheid van voedsel en het beeld bij de 
consument dat de veiligheid van voedingsmiddelen op een adequate wijze 
wordt bewaakt. Negatieve berichten in de media over incidenten met voedsel 
zijn een signaal dat voedselproducenten en de instanties en systemen die ervoor 
moeten zorgen dat voedsel veilig is, gefaald hebben. Dit zou dan moeten leiden 
tot een afname van het consumentenvertrouwen. Wat is bekend over de invloed 
van incidenten op het vertrouwen van consumenten? 

Voedselveiligheidsincidenten die in de pers breed worden uitgemeten, lei-
den soms tot stringentere regelgeving zoals bij de maatregelen naar aanleiding 
van de BSE-affaire. Soms leiden incidenten met besmet voedsel en de daarmee 
gepaard gaande negatieve aandacht in de media tot (soms dramatische) dalende 
verkoop of een negatieve invloed op het consumentenvertrouwen in de veilig-
heid van voedsel. Berichten over pesticide in zuivelproducten in Hawaï hebben 
onmiddellijk effect, consumenten kopen minder melk. Positieve berichten in de 
media (de verontreinigde melk is uit de handel genomen en alle melk in de win-
kels is veilig) leiden echter niet onmiddellijk tot herstel van het oude consump-
tiepatroon, de melkconsumptie blijkt pas na meer dan vijftien maanden terug op 
het oude niveau (Liu e.a. 1998). Buzby analyseerde de effecten van drie inter-
nationale voedselveiligheidsincidenten: Cyclospora op frambozen uit Guatema-
la in de US en Canada in 1996, de BSE-crisis in het Verenigd Koninkrijk en 
met dioxine verontreinigd veevoer in België in 1999. In alle drie gevallen volg-
den maatregelen in landen die de voedselproducten importeren en was sprake 
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van omvangrijke afname van de consumptie en grote economische schade. 
Soms daalt tegelijkertijd ook de verkoop van aanverwante producten of van een 
ander product dat negatief in de publiciteit komt. Dit zou erop kunnen duiden 
dat de algemene bezorgdheid van consumenten groter wordt door zo’n incident. 
Het blijkt vaak lang te duren voor de consumptie terug is op het oude niveau 
(Buzby 2001). 

Als reactie op de BSE-crisis daalde in veel West-Europese landen de con-
sumptie van rundvlees met 20-30 procent aan het eind van de jaren negentig 
(Verbeke e.a. 2002). In Nederland was geen sprake van een sterk verminderde 
rundvleesconsumptie (Oosterveer 2002: 220). Volgens Kjærnes e.a (2005:8) 
was de daling in de vraag naar rundvlees als reactie op de BSE-crisis doorgaans 
slechts kortstondig. Na enige tijd namen mensen vaak hun oude voedingsge-
woonten weer op.  

Op basis van een consumentenenquête constateren Dagevos & Hartman 
(2003: 60-61) dat voedselaffaires hun impact hebben op de houding van con-
sumenten ten opzichte van voeding. Ruim de helft van de respondenten vindt 
dat voedselincidenten (zoals BSE en dioxinekippen) illustreren dat intensive-
ring van de veehouderij niet bevorderlijk is voor de veiligheid van voedsel (zie 
tabel 3). Dit wordt ondersteund door de bevinding dat consumenten zich zorgen 
maken over de veiligheid van vlees in het algemeen en kippenvlees in het bij-
zonder. Overigens is slechts eenderde het eens met de stelling dat het verstan-
dig is minder vlees te eten naar aanleiding van BSE of dioxineaffaires. Een 
veranderde houding hoeft dus niet samen te gaan met een verandering in (ge-
rapporteerd) consumptiegedrag. Rimal e.a. (2001) onderzochten de relatie tus-
sen zeven typen zorgen over voedselveiligheid en veranderingen in het voed-
selconsumptiepatroon. Ze constateren dat bezorgdheid over de voedselveilig-
heid niet betekent dat mensen hiermee rekening houden bij het kopen van 
voedsel. De eerdergenoemde voorbeelden van BSE en verontreinigde melk 
laten zien dat in tijden van een duidelijke crisis wel sprake kan zijn van een 
duidelijke invloed op het consumptiepatroon. 

Duitse consumenten zeggen vaker dan Nederlandse consumenten dat hun 
koop- en eetgewoonten blijvend zijn veranderd naar aanleiding van negatieve 
berichtgeving rond BSE en MKZ, Nederlanders zeggen daarentegen vaker dat 
de negatieve berichten geen invloed hebben gehad op koop- en eetgewoonten 
(Future of food 2002:40). In de gesprekken met focusgroepen in 2000 bleek dat 
de BSE-affaire in tegenstelling tot andere incidenten en zorgen wel tot onge-
rustheid leidde die niet werd gerelativeerd. De deelnemers ervaren het als zeer 
bedreigend dat het eten van besmet vlees kan leiden tot een ernstige en dodelij-
ke ziekte (Poortinga & Dekker 2002). 

Consumenten die zich een voedselincident kunnen herinneren, hebben min-
der vertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen dan consumenten die 
zich geen incident kunnen herinneren. Het blijkt niet zo te zijn dat het vertrou-
wen minder is wanneer het gaat over producten waaraan in de mediaberichtge-
ving aandacht is besteed (De Jonge e.a. 2005: 27). Voorafgaand aan dit onder-
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zoek was geen sprake van grote incidenten, het zou kunnen zijn dat dan wel 
sprake is van invloed op het vertrouwen in dat product. 

 
Hoe belangrijk is het voedselveiligheidsprobleem? 

Dagevos & Hartman (2003: 49-50) vroegen hun respondenten om van achttien 
onderwerpen aan te geven in welke mate men zich er zorgen over maakt. Meer 
mensen maken zich zorgen over andere maatschappelijke problemen dan over 
de veiligheid van voedsel. Op nummer 1 staat terrorisme (79 procent van de 
respondenten maakt zich hier (veel) zorgen over). Ook geweld op televisie, 
veiligheid op straat, oorlog en armoede zijn onderwerpen waar veel mensen 
zich zorgen over maken. Van de onderwerpen die met voedsel te maken heb-
ben, scoort het voedseltekort in de wereld het hoogst (67 procent). Over de an-
dere ontwerpen die met voedsel te maken hebben maken minder mensen zich 
zorgen (chemische gewasbeschermingsmiddelen 48 procent, genetisch modifi-
catie 36 procent, BSE-besmetting 33 procent, en voedselallergieën 30 procent). 

Volgens een recent rapport van het RIVM is het voedsel in Nederland veili-
ger dan het ooit geweest is, zowel wat betreft voedselinfecties (microbiologi-
sche besmettingen), als chemische verontreinigingen. Zo is bijvoorbeeld het 
aantal salmonellabesmettingen de laatste twintig jaar met tweederde afgenomen 
tot vijftigduizend gevallen in 2003. Ook de verontreiniging van voedsel en 
moedermelk met bijvoorbeeld dioxine is sterk afgenomen. Volgens het RIVM 
hebben de overheid en het bedrijfsleven bij deze verbetering een grote rol ge-
speeld. Overigens is het RIVM van mening dat het belangrijk blijft om aan-
dacht te besteden aan voedselveiligheid. Jaarlijks leiden voedselinfecties tot 1,3 
tot 1,7 miljoen gevallen van maagdarmziekten en doen zich 32 duizend geval-
len van voedselallergie voor. Er overlijden jaarlijks twintig tot tweehonderd 
mensen in Nederland aan de gevolgen van een voedselinfectie (van Kreijl & 
Knaap 2004: 28-30). 

Volgens Nestle (2003:27) accepteren veel mensen kritiekloos de claims en 
indringende verzekeringen van de kant van de voedingsindustrie en de overheid 
dat ons voedsel nog nooit zo veilig is geweest als nu. Dagevos & Hansman 
(2003: 52) vroegen consumenten of zij het eens zijn met de stelling ‘Ons voed-
sel is nog nooit zo veilig geweest als dat het nu is’. De meningen blijken ver-
deeld: 34 procent is het met deze stelling (zeer) eens terwijl 20 procent het met 
deze stelling oneens is (zie tabel 3). Ook Duitse en Italiaanse consumenten zijn 
hierover verdeeld.11 

                                                           
11  Uit consumentensurveys in de Duitse stad Kiel in 1994, 1999, 2001 en 2002 blijkt 

dat voedselkwaliteit volgens mensen is verbeterd; in 2002 zijn meer mensen van 
oordeel dat de kwaliteit van voedsel vergeleken met tien tot twintig jaar geleden is 
verbeterd, terwijl minder mensen vinden dat de kwaliteit is achteruitgegaan (Röhr 
e.s. 2005: 650, 652). In 2002 vond 28 procent van de ondervraagden in Kiel dat de 
voedselkwaliteit was achteruitgegaan, terwijl 36 procent de voedselkwaliteit verbe-
terd vindt in de loop van de tijd (in 1994 was dit 26 respectievelijk 20 procent). Van 
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Nederlandse consumenten vinden het belangrijk dat er onafhankelijke con-
trole is op de veiligheid van voedsel (Poortinga & Dekker 2002, Dagevos & 
Hansman 2003). Uit de focusgroepdiscussies van Poortinga & Dekker (2002) 
komt naar voren dat consumenten veel vertrouwen hebben in controle door 
overheidsinstanties en ook in zelfregulering. De gespreksdeelnemers vinden het 
nodig dat voedselproducenten en winkeliers worden gecontroleerd door onaf-
hankelijke instanties. Consumenten hebben vertrouwen in informatie van de 
Keuringsdienst van Waren, de Consumentenbond en het Voedingscentrum (De 
Jonge e.a. 2005: 16; Dagevos & Hansman 2003: 39). Opmerkelijk is dat het 
ministerie van Landbouw als onbetrouwbare informatiebron wordt gezien (Da-
gevos & Hansman 2003: 39).  

Consumenten weten waarschijnlijk niet dat de Voedsel en Waren Autoriteit 
onder verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Landbouw, ofwel ze 
zien een duidelijk verschil tussen het optreden van de VWA en het ministerie. 
In de VWA consumentenmonitor is niet gevraagd naar het vertrouwen in in-
formatie van het ministerie van Landbouw, maar naar informatie afkomstig van 
de overheid. Dan is het vertrouwen groter. Consumenten hebben het meeste 
vertrouwen in de overheid en in boeren wanneer het gaat over eerlijke en open 
informatie over veiligheid van voedsel. Voedingsmiddelenfabrikanten en win-
keliers krijgen een iets lager cijfer. Consumenten geven voedingsmiddelenfa-
brikanten het hoogste cijfer voor bekwaamheid en kennis om voedselveiligheid 
te waarborgen, gevolgd door de boeren. De overheid en winkeliers sluiten de 
rij. Alle vier groepen actoren scoren overigens op alle drie onderdelen (infor-
matie, bekwaamheid en kennis) tussen een drie (niet mee eens,niet mee oneens) 
en een vier (mee eens) op een 5-punts schaal (De Jonge e.a. 2005: 13). 

Uit consumentenonderzoek in het Duitse Kiel blijkt dat het ministerie van 
Voedsel als informatiebron eveneens weinig vertrouwen geniet, evenals de 
voedingsindustrie en de media (Röhr ea 2005: 654). Het vertrouwen van con-
sumenten in overheden als bron voor betrouwbare informatie is in het algemeen 
niet erg groot (Frewer 2003; Rosati & Saba 2004; Savadori 2004: 1291). Uit 
een Amerikaans onderzoek naar de risicobeoordeling van consumenten van 
melk van koeien behandeld met een bepaald groeihormoon (rbGH), blijkt dat 
consumenten ondanks de goedkeuring van de federale voedselautoriteit be-
zorgd bleven over deze melk. Vooral het gebrek aan vertrouwen in de federale 
voedselautoriteit en het feit dat veel consumenten geen voordeel zien in deze 
melk, hangen samen met het waarnemen van een hoog risico (Grobe e.a. 1999). 
Vertrouwen in organisaties is volgens Lang & Hallman (2005) de resultante 
van het oordeel over de organisatie wat betreft de competentie, de bruikbaar-
heid als informatiebron, het gericht zijn op het maatschappelijke belang en eer-
lijkheid van de informatie over mogelijke risico’s. 

 

                                                                                                                                 
de Italiaanse consumenten vindt 50 procent dat voedsel nu veiliger is dan vijftien 
jaar geleden, 35 procent is het daarmee niet eens (Rosati & Saba 2004: 494). 
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Is vertrouwen in voedsel onderdeel van maatschappelijk vertrouwen? 

Op basis van onderzoek in België naar het vertrouwen dat mensen hebben in 
instanties zoals politie, rechtspraak, ziekenhuizen, parlement en kerk conclude-
ren Elchardus & Smits (2002) dat sprake is van maatschappelijk vertrouwen of 
maatschappelijk wantrouwen. Het gaat om een algemeen (gebrek aan) vertrou-
wen in instituties en gezagsdragers. Dat betekent dat mensen die geen vertrou-
wen hebben in bijvoorbeeld de politie zeer waarschijnlijk ook geen vertrouwen 
hebben in de overheid, de rechtspraak of in de gezondheidszorg. Volgens El-
chardus & Smits bestaat bij een deel van de bevolking een grondhouding van 
wantrouwen, in het bijzonder bij mensen aan de onderkant van de samenleving 
(laag inkomen, lage opleiding, geen of marginaal werk).  

Zou vertrouwen in voedselveiligheid ook deel uitmaken van een dergelijk 
algemeen maatschappelijke vertrouwen? In consumentenonderzoek naar ver-
trouwen in voedselveiligheid is niet gevraagd naar het vertrouwen dat mensen 
hebben in andere maatschappelijke instanties. Het is op basis hiervan dus niet 
mogelijk om te analyseren of degenen die minder vertrouwen in de veiligheid 
van voedsel hebben tevens minder vertrouwen hebben in andere maatschappe-
lijke instituties. In plaats daarvan ga ik na of verschillen tussen landen in het 
niveau van vertrouwen in voedselveiligheid samengaan met het vertrouwen in 
andere maatschappelijke instituties. Vervolgens bekijk ik of er een relatie is 
tussen vertrouwen in voedselveiligheid en achtergrondkenmerken zoals oplei-
ding, inkomen of sociale klasse. 

In dit themanummer constateren Dekker & Van der Meer dat Nederland in-
ternationaal vergeleken geldt als een land met een hoog niveau van maatschap-
pelijk vertrouwen. Het relatief hoge niveau van vertrouwen in voedselveilig-
heid in Nederland past in dit beeld. Ook in een aantal andere landen komt het 
niveau van vertrouwen in voedselveiligheid overeen met het niveau van maat-
schappelijk vertrouwen (hoog vertrouwen in Denemarken, laag vertrouwen in 
Italië). Maar Groot-Brittannië past niet in dit patroon. In Groot-Brittannië is 
volgens Dekker & Van der Meer het vertrouwen in politiek en overheid niet 
groot, terwijl volgens Poppe & Kjærness (2003) het vertrouwen in de veiligheid 
van voedsel juist zeer groot is. Is dit te verklaren door bijzondere omstandighe-
den of gebeurtenissen in Groot-Brittannië? Of betekent dit dat toch geen sprake 
is van een algemeen maatschappelijk vertrouwen dat betrekking heeft op aller-
lei verschillende instituties? 

