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Summary in Dutch 

Beschouwingen over het functioneren van hedendaagse Westerse democratieën 
hebben gedurende de afgelopen decennia een aantal belangrijke ontwikkelingen 
gesignaleerd. Eén van deze trends is de toegenomen volatiliteit (veranderlijkheid) van 
de partijvoorkeuren van burgers. Dientengevolge zijn de uitslagen van verkiezingen 
ook steeds volatieler geworden (waarmee grote schommelingen bedoeld worden in het 
behaalde aantal stemmen/zetels per partij ten opzichte van de vorige verkiezingen). 
Tegelijkertijd luiden wetenschappers ook de noodklok over een dalend niveau van 
steun voor politieke instituties en een (oprukkend) wantrouwen ten aanzien van 
politieke ambtsdragers in veel Westerse democratieën. Gezien de gelijktijdige opkomst 
van deze twee ontwikkelingen is het niet vreemd dat politicologen getracht hebben 
om deze trends aan elkaar te relateren. 

Terwijl verschillende onderzoeken suggereren dat politiek wantrouwen het 
switchen van stemvoorkeur inderdaad in de hand werkt, zijn er ook genoeg studies 
die niet zo’n verband hebben gevonden. Verder is het ook nog grotendeels onduidelijk 
welk effect verkiezingsuitslagen op hun beurt hebben op het vertrouwen in de politiek 
na afloop van een verkiezing. Er is vaak gesuggereerd dat volatiele uitslagen het 
vertrouwen in de politiek ondermijnen omdat de interacties tussen partijen in het 
parlement en in de regering minder stabiel en onvoorspelbaarder worden bij continu 
wisselende zetelverdelingen van partijen. Indien dit waar is dan zou afnemende 
steun/vertrouwen zowel een oorzaak als een gevolg van volatiliteit kunnen zijn. Een 
dergelijk causaal patroon is echter nog niet onderzocht in empirische studies. 

De causale relaties tussen steun/vertrouwen enerzijds en electorale volatiliteit 
anderzijds worden dus nog niet volledig begrepen. Wanneer het gaat om het effect 
van vertrouwen op het switchen van stemvoorkeur onder individuen dan signaleer ik 
in dit proefschrift drie tekortkomingen in de huidige stand van de literatuur. Ten 
eerste nemen bestaande onderzoeken zelden in ogenschouw dat het zeer waarschijnlijk 
is dat - naast de wisselende stemvoorkeuren van burgers – ook het politieke 
vertrouwen zelf onderhevig is aan fluctuaties over tijd als een gevolg van continue 
evaluaties van de prestaties van politieke actoren. Dat het effect van vertrouwen op 
veranderlijke stemvoorkeuren dus een dynamische component kan hebben wordt tot 
op heden theoretisch niet altijd erkend. En zelfs wanneer dit wel erkend wordt, dan 
zijn empirische studies zelden methodologisch in staat gebleken om een dergelijk effect 
te isoleren. Een tweede tekortkoming in bestaande studies is dat deze er meestal geen 
rekening mee houden dat de effecten van vertrouwen op wisselende stemvoorkeuren 
kunnen variëren onder de aanhangers van verschillende soorten politieke partijen. Het 
is goed mogelijk dat het effect van vertrouwen op de veranderlijkheid van 
stemvoorkeuren anders verloopt onder de supporters van populistische partijen dan 
onder de supporters van gevestigde (niet-populistische) partijen. Ten derde is het niet 
altijd duidelijk of verschillende subtypes van steun/vertrouwen (variërend van 
vertrouwen in specifieke politieke actoren en instituties tot vertrouwen in meer 
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 diffuse/abstracte politieke objecten zoals de onderliggende principes waarop een 
democratie gefundeerd is) verschillende onafhankelijke effecten hebben op 
veranderlijke stemvoorkeuren. Dit komt met name doordat het conceptuele 
onderscheid tussen verschillende soorten steun niet altijd systematisch wordt 
toegepast in empirische studies die onderzoek doen naar de relatie. Een vierde 
tekortkoming in de huidige literatuur is het al genoemde nog niet onderzochte effect 
van volatiele verkiezingsuitkomsten op het gemiddelde niveau van vertrouwen in een 
land. 

