Onderzoek: Politicus van het Jaar
Publicatiedatum: 16 december 2016
Over dit onderzoek
JijVandaag, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 5.000 jongeren van 12 tot en met 24
jaar. Aan dit online onderzoek, dat van 6 tot 16 december werd gehouden, deden 1.186
jongeren mee.
De uitslag van de peiling is na weging representatief voor vier variabelen, namelijk leeftijd,
geslacht, opleidingsniveau en spreiding over het land.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Schepers:
anne.schepers@eenvandaag.nl en 035-6715831.

Samenvatting
Met een kwart van de stemmen (25%) kiezen Nederlandse jongeren GroenLinks-voorman
Jesse Klaver tot Politicus van het Jaar 2016. Dat blijkt uit onderzoek van JijVandaag, het
jongerenpanel van EenVandaag. Nieuwsvlogger Tim Roelofs, het gezicht van JijVandaag,
reikte Klaver vandaag de prijs uit in de tweewekelijkse nieuwsvlog op zijn YouTube-kanaal
TimVandaag.
Met veertien procent van de stemmen werd Geert Wilders (PVV) tweede. Premier Mark
Rutte (VVD) werd met zes procent van de stemmen derde in de verkiezing tot jongerenPoliticus van het Jaar. Aan het onderzoek deden 1.186 jongeren met leeftijden tussen de 12
en 24 jaar mee.
Ook in 2015 kozen de jongeren Klaver als hun Politicus van het Jaar. Jongeren die in 2016 op
Jesse Klaver hebben gestemd, zeggen het vooral belangrijk te vinden dat hij een jonge
politicus is. Door zijn uitstraling en ideeën voelen ze zich als jongeren meer
vertegenwoordigd in de politiek dan door andere politici. Zestien procent van de
deelnemers ziet in Klaver dan ook een goede premier; net zoveel jongeren kiezen voor Mark
Rutte (16%) of D66-voorman Alexander Pechtold (15%). Sybrand Buma (CDA) wordt het
minst gezien als geschikte premier voor Nederland (3%).
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Ongeacht je politieke voorkeur: als je kijkt naar het jaar 2016, wie vond je dan de beste
politicus van het jaar?
Hieronder staat een lijst van 25 politici die het afgelopen jaar de meeste aandacht hebben
gehad, op alfabetische volgorde. Als je geen favoriet hebt of geen van deze politici kent, vul
dan ‘geen van bovenstaande’ in.
Khadija Arib (voorzitter Tweede Kamer, PvdA)

4%

Lodewijk Asscher (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA)

2%

Sybrand Buma (fractievoorzitter CDA)

0%

Klaas Dijkhoff (staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, VVD)

2%

Pia Dijkstra (Tweede Kamerlid, D66)

2%

Jeroen Dijsselbloem (minister van Financiën, PvdA)

2%

Jeanine Hennis-Plasschaert (minister van Defensie, VVD)

2%

Jesse Klaver (fractievoorzitter GroenLinks)

25%

Bert Koenders (minister van Buitenlandse Zaken, PvdA)

1%

Henk Krol (fractievoorzitter 50Plus)

0%

Tunahan Kuzu (lijsttrekker DENK)

1%

Ancilla van der Leest (lijsttrekker Piratenpartij)

1%

Pieter Omtzigt (Tweede Kamerlid, CDA)

1%

Alexander Pechtold (fractievoorzitter D66)

4%

Martin van Rijn (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, PvdA)

0%

Emile Roemer (fractievoorzitter SP)

1%

Jan Roos (lijsttrekker VNL)

2%

Mark Rutte (minister-president, VVD)

6%

Diederik Samsom (fractievoorzitter PvdA)

0%

Edith Schippers (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VVD)

1%

Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie)

1%

Kees van der Staaij (fractievoorzitter SGP)

3%

Marianne Thieme (fractievoorzitter Partij voor de Dieren)

1%

Geert Wilders (fractievoorzitter PVV)

14%

Halbe Zijlstra (fractievoorzitter VVD)

1%

Anders

2%

Geen van bovenstaande

21%
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Hier kun je toelichten waarom je deze politicus als Politicus van het Jaar 2016 hebt
gekozen:
Over winnaar Jesse Klaver:
“Als ik zou mogen stemmen zou ik op GroenLinks stemmen en ik vind dat Jesse Klaver een
heel goed is voor Nederland.”
“Een jonge politicus die durft te dromen! Iemand met visie. Nog niet verzuurd.”
“Eens wat anders dan zo'n oude lul in de Kamer.”
“Heeft ideeën om zaken beter te maken, roept niet alleen maar dat alles slecht is. Daarnaast
heeft hij een houding die veel jongeren zal aanspreken.”
“Jesse Klaver laat duidelijk merken dat hij niet zomaar iets roept (zoals bijvoorbeeld Donald
Trump wel doet). Dit maakt dat ik hem een sterke politicus vind, die zijn mening goed kan
onderbouwen.”
“Jesse straalt hoop uit en meer vertrouwen in de politiek en laaat zien dat het partijsysteem
nog niet nutteloos is.”
Over drie maanden zijn er nieuwe verkiezingen. Het kabinet dat nu regeert bestaat uit de
politieke partijen VVD en PvdA. Het kabinet Rutte-II, zoals het officieel heet, heeft vier jaar
geregeerd.
Hoe vind jij dat het kabinet-Rutte II het de afgelopen vier jaar heeft gedaan?
Heel goed