Consumentenonderzoek laat zien dat er een grote mate van vertrouwen is in 
de veiligheid van voedsel. Uit het onderzoek van Dagevos & Hartman blijkt dat 
de laagst opgeleiden het minste vertrouwen hebben in veiligheid van het voed-
sel. Vooral laagopgeleiden in verstedelijkte gebieden antwoorden bijvoorbeeld 
vaker neutraal op de vraag of het eten over het algemeen veilig of onveilig is 
(niet veilig/niet onveilig). Vooral middelbaar opgeleiden noemen voedsel vaker 
zeer veilig (Dagevos & Hartman 2003: 101-102, 107, 118-119). Dit gegeven 
zou aansluiten bij de analyse van Elchardus & Smits. Het verband tussen een 
lage opleiding en weinig vertrouwen wordt echter in ander onderzoek niet be-
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vestigd. De gemiddelde scores voor consumentenvertrouwen en voor consu-
mentenwantrouwen in de VWA Consumentenmonitor blijken niet significant 
gerelateerd te zijn aan opleidingsniveau of sociale klasse.12 

Het is lastig om een duidelijke conclusie te trekken over de vraag of een ge-
brek aan vertrouwen in de veiligheid van voedsel samenhangt met een laag 
opleidingsniveau of een lage sociale klasse. Wellicht zijn mensen met maat-
schappelijk wantrouwen ondervertegenwoordigd in consumentenonderzoek. Er 
zou kunnen worden verondersteld dat mensen met maatschappelijk wantrou-
wen tevens wantrouwend staan tegenover onderzoek en weigeren mee te wer-
ken of vanwege een geringe maatschappelijke participatie niet worden uitgeno-
digd tot deelname aan het onderzoek. 

Wanneer wordt gekeken naar de mate waarin consumenten zich zorgen ma-
ken over de veiligheid van bepaalde producten is evenmin een duidelijk ver-
band aanwezig met inkomen, opleiding of sociale klasse. Bij drie producten 
zijn vrouwen meer bezorgd dan mannen (rundvlees, varkensvlees en chips). De 
Jonge e.a. (2004: 843) concluderen dat mannen significant meer vertrouwen 
hebben in de veiligheid van voedingsmiddelen dan vrouwen. In het internatio-
naal vergelijkende onderzoek blijkt geslacht de enige variabele gebruikt om 
sociale stratificatie te meten, die in alle landen statistisch significant samen-
hangt met vertrouwen in voedselveiligheid (Poppe & Kjærnes 2003:46). In de 
zes onderzochte landen zijn vrouwen minder geneigd dan mannen om bepaalde 
voedselproducten te beschouwen als ‘erg veilig’.13  

Inkomen en opleiding blijken niet sterk samen te hangen met bezorgdheid 
over voedselveiligheid, ook lijkt het verband niet altijd in dezelfde richting. Zo 
zijn bijvoorbeeld consumenten boven de 35 jaar meer bezorgd over groente, 
vooral degenen met een laag inkomen (Dagevos & Hartman 2003: 94). Bij kip 
zijn niet-kerkelijken en hervormden vaker bezorgd (bij de niet-kerkelijken met 
name de middeninkomens); bij de rooms-katholieken zijn juist degenen met 
een middelbare of hogere opleiding meer bezorgd (Idem: 93). Bij een index 
voor bezorgdheid voor vier producten blijken consumenten met hoge en lage 
opleiding meer bezorgd dan met een middelbare opleiding. De bezorgdheid 
blijkt het grootste bij hoger opgeleide vrouwen en bij laagopgeleiden met een 
laag inkomen (Idem: 95-97). In het Europees vergelijkende onderzoek blijkt 
een hoog opleidingsniveau alleen in West-Duitsland significant samen te han-
                                                           
12  Informatie van J. de Jonge (Marktkunde en Consumentengedrag, Wageningen Uni-

versiteit en Research Centrum) aan de auteur. De analyse is uitgevoerd op de gege-
vens uit de VWA consumentenmonitor 2003 en 2004. In de data uit 2003 zijn er 
geen significante relaties gevonden tussen vertrouwen en wantrouwen enerzijds en 
sociale klasse en opleidingsniveau anderzijds. In 2004 was alleen de relatie tussen 
wantrouwen en opleidingsniveau significant, waarbij mensen met een laag oplei-
dingsniveau meer wantrouwend waren dan mensen met een gemiddeld (p‹0.05) of 
hoog (p‹0.10) opleidingsniveau. Zie tabel 1 voor de in de Consumentenmonitor ge-
bruikte stellingen. 

13  Vrouwen lijken in het algemeen risico’s hoger in te schatten dan mannen (Koelen en 
Lijklema 2004: 252; ook Dosman e.a. 2001; Miles e.a. 2004:13 en 16; Kirk e.a. 
2002: 191-192). 
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gen met meer vertrouwen in voedselveiligheid. In de overige landen is geen 
significant verband aantoonbaar met opleidingsniveau, bovendien is het effect 
van opleidingsniveau in sommige landen positief en in andere landen negatief 
(Poppe & Kjærnes 2003:47). In een Brits consumentenonderzoek bleek geen 
effect van sociale klasse op zorgen over voedselveiligheid, gewicht en even-
wichtige voeding in het dagelijks leven (Miles e.a. 2004: 14). Wel bleek er ver-
schil in de aard van de zorgen. Mensen uit de meer welvarende sociale klassen 
zijn minder bezorgd over veiligheid die te maken heeft met levensstijl (zoals 
hygiëne, voedselvergiftiging en informatie over voedselveiligheid) dan mensen 
uit minder welvarende milieus (Miles e.a. 2004:17, 20). Taylor-Gooby (2006) 
constateert op basis van Britse opinieonderzoeken over genetisch gemodifi-
ceerd voedsel dat bij arbeiders en laagopgeleiden vertrouwen en scepsis positief 
met elkaar samenhangen, terwijl bij meer geprivilegieerden scepsis het ver-
trouwen ondermijnt. Taylor-Gooby interpreteert dit als volgt: hoger opgeleide 
mondige mensen moeten door de overheid wordt overtuigd en antwoord krijgen 
op hun vragen en zorgen om vertrouwen in de overheid te kunnen hebben.  

Alles bij elkaar lijkt geen sprake van een duidelijke samenhang tussen de 
mate van vertrouwen in voedselveiligheid en opleidingsniveau, inkomen of 
sociale klasse. Wel zou er verschil kunnen zijn tussen maatschappelijke sociale 
lagen in de aard van eventuele bezorgdheid over de veiligheid van voedsel en 
de wijze waarop vertrouwen wordt bewerkstelligd of verloren gaat. 

Is er wellicht een verband met maatschappelijke geëngageerdheid of parti-
cipatie? Dagevos & Hartman (2003: 117) constateren dat lidmaatschap of dona-
teurschap van maatschappelijke organisaties zoals Natuurmonumenten, Rode 
kruis, WNF of consumentenbond geen goede graadmeter is voor hoe mensen 
voedselveiligheid beleven. Wel blijken mensen die zich zorgen maken over 
allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zich vaker ook zorgen te maken over 
voedsel en bepaalde voedselproducten. 

De bevinding dat de meeste consumenten vertrouwen hebben in de veilig-
heid van het voedsel maar dat tegelijkertijd sommigen zich zorgen maken over 
de veiligheid van specifieke producten of issues zou kunnen duiden op de aan-
wezigheid van een algemeen basispatroon van maatschappelijk vertrouwen. 
Concrete zorgen of ongerustheid over specifieke onderwerpen doen kennelijk 
niet direct afbreuk aan deze basis van vertrouwen.14 

 
Consequenties voor beleid en regelgeving 

Leidt dit tot de conclusie dat activiteiten van voedingsproducenten, supermark-
ten en overheid gericht op behoud van consumentenvertrouwen overbodig zijn? 
Pogingen om het publieke vertrouwen in voedselveiligheid te verbeteren rich-
ten zich vaak op verhoogde transparantie en vergroting van de publieke partici-

                                                           
14  Vergelijk het onderscheid dat Poortinga elders in deze bundel maakt tussen alge-

meen vertrouwen en scepticisme als twee dimensies van vertrouwen die relatief on-
afhankelijk van elkaar blijken te zijn. 
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patie in de besluitvorming (Frewer 2003; Rothstein 2005: 520-521). Zo is bij de 
vormgeving van de nieuwe voedselautoriteit in Groot-Brittannië geprobeerd 
consumenten(organisaties) een grotere rol te geven (Rothstein 2003, 2005). 
Volgens Oosterveer (2005: 57) zijn voor het bewerkstelligen van consumenten-
vertrouwen in kwaliteit en veiligheid van voedsel veranderingen noodzakelijk. 
Oosterveer wijst bijvoorbeeld op de mogelijkheden van kritische consumenten 
om hun koopkracht te gebruiken om bewuste keuzes te maken. Dit kan leiden 
tot nieuwe sociale relaties tussen producenten en consumenten zoals het voor-
beeld van Fair Trade koffie laat zien (Idem, p 181). 

Elchardus en Smit (2002) constateren dat wantrouwige burgers niet de 
hoogopgeleide, mondige en kritische burgers zijn, maar juist laagopgeleide, 
geïsoleerde en chagrijnige burgers die weinig deelnemen aan het maatschappe-
lijke leven. Maatschappelijk wantrouwen komt voort uit hun beleving van uit-
gesloten zijn van zinvolle participatie in het maatschappelijke leven. In deze 
bundel stellen Pieterman, Elffers en Dekker in aansluiting hierop dat het stre-
ven naar meer transparantie en participatie van stakeholders geen oplossing 
biedt voor maatschappelijk wantrouwen. Maatregelen gericht op meer transpa-
rantie en participatie kunnen zelfs averechts werken omdat hiermee het subjec-
tieve gevoel van uitsluiting van lager opgeleiden wordt vergroot en daarmee de 
gevoelens van onveiligheid en wantrouwen toenemen.  

Dit leidt tot de vraag wat er te verwachten valt van meer transparantie en 
meer participatie van consumenten(organisaties) op het gebeid van voedselvei-
ligheid. Wanneer bezorgdheid over de veiligheid van voedsel zou voortkomen 
uit een algemeen gevoel van uitsluiting en het ontbreken van vertrouwen in 
instituties en gezagsdragers dan zal een grotere transparantie of betere informa-
tie op etiketten hierin geen verandering kunnen brengen. Uit consumentenon-
derzoek bleek echter dat de meerderheid van de consumenten vertrouwen heeft 
in de veiligheid van het voedsel. Bezorgdheid over de veiligheid van bepaalde 
voedingsproducten lijkt niet te resulteren in een algemeen gebrek aan vertrou-
wen in de veiligheid van voedsel. Dit zou geïnterpreteerd kunnen worden als 
een grondpatroon van vertrouwen. Er is geen eenduidig verband tussen ver-
trouwen en wantrouwen in voedselveiligheid met inkomen, opleiding of sociale 
klasse.  

Producenten, supermarkten en overheid lijken zich in hun beleid niet te 
richten op burgers met maatschappelijk wantrouwen, maar op de middenklasse, 
de hoger opgeleide consumenten en op maatschappelijke organisaties. Er lijkt 
daarom geen aanleiding te denken dat betere transparantie of pogingen om de 
participatie van consumenten te vergroten, zullen leiden tot meer wantrouwen 
in de veiligheid van voedsel of tot verlies aan vertrouwen in voedselproducen-
ten of het toezicht op voedselveiligheid. 

Consumentenorganisaties hebben in het verleden slechts een beperkte rol 
gespeeld in discussies over levensmiddelenrecht en voedselveiligheidsbeleid 
(Marsden, Flynn & Harrison 2000). De laatste jaren lijkt de rol van consumen-
tenorganisaties groter te worden, zowel de consumentenbond als milieuorgani-
saties manifesteren zich duidelijker. Greenpeace organiseerde bijvoorbeeld 
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massale druk op de Europese Commissie over de regulering van residuen van 
pesticiden (Hood, Rothstein & Baldwin 2001: 124).  

De Consumentenbond maakt(e) zich vooral sterk voor een wettelijk infor-
matierecht voor consumenten. Op 10 december 2002 presenteerde de bond een 
wetsvoorstel: Wet openbaarheid van productie en ketens (Wok). Verder eiste de 
Consumentenbond een goede wettelijke omschrijving voor het gebruik van 
‘light’ op producten en bescherming tegen misleidende gezondheids- en voe-
dingsclaims. Ook drong de Consumentenbond aan op�maatregelen om kippen-
vlees salmonellavrij te maken, op actie van de Keuringsdienst van Waren tegen 
antibiotica in eieren, en op een effectiever voedselveiligheidsbeleid door een 
sterke onafhankelijke voedselautoriteit.15 De Consumentenbond is van mening 
dat overheid en bedrijfsleven hun verantwoordelijkheid met betrekking tot het 
probleem van overgewicht teveel afschuiven op de consument. Overheid en 
bedrijfsleven zouden moeten zorgen voor het tegengaan van misleidende re-
clame, duidelijke etiketten en verbeterde productsamenstelling.16  

Milieuorganisaties manifesteren zich duidelijk in de actie ‘Weet wat je eet’ 
van Natuur en Milieu, consumentenvereniging Goede waar en co, en Milieude-
fensie.17 Deze organisaties oefenen druk uit op supermarkten en de overheid om 
te bewerkstelligen dat groenten en fruit in de supermarkt geen restanten van 
bestrijdingsmiddelen bevatten. Ze onderzoeken daartoe regelmatig producten 
op bestrijdingsmiddelen en publiceren de resultaten hiervan. Inmiddels onder-
zoekt ook de Voedsel en Waren Autoriteit de mogelijkheid om onderzoeksge-
gevens openbaar te maken. Supermarkten zijn begrijpelijkerwijs niet blij wan-
neer publiekelijk bekend wordt gemaakt dat bijvoorbeeld restanten bestrij-
dingsmiddelen zijn aangetroffen op druiven. Supermarkten reageren op deze 
acties: door naar de rechter te stappen, door de producten uit de winkel te halen, 
door zelf vaker producten te onderzoeken op bestrijdingsmiddelen of door be-
paalde producten (tijdelijk) uit het assortiment te halen. Tevens proberen su-
permarkten samen met het Voedingscentrum en de Voedsel en Waren Autori-
teit de conclusies van ‘Weet wat je eet’ ter discussie te stellen door te bena-
drukken dat de aanwezige residuen geen risico vormen voor de gezondheid en 
door de standpunten van de actievoerders in diskrediet te brengen. Het CBL 
spreekt van een ‘lastercampagne’ en noemt de acties ‘misleiding van de con-
sument’ en ‘consumenten op onterechte gronden angst aanjagen’.18 De bericht-
geving over de acties in de media heeft niet geleid tot een afname van het ver-
trouwen van consumenten in de veiligheid van groente en fruit (De Jonge 2005: 
28).  

                                                           
15  Persberichten consumentenbond, www.consumentenbond.nl/nieuws/archief (persbe-

richten van respectievelijk 9 december 2002, 9 september 2005, 23 mei 2005, 29 
mei 2002, 6 september 2002, en 14 januari 2002) 

16  http://www.consumentenbond.nl/nieuws/nieuws/Archief/2005 (23 September 2005) 
17  http://www.weetwatjeeet.nl/ 
18  Persberichten CBL: ‘CBL blij met kamervragen over residunormen’ en CBL: Mili-

eudefensie moet direct stoppen met paniek zaaien en misleiden’(3 februari 2005), 
www.cbl.nl/pers/persberichten (30-9-2005).  
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Het zijn bepaalde maatschappelijke organisaties, die waarschijnlijk vooral 
worden gedragen door hoger opgeleiden, die erop aandringen dat risico’s die 
mogelijk kunnen zijn verbonden aan voedsel zoveel mogelijk worden beperkt 
door de industrie en door de overheid. (En misschien nog een beetje door eigen 
gedrag van consumenten.) Deze activiteiten lijken niet zozeer voort te komen 
uit een grondhouding van wantrouwen tegen autoriteiten of een onbestemde 
angst, maar uit het besef dat zich bepaalde risico’s kunnen voordoen en de 
wens deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. 

Overigens zal de doorsnee consument naar alle waarschijnlijkheid geen be-
langstelling hebben voor een actieve betrokkenheid bij voedselveiligheidsbe-
leid. Uit consumentenonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de meeste consumenten 
geen behoefte hebben aan meer informatie. Zo concluderen Dagevos & Hans-
man (2003: 39-40) dat het overgrote deel van de Nederlanders weinig af weet 
van voedsel(veiligheid) en dat mensen nauwelijks actief zoeken naar informatie 
over voedselveiligheid. Uit de consumentenmonitor blijkt dat slechts een op de 
tien consumenten zegt informatie te hebben gezocht over de veiligheid van 
voedingsmiddelen gedurende het voorafgaande half jaar (De Jonge e.a. 2005: 
25-26). 