In dit proefschrift heb ik in ieder van de vier empirische hoofdstukken één van deze 
vier tekortkomingen aangepakt. Door het toepassen van een striktere conceptualisatie 
van verschillende soorten politiek vertrouwen, het inbrengen van nieuwe theoretische 
argumenten, het aanboren van nieuwere en uitgebreidere databronnen, het gebruiken 
van meer geavanceerde statistische methoden, en het bestuderen van nog niet 
onderzochte vragen, had ik de mogelijkheid (nieuwe) theoretische verwachtingen over 
de vertrouwen-volatiliteit relaties empirisch te testen aan de hand van betere data en 
de strengst mogelijke empirische toetsen. Gezamenlijk dragen de opgedane nieuwe 
inzichten uit de vier empirische hoofdstukken bij aan het overkoepelende doel van het 
proefschrift om de causale relaties tussen electorale volatiliteit en vormen van politiek 
vertrouwen beter te begrijpen. Een beter begrip van deze relaties levert uiteindelijk 
ook nieuwe inzichten op in de onderliggende vraag of de relatie tussen politiek 
wantrouwen en volatiliteit vooral ‘pessimistisch’ begrepen dient te worden als 
bijdragend aan het disfunctioneren van moderne democratieën, of dat deze relatie 
beter vanuit een veel ‘positiever’ daglicht begrepen kan worden als een voorbeeld van 
kritische kiezers die hun afgevaardigden/regering controleren en verantwoordelijk 
houden voor de geleverde resultaten. 
 

DE EFFECTEN VAN STEUN/VERTROUWEN OP HET SWITCHEN VAN PARTIJVOORKEUR 

In het tweede hoofdstuk van dit proefschrift heb ik eerst de centrale concepten 
electorale volatiliteit en politieke steun/vertrouwen in al hun verschillende 
verschijningsvormen verder uiteengezet. Dit maakte de weg vrij om mij in de 
hoofdstukken drie tot en met vijf te richten op de effecten van vormen van 
steun/vertrouwen op het switchen van partijvoorkeur op het individuele niveau. 

De eerste empirische studie in dit proefschrift (Hoofdstuk 3) vertrekt vanuit het 
uitgangspunt dat onderzoek dat zich uitsluitend baseert op (cross-sectionele) 
verschillen tussen personen op één enkel tijdsmoment niet in staat is om te 
onderscheiden of het switchen van stemvoorkeur verklaard kan worden vanuit relatief 
stabiele verschillen in basisniveaus van politiek vertrouwen tussen personen, of dat 
het switchen vooral het gevolg is van tijdelijke dalingen (stijgingen) van het politieke 
vertrouwen op basis van negatieve (positieve) beoordelingen van de huidige prestaties 
van de zittende politieke actoren. Het eerste perspectief suggereert een mechanisme 
waarin een structureel laag niveau van politiek vertrouwen de banden tussen kiezers 
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en politieke partijen erodeert en het switchen van partijvoorkeuren waarschijnlijker 
maakt. Het tweede perspectief is meer een voorbeeld van een mechanisme gebaseerd 
op dynamische representatie waarin assertieve kiezers de huidige machthebbers 
verantwoordelijk houden en waarin korte termijn dalingen (stijgingen) van het 
politieke vertrouwen ertoe leiden dat kiezers zich electoraal zullen afwenden 
(toewenden) van stemvoorkeuren voor de huidige regeringspartijen. Bestaande studies 
hebben deze twee mechanismen nooit goed uit elkaar getrokken, met name vanwege 
een gebrek aan geschikte paneldata. 