4%

Redelijk goed

26%

Niet goed en niet slecht

39%

Redelijk slecht

15%

Heel slecht

11%

Weet niet/geen mening

5%

Waarom vind je dat? Hieronder kun je uitleg geven:
“Ze hebben vier jaar afgemaakt. Mogelijke crises zijn verholpen door elkaar voordelen te
geven en te gunnen. Echter had het leenstelsel nooit ingevoerd mogen worden, hierbij ben
ik al een tij de hoop op een gewenste toekomst (zowel persoonlijk als maatschappelijk)
verloren.”
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“Alles kan beter. Ik geloof niet zozeer in het beleid van beide partijen. Lovenswaardig dat ze
het vier jaar hebben volgehouden maar het was vaak toch een hele zoektocht. Vooral veel
ergernissen over diverse ministers en staatssecretarissen met wilde plannen die onnodig
geld kostten.”
“Deze coalitie heeft te weinig gedaan om de tweedeling in onze samenleving te bestrijden
en om van onze grijze stroomvoorziening af te komen. In plaats van dat onze overheid
verantwoordelijkheid neemt, schuift ze deze weer door naar de gemeenten. Dit maakt alles
ingewikkeld, onoverzichtelijk en oneerlijker.”
“De economie groeit en ik heb weer een baan.”
“Er werd heel veel beloofd en veel naar het volk geluisterd, maar met beide werd amper wat
gedaan.”
“Ik heb er niet veel van gemerkt.”
“Wat mij betreft hebben ze het heel erg slecht gedaan. De VVD is heel erg link geworden
sinds de coalitie met de PvdA en hebben Nederland afgebroken. Zo hebben ze de zorg
enorm uitgekleed. Maar ook spelen diversen falen zoals MH17 en het Oekraïne-referendum
een grote rol. Ze zijn pro-Europa en om het gewone Nederlandse volk lijken ze nauwelijks te
geven. Tijdens de vluchtelingencrisis afgelopen jaar stonden de poorten naar ons mooie
land wagenwijd open. En ze bleven open. Zij zijn verantwoordelijk voor wat ze ons mooie
land hebben gedaan, namelijk duizenden islamitische vluchtelingen ons land inlaten. En dat
zal ik ze nooit vergeven.”
“Dit is een land met veel verschillende meningen en daarom is het moeilijk te besturen. De
hele regering heeft laten zien dat ze dit land kunnen besture! Ook hebben ze ons uit de
crisis gekregen. Nederland is weer een sterk land met een sterke economie en dat hebben
wij te danken aan dit kabinet.”

5

Op dit moment is Mark Rutte de minister-president of ‘premier’ van Nederland.
Ongeacht je politieke voorkeur: wie is volgens jou het meest geschikt om in 2017 de
nieuwe premier van Nederland te worden?
Hieronder staat een lijst van lijsttrekkers van de zeven politieke partijen die op dit moment de
meeste zetels in de Tweede Kamer hebben. Omdat de PvdA een verkiezing houdt wie er
lijsttrekker van de partij mag worden, staan er twee PvdA-ers op de lijst. Als je geen favoriet
hebt of geen van deze politici kent, vul dan ‘geen van bovenstaande’ in.
Lodewijk Asscher (PvdA)

9%

Sybrand Buma (CDA)

3%

Jesse Klaver (GroenLinks)

16%

Alexander Pechtold (D66)

15%

Emile Roemer (SP)

6%

Mark Rutte (VVD, huidige premier)

16%

Diederik Samsom (PvdA)

2%

Geert Wilders (PVV)

14%

Anders

5%

Geen van bovenstaande

14%
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Psst, best begrijpelijk als je niet precies weet wie alle van de 25 politici zijn die op de lijst
voor beste politicus van het jaar staan. Kruis hieronder alle politici aan die je NIET kent:
Ik ken ze alle 25 niet

3%

Khadija Arib (voorzitter Tweede Kamer, PvdA)

46%

Lodewijk Asscher (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA)

11%

Sybrand Buma (fractievoorzitter CDA)

15%

Klaas Dijkhoff (staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, VVD)

39%

Pia Dijkstra (Tweede Kamerlid, D66)

53%

Jeroen Dijsselbloem (minister van Financiën, PvdA)

11%

Jeanine Hennis-Plasschaert (minister van Defensie, VVD)

23%

Jesse Klaver (fractievoorzitter GroenLinks)

14%

Bert Koenders (minister van Buitenlandse Zaken, PvdA)

24%

Henk Krol (fractievoorzitter 50Plus)

19%

Tunahan Kuzu (lijsttrekker DENK)

38%

Ancilla van der Leest (lijsttrekker Piratenpartij)

72%

Pieter Omtzigt (Tweede Kamerlid, CDA)

66%

Alexander Pechtold (fractievoorzitter D66)

7%

Martin van Rijn (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, PvdA)

49%

Emile Roemer (fractievoorzitter SP)

11%

Jan Roos (lijsttrekker VNL)

35%

Mark Rutte (minister-president, VVD)

3%

Diederik Samsom (fractievoorzitter PvdA)

3%

Edith Schippers (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VVD)

13%

Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie)

51%

Kees van der Staaij (fractievoorzitter SGP)

41%

Marianne Thieme (fractievoorzitter Partij voor de Dieren)

23%

Geert Wilders (fractievoorzitter PVV)

3%

Halbe Zijlstra (fractievoorzitter VVD)

22%

Ik ken ze alle 25 wel

10%
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