 
Slot 

Maatschappelijk vertrouwen moet worden onderscheiden van het streven om 
technologische risico’s te beperken of te beheersen. Er is een basis van maat-
schappelijk vertrouwen op het terrein van voedsel: de meeste mensen vertrou-
wen erop dat voedsel dat in Nederland in de winkel ligt veilig is en niet leidt tot 
nadelige gevolgen voor de gezondheid. Dit vertrouwen lijkt niet aangetast door 
voedselincidenten. Het huidige hoge niveau van vertrouwen in voedselveilig-
heid is echter geen garantie dat dit vertrouwen ook in de toekomst gehandhaafd 
blijft. Maatschappelijk vertrouwen kan in korte tijd afbrokkelen, bijvoorbeeld 
door incompetent of inadequaat reageren op problemen, incidenten en zorgen 
van consumenten. Zo is Nederland in het tijdsbestek van enkele jaren (2001-
2004) van een land met een zeer hoog maatschappelijk vertrouwen veranderd in 
een land met een gemiddeld niveau van vertrouwen (Dekker & Van der Meer in 
deze bundel). Vertrouwen wordt langzaam opgebouwd, maar kan snel worden 
afgebroken (Poortinga & Pidgeon 2004b, 2005:207; White & Eiser 2005). Ge-
beurtenissen die het vertrouwen kunnen schaden, zijn meer zichtbaar en er 
wordt meer geloof aan gehecht dan aan positieve berichten (Savadori e.a. 2004; 
White & Eiser 2005:1197).  

Analyse van consumentenonderzoeken leidt tot de conclusie dat een duide-
lijke samenhang ontbreekt tussen de mate van vertrouwen in voedselveiligheid 
en het opleidingsniveau, inkomen of sociale klasse. Mensen met een hoge op-
leiding of hoog inkomen maken zich misschien wel andere zorgen en verwach-
ten een serieus antwoord op hun zorgen serieus. 

De huidige discussies en belangentegenstellingen over het voedselveilig-
heidsbeleid hebben vooral te maken met de vraag wat de samenleving moet en 
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kan doen om risico’s, die mogelijk aan voedsel zijn verbonden, in te perken. En 
vervolgens wie daarvoor de eerst verantwoordelijke is en in hoeverre de con-
sument zelf de keuze moet worden gelaten om bepaalde risico’s te nemen of te 
vermijden. Moet een product of productiewijze met een bepaald risico helemaal 
worden uitgebannen? En is het dan de overheid, de voedingsindustrie of de 
winkelier die dit zou moeten doen? Moet bijvoorbeeld de verkoop van kaas 
gemaakt van rauwe (niet gepasteuriseerde) melk worden verboden? Moet het 
gebruik van rauwe eieren in de horeca sterk worden afgeraden of worden ver-
boden? Of is het beter om de consument goed te informeren over eventuele 
risico’s en de consument zelf te laten kiezen of dit product wel of niet wordt 
geconsumeerd?  



 

Een landenvergelijking van vertrouwen  
en ervaren bedreigingen  

Paul Dekker en Tom van der Meer1 

Zoals gesignaleerd in de inleiding van dit themanummer vinden discussies over 
en onderzoek naar vertrouwen, publieke en persoonlijke veiligheid en percep-
ties van technologische risico’s betrekkelijk los van elkaar plaats. Met dit arti-
kel willen we een empirische bijdrage leveren aan het leggen van dwarsverban-
den tussen de onderzoeksstromen. Op basis van een groot aantal metingen in 
bevolkingsenquêtes proberen we soorten vertrouwen en ervaren bedreigingen te 
onderscheiden, hun samenhang te beschrijven en Europese landen te karakteri-
seren. Daarmee wordt ook een achtergrond geboden voor andere artikelen, 
waarin een enkel land of een specifiek vraagstuk van vertrouwen en risicoper-
cepties of onveiligheidsgevoelens wordt behandeld. 

We gebruiken in de titel twee overkoepelende begrippen: vertrouwen en er-
varen bedreigingen. Bij vertrouwen maken we in de lijn met een groeiende 
stroom sociologisch en politicologisch onderzoek op voorhand een onderscheid 
tussen sociaal vertrouwen (‘horizontaal’ vertrouwen in medeburgers) en institu-
tioneel vertrouwen (‘verticaal’ vertrouwen in maatschappelijke en politieke 
instellingen). Bij ervaren bedreigingen gaat het ons om zaken die ook worden 
aangeduid als gepercipieerde gevaren, onveiligheidsgevoelens, risicobesef en 
dergelijke. Hier gaan we ook uit van een tweedeling, maar nu eens niet op basis 
van twee gangbare concepten die afzonderlijk zijn geoperationaliseerd in en-
quêtevragen, maar op basis van een intuïtief verschil dat we hopen aan te tref-
fen. We veronderstellen dat er twee soorten ervaren bedreigingen zijn, die van 
elkaar verschillen qua persoonlijke betrokkenheid: voelt men zich vooral per-
soonlijk bedreigd of ziet men vooral een probleem voor de maatschappij of de 
wereld, en in samenhang daarmee: is het vooral een gevoel of vooral een over-
tuiging? We hopen een onderscheid te kunnen maken tussen angsten en zorgen. 
Als angsten zoeken we bedreigingen en gevaren die de eigen persoon en leef-
wereld betreffen, waarschijnlijk vooral emotioneel spelen en als acuut beleefd 
worden. Als zorgen verwachten we bedreigingen en gevaren waarmee men niet 
direct zelf te maken heeft en die waarschijnlijk wat meer cognitief spelen en 
wat abstracter zijn. Angst heeft men om persoonlijk het slachtoffer te worden 
van misdaad of om ziek of werkloos te worden; zorgen maakt men zich om 

                                                           
1  Dit artikel werd geschreven in het kader van een opdracht van de Raad voor de 

rechtspraak om het vertrouwen in de rechtspraak nader te onderzoeken. We zijn de 
Raad erkentelijk voor de geboden mogelijkheden. 
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politieke en economische ontwikkelingen of de milieuvervuiling in het alge-
meen. 

Gebruikmakend van gegevens uit bevolkingsenquêtes over de vijftien oude 
lidstaten van de Europese Unie kijken we landenvergelijkend naar het niveau 
van vertrouwen en ervaren bedreigingen, naar de ontwikkeling van het ver-
trouwen en de ervaren bedreigingen, en naar de relaties tussen beide op het 
individuele niveau. 

Ten eerste onderzoeken we het niveau van vertrouwen en ervaren bedrei-
gingen. We proberen te komen tot een samenvattende karakterisering van vijf-
tien Europese landen en een positionering van Nederland op basis van een 
breed scala aan metingen van vertrouwen en ervaren bedreigingen. Onder-
scheiden landen zich door over een over de hele linie hoog of laag vertrouwen 
en zijn die niveaus gerelateerd aan verschillende niveaus van angsten en zor-
gen? 

Ten tweede bezien we de ontwikkelingen in politiek vertrouwen en in ang-
sten in de periode 2000-2004 in de oude Europese lidstaten. Dat is een betrek-
kelijk korte periode om veranderingen te verwachten, maar anderzijds was het 
een periode waarin er nogal wat gebeurde dat voor veranderingen zou kunnen 
hebben gezorgd: 11 september 2001 en in Nederland de moord op Fortuyn in 
2002 en de politieke ontwikkelingen sindsdien. Is er een verandering in niveaus 
die met een sterker gevoelde dreiging van terrorisme in verband zou kunnen 
staan? Verandert de positie van Nederland in deze jaren?  

Ten derde kijken we in de vijftien oude EU-lidstaten naar de verbanden tus-
sen vertrouwen en ervaren bedreigingen op individueel niveau en – vanwege de 
beperkte beschikbaarheid van data heel selectief – naar individuele gegevens 
achter de nationale cijfers. Ging het bij de voorgaande twee punten om ma-
crovergelijkingen van landen als eenheden, hier willen we bezien hoe vertrou-
wen en angsten op individueel niveau gerelateerd zijn.  

 
Verwachtingen 
Hoewel dit artikel vooral empirisch verkennend is, is het goed om ons vooraf 
op te verwachten relaties te bezinnen. Verwachtingen maken de zoektocht wat 
gerichter, zelfs als ze tegenstrijdig zijn. 

In Fukuyama’s Trust wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde 
high trust en low trust countries. In Europa worden met name Scandinavische 
landen en Nederland gekarakteriseerd door een hoge mate van vertrouwen, ter-
wijl in onder meer de mediterrane landen het vertrouwen laag zou zijn. Als 
belangrijkste oorzaak van verschillen op het landenniveau zijn historisch-
culturele oorzaken aangedragen (Putnam 1993; Fukuyama 1995). Door de mate 
van ongelijkheid en hiërarchie onder de politieke en religieuze regimes van de 
laatste eeuwen, hebben samenlevingen zich verschillend ontwikkeld. De histo-
risch-culturele verklaring van vertrouwen laat weliswaar ruimte voor fluctuaties 
in dit vertrouwen binnen landen, maar leidt ook tot de verwachting dat over het 
algemeen – en op de lange termijn – het onderscheid zal blijven bestaan tussen 
landen met over de hele linie veel en weinig vertrouwen. We verwachten daar-
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om positieve relaties tussen verschillende metingen van sociaal en institutioneel 
vertrouwen.  

Voor de relatie tussen sociaal vertrouwen enerzijds en vertrouwen in institu-
ties of specifiek in de overheid kan in de lijn van Luhmann (2000) en Inglehart 
(1997) echter ook een compensatiehypothese worden opgesteld: als door 
schaalvergroting, toenemende complexiteit en dergelijke vertrouwen tussen 
mensen niet meer voldoet, moeten er meer procedurele en institutionele zeker-
heden worden geschapen en zullen burgers daar meer op gaan vertrouwen. Ver-
trouwen in de overheid en wellicht met name in politie en justitie kan voor 
wantrouwige mensen een middel zijn om gemoedsrust te vinden: de slechte 
medeburgers zullen worden gecorrigeerd en in bedwang worden gehouden door 
vertrouwenswaardige instituties. Concreet wordt op basis van de compensatie-
these verwacht dat het verband tussen sociaal en institutioneel vertrouwen ne-
gatief is. 

We moeten afwachten of we het door ons verwachte verschil tussen angsten 
en zorgen (angsten om persoonlijk slachtoffer te worden versus zorgen om be-
dreigingen van maatschappij en milieu) in de data ondersteund wordt. Stel dat 
we een dergelijk verschil aantreffen, dan zijn er op zijn minst twee tegenstrijdi-
ge verwachtingen te formuleren. Er is een positieve relatie te verwachten, om-
dat angsten en zorgen dezelfde oorzaken hebben in persoonlijkheidskenmerken 
(optimisten hebben angsten noch zorgen; pessimisten beide) of in de gepercipi-
eerde bedreiging (milieuvervuiling is een maatschappelijk probleem en een 
bedreiging van mijn gezondheid; ik vind genetische gemanipuleerd voedsel 
griezelig en maak me dus ook zorgen over de verspreiding ervan). Anderzijds is 
er ook een negatieve relatie tussen angsten en zorgen te verwachten, omdat wie 
door angsten wordt beheerst geen ruimte heeft om zich zorgen te maken. In 
termen van Inglehart (1997) verwacht je dat materialisten angsten hebben (zich 
bezig houden met het persoonlijke bedreigingen) en postmaterialisten zorgen 
(zich bezig houden met algemene bedreigingen).  

Wat de relatie tussen vertrouwen en de ervaren bedreigingen betreft, is een 
negatief verband van sociaal en institutioneel vertrouwen met angsten en zor-
gen waarschijnlijk: wie veel vertrouwen heeft in andere mensen en maatschap-
pelijke instituties, ervaart daarvan geen bedreiging en zal de hoop koesteren dat 
ze bedreigingen van buiten weten af te wenden of in geval van nood de helpen-
de hand zullen bieden. Wie niet verwacht dat de overheid in staat is of van plan 
is in te grijpen in de samenleving om de bron van de angsten en zorgen weg te 
nemen – dus weinig vertrouwen heeft – zou in navolging van de prestatiethese 
van Bouckaert et al. (2002b) een hoger angstniveau hebben. Een overheid die 
niet goed presteert, verdient weinig vertrouwen en wordt niet beschouwd als 
een institutie die angsten en zorgen voor de toekomst weg zal nemen. De causa-
liteit kan ook omgedraaid worden: omdat men angstiger is, worden instituties 
minder vertrouwd. Elchardus et al. (2005) stellen dat gevoelens van kwetsbaar-
heid en bedreiging leiden tot een algemeen gevoel van onbehagen, dat zich ver-
volgens weer uit in specifieke angsten en wantrouwen. Onbehagen over de 
maatschappij en maatschappelijke ontwikkelingen wordt onderscheiden van 
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persoonlijk welbevinden of tevredenheid met de persoonlijke leefsituatie. ‘On-
behagen is in feite een samenleving die niet lekker zit’, zo omschrijft Elchardus 
(2005) zijn centrale begrip. De these van het algemeen onbehagen relateert so-
ciaal en institutioneel wantrouwen aan maatschappelijke ontevredenheid, ano-
mie, onveiligheidsgevoelens, angsten en negatieve toekomstverwachtingen 
(Elchardus & Smits 2002, Elchardus 2005, Elchardus et al. 2005). Zonder cau-
saliteit vast te willen stellen is dan ook de verwachting dat landen met een hoge 
mate van sociaal en institutioneel vertrouwen (de high trust societies van Fu-
kuyama 1995) minder angsten en zorgen kennen.  

Met deze verwachtingen in het achterhoofd kijken we in de volgende para-
graaf naar metingen van vertrouwen en ervaren bedreigingen en de relaties 
daartussen. Daarna gaan we in een kortere paragraaf in op veranderingen in 
grote ervaren bedreigingen en in vertrouwen in politiek en overheid. Na deze 
twee paragrafen waarin uitsluitend landengegevens worden gebruikt komt een 
paragraaf waarin, nog steeds landenvergelijkend, de relaties tussen enkele indi-
catoren van vertrouwen en ervaren bedreiging op individueel niveau worden 
verkend. 

  
‘High trust’ versus ‘low trust’ landen? 
In drie bijlagetabellen, beschikbaar op http://www.ru.nl/vsr/, worden achtereen-
volgens voor sociaal vertrouwen, voor institutioneel vertrouwen en voor ang-
sten en zorgen samenvattende cijfers voor de oude vijftien EU-staten cijfers 
gepresenteerd op basis van in totaal 76 indicatoren uit internationale bevo-
kingsenquêtes in de periode 1999-2004.  

Respondenten is in meerdere onderzoeken gevraagd naar hun vertrouwen in 
de medemens en naar hun vertrouwen in maatschappelijke en politieke institu-
ties. Deze metingen van sociaal en institutioneel vertrouwen komen blijkens 
bijlagetabel 2 op het landniveau opvallend sterk overeen. Noord-Europese lan-
den tonen over het algemeen meer vertrouwen dan Zuid-Europese landen. De 
verschillen lijken sterker bij het sociale vertrouwen dan bij het institutionele 
vertrouwen, en sterker volgens EVS (1999/2000) en ESS (2002/3) dan volgens 
recente Eurobarometers.  

De zes metingen van sociaal vertrouwen correleren over het algemeen sterk. 
Voor de samenvatting kan goed worden volstaan met de eerste principale com-
ponent, die 73 procent van de totale variantie van de zes metingen verklaart. 

Institutioneel vertrouwen laat zich beduidend slechter samenvatten met een 
gewogen optelling van alle 42 indicatoren: in een factoranalyse verklaart de 
eerste principale component slechts 34 procent van de variantie, de tweede en 
derde 19 procent en 14 procent. In plaats van een multidimensionale samenvat-
ting van alle indicatoren van institutioneel vertrouwen, hebben we gekozen 
voor een wat homogenere selectie van indicatoren die in internationaal opzicht 
meer gelijksoortige betekenis hebben. Door de acht Europese instituties, en de 
instituties van het maatschappelijk middenveld te verwijderen, laat de samen-
hang zich inderdaad verbeteren. De resterende 25 organisaties kunnen blijkens 
factoranalyse op een acceptabele wijze worden samengevat door de eerste prin-
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cipale component, die 50 procent van de gezamenlijke variantie verklaart en 
waarop alle indicatoren 0,50 of hoger laden.  