In mijn onderzoek ben ik erin geslaagd beide mechanismen te isoleren. De 
zelfstandige effecten van beide mechanismen op het switchen van stemvoorkeuren zijn 
hierin gelijktijdig getoetst door de innovatieve ‘within-between random effects’ 
methode toe te passen op twee panel datasets. In deze datasets (LISS Panel en 
1Vandaag Opinie Panel) zijn het vertrouwen in politieke instituties en de 
stemvoorkeuren van individuele Nederlandse kiezers herhaaldelijk geobserveerd 
gedurende drie regeerperiodes tussen 2006 en 2017. De belangrijkste bevinding van 
dit deel van het onderzoek is dat de twee voorheen niet te onderscheiden theoretische 
mechanismen allebei een onafhankelijke en significante rol spelen in het verklaren van 
veranderlijke partijvoorkeuren gedurende een regeringsperiode. Kiezers met een 
consequent laag basisniveau van politiek vertrouwen hebben inderdaad minder 
stabiele stemvoorkeuren. Dit effect is wel sterker onder kiezers die bij de vorige 
verkiezingen een voorkeur hadden voor regeringspartijen in vergelijking tot kiezers 
van oppositiepartijen. Tegelijkertijd zijn korte termijn vertrouwensstijgingen en 
vertrouwensdalingen ten opzichte van iemands basisniveau eveneens van invloed op 
de veranderlijkheid van de partijvoorkeur. Deze effecten worden echter hoofdzakelijk 
gedreven door dalingen in vertrouwen onder de voormalige kiezers van 
regeringspartijen. Wanneer het vertrouwen in regering en parlement daalt, zullen deze 
kiezers eerder van partijvoorkeur veranderen. Het zijn dus vooral regeringspartijen 
die electoraal worden afgerekend op hun prestaties. Voor kiezers die bij de vorige 
verkiezingen op een oppositiepartij hebben gestemd vinden wij niet het 
tegenovergestelde effect. Wanneer hun vertrouwen in de centrale politieke instituties 
toeneemt, leidt dit er niet toe dat zij een grotere kans hebben om hun stem te 
switchen; ze belonen regeringspartijen niet voor het verbeterde vertrouwen door 
bijvoorbeeld een switch te maken van een oppositiepartij naar een regeringspartij. 

De belangrijkste bevindingen uit het derde hoofdstuk blijven ook overeind wanneer 
de effecten van verschillende soorten politiek vertrouwen worden getoetst zoals 
vertrouwen in de regering, het parlement, politici en politieke partijen. Wel lijkt het 
zo te zijn dat er object-afhankelijke verschillen zijn in de omvang van de dynamische 
effecten (het tweede mechanisme) van politiek vertrouwen op veranderlijke 
stemvoorkeuren. Hoe minder specifiek en politiek gekleurd het object is waar het 
vertrouwen in gesteld wordt hoe kleiner het dynamische effect van politiek vertrouwen 
op veranderlijke stemvoorkeuren. Er zijn bijvoorbeeld geen significante dynamische 
effecten geobserveerd voor veranderingen in het vertrouwen in de democratie. Zulk 
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soort vertrouwen is blijkbaar van een meer diffusere en algemenere soort, en als 
zodanig minder direct gelinkt aan veranderingen in stemintenties. 

De tweede empirische studie (Hoofdstuk 4) in het proefschrift richt zich op de 
vraag of de effecten van politiek vertrouwen op het switchen van stemvoorkeuren op 
precies dezelfde manier plaatsvindt onder kiezers van verschillende partijen. Bestaand 
onderzoek is er meestal van uitgegaan dat het effect van politiek vertrouwen op 
wisselende stemintenties uniform opgaat voor kiezers van alle partijen. In dit 
hoofdstuk beargumenteer ik echter dat zo’n verondersteld uniform effect 
waarschijnlijk de laatste decennia steeds minder opgaat omdat politiek wantrouwen 
sinds de sterke opkomst van populistische partijen in verschillende partijstelsels 
mogelijkerwijs juist één van de factoren is die kiezers stabiel aan dit soort partijen 
bindt. Populistische partijen zijn immers bij uitstek de partijen die zich doormiddel 
van hun kritische houding tegenover de huidige elites proberen te profileren als de 
voor de hand liggende electorale keuze voor diegenen met een groot wantrouwen 
jegens de politiek. Of politiek wantrouwen dus leidt tot stabiel of onstabiel stemgedrag 
zou dus best eens afhankelijk kunnen zijn van het feit of men bij de vorige verkiezingen 
al op een populistische partij heeft gestemd of niet. 

