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Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen
onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes
variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over
het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van
2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan
een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70
procent van de panelleden.

…………………………………………………………………………………………………………………………

‘Eindoordeel kabinet Rutte II’
11 februari 2017

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 34.941 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het
onderzoek vond plaats van 2 tot en met 9 februari 2017. Het onderzoek is na weging
representatief voor zes variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Lisette van Vliet:
lisette.van.vliet@eenvandaag.nl
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1. Samenvatting
Kabinet krijgt eindcijfer 5
Dijsselbloem beste minister

Het kabinet Rutte II krijgt een kleine onvoldoende: vier op de tien (38%) vinden dat het
kabinet zijn werk goed heeft gedaan, maar 60 procent vindt van niet. Dat blijkt uit een
onderzoek onder 35.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Als gemiddeld eindcijfer
krijgt de regeringsploeg van Rutte dan ook een 5,0.
Bij de start van Rutte II kon de ministersploeg nog rekenen op 42 procent vertrouwen. Na
vier jaar regeren is dat nu 27 procent. Het dieptepunt was Prinsjesdag 2013, toen het
vertrouwen na miljardenbezuinigingen op slechts 14 procent lag.
Economie goed aangepakt
De ministersploeg zal de geschiedenisboeken ingaan als het kabinet dat Nederland uit de
economische crisis heeft gehaald. Van alle thema's die deelnemers voorgelegd kregen,
vinden mensen dat de economie (37%) het beste is aangepakt. Veel deelnemers vinden
het moeilijk nog een succes van het kabinet te benoemen en daarom eindigt 'weet niet'
(27%) op nummer 2. Als derde terrein dat het kabinet goed aangepakt heeft, staat
'werkloosheid' (23%).
Dijsselbloem beste minister
Minder moeite hebben mensen met het benoemen van de terreinen die het kabinet het
slechtst heeft aangepakt: duidelijk op nummer 1 eindigt de gezondheidszorg (42%). Veel
ondervraagden noemen hierbij de decentralisatie van de zorg en de verhoging van het
verplichte eigen risico. De aanpak van de vluchtelingenstroom eindigt op nummer 2 (35%)
en het Oekraïne referendum (34%) op nummer 3.
Van alle ministers heeft Dijsselbloem het volgens zeven op de tien (69%) het allerbeste
gedaan. Hennis-Plasschaert (56% goed gedaan) en Koenders (51% goed gedaan) maken
de top-3 compleet. Premier Rutte eindigt van alle ministers op plek zes (38%), Plasterk en
Blok eindigen onderaan.
'Respect' rode draad in verkiezingscampagne
Waar in 2012 nog de bevoegdheden voor EU, steun aan Griekenland en de economische
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crisis speerpunten van de verkiezingscampagne waren, is nu het thema 'zorg' volgens zes
op de tien (60%) het belangrijkste thema. Verder worden veelgenoemd 'normen en
waarden' (30%), 'vluchtelingen' (30%) en 'armoede' (27%).
Opvallend is dat veel mensen in hun uitleg het woord 'respect' gebruiken: respect voor
ouderen, respect voor andersdenkenden, respect voor de Nederlandse normen en
waarden.

4

2. Oordeel kabinet en minister-president
Hoeveel vertrouwen heeft u in kabinet Rutte II?
Veel vertrouwen:

27%

Weinig vertrouwen:

72%

Weet niet / geen mening:

1%

Het kabinet Rutte II trad aan op 5 november 2012.
Hoe vindt u dat het kabinet Rutte II het gedurende de hele regeerperiode heeft
gedaan?
Goed:

39%

Niet goed:

60%

Weet niet / geen mening:

1%

Als u het kabinet Rutte II een eindcijfer mag geven voor de gehele
regeerperiode, welk cijfer zou dit dan zijn?
U kunt een cijfer invullen tussen de 0 en 10, met maximaal 1 cijfer achter de komma.
Gemiddeld cijfer: 5,0
Aanpak kabinet
We leggen u nu een rijtje met thema's voor. Graag horen wij van u welke thema's het
kabinet wat u betreft goed heeft aangepakt, en op welke terreinen het kabinet het minder
goed gedaan heeft.
Als u kijkt naar onderstaande thema's:
Welk thema / welke thema's heeft het kabinet Rutte II wat u betreft het best
aangepakt?* U mag maximaal drie antwoorden aankruisen.
Top-3:
1. Economie (38%)
2. Weet niet (28%)
3. Werkgelegenheid (23%)
*Zie bijlage voor alle antwoordopties die zijn voorgelegd.
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Als u kijkt naar onderstaande thema's:
Welk thema / welke thema's heeft het kabinet Rutte II wat u betreft het slechtst
aangepakt?* U mag maximaal drie antwoorden aankruisen.
Top-3:
1. Gezondheidszorg (42%)
2. Vluchtelingen (35%)
3. Oekraïne referendum (34%)
*Zie bijlage voor alle antwoordopties die zijn voorgelegd.
Hoe vindt u dat Mark Rutte het heeft gedaan als minister-president van kabinet
Rutte II?
Goed:

40%

Niet goed:

60%

Weet niet / geen mening:

0%

Als u Mark Rutte een eindcijfer mag geven in zijn functie als minister-president
voor de regeerperiode van het kabinet Rutte II, welk cijfer zou dit dan zijn?
U kunt een cijfer invullen tussen de 0 en 10, met maximaal 1 cijfer achter de komma.
Gemiddeld cijfer: 4,9
Minister-president Rutte heeft al aangegeven dat hij graag leiding zou willen geven aan
een volgend kabinet, 'kabinet Rutte III'.
In hoeverre zou u het acceptabel vinden als Mark Rutte voor de derde keer
minister-president wordt van Nederland?
Wel acceptabel:

31%

Niet acceptabel:

62%

Weet niet / geen mening:

6%
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3. Oordeel coalitiepartners
Hoe vindt u dat de PvdA het heeft gedaan als regeringspartij in het kabinet Rutte
II?
Goed:

23%

Niet goed:

74%

Weet niet / geen mening:

3%

Als u de PvdA een rapportcijfer zou mogen geven voor de rol die de partij
gespeeld heeft in het kabinet Rutte II, wat voor cijfer zou dat dan zijn?
U kunt een cijfer geven tussen de 0 en 10, met één cijfer achter de komma.
Gemiddeld cijfer: 4,3
De volgende vraag is alleen gesteld aan de mensen die eerder aangegeven hebben in
2012 bij de landelijke verkiezingen PvdA te hebben gestemd, N = 6.846
Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende stelling:
‘Ik heb, gezien de regeerperiode, spijt van mijn stem op de PvdA.’
Mee eens:

46%

Mee oneens:

50%

Weet niet / geen mening:

4%

Hoe vindt u dat de VVD het heeft gedaan als regeringspartij in het kabinet Rutte
II?
Goed:

35%

Niet goed:

64%

Weet niet / geen mening:

1%

Als u de VVD een rapportcijfer zou mogen geven voor de rol die de partij
gespeeld heeft in het kabinet Rutte II, wat voor cijfer zou dat dan zijn?
U kunt een cijfer geven tussen de 0 en 10, met één cijfer achter de komma.
Gemiddeld cijfer: 4,6
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De volgende vraag is alleen gesteld aan de mensen die eerder aangegeven hebben in
2012 bij de landelijke verkiezingen VVD te hebben gestemd, N = 6.182
Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende stelling:
‘Ik heb, gezien de regeerperiode, spijt van mijn stem op de VVD.’
Mee eens:

37%

Mee oneens:

58%

Weet niet / geen mening:

5%

Welke coalitiepartij heeft volgens u de meeste invloed gehad op het
regeringsbeleid?
VVD:

62%

Beide partijen hebben ongeveer evenveel invloed gehad:

24%

PvdA:

8%

Weet niet / geen mening:

6%
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4. Beoordeling ministers en oppositieleider
Hoe hebben onderstaande (huidige) ministers het wat u betreft gedaan?
1. Dijsselbloem (69% goed gedaan)
2. Hennis-Plasschaert (56% goed gedaan)
3. Koenders (51% goed gedaan)
4. Schultz van Haegen (42% goed gedaan)
5. Ploumen (41% goed gedaan)
6. Schippers (40% goed gedaan)
6. Rutte (40% goed gedaan)
8. Asscher (35% goed gedaan)
8. Kamp (35% goed gedaan)
10. Bussemaker (33% goed gedaan)
11. Plasterk (28% goed gedaan)
12. Blok (27% goed gedaan)
Wie was volgens u deze regeerperiode de leider van de oppositie in de Tweede
Kamer?
Top-3:
1. Alexander Pechtold (33%)
2. Geert Wilders (28%)
3. Jesse Klaver (8%)
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5. Verkiezingsthema’s
We leggen u nu een rijtje met thema's voor.
Welk thema / welke thema's zouden wat u betreft een hoofdrol moeten spelen in
de verkiezingscampagne?*
U kunt maximaal vijf antwoorden aankruisen.
Top-5:
1. Gezondheidszorg (60%)
2. Normen en waarden (35%)
3. Armoede (33%)
4. Werkgelegenheid / vluchtelingen (32%)
5. Onderwijs (31%)
*Zie bijlage voor alle antwoordopties die zijn voorgelegd.
We leggen u nu hetzelfde rijtje met thema's voor. Los van welk thema u belangrijk vindt:
Welk thema / welke thema's zijn voor u doorslaggevend bij het bepalen van uw
stem voor de landelijke verkiezingen?*
U kunt maximaal vijf antwoorden aankruisen. Als u niet van plan bent te gaan stemmen,
kunt u dat onderaan aangeven.
Top-5:
1. Gezondheidszorg (51%)
2. Normen en waarden / vluchtelingen (30%)
3. Armoede (27%)
4. Pensioenen (25%)
5. Nederlandse identiteit / werkgelegenheid (24%)
*Zie bijlage voor alle antwoordopties die zijn voorgelegd.
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Bijlage
De antwoordopties bij de volgende vraag zijn random aan de deelnemers getoond.
Als u kijkt naar onderstaande thema's:
Welk thema / welke thema's heeft het kabinet Rutte II wat u betreft het best
aangepakt? U mag maximaal drie antwoorden aankruisen.
Armoede
Referendum Oekraïne
Pensioenen
Buitenlandse zaken
Onderwijs
Gezondheidszorg
Terrorisme
Criminaliteit
Economie
Milieu en duurzaamheid
Europese samenwerking
Cultuur
Werkgelegenheid
Woningmarkt
Vluchtelingen
Integratie
Ander thema, namelijk:
Weet niet / geen mening
De antwoordopties bij de volgende vraag zijn random aan de deelnemers getoond.
Welk thema / welke thema's zouden wat u betreft een hoofdrol moeten spelen in
de verkiezingscampagne?
Armoede
Defensie
Pensioenen
Buitenlandse zaken
Onderwijs
Gezondheidszorg
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Terrorisme
Criminaliteit
Economie
Milieu en duurzaamheid
Europese samenwerking
Cultuur
Werkgelegenheid
Woningmarkt
Vluchtelingen
Integratie
Normen en waarden / fatsoen
Nederlandse identiteit
Ander thema, namelijk:
Weet niet / geen mening
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