Ook ten aanzien van de ervaren bedreigingen hebben we een nadere selectie 
van items toegepast. In de factoranalyse blijken enkele van deze indicatoren 
een negatieve of zeer lage lading te hebben. Na verwijdering van indicatoren 
die weinig samenhangen met de overige en inhoudelijk vaak ook wat ambigu 
zijn, resteren 22 items die zich goed tweedimensionaal laten samenvatten. Dat 
gebeurt in tabel 1 door de vermelding van het resultaat van een principale com-
ponentenanalyse met varimaxrotatie (de lettercodes verwijzen naar de bijlage-
tabellen op http://www.ru.nl/vsr/.  

De vermelde ladingen karakteriseren de samenvattende dimensies positief 
(meer naarmate een coëfficiënt dichter bij de +1 is) of negatief (naarmate hij 
dichter bij de -1 zit). Op de eerste dimensie gaat het vooral om de bedreigingen 
door wapengeweld, op de tweede dimensie vooral om de bedreigingen van het 
milieu. Bij nader inzien gaat het echter toch om meer dan om bommen versus 
bomen. De beide ‘bang in het donker’-metingen laden vooral op de eerste di-
mensie. Het nabij milieuprobleem AM8 van stedelijke congestie doet dat ook 
en, wellicht het belangrijkste, het ‘ver weg’-milieuprobleem AM4 van het ver-
dwijnen van het tropische regenwoud laadt er negatief op. Dit geeft ons aanlei-
ding om de eerste dimensie met ‘angsten’ te labelen en de tweede met ‘zorgen’. 
De gebruikte techniek heeft er echter voor gezorgd dat beide dimensies statis-
tisch onafhankelijk van elkaar zijn. Het zou daarom correcter zijn te spreken 
over respectievelijk voor zorgen gecorrigeerde angsten en voor angsten gecor-
rigeerde zorgen. 
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Tabel 1. Angsten en zorgen: ladingen op varimax geroteerde principale componenten 

  ������� � � 	��� 

AB2 een nucleair conflict in Europa  0,96 0,11 

AB4 een per ongeluk gelanceerde kernraket  0,94 0,20 

AB1 een wereldoorlog  0,92 0,32 

AB3 een conventionele oorlog in Europa  0,89 0,28 

AR3 
oelt zich niet veilig als hij of zij alleen in het donker door de 
eigen buurt loopt   

0,85 0,22 

AS1 
oelt zich onveilig als hij of zij alleen in het donker door de eigen 
buurt loopt  

0,81 0,14 

AB6 de verspreiding van massavernietigingswapens  0,80 0,44 

AB5 een ongeluk in een kerncentrale  0,70 0,38 

AE4 een economische crisis  0,66 0,40 

AB9 georganiseerde misdaad  0,64 0,57 

AB8 terrorisme  0,61 0,54 

AM8 stedelijke problematiek (verkeer, openbaar vervoer, groene 
ruimtes, etc.)  

0,66 0,62 

AB7 etnische conflicten in Europa  0,50 0,52 

AM6 vervuiling van het drinkwater  0,50 0,53 

AB10 epidemieën  0,60 0,69 

AM5 natuurrampen  0,41 0,61 

AM4 het voortschrijdende verdwijnen van tropisch regenwoud  -0,57 0,75 

AM9 het verbruik van niet eenvoudig te vervangen natuurlijke 
hulpbronnen  

0,10 0,79 

AM1 vernietiging van de ozonlaag  0,43 0,80 

AM2 klimaatsverandering  0,34 0,83 

AM7 het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismes  0,30 0,85 

AM3 het uitsterven van dier- en plantensoorten  0,21 0,90 

Verklaarde variantie  43% 33% 

 
 

We hebben nu metingen op landenniveau van sociaal en van institutioneel ver-
trouwen en twee metingen van gevoelens van bedreiging. De landscores zijn 
vermeld in tabel 2. 
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Tabel 2. Vertrouwen en gevoelens van bedreiging in de vijftien oude lidstaten van de 
Europese Uniea  
 

  fi se dk gb ie nl be lu de at it el fr es pt 

sociaal    ver-
trouwen 120 125 168 -22 29 108 -26 -39 -25 -18 -119 -196 -19 24 -110 

institutioneel 
vertrouwen 161 89 184 -81 23 76 -38 90 -61 14 -112 -130 -97 -72 -45 

angsten  -123 -108 -148 100 88 -149 28 -77 50 -47 60 84 -1 132 109 

zorgen -84 -24 -1 -93 -138 24 -123 115 -64 -33 122 210 67 -46 67 
 

a Principale componentscores x 100; zie toelichtingen in de tekst. Afkortingen van de 
landen: fi (Finland), se (Zweden), dk (Denemarken), gb (Groot-Brittannië), ie (Ierland), 
nl (Nederland), be (België), lu (Luxemburg), de (Duitsland), at (Oostenrijk), it (Italië), el 
(Griekenland), fr (Frankrijk), es (Spanje), pt (Portugal). 

 
Welke statistische relaties zijn er tussen deze metingen voor de gegevens van 
de vijftien landen? Tussen sociaal en institutioneel vertrouwen blijkt een (Pe-
arson’s r) correlatie van 0,82 een sterke relatie te bestaan (zonder de extremen, 
Denemarken en Griekenland nog altijd 0,72). Deze relatie wordt in figuur 1 in 
beeld gebracht, met in een hoek de lagevertrouwenslanden Griekenland, Italië 
en Portugal, en in de tegenovergestelde hoek de hogevertrouwenslanden van 
Scandinavië en ook Nederland. Op het macroniveau vinden we steun voor de 
these van Fukuyama, en niet voor de compensatiethese van Inglehart en Luh-
mann. 
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Figuur 1. Sociaal en institutioneel vertrouwen 
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De beide metingen van gevoelens van bedreiging zijn, zoals al vermeld, per 
definitie ongecorreleerd. Zo zijn ze gemaakt. Correlationeel bezien heeft de 
angstenmeting sterke relaties met sociaal vertrouwen (-0,71) en institutioneel 
vertrouwen (-0,84) en heeft de zorgenmeting een matige relatie met sociaal 
vertrouwen (-0,55) en geen significante relatie met institutioneel vertrouwen.  

Concluderend is er op landenniveau een sterk positieve samenhang is tussen 
sociaal en institutioneel vertrouwen onderling, een negatieve relatie tussen bei-
de soorten vertrouwen en angsten, maar geen simpele relatie tussen vertrouwen 
en zorgen. 

 
Geschokt vertrouwen? Grote dreigingen en vertrouwen 2000-2004 
Bij gebrek aan gegevens kunnen we slechts naar ontwikkelingen op een relatief 
korte termijn kijken. Voor de roerige jaren 2000-2004 beschikken we over 
meerdere meetpunten voor enkele grote dreigingen en voor een blokje vertrou-
wen in instituties. Nemen gevoelens van onveiligheid toe en neemt het ver-
trouwen in politiek en overheid af? En verandert de positie van Nederland? 
Tabel 3 en 4 bieden cijferreeksen voor gemiddeld ervaren grote bedreigingen 
en het gemiddelde vertrouwen in politiek en overheid. De tabellen tonen het 
algemene landengemiddelde in respectievelijk angsten en institutioneel ver-
trouwen en de afwijkingen daarvan. Positieve dan wel negatieve afwijkingen 
tonen hoeveel procentpunten het (angst- of vertrouwens-)niveau hoger dan wel 
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lager is in deze landen dan gemiddeld. Op deze wijze wordt de relatieve positie 
van landen sneller inzichtelijk. 

Tabel 3 laat opvallend weinig ontwikkelingen zien in omvang van de erva-
ren grote dreigingen. Wel treden – door de optelling van items niet zichtbaar in 
de tabel – fluctuaties op in specifieke vormen van onrust over grote rampen. Zo 
vindt tussen het najaar van 2002 en het voorjaar van 2003 in Nederland (net als 
in veel andere Europese landen) nagenoeg een verdubbeling plaats van de angst 
voor epidemieën. Deze oprisping wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de 
berichtgeving over de Oost-Aziatische SARS-epidemie die in het voorjaar van 
2003 de media domineerde. De aanslagen in de Verenigde Staten op 11 sep-
tember 2001 hebben ook gevolgen. De angst voor internationaal terrorisme en 
de angst voor massavernietigingswapens zijn in het najaar van 2001 beduidend 
hoger dan normaal, maar bevinden zich in het voorjaar van 2002 weer op het 
oude niveau. De impact van de aanslagen in Spanje (2004) en Londen (2005) 
op de onrust over het internationaal terrorisme zal waarschijnlijk groter zijn 
geweest, aangezien de aanslagen (psychologisch) dichterbij zijn gekomen en 
niet incidenteel zijn gebleken. Helaas beschikken we niet over de gegevens om 
die verwachting te toetsen. 

 
Tabel 3. Ervaren grote dreigingena 2000-2003: landengemiddelden en afwijkingen (in 
procentpunten) daarvan 

 

  Najaar 
2000 

Najaar 
 2001 

Voorjaar 
2002 

Najaar  
2002 

Voorjaar 
2003 

Gemiddeld  56 65 54 59 58 

Finland  -15 -13 -17 -15 -19 

Zweden  -2 -7 -8 -10 -9 

Denemarken  -10 -9 -8 -8 -12 

Verenigd Konink-
rijk 

 
2 8 4 10 4 

Ierland  -1 7 1 7 -1 

Nederland  -12 -17 -12 -15 -9 

België  -6 -12 -8 -8 -4 

Luxemburg  0 -2 0 -1 -5 

Duitsland  0 0 -1 -5 1 

Oostenrijk  -11 -12 -16 -10 -8 

Italië  -1 8 4 9 10 

Griekenland  18 16 19 17 18 

Frankrijk  1 3 5 0 2 

Spanje  17 13 15 9 14 

Portugal  18 17 21 21 19 

a Gemiddelde van de percentages die bang zijn voor wereldoorlog, nucleair conflict 
in Europa, internationaal terrorisme, etnische conflicten en epidemieën (bijlagetabel 
3 AB1-AB10) 

Bron: Eurobarometers, gewogen resultaten 
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Wat de vijf bedreigingen samen betreft toont tabel 3 alleen voor het najaar van 
2001 een uitschieter in het landengemiddelde. De afwijkingen daarvan van de 
landen fluctueren, maar er zijn geen trends te signaleren. Het niveau van erva-
ren grote bedreigingen zit in Nederland voortdurend duidelijk onder het lan-
dengemiddelde. 

Tabel 4 toont het gemiddelde vertrouwen in instituties in de sfeer van poli-
tiek en overheid. Het landengemiddelde toont beperkte veranderingen. Het na-
jaar van 2001 toont een hoogtepunt in het vertrouwen, tegelijk dus met het 
hoogtepunt in ervaren grote dreigingen in tabel 3 (de cijfers zijn aan dezelfde 
enquête ontleend). De landenafwijkingen vertonen soms vreemde fluctuaties 
(de Grieken waren in het voorjaar van 2004 wellicht positief gestemd door de 
Olympische Spelen, maar waarom hadden de Denen toen een dip en waren de 
Britten eind 2004 ineens positiever?). Over de hele linie wijken de landen con-
sistent af van de rest van het oude Europa.  
 
Tabel 4. Vertrouwen in politiek en overheid 2001-2004: landengemiddelden en afwij-
kingen daarvan 

  Voorjaar 
2001 

Najaar 
2001 

Voorjaar 
2002 

Voorjaar 
2003 

Najaar 
2003 

Voorjaar 
2004 

Najaar 
2004 

Gemiddeld  49 54 48 50 46 46 49 

Finland  9 8 9 14 11 14 16 

Zweden  0 4 6 5 3 5 2 

Denemarken  13 15 16 18 21 10 18 

Verenigd Koninkrijk  -8 -7 -7 -9 -12 -15 -6 

Ierland  2 2 1 -7 -4 -1 -6 

Nederland  11 9 6 4 -2 -1 0 

België  -11 -9 -9 -8 -7 -10 -7 

Luxemburg  16 10 11 10 8 11 11 

Duitsland  -1 -1 -3 -6 -5 -6 -3 

Oostenrijk  6 4 6 2 5 5 6 

Italië  -11 -11 -8 -7 -9 -6 -12 

Griekenland  -2 1 -3 2 6 13 3 

Frankrijk  -13 -12 -15 -7 -11 -10 -12 

Spanje  -4 -4 -4 -9 -3 -1 -1 

Portugal  -7 -9 -6 -2 -2 -9 -10 
a Gemiddelde van vertrouwen in het nationale parlement, de nationale regering, politieke 
partijen, justitie en politie (bijlagetabel 2 IG1, 3, 4, 9 en 13). 

 
Nederland vertoont wel een trend. Nergens is het vertrouwen in politiek en 
overheid zo sterk gedaald als hier. Wellicht is die daling in 2004 tot stilstand 
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gekomen.2 De dan bereikte positie verantwoordt niet meer een inschaling als 
‘high trust’ land. Die karakterisering is overigens meer dan eens ook voor Zwe-
den twijfelachtig en zeker niet meer gerechtvaardigd dan voor Oostenrijk. Al-
leen Luxemburg, Denemarken en Finland scoren voortdurend hoog. Omge-
keerd scoren Spanje en Griekenland de laatste jaren zeker niet laag. Mogelijk 
doet zich bij vertrouwen in politieke en publieke instituties een convergentie 
voor, wellicht vervaagt het onderscheid tussen ‘high trust’ en ‘low trust’ op een 
breder front. Het ontbreekt ons helaas aan regelmatige cijfers voor sociaal ver-
trouwen en het is hoe dan ook verstandig de ontwikkelingen op een wat langere 
termijn te onderzoeken.  

De conclusie van deze paragraaf kan zijn dat grote gebeurtenissen wel van 
invloed zijn op de ervaring van grote dreigingen in de publieke opinie, maar dat 
de effecten waarschijnlijk betrekkelijk kortstondig zijn. Het hoogste niveau van 
bedreiging ging gepaard met het hoogste niveau van vertrouwen in politiek en 
overheid. Of een dergelijke samenhang ook op individueel aanwezig is, is een 
vraag die in de volgende paragraaf aan bod komt. 

 
Relaties op individueel niveau verkend 
Nadat we op landniveau (de relaties tussen) vertrouwen en ervaren bedreigin-
gen hebben bekeken, gaan we in deze paragraaf kort in op de relaties op indivi-
dueel niveau. Vinden we macrorelaties, zoals de positieve samenhang van soci-
aal en institutioneel vertrouwen, terug op microniveau en zijn er daarbij ver-
schillen tussen de landen te signaleren? Anders dan bij de vergelijking van de 
landen tot nu toe, waarbij we geaggregeerde gegevens uit verschillende bron-
nen konden combineren, zijn we nu aangewezen op metingen in dezelfde en-
quête. Deze zijn slechts beperkt beschikbaar en inhoudelijk hebben de hier be-
keken relaties onvermijdelijk iets toevalligs. Tabel 5 laat zien in welk bereik 
correlaties tussen indicatoren in de vijftien landen liggen en daarnaast wat de 
correlatie in Nederland is en in hoeverre daar andere landen significant van 
afwijken. 