Op basis van empirische analyses op een grote cross-nationale dataset (CSES-data) 
met gegevens over het stemgedrag van individuen toon ik in hoofdstuk 4 inderdaad 
aan dat in de huidige ‘populistische tijdgeest’ het electoraat van populistische partijen 
niet langer te karakteriseren valt als kiezers die komen en gaan (zoals voorheen 
verondersteld werd in de literatuur). Kiezers van zulke partijen zijn tegenwoordig niet 
meer of minder veranderlijk in hun stemkeuzes dan kiezers van andere partijen. Ook 
switchen zulke kiezers niet vaker naar stemonthouding dan de kiezers van gevestigde 
partijen. De belangrijkste bevinding van dit hoofdstuk is dat de meest wantrouwende 
kiezers van populistische partijen juist hun meest stabiele achterban vormen. De 
richting van dit effect staat hiermee in sterk contrast met het effect dat politiek 
wantrouwen heeft op het switchen van stemgedrag onder kiezers van gevestigde niet-
populistische partijen. Onder zulke kiezers hangt wantouwen juist samen met 
switchgedrag. Verder toont het hoofdstuk ook nog aan dat een omvangrijkere en 
pertinentere aanwezigheid van populistische partijen in de parlementen van de 
onderzochte democratieën het stabiel stemmen op populistische partij bevordert. 

De voorgaande analyses in hoofdstuk drie en vier zijn voornamelijk gericht op de 
effecten van steun voor- en vertrouwen in een aantal politieke instituties en politieke 
actoren in algemene zin (vanwege databeschikbaarheid). De derde empirische studie 
in mijn proefschrift (Hoofdstuk 5) kijkt daarentegen enerzijds naar nog specifiekere 
vormen van politiek vertrouwen (vertrouwen in afzonderlijke politieke actoren zoals 
bijvoorbeeld de partij waarop een kiezer bij de vorige verkiezing heeft gestemd), en 
anderzijds naar meer diffuse vormen van steun en vertrouwen (vertrouwen in het 
functioneren van de democratie). De belangrijkste vraag is wat er gebeurt met de 
effecten van veralgemeniseerde vormen van vertrouwen in politieke instituties op het 
switchen van partijvoorkeur wanneer er in de analyse gecontroleerd wordt voor 
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specifiekere vormen van vertrouwen in singuliere politieke actoren (zoals een 
individuele partij). Deze verschillende vormen van steun en vertrouwen zijn tot op 
heden nooit allemaal van elkaar onderscheiden in empirische onderzoeken naar het 
effect van vertrouwen op het switchen van stemvoorkeuren. Door deze vormen van 
steun nu wel duidelijk van elkaar te onderscheiden ben ik in staat gebleken om de 
verwachting te toetsen dat het vooral het huidige niveau van steun voor de 
afzonderlijke partij waarop een kiezer bij de vorige verkiezingen gestemd heeft 
(retrospectieve steun) is dat bepaalt of iemand zal switchen. Verder ben ik ook in 
staat gebleken om mijn theoretische verwachting te toetsen dat de effecten van 
algemenere vormen van politiek vertrouwen op het switchen van partijvoorkeur 
veranderen wanneer er gecontroleerd wordt voor specifieke vormen van vertrouwen 
in afzonderlijke politieke actoren. 

De empirische analyses in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op paneldata rondom de 
Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen in 2017 waarin een aantal zelf ontwikkelde 
vragen zijn opgenomen om politiek vertrouwen op verschillende object-niveaus te 
kunnen onderscheiden. Partijvoorkeuren zijn ook verschillende malen gemeten zodat 
switchen in kaart gebracht is over de periode van de vorige verkiezingen tot het begin 
van de huidige campagne (tussen verkiezing switchen) en over de periode tussen de 
start van de huidige campagne tot precies na de verkiezingen (campagne switchen). 
Retrospectieve evaluaties van de prestaties van de partij waar een kiezer de vorige 
keer op gestemd heeft, blijken het sterkste effect te hebben op switchgedrag. Dit geldt 
voor beide periodes die geanalyseerd zijn. Deze bevindingen suggereren (opnieuw) dat 
het switchen van partijvoorkeur vooral een resultaat is van assertieve kiezers die hun 
afgevaardigden verantwoordelijk houden voor hun geleverde prestaties. 

