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Vertrouwen 

 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau beschrijft om de twee jaar in het 
rapport 'De Sociale Staat van Nederland' hoe het met het vertrouwen van 
Nederlanders gesteld is. Daarbij wordt onder andere onderscheid 
gemaakt tussen het vertrouwen in de medemens, ook wel het sociale 
vertrouwen genoemd, en het vertrouwen in het parlement. Beide soorten 
van vertrouwen worden uitgedrukt in een percentage: hoe hoger het 
percentage, des te meer vertrouwen. In de figuur wordt het vertrouwen 
van Nederlanders in het jaar 2008 vergeleken met dat van andere 
Europeanen. Je kunt bijvoorbeeld aflezen dat in Italië het sociale 
vertrouwen 30% bedroeg. 
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In de figuur is af te lezen hoe groot in Nederland het vertrouwen in het 
parlement was. In sommige van de overige landen was het vertrouwen in 
het parlement groter. 
Bepaal in hoeveel procent van de 
 
Schrijf de namen op van alle landen w
was dan het vertrouwen in het parlement. 
 
 
 

1 overige landen dit het geval was. 3p 

2 aar het sociale vertrouwen groter 3p 
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Om het sociale vertrouwen van een land te bepalen, laten onderzoekers 
mensen kiezen welke van de volgende drie uitspraken het best bij hen 
past: 
 

(a) De meeste mensen zijn te vertrouwen. 
(b) Men kan niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen. 
(c) Ik ben het niet met (a) eens en ook niet met (b). 

 
Het percentage Nederlanders dat uitspraak (a) kiest, geeft het sociale 
vertrouwen van Nederland weer. 
 
In een bepaalde gemeente in Nederland hoopt men dat het sociale 
vertrouwen hoger ligt dan het percentage dat voor heel Nederland geldt. 
Om dit te onderzoeken legt de gemeente de bovenstaande uitspraken aan 
25 willekeurig gekozen inwoners voor. 
Ga ervan uit dat in deze gemeente het sociale vertrouwen niet anders is 
dan het sociale vertrouwen in Nederland, zoals aangegeven in de figuur. 
Bereken de kans dat minstens 80% van de ondervraagden voor 
uitspraak (a) kiest. 
 
 
 
 

3 6p 
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