 

                                                           
2 Uitsplitsing van de cijfers laat zien dat eind 2004 een heel reeks publieke en private 

instituties er beter voor staat dan in het voorjaar, behalve de regering (zie Becker & 
Dekker 2005 voor de cijferreeksen Nederland en een nadere analyse van vertrouwen 
in de regering). Hier moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het veldwerk 
eind 2004 door een nieuwe organisatie werd verricht.  
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Tabel 5. Relaties tussen vertrouwen, angsten en zorgen bij burgers in de vijftien landen: 
correlatiesa 

Verbanden Bereik Nederland 

relaties tussen soorten vertrouwen:    

Sociaal vertrouwen (S4) X Vertrouwen in pu-
blieke instanties (schaal IS1-IS6) 

+0,20 (el) – +0,42 (fi, nl) +0,42 

Vertrouwen in nationale overheidsorganen 
(IM2) X vertrouwen in de overheid als informa-
tiebron gezondheidszorg (IH2) 

n.s. (es) – +0,28 (el) +0,25 

relaties tussen bedreigingen:   

Bang voor epidemieën (AB10) X Bang voor 
georganiseerde misdaad (AB9) 

+0,21 (se) – +0,56 (es) +0,33 

Bang in het donker (AR3) X risico van on-
derzoek om ziektes te detecteren 

-0,22 (ie) – n.s. (rest) ns 

Bang in het donker (AR3) - zorgen over kli-
maatsverandering (AM2) 

-0,06 (ie) – +0,11 (be) ns 

relaties tussen vertrouwen en bedreigin-
gen: 

  

Bang in het donker (AS1) X Sociaal vertrou-
wen (S4) 

-0,20 (de) – -0,11 (pt) -0,17 

Bang in het donker (AS1) X Vertrouwen in 
publieke instanties (schaal IS1-IS6) 

-0,16 (nl) – -0,06 (at, es) -0,16 

Bang voor etnische conflicten (AB7) X Ver-
trouwen in de regering (IG3) 

-0.09 (be) - n.s. (rest 
m.u.v. fr) 

ns 

Bang voor terrorisme (AB8) X Vertrouwen in 
de politie (IG9) 

ns (fi, se, dk, uk, ie, nl, be, 
es) – +0,16 (el, it, lu)  

ns 

Bang voor een wereldoorlog (AB1) X Ver-
trouwen in de Verenigde Naties (IG14)  

-0,10 (ie) – ns (rest m.u.v. 
uk en de) 

ns 

a Significante (p<0,05) interactie-effecten van land en de als tweede genoemde meting op 
de als eerste genoemde meting in logistische regressieanalyses met Nederland als refe-
rentiecategorie. 

 
De eerste rij toont een positieve relatie tussen sociaal en institutioneel vertrou-
wen in alle landen, het sterkst in Finland en Nederland. Dat sluit aan op de ma-
crobevinding van een sterke relatie tussen landengemiddelden in beide soorten 
vertrouwen (figuur 1), wat de compensatiethese op individueel niveau tegen-
spreekt en enige steun geeft aan het onderscheid tussen low trust en high trust 
societies. Het relativeert in ieder geval het contrast tussen beide soorten ver-
trouwen dat in de literatuur over sociaal kapitaal soms wordt gemaakt (Newton 
1999, Putnam 2000). De relaties tussen twee specifieke vormen van vertrouwen 
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in de overheid in de tweede regel zijn wat zwakker. Mogelijk spelen bij gerich-
te vragen naar vertrouwen andere factoren een rol dan in algemene, niet in een 
context geplaatste, vragen naar vertrouwen. 

Bij de relaties tussen bedreigingen is er overal een positieve samenhang tus-
sen twee grote dreigingen te signaleren (dat ze gevraagd werden in hetzelfde 
blokje zal aan deze consistentie wel wat hebben bijgedragen). De relaties van 
persoonlijke angst (bang in het donker) met twee zorgen verschillen. In Neder-
land is er in de beide onderzochte gevallen geen relatie, elders worden zowel 
positieve (uk, ie, lu, at, it, el, pt, es) als negatieve relaties (se, ie) aangetroffen. 
Over het algemeen is echter in geen van de landen een verband tussen verschil-
lende angsten en zorgen. Dat is op zijn minst een aanwijzing dat niet een van de 
tegenstrijdige mechanismen die we in de paragraaf over verwachtingen sugge-
reerden allesoverheersend is. Of angsten en zorgen op individueel niveau feite-
lijk nogal los van elkaar staan of dat de tegenstrijdige mechanismen beide 
werkzaam zijn maar met een verschillende kracht in verschillende landen, is 
iets wat nader onderzoek verdient.  

Het laatste blok in tabel 5 levert eveneens een divers beeld op. In de lijn met 
de eerder gerapporteerde macrobevindingen is er overal een negatieve relatie 
tussen angst in het donker en vertrouwen (en is deze waarschijnlijk iets sterker 
voor sociaal vertrouwen dan voor institutioneel vertrouwen). Tussen drie af-
zonderlijke ervaren grote bedreigingen en ‘bijbehorende’ publieke instituties 
bestaan in Nederland geen relaties. Dat geldt ook voor de meeste andere lan-
den. Angst voor etnische spanningen gaat slechts in Frankrijk en België, twee 
landen met een relatief grote rechtsradicale politieke stroming, samen met ge-
brek aan vertrouwen in de regering. Angst voor terrorisme gaat nog wel eens 
vooral gepaard met vertrouwen in de politie (in Griekenland, Italië, Luxemburg 
en Oostenrijk) en in drie landen (Ierland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland) 
gaat angst voor een wereldoorlog gepaard met gebrek aan vertrouwen in de 
Verenigde Naties. Ook deze bevindingen geven weinig aanleiding om partij te 
kiezen tussen de eerder vermelde tegenstrijdige verwachtingen. De hier en el-
ders onderzochte relatie tussen ervaren dreigingen en vertrouwen geven ook 
heel weinig aanleiding tot het ook in Nederland wel geuite vermoeden dat mas-
sale angsten voor terrorisme en andere bedreigingen tot afkeer van de gevestig-
de politiek hebben geleid.3  

Nadere analyses of de verbanden in andere landen significant van Neder-
land afwijken, suggereren over de hele linie geen uitzonderlijke positie voor 
ons land. Slechts op het reeds genoemde verband tussen sociaal vertrouwen en 
vertrouwen en publieke instanties blijkt het verband in Nederland sterker dan in 
alle andere landen, uitgezonderd Finland. 

 
                                                           
3  De hier gerapporteerde verbanden betreffen het voorjaar van 2003 (EB 59.1). Eerde-

re analyse voor Nederland (Dekker 2003) toont ook wisselende verbanden. De vrees 
voor etnische conflicten ging eind 2001, begin 2002 bij voorbeeld iets vaker gepaard 
met het ontbreken van vertrouwen in de regering, maar tussen de vrees voor terro-
risme en vertrouwen in de regering bestond weer geen verband.  
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Besluit 
In dit artikel hebben we ons met een comparatieve bril gericht op de verbanden 
tussen vertrouwen en gepercipieerde bedreigingen. Landen konden verschillen 
ten aanzien van het niveau van vertrouwen en gepercipieerde bedreigingen, ten 
aanzien van de ontwikkelingen daarvan en ten aanzien van hun onderlinge ver-
banden. 

Wanneer we recente ontwikkelingen van institutioneel vertrouwen buiten 
beschouwing laten, is er over de periode 2000-2004 een duidelijk onderscheid 
tussen hoge- en lagevertrouwenslanden te vinden. Dit onderscheid komt goed-
deels overeen met de indeling van Fukuyama (1995). Ook op het microniveau 
vinden we enige ondersteuning voor deze indeling. In landen met een hoog 
vertrouwensniveau, is het verband tussen sociaal en institutioneel vertrouwen 
sterker. Er lijkt daar meer een cultuur van vertrouwen te heersen. Bovendien 
vinden we dat landen met een hoge mate van sociaal en institutioneel vertrou-
wen een laag niveau van angst hebben.  

Parallel aan de indeling in hoge- en lagevertrouwenslanden, lijken we ook te 
kunnen spreken van een high fear en low fear indeling. Deze laatste indeling is 
in de onderzochte periode bovendien stabieler dan de eerste. Er zijn aanwijzin-
gen dat enige convergentie plaatsvindt van institutioneel vertrouwen, in elk 
geval waar het gaat om politiek en overheid. In Zweden bleek het vertrouwen 
niet zo hoog als eigenlijk verwacht. Het vertrouwen in deze instituties is in 
Spanje en Griekenland (relatief) sterk gestegen, terwijl het in Nederland uit-
zonderlijk sterk is gedaald. Ontwikkelingen van het vertrouwen op de langere 
termijn zal moeten uitwijzen of het onderscheid tussen high en low trust aan 
erosie onderhevig is, of eerder het gevolg is van (politieke) ontwikkelingen op 
de korte termijn. Dat de daling van het vertrouwen in Nederland beperkt lijkt te 
blijven tot de politieke sfeer, is een aanwijzing voor het tweede. 

In het laatste deel van het artikel hebben we ons meer gericht op de relaties 
tussen sociaal en institutioneel vertrouwen en angsten en zorgen op het indivi-
duele niveau. Hoewel veel theorieën zijn opgesteld over de causaliteit van en de 
mechanismen achter deze verbanden, zijn de resultaten van dit artikel verschil-
lend te interpreteren. We vinden een tamelijk sterke positieve relatie tussen 
verschillende vormen van vertrouwen en een negatief verband tussen angst en 
met name sociaal vertrouwen, wat zowel door de prestatiethese als door de the-
se van algemeen onbehagen verwacht wordt. In veel landen vinden we boven-
dien geen significante verbanden tussen specifieke metingen van vertrouwen en 
bedreigingen. Er zijn, in andere woorden, geen aanwijzingen dat een theorie 
beter is dan het andere.  

We kunnen hieruit echter niet opmaken dat er in het geheel geen relatie is. 
Het kan immers ook zijn dat tegenstrijdige mechanismen gelijktijdig werkzaam 
zijn. Het is zaak om de condities te achterhalen waarin deze mechanismen 
plaatsvinden. Dat vereist op zijn minst betere, specifiekere metingen van ver-
trouwen, bedreigingen en mogelijk achterliggende concepten (als onbehagen), 
en wellicht een geheel ander type onderzoek dan grootschalig, kwantitatief en-
quêteonderzoek. 



 

De woorden weer bij de dingen brengen 
Over oneigenlijke termen in het vertrouwensdebat en 

de bijdrage van mensen die we laaggeschoold noemen  

Paul Blondeel & Hendrik Wagenaar 

In dit artikel plaatsen wij kanttekeningen bij de manier waarop de maatschappe-
lijke tweedeling in hoogopgeleiden en laagopgeleiden aan de orde komt in het 
publieke en wetenschappelijk debat over vertrouwen in de overheid. Via stelli-
ge uitspraken over de tekorten van ‘laagopgeleiden’ en over de veel grotere 
mogelijkheden van hoger opgeleiden heeft die tweedeling een centrale en zelfs 
verklarende plek in dit debat. Een recente bijdrage van Mark Bovens aan het 
opiniekatern van de NRC over ‘de vertrouwenscrisis’ vormt een sprekend 
voorbeeld. Na een aantal verklaringen voor het ‘spectaculair dalende vertrou-
wen in de overheid’ de revue te laten passeren constateert Bovens dat de ‘af-
keer van politiek en bestuur niet gelijkelijk over de bevolking gespreid is’. 
‘Hoogopgeleide, actieve burgers blijven een redelijk groot vertrouwen in poli-
tiek en overheid houden’; het probleem zit bij de ‘relatief laag opgeleide, on-
kerkelijke lagere middenklasse’. Op basis van de WRR-studie Vertrouwen in de 
Buurt, licht Bovens zijn stelling toe. Het zijn vooral ‘de bewoners van voorheen 
homogene, sociaal hechte arbeiders- en middenstandswijken (die) hun vertrou-
wen in overheid en politiek in hoog tempo zijn kwijtgeraakt’. Op allerlei punten 
gaan de maatschappelijke veranderingen hen te snel. ‘Door ontkerkelijking en 
ontzuiling is hun sociale wereld gekrompen en verbrokkeld.’ En: ‘De omvang-
rijke immigratie heeft hen tot vreemdeling in eigen buurt gemaakt.’ De diagno-
se is duidelijk: ‘Zij zijn moderniseringsverliezers.’ 1 Bovens bepleit ‘het bieden 
van een veilige, overzichtelijke en vertrouwde leefomgeving’ voor de laagop-
geleide burger voor wie oplossingen als ‘digitalisering’ of ‘privatisering van de 
publieke dienstverlening’ te hoog gegrepen zijn. Het wordt niet met zoveel 
woorden gezegd, maar de suggestie is er wel degelijk: voor de achterblijvers is 
volwaardige politieke participatie eigenlijk een onhaalbare kaart. De democra-
tie mag twee snelheden hebben en ‘het volk’ een soort light-versie aanbieden. 
Deze diagnose is niet alleen paternalistisch, maar gaat ook volledig voorbij aan 
datgene wat de laagopgeleide burger in de probleemwijken zelf doet aan het 
vergroten van de openbare veiligheid en het verbeteren van het leefklimaat.
  

 

                                                           
1  NRC, 31-12-2005, 13, cursief in origineel. 
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Het probleem van de onzichtbare participatie  

Wij zijn van mening dat de veronderstelling dat laag opgeleide burgers nauwe-
lijks zouden deelnemen aan het maatschappelijke leven en dat die uitblijvende 
participatie zou leiden tot maatschappelijk wantrouwen, fundamenteel onjuist 
is. In onze onderzoeken in verschillende wijken en steden in Nederland en 
Vlaanderen, komen we onafhankelijk van elkaar tot dezelfde bevinding: laag 
opgeleide burgers nemen wel degelijk deel aan de samenleving, maar op ma-
nieren die professionals, collega-onderzoekers en bestuurders niet altijd opmer-
ken. Onze onderzoekspraktijk laat zien dat niet de participatie van kwetsbare 
huishoudens is afgenomen (wanneer ook gekeken wordt naar informele econo-
mie is die waarschijnlijk zelfs gestegen) maar de zichtbaarheid ervan en aan-
dacht ervoor in het publieke debat. De grote en actieve bijdrage van lager opge-
leide burgers aan het beheer van en in veel gevallen ook de beleidsvorming 
over hun wijk of omgeving, wordt steeds meer veronachtzaamd en vaak ook 
verdacht gemaakt. Op zijn minst is er sprake van een onderschatting van de 
tactieken en strategieën die mensen inzetten bij het op orde houden van hun 
persoonlijk leven en hun ruimere leefomgeving.  

De deelname van kwetsbare groepen aan de samenleving blijft in hoge mate 
onzichtbaar mede doordat de symbolische honorering ervan achterop hinkt2. 
Het uitblijven van symbolische honorering toont zich vaak direct: allochtone 
jongeren mét een geschikte opleiding vinden toch moeilijker werk3. Andere 
keren wordt maatschappelijke ‘winst’ openlijk en expliciet gekoppeld aan ande-
re groepen dan de eigen groep: oorspronkelijke bewoners krijgen te horen dat 
er in hun wijk vooral ander volk met een andere leefstijl gewenst is. Met een 
derde mechanisme worden ingesleten oordelen over specifieke wijken en groe-
pen (reputaties) actief in stand gehouden. Zo is in de wijk Spangen de drugs-
overlast spectaculair gedaald en de woonkwaliteit navenant toegenomen, maar 
toch blijft ‘Spangen’ een merknaam voor gevaar, verval en vervuiling.4 We 
komen daar straks op terug. 

We vermoeden dat we op de onzichtbare participatie stuitten door onze ma-
nier van onderzoek doen. Het gebruikelijke onderzoek en het debat over ver-
trouwen in de overheid gebeurt ons inziens te zeer vanaf de buitenkant waar-
door essentiële zaken buiten beeld blijven. Het draait daarbij om abstracties als 
ontkerkelijking, ontzuiling, vertrouwen en sociale cohesie. Deze worden 
                                                           
2  De term ‘symbolische honorering’ ontlenen we aan Pierre Bourdieu die ook de term 

‘symbolisch kapitaal’ gebruikt. De Franse socioloog verwijst daarmee naar de uit-
komst van allerlei distinctie-strategieën met ook steeds een niet materiële compo-
nent. Zie zijn ‘The forms of capital’, in Richardson, John G. (ed.) Handbook of The-
ory and research for the Sociology of Education, 1986: 241-258.  

3  Zie voor een sprekend voorbeeld het interview met Sultan Gün in de NRC van 18-
12-2005, een afgestudeerde juriste met een klinkende cijferlijst die vertelt hoe al 
haar sollicitatiepogingen op niets uitliepen. De reden is volgens haar eigen zeggen 
dat ze er de voorkeur aan geeft een hoofddoek te dragen. 