Ten tweede, en nog belangrijker, wanneer er gecontroleerd wordt voor het 
retrospectieve vertrouwen in de partij waarop men eerder gestemd heeft, blijken zowel 
het vertrouwen in instituties en het diffuus vertrouwen in de democratie een positief 
effect te hebben op switchgedrag. Algemeen vertrouwen in instituties zal dus juist 
leiden tot meer switchgedrag bij de specifieke groep kiezers bij wie negatieve evaluaties 
van de eigen partij hand in hand gaan met positieve evaluaties van instituties en 
politieke actoren in het algemeen. Omdat deze kiezers een behoorlijk vertrouwen 
hebben in politieke actoren is het waarschijnlijk dat zij een grotere groep partijen als 
betrouwbare opties zullen zien om eventueel op te stemmen. Dit maakt het switchen 
van stemvoorkeur veel waarschijnlijker in het geval dat men niet tevreden is met de 
prestaties van de eigen partij. Ten derde kan er geconcludeerd worden dat diffuse 
steun voor het functioneren van de democratie weinig effect heeft op veranderlijk 
stemgedrag wanneer er gecontroleerd wordt voor de meer specifiekere soorten van 
steun. 
 
SYSTEEMNIVEAU EFFECTEN VAN VOLATILITEIT OP STEUN/VERTROUWEN 

In de laatste empirische analyses in dit proefschrift (Hoofdstuk 6) onderzoek ik de 
tot op heden onbeantwoorde vraag of volatiele verkiezingsuitkomsten op het 
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systeemniveau een positief effect hebben op de grootte van de eerder waargenomen 
toename in politiek vertrouwen als een gevolg van parlementaire verkiezingen. In dit 
hoofdstuk ontwikkel ik eerst het argument dat het waarschijnlijk is dat er een 
mechanisme bestaat waarin een hoge volatiliteit een uiting is van competitieve 
verkiezingen, waarbij kiezers hun bestaande wantrouwen uiten door zittende politici 
te vervangen met andere politici die meer vertrouwen genieten. Hierdoor zal het 
bestaande wantrouwen deels opgeheven worden omdat de representatie van 
afgevaardigden in het parlement weer in lijn gebracht wordt met de meest recente 
voorkeuren van het electoraat. Daarentegen zou een lage volatiliteit volgens dit 
mechanisme het gevolg zijn van een regeerperiode waarin kiezers grotendeels 
vertrouwen hebben gehouden in de huidige afgevaardigden die dientengevolge ook 
worden herkozen. Doordat er geen sprake is van een weggezakt politiek vertrouwen, 
hoeft dat ook niet hersteld te worden. De mate waarin het vertrouwen een boost krijgt 
door de verkiezing zal in dit geval klein zijn. 

Door geaggregeerde data uit de Eurobarometer te gebruiken (over alle EU-lidstaten 
in de periode 1999-2017) heb ik 66 observaties van veranderingen in het politieke 
vertrouwen en tevredenheid met de democratie kunnen modelleren over de periode 
waarin er parlementaire verkiezingen zijn gehouden. De verkregen data laten ten 
eerste zien dat er substantiële verschillen zijn in de richting alsook in de mate waarin 
het gemiddelde politieke vertrouwen in een land een boost krijgt tussen verschillende 
verkiezingen (zowel binnen als tussen landen). De multivariate analyses die ik 
daaropvolgend heb uitgevoerd laten echter zien dat deze variaties in de richting en 
omvang van de boost in vertrouwen goed verklaard kunnen worden door de 
uitkomsten van de verkiezingen. Het stimulerende effect van verkiezingen op politiek 
vertrouwen treedt vooral op wanneer de uitslag daadwerkelijk veranderingen 
teweegbrengt. Ten eerste, sterke schommelingen in de parlementaire zetelverdeling 
van partijen onder (zowel) regerings- en/of oppositiepartijen (vooral in evenredige 
kiesstelsels) leiden tot een grotere boost in vertrouwen. Ten tweede, het verliezen van 
parlementaire zetels onder regeringspartijen heeft een positief effect op de boost in het 
politieke vertrouwen (vooral in meerderheidsstelsels). Ten derde, het daadwerkelijke 
moeten aftreden van regeringen heeft een positief effect op de omvang van de boost 
in het politieke vertrouwen (bijna alle politieke stelsels). Dit laatste effect is eveneens 
wel sterker in meerderheidsstelsels. 