4  Blondeel, De rand van de stad – van sociale cohesie naar stedelijke rijkdom, rappor-
tage voor het projectbureau Mathenesserkwartier 2005 (* publicatie volgt later).  
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meestal ‘gemeten’ door een representatieve steekproef van burgers een aantal 
vragen in een schriftelijke of mondelinge enquête te laten beantwoorden. Ver-
volgens worden aan de uitkomsten vergaande conclusies verbonden: ‘Het ver-
trouwen in de overheid is spectaculair gedaald’, of: ‘Door ontkerkelijking is de 
sociale wereld van de laagopgeleide burger verbrokkeld.’5  

Onze onderzoeksbenadering heeft gemeen dat wij achterstelling en tweede-
ling6 zoveel mogelijk van binnenuit benaderen. Blondeel doet dat via multidis-
ciplinaire technieken die onderdeel uitmaken van stadssociologisch, morfolo-
gisch en sociaalruimtelijk onderzoek; Wagenaar legt zich via microsociologisch 
onderzoek naar participatiepraktijken vooral toe op een beter begrip van com-
plexe systemen bekeken vanuit plaatselijke grassroot communities, die deze 
systemen proactief beïnvloeden. Het veronderstelde gebrek aan maatschappe-
lijke en politieke participatie is naar onze mening het gevolg van ingesleten en 
onopgemerkte veronderstellingen en vooroordelen bij een elite van bestuurders, 
onderzoekers, journalisten en professionals, die doorgaans op afstand van de 
wereld van laagopgeleiden opereren.7 Deze niet onderkende vooronderstellin-
gen, die volgens ons ook onderzocht zouden moeten worden als bepalend me-
chanisme in de hedendaagse armoede, resulteren op hun beurt in verschraalde 
opvattingen over de verschijningsvormen en mogelijkheden van participatie 
zelf. Positief gesteld zou het grote reservoir aan actief burgerschap onder laag 
opgeleiden indien volwaardig zichtbaar gemaakt een enorme bijdrage kunnen 
leveren aan de kwaliteit van de samenleving als geheel en aan de diepte van de 
lokale democratie.  
In het vervolg van dit artikel illustreren wij de onzichtbare vormen van partici-
patie en geven we een eerste interpretatie van de manier waarop die scheve 
(symbolische) honorering tot stand komt. We beschrijven ook een mogelijke 
                                                           
5  In een van de Rotterdamse enquêtes over sociale cohesie bleek bijvoorbeeld dat 

tweederde van de vragen betrekking had op meningen over sociale cohesie zoals de 
opstellers die vooraf hadden benoemd; slechts een paar vragen peilden naar menin-
gen van de respondent zelf over wenselijk gedrag op straat. Over wiens sociale co-
hesie of leefbaarheid gaat het eigenlijk? Door wie zijn die termen gedefinieerd? 
Door wie worden ze vervolgens gemeten, besproken en verklaard? We stellen dit 
soort vragen niet vanuit methodologische haarklieverij maar omdat onze onder-
zoekspraktijk deze voortdurend opwerpt. 

6  We gebruiken de term tweedeling of dualisering in de betekenis van het toenemend 
isolement van lagergeschoolde burgers en/of huishoudens. Behalve scholing zijn er 
uiteraard ook andere factoren die het toenemend isolement veroorzaken c.q. in stand 
houden, zoals beleidspraktijken, beeldvorming en de al dan niet persistent geachte 
kenmerken van de onderklasse zelf. De term duidt op een proces: niet de armoede 
zelf maar de toenemende isolering van armen in de verschillende domeinen van het 
maatschappelijk en economisch leven. 

7  Wij baseren ons hier niet zozeer op de theoretische en stadssociologische literatuur 
maar op wat er in Nederland in de vakbladen voor praktijkwerkers verschijnt, bijv. 
in het Tijdschrift voor de sociale sector, en in de dag- en weekbladen. Het gaat ons 
dus eerder om de terugkerende stellingen en concepten in het publieke debat zoals 
dat in Nederland gevoerd wordt. Ons bestand aan knipsels bestrijkt de periode 2002- 
2005 (De Volkskrant, NRC, Vrij Nederland, Elsevier).  
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tegenbeweging waar onderzoek en wetenschap ons inziens aan kunnen deelne-
men. 
 
De onzichtbare participatie zichtbaar gemaakt  

In postindustriële en door kennis aangestuurde samenlevingen zou de aard en 
de structuur van maatschappelijk participatie sterk veranderd zijn. Veel litera-
tuur over armoede en dualisering legt dit verband: de samenleving is veranderd, 
de aard van de armoede ook en derhalve dienen we anders dan vroeger met 
armoede om te gaan.8 Daarbij merken we twee posities op.  

De eerste positie verbindt armoede met falende deelname aan de samenle-
ving, meestal vertaald in ‘het hebben van een betaalde baan’. Economische 
participatie is dan bepalend voor armoedecarrières van huishoudens en indivi-
duen.9 De nieuwe maatschappij bracht nieuwe armoede: grote groepen partici-
peren niet meer volwaardig en er is weinig reden aan te nemen dat ze dat op 
korte termijn nog wél zullen doen. Het is derhalve vanuit het oogpunt van be-
houd van sociale cohesie, het bewaken van de openbare orde, en het voorko-
men van het ontstaan van een permanente ‘onderklasse’ noodzakelijk om re-
mediërende maatregelen te nemen. De basisveronderstelling van deze positie is 
dat laagopgeleiden zich uitgesloten voelen omdat ze niet kunnen voldoen aan 
de steeds hogere eisen die de moderne kennissamenleving aan hen stelt. Daar 
komt bij dat de tweedeling tussen arm en rijk, hoogopgeleid en laagopgeleid, 
wordt gezien als het gevolg van onbeheersbare, zichzelf in stand houdende en 
versterkende processen van segregatie op de arbeids-, onderwijs-, huwelijks- en 
woningmarkt (Latten 2005). Het gevolg van dit onstuitbare proces van ‘maat-
schappelijke uitsortering’ is dat laagopgeleiden ten enenmale de kennis en soci-
ale vaardigheden ontberen om te participeren in complexe maatschappelijke 
processen. Zinvolle politieke participatie is daardoor voor deze groep een on-
haalbare kaart. Good governance vormt voor deze groep dan ook geen oplos-
sing maar veeleer een bestendiging van het probleem, omdat het als pervers 
effect heeft dat het alleen maar verder bijdraagt aan de maatschappelijke uit-
sluiting van laagopgeleiden. Juist omdat laagopgeleiden nu eenmaal niet zijn 

                                                           
8  Een goed overzicht van de theoretisch literatuur over het verband tussen armoede en 

maatschappelijke participatie vindt men nog steeds bij J. Vranken, Armoede in de 
welvaartstaat, een poging tot historische en structurele plaatsing, Universitaire In-
stelling Antwerpen, 1977. Voor de culturele factoren in de genese en persistentie 
van armoedecarrières geldt nog steeds het werk van Oscar Lewis, bijv. ‘The Culture 
of Poverty’, in Moynihan Daniel (ed.) On understanding poverty. Perspectives from 
the social sciences. Basic Books, New York London, 1969:187–200.  

9  De basisveronderstelling komt ook terug in het wetenschappelijke onderzoek, bijv. 
het onderzoek naar culturele en psychologische gevolgen van langdurige armoede 
(lees: werkeloosheid), bijv. in de Hiva–onderzoeken in Vlaanderen. Zie bijv. Wets 
en De Witte, ‘Hoe werklozen typeren? Een aanzet tot vergelijking van psychosociale 
typologie met de driedeling naar bemiddelbaarheid’, in Van Hoof (red) De Arbeids-
markt Onderzoekersdag 1997, Verslagboek. Leuven, steunpunt WAV, 1997:251-
267. 
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toegerust voor zinvolle maatschappelijke en politieke participatie zullen gevoe-
lens van onmacht, wantrouwen, frustratie en onveiligheid alleen maar toene-
men. De banlieus liggen ook in Nederland om de hoek. 

Haaks op deze positie staat een analyse die niet de bereidheid (of vaardig-
heid) tot participeren als vertrekpunt neemt maar de radicale tweedeling die 
zich op wereldvlak afspeelt en ook in onze steden zichtbaar wordt. De uitwas-
sen van globalisering en de defensieve reacties van rijke groepen zijn volgens 
deze opvatting zo omvattend en ingrijpend dat ze een onderklasse creëren van 
mensen zonder (burger)rechten en sommige mensen ook letterlijk onzichtbaar 
maken: uitgeprocedeerde asielzoekers en economische vluchtelingen. De Bel-
gische filosoof De Cauter (2005) vat deze en nog veel andere situaties van on-
zekerheid en onderdrukking onder de term capsularisering. En Graham & Mar-
vin (2001) beschrijven hoe extreme globalisering aanleiding geeft tot vormen 
van demografische, functionele en sociaalruimtelijke apartheid: afzonderlijke 
en gescheiden werelden, met ongelijke rechten, dienstverlening en toeganke-
lijkheid. Ook al kan men twisten over de reikwijdte van de conclusies, het sa-
mengebrachte materiaal toont inderdaad hoezeer de mogelijkheden voor maat-
schappelijke deelname veranderd zijn. Dit geldt niet alleen voor de extreem 
uitgesloten groepen maar ook voor wat Dahrendorf (1988) de ‘meerderheids-
klasse’ noemde. Ook voor hen verklonteren basisdiensten en -voorzieningen 
(vroeger quasi-universeel toegankelijk) tot doelgroepspecifieke producten 
waarbij de best uitgebouwde variant vaak onbetaalbaar is 

De twee posities geven goed weer hoezeer onze armoedebeelden in feite 
maatschappijbeelden zijn. Het antwoord op de vraag of mensen nog deelnemen 
aan de samenleving, wordt sterk bepaald door de aannames die men heeft over 
de manier waarop die deelname tot stand komt. Die aannames zijn uiteraard 
bepalend voor de verschijnselen die men als onderzoeker relevant acht.  

 
Een onderzoeksagenda: in kaart brengen wat mensen doen  

Nauwgezet onderzoek van wat laag opgeleide gezinnen zelf doen, toont hoe 
intens men doorgaans bezig is met werk, inkomen en een veilige en leefbare 
buurt. Ook vanuit een kwantitatief en economisch gezichtspunt is hun participa-
tie niet kleiner maar vaak veel groter dan die van doorsnee gezinnen. In het 
onderste segment van de samenleving nemen kostwinners periodiek of langdu-
rig genoegen met werkweken van 60 uur en meer; alleenstaande moeders com-
bineren heel vaak twee of meer banen met de opvoeding van hun kinderen – dit 
alles in arbeidsstatuten die vrijwel steeds precair zijn en voortdurend onder 
druk staan. Tien jaar kwalitatief stadsonderzoek in België en Nederland leerde 
ons dat (vooral in de grote steden) de bereidheid om steeds langer en steeds 
slechter beschermd te werken, is toegenomen.10 Die toegenomen participatie 
                                                           
10  We kunnen terugvallen op de vergelijking van materiaal uit diepte-interviews uit 

1994-1996 in Brusselse volkswijken en meer recent werk in Rotterdam (2003-2004), 
Dordrecht (2004) en Schiedam (2004-2005). Daarnaast maakten we gebruik van uit-
voerige kwalitatieve interviews met burgers, ambtenaren, wethouders en maatschap-
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wordt in het publieke debat steeds weer verzwegen, gerelativeerd en vaak ge-
problematiseerd in etnische of zelfs religieuze termen. Wie in deze wijken 
woont, praat en schrijft niet zoals het hoort; zijn of haar gedrag is doorgaans 
onbetamelijk; de cultuurconsumptie is ondermaats en zelfs ook het geloof. Het 
tast ook ons wetenschappelijk taalgebruik aan. In de armoedeliteratuur en in de 
vakbladen voor praktijkwerkers duikt de term onderklasse weer op met de as-
sociatie van de zeer gedateerde term culture of poverty – een begrip uit de An-
gelsaksische literatuur van de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw.  

De slecht gekende manieren waarop kwetsbare huishoudens bijdragen aan 
de samenleving, worden beter zichtbaar als we van binnen uit kijken naar ar-
moede en achterstelling. Hoe verdienen deze mensen bij? Aan welke informele 
economieën hebben ze deel? Waar feesten ze? Wat organiseren ze zelf (bij-
voorbeeld eigen onderwijs of huiswerkgroepen) en welke maatschappelijke 
bijdrage hebben deze initiatieven telkens? Welke feitelijke coalities smeden ze? 
Met welke tactieken vergroten bewoners de veiligheid van de lokale omgeving? 
Hoe gaan mensen om met lokale bestuurders bij het aandacht vragen voor en 
oplossen van problemen in de wijk? Hoe kijken ze zelf naar hun strategische 
vaardigheden daarbij? Hoe lossen bewoners zelf conflicten op in hun leefom-
geving en op welke wijze dragen ze daarmee bij aan gemeenschapsvorming? 
Op welke manier geven laagopgeleiden zelf invulling aan maatschappelijke 
doelen als de ‘integratie van etnische minderheden’, aan ‘leefbaarheid’, aan 
‘veiligheid van achterstandswijken’, aan ‘het vertrouwen tussen burger en 
overheid’ of de totstandkoming van een multi-culturele samenleving? Zoals een 
bewoner van een Londense achterstandswijk het uitdrukte tijdens een bijeen-
komst van actieve bewoners uit verschillende Europese landen: ‘We are the 
future of living in a multicultural society. And it is the marginal groups who are 
setting the example’ (Wagenaar 2005). De vrouw bedoelde met ‘we’ de zwarte 
en laag opgeleide gemeenschap met geringe kansen op de arbeidsmarkt, maar 
des te actiever in allerlei vormen van gemeenschapswerk en samenlevingsop-
bouw.  

Deze vragen noteren we niet als een liberale agenda die het (verder) afbou-
wen van voorzieningen kan verantwoorden, integendeel. Een nauwgezette stu-
die van de strategieën en tactieken die mensen inzetten bij de organisatie van 
hun dagelijkse omgeving, verschuift de focus naar het competentieregister, naar 
wat er in deze wijken allemaal gebeurt en wel degelijk ‘lukt’- dag in dag uit.11 

                                                                                                                                 
pelijke actoren in een onderzoek naar bewonersinitiatieven in drie Nederlandse wij-
ken in 2003.  

11  Vgl. Wagenaar, 2005, 18: “Dit onderzoek richt zich echter op de “software” van de 
wijkaanpak: de informele werkpraktijken die in de loop der tijd, al doende, tussen 
bewoners en gemeentebestuur zijn gegroeid om problemen te signaleren en aan te 
pakken en om het participatieve arrangement te ontwikkelen en gaande te houden. 
Niet alleen vormen de werkpraktijken de ervaringswereld van de betrokken, maar 
het is juist op dit, moeilijk grijpbare niveau, dat het creatieve moment van burgerbe-
stuur - de democratische school - het meest direct tot uitdrukking komt. Maar be-
langrijker is het dat inzicht in de praktijk van burgerbestuur ons helpt om te begrij-
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Het wonder is immers dat deze wijken zo goed functioneren, niet dat ze slecht 
functioneren. Dat de stadswijken in de grote Europese metropolen in feite zeer 
leefbaar zijn, doet niets af aan de criminaliteit, de onveiligheid en de last die 
stedelingen er aantoonbaar ondervinden. Maar dit probleemregister is in het 
publieke debat zo overheersend geworden, dat het sociale en culturele kapitaal 
onzichtbaar blijft. Allengs bestaat het ook niet meer voor de betrokkenen zelf. 
Het grote wantrouwen in de overheid en de aversie tegen ‘de politiek’ heeft ons 
inziens hier zijn antecedenten: deze stadsbewoners moeten hun grote inzet da-
gelijks verzoenen met de mindere zichtbaarheid ervan en dit in een omgeving 
waar de fysieke (woon)omstandigheden veel zwaarder zijn dan voor mensen uit 
de betere wijken en stadsdelen.  
 
Spangen als voorbeeld  

Het veldwerk in de wijk Spangen speelde zich af tussen juni 2003 tot september 
2004. In dezelfde periode schreef onder meer de Volkskrant enkele paginagrote 
artikelen over de drugsproblematiek in Rotterdam en ruime omgeving.12 Een 
driedelige reeks behandelde onder meer de groep overlastgevende verslaafden 
in de stad – “minstens 700 mensen” die zich overwegend in en aan de rand van 
de wijk zouden ophouden. Dit aantal werd voortdurend in de paginagrote stuk-
ken herhaald. In onze observaties kwamen wij deze aantallen nooit tegen. In de 
wijk zelf lokaliseerden wij een paar groepjes vaste gebruikers en dealers – 
hooguit enkele tientallen – en daarnaast de wisselende conjunctuur van gebrui-
kers van elders, maar ook deze groep bleef beperkt tot enkele tientallen. Uit alle 
verzamelde persknipsels, en met name uit de trits artikelen van de Volkskrant, 
komt dezelfde boodschap naar voren: de wijk blijft slechts leefbaar voor zover 
politie, maatschappelijk werkers en hulpverleners zich ermee inlaten. Bewoners 
doen zelf niets aan het drugsprobleem – zij zijn er het slachtoffer van. Opnieuw 
toont ons veldwerk het tegendeel. Mensen ervaren de drugswereld niet als iets 
dat buiten hen zelf staat, met veel gebruikers hebben ze zelfs een minimale en 
soms kameraadschappelijke band. Enkele keren stellen winkeliers 
(ex)gebruikers ook te werk, juist om hen uit ‘het circuit’ te houden.13 Er is kort-
om sprake van bewonerscompetenties − competenties omschreven zoals in het 
bedrijfsleven, namelijk het geheel aan vaardigheden en ‘knowhow’ die iemand 
moet hebben om complexe taken te vervullen, juist in situaties waarin vooraf 
geen probleemstelling en ondersteuning voorhanden is.  

 
Wie dagelijks met verslaafden dezelfde wijk deelt, spreekt – anders dan de pers − 
niet over hun gedrag maar over de mensen en de misère waarin ze moeten leven. Zo 

                                                                                                                                 
pen hoe participatie bijdraagt aan het omgaan met de dynamische complexiteit van 
maatschappelijke problemen.”  

12  De Volkskrant reeks begon op zaterdag 8 mei 2004; de journalist was Ron Meerhof.  
13  Het idee dat de drugswereld volledig buiten de lokale economie zou staan, wordt 

door meerdere insiders gerelativeerd. Een deel van de sociale cohesie bestaat uit een 
vaak semi-legale overlevingseconomie die zich over de gehele stad uitstrekt.  
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vertelt een Surinaamse: ‘Weet je wat er gebeurt als je junks ook goedendag zegt. De 
keren dat ik het gedaan heb, zie je een enorme vreugde op hun gezicht. Iemand sprak 
me later daarop aan. Het was vijf jaar geleden dat iemand haar gegroet had.’ Er is 
ook sprake van formele en informele tewerkstelling. ‘Er was een jongen die voor hij 
bij ons werkte op het slechte pad was. Hij heeft vijf jaar bij ons gewerkt en nu is hij 
echt goed bezig. Zijn broer zat helemaal in het circuit, die heeft mijn man heel hard 
aangepakt. Ze willen dan veel geld verdienen en elke dag komen werken. Maar mijn 
man zegt nee – kom maar om de andere dag.’ Deze Marokkaanse vrouw ergert zich 
eraan dat wijken met veel Marokkanen geassocieerd worden met drugs en verloede-
ring. Daarom stapt ze geregeld af op groepjes dealers en gebruikers: ‘Ik zeg dan: 
waarom doen jullie niets met jullie leven. Ga je hier staan tot aan jullie pensioen 
misschien? Of je wordt nog eens dood geschoten… Ze keken me aan en ze stonden 
allemaal te knikken. Ja, zeiden ze, je hebt gelijk mevrouw. Ik wou eigenlijk vaker 
met die jongens praten. Ik ben dan zo boos dat iedereen gewoon thuis blijft zitten! 
Ze weten dat hun kinderen buiten op straat rondslenteren. Wat doen die ouders?!’  
 
Ook als de onderzoeker vraagt naar ervaringen met onveiligheid, blijven bewoners 
nuanceren. Van de dealers zelf hebben ze – in tegenstelling tot vroeger – niet zoveel 
last meer. Een oudere man: ‘Gebruikers van buiten de wijk komen kopen en dan 
gaan die weer en de dealers zelf verdwijnen weer in die panden om zich verder te 
bevoorraden. Onderling hebben ze soms ruzie – schieten heb ik nog niet meege-
maakt – en dan lopen ze elkaar achterna. Dat zijn momentopnames. Ik zag eens zo’n 
kerel met een straatsteen in zijn handen een ander achtervolgen. Als ze hier op het 
stoepje willen gebruiken, dan tikt mijn vrouw tegen het raam en dan gaan ze weg. Ik 
heb nog nooit last gehad van die mannen. Hoelang staan ze daar nu al – tien jaar? Ga 
maar na, 15 jaar misschien.’ Iemand anders vertelt dat het samenleven met mogelij-
ke dealers en/of gebruikers nogal meevalt, mits ze voelen dat zij ook op straat niet 
de baas zijn: ‘Als het ’s zomers goed weer is, zitten wij met zijn allen op straat. Dan 
zie je de Antillianen over en weer lopen, maar aan de overkant. Ze zijn dan wat meer 
gedeisd. Ze merken dat we niet weggaan. Het is onze straat’. Het samen op straat 
zitten is in de beleving van de man een strategie die de omgeving aangenaam houdt. 
Ons inziens een competente praktijk.  
 

De overlast die men wel degelijk ervoer, had lang niet altijd met drugs of dea-
len te maken, maar soms met … slechte huisbazen!  

 
‘Als er weer een woning leegkomt, kiepert de eigenaar alle zooi door het raam: ijs-
kasten, meubels, de hele slaapkamer, alles wat te slecht is om aan de volgende door 
te verhuren. Dat bespaart hem de kosten voor de gemeentelijke vuilnisdienst. Op het 
binnenterrein lagen er op die manier vrachtwagens afval – al jarenlang.’ De bewo-
nersgroep die naast deze eigenaar woonde, slaagde erin de pers zo danig te bewer-
ken, dat het jarenlang vervuilde binnenterrein werd opgeruimd. De manier waarom 
men zich organiseerde, verliep goeddeels buiten het reguliere opbouwwerk. Een 
dergelijke bewonerspraktijk noemen we competent: pragmatisch en succesvol. Zelfs 
de bijkomende klachten (de overlast door drugsgebruik) daalden sterk na het op-
knappen van het binnenterrein. 
 

Competente bewonerspraktijken blijken dikwijls een veel breder effect te sorte-
ren dan het alleen maar oplossen van het oorspronkelijke probleem. Een grotere 
saamhorigheid, meer zelfbewustheid, het ontstaan van wederzijds begrip en 
vriendschap, het effectief leren omgaan met gemeenteambtenaren, een organi-
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satie opzetten en beheren, kortom, het soort democratische competenties en 
sociale kapitaal die in de literatuur altijd worden aangehaald als de opbrengsten 
van democratische participatie. (Warren, 1992; Healey & Madanipour, 2003)  

Bewoners zeggen telkens twee zaken die haaks staan op wat de pers zegt: 
(1) haal de overlast weg en niet de mensen, en (2) maak dat gebruikers mens-
waardig kunnen gebruiken, dan zijn ze ook voor de hulpverlening beter bereik-
baar.14 Het beleid dat formeel gevoerd wordt doet het tegendeel: (1) het jaagt de 
mensen op waardoor de overlast blijft en (2) het heeft te lang gewacht met het 
(opnieuw inrichten van) goede gebruiksruimtes. Kennelijk staat het beleid 
haaks op de expertise die zeker deze wijk ontwikkeld heeft omtrent het omgaan 
met risicovol gedrag. Het ‘van straat halen van verslaafden’ is een term die 
vandaag vooral politioneel wordt ingevuld: gebiedsontzegging, vrijwillige dan 
wel gedwongen opname en het steeds meer strafrechtelijk aanpakken van lang-
durige verslaving. In het huidige beleid van het Rotterdamse college lijkt het 
vanzelfsprekend en politiek noodzakelijk. In het veld hoor je iets anders: er is 
zo niet verwevenheid met dan toch betrokkenheid op (een deel van) de gebrui-
kersgroep.  

 
Een oudere man zegt: ‘Ik heb liever ook normale mensen. Maar het gebeurt. Je kunt 
het niet tegenhouden. Ik zelf, ik rook. Er zijn mensen die drinken. Het komt ook 
doordat mijn broertje verslaafd was. Aan drugs ja. Vier, vijf jaar geleden is hij ge-
storven. Hij had gewoon de verkeerde vrienden. Maar ik denk dat ik ook zonder die 
broer op dezelfde manier met die mensen was blijven omgaan. Mijn vrouw loopt 
gauw door als gebruikers mij een hand geven’. De man doet een belangrijke vast-
stelling wanneer hij zegt: ‘Het gebeurt, je kunt het niet tegenhouden’. Zou het niet 
moediger zijn om dat ook politiek te erkennen: verslaafden zullen zich eerder in de-
ze wijken ophouden dan in andere, we kunnen het niet tegenhouden. Een andere 
man zegt: ‘als ik een tijd met vakantie ben geweest en ik kom weer thuis, dan laat ik 
de hond uit en dan kom ik ze allemaal weer tegen: de Antillianen, de hoeren, … dan 
zeg ik in mezelf: ha, we zijn weer thuis! (…). Ze beloven koeien met gouden oren 
maar er gebeurt niets. Het is gewoon een gedoogzone – dat ze dat dan ook maar ge-
woon eens toegeven.’  

 
De spierballentaal die nu gebruikt wordt, vaak met het blijvend stempel als ach-
terstandsgebied, wekt vooral ergernis. Het stempel versterkt nog eens de erva-
ring van verlies, vooral voor oudere bewoners die de wijk nog kennen van voor 
1990:  

 
‘Ik zal het simpel zeggen: je haalt iemand een kroon van het hoofd en je zet hem een 
andere kroon terug. Dat doen ze met ons. We worden nog net niet bestempeld als 
crimineel’.  

                                                           
14  Collega-onderzoekers en basiswerkers merken terecht op dat het draagvlak voor 

gebruiksruimtes sinds 2000 danig is afgenomen. In het eigen onderzoekswerk zagen 
we vooral een uitputtingsslag tussen de bewonersinitiatieven en de formele drugs-
hulpverleners. Uiteraard waren er ook los daarvan mensen die sterk gekant waren 
tegen om het even welke vorm van buurt gebruiksruimtes, zowel voor als na het 
scharnierjaar 2000.  
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Omgaan met overlast is één ding; omgaan met het etiket achterstandswijk is 
iets heel anders. Vooral in Spangen leeft de ervaring dat ‘zij die het beeld bepa-
len’ niet echt om de wijk geven:  

 
‘Je ziet ze taartpunten eten in [het voetbalstadion] Sparta en zwaaien naar de dealers, 
terwijl ze hier nog niet de pleuris gedaan hebben. Drie jaar terug was er die NOS-
reportage, gefilmd met politiebewaking. Wat er dan op tv verschijnt, is precies het 
negatieve; het positieve hebben ze er allemaal uitgeknipt. Je wordt daar gewoon 
kwaad van. Waarom kan de politie niet dag in dag uit fouilleren maar zijn ze er wel 
voor die cameraploeg?!’  
 

Hoe zwakke definities macht kunnen verwerven 

Politieke strijd is altijd ook een strijd om definities. Een deel van de inzet is 
steeds de manier waarop maatschappelijke problemen worden geformuleerd. 
Een goed functionerende democratie heeft – aldus de politicologische en be-
stuurskundige handboeken – baat bij dit ‘debat’. We zien echter dat juist dit 
democratische debat onderhevig is aan tweedeling. In achterstandswijken ont-
dekken burgers keer op keer dat bepaalde probleemdefinities kennelijk wel en 
andere veel minder legitiem zijn. Het vergt dan heel wat doorzettingsvermogen 
en inventiviteit om de niet-legitieme opvattingen over wat er mis is met de wijk 
en over wat er wel werkt, voor het voetlicht te krijgen.  

Het Haagse Nachtpreventieproject in Schilderswijk West, biedt een goed 
voorbeeld. Janny Lispet, een van de initiatiefnemers, vertelt hoe ze maanden 
lang vergeefs bij de allerlei instanties aanklopte om de verloedering en de be-
dreigingen door drugsdealers aan de orde te stellen. In onderstaand fragment 
hebben we passages onderstreept waarin ze letterlijk aangeeft dat het inderdaad 
over waarneming en de definities van problemen en oplossingen gaat. Eén keer 
zegt een politieman letterlijk: ‘ja mevrouw, maar dat moet u anders zien’.  

 
Het is een jaar of elf geleden begonnen, nou, niet in deze vorm maar in een andere 
vorm. En de aanleiding daarvan was dat wij dus vonden dat de politie weinig aan de 
wijk deed en dat de wijk heel erg verloederde. Een deel werd gerenoveerd en afge-
broken en bij ons was het zo, daar zou ook gerenoveerd worden en afgebroken, al 24 
jaar lang, maar dat werd steeds uitgesteld. Dus de mensen deden niets meer aan hun 
huizen, of ze verhuisden. En wij kregen dus toen te maken met die gigantische ka-
mertjesverhuur van ik weet niet hoeveel stapelbedden in de kamer, en ook de wis-
selbedden van mensen die daar een gedeelte van de dag sliepen en het andere ge-
deelte illegaal werkten. Dus het probleem wat zich nu eigenlijk voordoet met de 
Bulgaren dat hebben wij natuurlijk 15 jaar geleden al meegemaakt met de Turken. 
… Wij vonden dus dat de politie erg weinig deed. Ik woonde in een vrij klein 
straatje, en op een gegeven moment had ik ineens drie koffieshoppen bij mij in de 
straat. En als wij dus buiten zaten dan werd je bedreigd als je te lang naar iemand 
keek, want dat wilden ze niet. Je moest maar……En dan ging je naar de politie, dan 
ging je aangifte doen maar dan zeiden ze…. dan lieten ze je eerst drie uur wachten, 
en dan zeiden ze ja mevrouw maar dat moet u anders zien. Ja en toen kwamen we 
erachter: zo van nou als ze nou bij ons in de straat zitten, dan kunnen ze dat in de ga-



De woorden weer bij de dingen brengen 

 

155

ten houden, want dan zit het niet ergens anders. En als je alles nou maar in die 
Schilderswijk dumpt, want wij waren zo’n beetje het afvoerputje van Den Haag had 
ik ook het idee, dan zat dat in één wijk. Die wijk had toch al een rotnaam, dus als je 
dat nou allemaal die zooi daar dumpte, dan kon je dat een beetje behappen en dan 
zat het natuurlijk niet naast jou. Maar ze vergaten wel dat wij hier woonden. En dan 
werd er tegen ons rustig gezegd van nou dan ga je toch verhuizen als je het niet naar 
je zin hebt. Toen dacht ik ja wat is dit?  
 

Wat Janny vervolgens onderneemt, vormt een klassiek voorbeeld van de com-
petenties die burgers ontwikkelen om een probleem aan te kaarten en aan te 
pakken. Janny en haar buren maken een zwartboek waarin de verloederde toe-
stand in de wijk plastisch wordt weergegeven. Ze nodigen de wethouder uit om 
ter plaatse te komen kijken hoe de wijk ervoor staat (deze neemt de uitnodiging 
aan) en ze leggen contact met de wijkagent. Die weet als geen ander hoe weer-
barstig de problemen in de wijk zijn. Wanneer de wijkagent Janny en haar me-
debewoners uitnodigt om eens samen met hem ’s nachts door de wijk te lopen, 
om te zien wat hij doet, is het idee voor het Nachtpreventieprojekt geboren.  

 
Competente bewonersstrategieën in de omgang met de overheid 

Uit de literatuur blijkt dat geslaagde voorbeelden van burgerparticipatie aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Een van de belangrijkste is dat het openbaar be-
stuur daadwerkelijk verantwoordelijkheid overdraagt aan burgers (Fung and 
Wright 2001). In de handelingsruimte die hiermee gecreëerd wordt ontwikkelen 
zich nieuwe democratische competenties. Zo observeerde Wagenaar dat bur-
gers uit achterstandswijken, indien ze werkelijk zeggenschap kregen over een 
bepaald maatschappelijk vraagstuk, een nuchtere pragmatische aanpak van het 
probleem tentoonspreidden. Pragmatisme vormde in feite een samenhangende 
probleemoplossingsstrategie, die zelf weer verschillende competenties omvatte 
zoals 1) het verwerven van kennis en informatie over het probleem, 2) het mo-
biliseren van uiteenlopende ‘middelen’, zoals kennis (experts, professionals) 
politieke steun, en de benodigde fondsen, 3) het bij elkaar brengen van ver-
schillende partijen, en 4) het transformeren van een probleem in een kans (Wa-
genaar, 2005: 44). 

Tevens bleek dat veel bewoners problemen en oplossingen niet als op zich 
zelf zien staan. Door de interviews loopt als een rode draad het besef van de 
samenhang van problemen, en vooral ook van de buurt- en wijkoverstijgende 
aard van veel vraagstukken (idem: 47). Dit botste regelmatig met de traditione-
le sectorale organisatie van het ambtelijke apparaat. En ten slotte benadrukken 
bewoners keer op keer het belang van een open, wederkerige communicatie 
met bestuurders (idem: 50). Daarbij gaat het zowel om de beschikbaarheid van 
communicatielijnen als de kwaliteit van de communicatie. Betrouwbaarheid is 
belangrijk. Bewoners verwachten dat de gemeente een betrouwbare partner is, 
maar willen zelf ook als een betrouwbare partner te boek staan. Wat de bewo-
ners betreft houdt betrouwbaarheid continuïteit in (het vermijden van een al te 
groot verloop onder bewoners) en een serieuze, zakelijke benadering (‘[De ge-
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meente] weet dat wij niet met allerlei loze kreten en onzin komen’). Van de 
gemeente wordt verwacht dat ze überhaupt reageert, dat er continuïteit onder de 
ambtenaren is, dat ze geïnformeerd en deskundig is en vooral dat ze de bewo-
ners serieus neemt. Iemand drie uur laten wachten voor een aangifte en dan te 
kennen geven dat deze geen schijn van kans maakt, is dodelijk voor het ver-
trouwen van de bewoner in de overheid, zoals we zagen in het interviewfrag-
ment. Maar ook simpele zaken zoals een groot verloop onder de ambtenaren die 
zich met een bepaalde kwestie bezig houden, worden als irritant ervaren.  

Daarnaast leggen bewoners de nadruk op een adequate conflicthantering en 
hoffelijke omgangsvormen. Wij troffen dikwijls een opmerkelijk volwassen 
benadering van conflicten aan. Bewoners zijn zich ervan bewust dat hun ge-
sprekken met gemeentefunctionarissen potentieel conflictueus zijn. De belan-
gen lopen dikwijls uiteen en het kost, vanuit hun perspectief, vaak moeite om 
gemeentefunctionarissen te overtuigen van de juistheid van hun observaties of 
standpunten. Conflict is derhalve niet te vermijden, en kan zelfs productief zijn 
omdat het uitnodigt de wederzijdse standpunten zo goed mogelijk te formule-
ren. Voorwaarde is wel dat je je gesprekspartner niet van je vervreemdt door 
bijvoorbeeld ‘op de man te spelen’.  

 
Zoals Janny het uitdrukt: ‘Je speelt het niet op de man, je speelt het op z’n werk. 
Want ik kan iemand heel erg aardig vinden, maar ik vind gewoon dat die een klote-
baan heeft. Dus na afloop ging ik net zo makkelijk met de mensen die ik even daar-
voor voor hun werk had staan af te kraken een pilsje drinken of een colaatje of iets 
dergelijks. En ik heb ook geleerd dat als je gewoon heel erg eerlijk bent en gewoon 
op een normale manier voor je mening uitkomt mensen het ook niet erg vinden. 
Maar je moet geen bedreigingen doen.’ De logica van een zakelijke, vriendelijke be-
nadering is gelegen in de continuïteit van de samenwerkingsrelatie en het wederzijd-
se vertrouwen dat gaandeweg ontstaat. Zoals een van de bewoners het uitdrukt: ‘Je 
(moet) altijd oppassen als je vandaag met iemand een conflict hebt dat je morgen 
weer met hem samen moet werken’.  
 

Het effect van goede omgangsvormen is overigens, zoals uit het voorgaande 
citaat blijkt, geen eenrichtingsverkeer. Het was bijvoorbeeld opvallend dat alle 
gemeentefunctionarissen die we over het Nachtpreventieproject spraken, spon-
taan de warmte en betrokkenheid van de beide initiatiefneemsters roemden.  

In deze volkse wijken geven bewoners in hoge mate zelf vorm aan hun om-
geving. Dat moet ook wel: veel van wat er gebeurt behoort tot de orde van het 
dagelijks leven dat ontsnapt aan het geplande ingrijpen. Deze feitelijke investe-
ring draagt ons inziens bij aan het functioneren van ons democratisch stelsel, 
mits professionals en bestuurders er beter mee om weten te gaan. Ons collectie-
ve begrip van openbaar bestuur is onvoldoende doordrongen van het belang van 
deze feitelijke en competente praktijken voor het functioneren van de heden-
daagse democratische samenleving. Zowel de bestuurlijke als de wetenschappe-
lijke wereld houdt zich nauwelijks bezig met de vraag hoe de alledaagse activi-
teiten van deze bewoners een voorwaarde vormen voor het welslagen van be-
leidsinterventies dan wel hoe dergelijke bewonerspraktijken de onvoorziene 
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effecten van beleid redresseren. Door de aandacht te richten op competent ge-
drag, zou dit gedrag weer zichtbaar kunnen worden, wetenschappelijk maar 
indirect ook maatschappelijk.  

 
Conclusie: naar tussentermen voor praktijk en beleid 

Wat zou er veranderen als de bijdrage van kwetsbare huishoudens weer zou 
meetellen in het politieke en sociaal-wetenschappelijke debat? Deze vraag 
overstijgt het bestek van dit artikel, maar we kunnen wel een aanzet geven. We 
doen dat aan de hand van twee kernbegrippen met een sterk legitimerende func-
tie. Het gaat over de termen ‘leefbaarheid’ en ‘sociale cohesie’. De twee be-
grippen hebben een grote reikwijdte en doen weinig recht aan de reële bijdrage 
die kwetsbare huishoudens wel degelijk hebben. Ons veldwerk toont juist aan 
hoe deze termen een rookgordijn optrekken en ons het zicht benemen op com-
petenties en praktijken in de wijk.  

 
Leefbaarheid is iets voor de betere wijken; de zooi wordt hier wel gedumpt  

Zowel in artikelen als op congressen over lokaal sociaal beleid zien we vaak dat 
geredeneerd wordt dat het onmogelijk is kwetsbare groepen op korte termijn 
economisch volwaardig te laten participeren en dat er daarom leefbaarheidpro-
gramma’s moeten worden opgezet. In de stedelijke vernieuwing gebeurt iets 
gelijksoortigs: in tijdschriften lees je gemopper over de massa nieuwe stadsno-
maden en het ontstaan van een ‘nieuwe onderklasse’ maar dat leidt kennelijk 
niet tot aanpassing van de bouw- en vernieuwingsopgave. Maar wie gebruikt nu 
eigenlijk de term ‘leefbaarheid’? Naar welke praktijken verwijst hij? In ons 
etnografisch materiaal komt het woord ‘leefbaarheid’ nooit spontaan ter sprake; 
als mensen beschrijven wat er in hun omgeving fout loopt, zijn ze altijd veel 
concreter. In de in wezen politieke analyse van Janny Lispet heeft “een afvoer-
putje” voor risicogroepen in probleemwijken het voordeel dat de betere buurten 
leefbaar zijn en blijven terwijl het lastiger samenleven wordt in de meer kwets-
bare buurten. Zo wordt het nooit verteld maar zo werkt het wél.  

Hoewel Janny over politiek praat, wordt haar analyse niet gauw overgeno-
men in de Tweede Kamer. De expertise die ervaren bewoners ontwikkelen 
vloeit niet vanzelf door naar de opbouw van democratische know how. In het 
onderzoek van Wagenaar zijn heel precieze vaardigheden en expertises aange-
duid die ervaren en volhardende bewoners(actie)groepen aan de dag leggen. 
Een verdere documentatie en ondersteuning van dit soort werk lijkt een van-
zelfsprekend minimum. Bestuurders, ambtenaren, ontwikkelaars en corporaties 
kunnen allen hun voordeel doen met degelijke praktijktheorie en met goede 
intermediaire platforms die deze volhardende bewoners een stem geven of on-
dersteunen.15 
                                                           
15  Eén van die platforms in wording lijkt ons het – van oorsprong Engelstalige – initia-

tief ‘R4R’, ‘Residents for Regeneration’, een netwerk van bewonersgroepen die on-
derling (en in Engeland tegen betaling) advies geven aan elkaar. Het netwerk heeft 
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Gekaapte woorden stoelen op verzwegen praktijken  

 
Waarom zijn cruciale termen uit de stedelijke vernieuwing zo slecht verankerd 
in de praktijken van de mensen en de wijken waar het over zou moeten gaan? 
De term leefbaarheid had aanvankelijk wél enige lokale betekenis maar raakte 
die sinds 2002 helemaal kwijt. De leefbaarheidpartijen en, later, Pim Fortuyn 
hebben de term losgeweekt van plaatselijke zorg en verantwoordelijkheid. 
Leefbaarheid verwijst sindsdien naar het inperken van onzekerheid en onvoor-
spelbaarheid en is als abstracte categorie ook in Vinexwijken of in Almere van 
toepassing. Vandaag de dag wordt de term steeds vaker gebruikt voor midden-
klassenwijken en voor heel exclusieve wijken. In het hagelnieuwe Paleiskwar-
tier achter het NS station in Den Bosch is de ondergrondse parkeergarage 
‘kolomvrij’ uit overwegingen van sociale veiligheid.16 Andere keren wordt 
‘leefbaarheid’ gebruikt voor meer restrictieve doeleinden, bijvoorbeeld voor het 
weren van kwetsbare groepen. Leefbaarheid is in enkele jaren tijd vooral een 
term van de modale en hogere middenklasse geworden. Het verwijst naar het 
politieke ressentiment over een multicultureel Nederland dat in deze groepen 
leeft en dat tot uitdrukking komt in de harde, ongevoelige taal waarin in de me-
dia over etnische minderheden wordt gesproken.  

Voor sociale cohesie geldt iets soortgelijks. Opnieuw de vaststelling dat 
bewoners zelf de term nauwelijks gebruiken, ook geen synoniemen ervan. Na-
tuurlijk – elkaar minimaal kunnen vertrouwen, niet vereenzamen, … dat alles 
speelt wel, maar cohesie? Samenhang? Het lijkt er juist op dat in deze wijken 
mensen het stadse leven goed in de vingers hebben en helemaal niet bij elkaar 
wensen te hokken. De ruimte voor ontmoeting is kennelijk níet de huiskamer, 
níet de vereniging en vaak ook niet het buurthuis. En hoe erg is dat dan? ‘So-
ciale samenhang’ of ‘cohesie’ heeft net als andere electoraal gevoelige woor-
den, een bewogen carrière achter de rug. Zeker in een stad als Rotterdam, gold 
de nadruk op sociale cohesie (en integratie) als politieke pasmunt voor de veel 
radicalere eis van ‘assimilatie’ die de ‘Leefbaren’ stelden. Op het niveau van de 
strategische beleidsvorming kan men blij zijn dat de eerste en niet de laatste 
term het gehaald heeft. Maar op het niveau van de dagelijkse stadspraktijken 
van Rotterdammers, ligt het natuurlijk anders. Turkse en Marokkaanse vrouwen 
zijn juist druk bezig met ‘assimilerend gedrag’, vaak met zeer ingenieuze stra-
tegieën. Ze storten zich in het nachtleven, sommigen hebben een bloeiend sek-
sueel leven, anderen blijven maagd omdat ze daar zelf (of uit liefde voor hun 
ouders) voor kiezen. Of zoals de jonge auteur Fouad Bouali ons vertelde: ‘Mos-
lim worden ze later wel, eerst nog flink genieten en later, als ik getrouwd ben of 

                                                                                                                                 
intussen ook een Europese, in Den Haag gestationeerde tak. Zie: www.r4r-
europe.com  

16  De term wordt door de bv Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier gebruikt in 
haar rondleidingen en de schriftelijke toelichting daarbij.  
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als ik kinderen heb, dan mag er verdieping komen’…17 De vrouwen die wij in 
ons veldwerk interviewden, mogen dan misschien wat minder uitvliegen, op-
vallend is dat hun stadsgebruik vrijwel altijd grootstedelijk is. Met de wijk heb-
ben ze niet zo heel veel. Ja, de familie (als die al in de wijk woont) en die twee, 
drie kennissen. Maar de fitness en de wekelijkse reünie met het vaste stel 
vriendinnen – het gebeurt bijna systematisch buiten de wijk.  

  
Neutrale termen voor neutrale praktijken: lokale geldigheid 

Waarschijnlijk is de term sociale cohesie niet zo relevant voor de manier waar-
op mensen met hun dagelijks omgeving omgaan. Die omgang toont wel ver-
banden en in die verbanden kun je samenhang ontwaren maar dat feitelijke 
stadsgebruik staat zowat haaks op wat de architecten van de term bedoeld heb-
ben. Het wijk- en stadsgebruik van de mensen die we interviewden, lijkt ver-
dacht veel op dat van andere hedendaagse stadsbewoners: kriskras, op een 
schaal die grootstedelijk is en vaak ruimer, kennelijk ongebonden en vaak wis-
selend naargelang de baan, de partner of een andere ingrijpende gebeurtenis. 
Het speelt zich in eerste instantie niet in de wijk af; het leidt niet per se tot meer 
vertrouwen met de directe buren.  

Het is handiger om cohesie helemaal te vergeten – ook deze term lijkt ons te 
zeer besmet – en te kijken naar stadsgebruik als een beschrijvende, neutrale 
categorie. Wat ‘doet’ het stadsgebruik van die tienduizenden mensen met de 
stad? Zo bekeken zien we opeens toch vormen van samenhang, maar hele ande-
re. Jonge allochtonen zijn vaak heel erg goed in het combineren van een dubbel 
stadsgebruik. Ze leven in de stad van de familie (de ouders, ooms en tantes) en 
de familie van de vrienden, de schoolkameraden, de maten van de straat. Elke 
wereld heeft zijn codes, routes en routines. Zodra je de werelden beschrijft, 
lijken ze gescheiden en voor wie dat wil, is dat problematisch. Maar in de we-
reld van het dagelijks leven zelf, is dat helemaal geen probleem. Het gelijktijdig 
naast elkaar bestaan – juxtapositie – is een veel groter goed dan integratie. Vrij-
wel alle geïnterviewden zijn meer met distantie bezig dan met cohesie. Ze zoe-
ken bewust naar plekken waar de vertrouwde buurtbewoner niet al te nadrukke-
lijk aanwezig is. Hun feitelijk stadsgebruik geeft beter aan wat richtinggevend 
is voor hun ervaring van maatschappelijke samenhang dan de zoektocht naar 
sociale verbanden waarvan wij eerst zelf – bijvoorbeeld als onderzoekers – de 
termen bepaald hebben.  

                                                           
17  We gaan niet verder in op de psychologische en familiale drama’s die vaak schuil 

gaan en die deze wervelende verhalen. Belangrijker lijkt ons dat Marokkaanse en 
Turkse vrouwen zelf aangeven dat familiaal geweld geproblematiseerd moet worden 
(in elke gemeenschap) maar dat dit niet verder als alibi kan dienen om de seksuali-
teit van moslimvrouwen en de islamitische cultuur verder verdacht te maken. Deze 
keuze was duidelijk te horen op het Amsterdamse vrouwenfestival op 24 en 25 sep-
tember 2005 (zie www.women-inc.nl). 
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