De gevonden resultaten laten zien dat de boost in het politieke vertrouwen na 
verkiezingen in meerderheidsstelsels vooral het resultaat is van kiezers die hun 
regering (of afgevaardigden van de regeringspartij) ter verantwoording roepen voor 
de geleverde prestaties door disfunctionerende afgevaardigden weg te stemmen. Een 
dergelijke duidelijke link waarbij burgers direct hun regering verantwoordelijk houden 
lijkt niet (of minder sterk) te bestaan in consensus stelsels. In zulke stelsels wordt de 
boost in vertrouwen slechts marginaal beïnvloed door (gedeeltelijke) omwentelingen 
van de samenstelling van een regering. Dat er desondanks een sterk positief effect 
bestaat van volatiliteit in de parlementaire zetelverdeling van partijen op de boost in 



DUTCH SUMMARY 

164 
 

vertrouwen laat zien dat burgers in een consensusdemocratie tijdens parlementaire 
verkiezingen vooral gericht zijn op het herstellen van een evenwichtige representatie 
van afgevaardigden in het parlement. 

 
CONCLUSIE 

De bevindingen uit de afzonderlijke empirische hoofdstukken onthullen gezamenlijk 
een perspectief waarin het switchen van stemvoorkeuren van individuen weliswaar 
vaak voortkomt uit een gebrek aan (of tijdelijk dalen van) politiek vertrouwen, maar 
waarin electorale volatiliteit - als een systeemniveau fenomeen – vaak juist ook 
functioneert als een mechanisme om politiek vertrouwen (tijdelijk) te herstellen na 
afloop van verkiezingen. Ondanks het feit dat er wederkerige causale effecten bestaan 
tussen volatiliteit en vertrouwen, leiden deze wederkerige effecten dus niet 
noodzakelijk tot een ‘gevreesde’ neerwaartse spiraal waarin het vertrouwen continu 
afneemt in combinatie met een continu toenemende volatiliteit. Electorale volatiliteit 
blijkt juist de werking van een mechanisme te faciliteren dat zorgdraagt voor het 
mogelijke herstel van laag (dalend) politiek vertrouwen omdat het de mogelijkheid 
biedt dat impopulaire ambtsdragers weggestuurd kunnen worden. 

Alhoewel de resultaten dus een causale keten laten zien – waarin volatiliteit en 
vertrouwen elkaar wederzijds (en in omgekeerde richting) beïnvloeden – die opgaat 
voor de populaties van moderne Westerse democratieën in hun algemeenheid, laten 
de resultaten ook een aantal afwijkingen ten opzichte van deze algemene effecten zien. 
De effecten van vertrouwen op volatiliteit zijn structureel anders voor de kiezers van 
populistische dan voor de kiezers van mainstream partijen (Hoofdstuk 4). Ook zijn de 
effecten van verschillende subtypen van steun en politiek vertrouwen op veranderlijke 
stemvoorkeuren niet zo uniform van aard (en in dezelfde richting) als normaal 
gesproken wordt aangenomen (Hoofdstuk 5). 

 In de conclusie van het proefschrift (Hoofdstuk 7) bespreek ik ook de verdere 
implicaties van de bevindingen. Op het niveau van de conceptualisatie laat het 
proefschrift vooral zien dat aanpassingen aan de standaard classificatie van de 
objectniveaus van vertrouwen (naar het model van Dalton/Norris) een relevante stap 
kan zijn om het electorale gedrag van burgers beter te begrijpen. Door vertrouwen in 
individuele politieke actoren en veralgemeniseerde soorten van vertrouwen van elkaar 
te scheiden ontstaan er nieuwe inzichten in de effecten van beide soorten vertrouwen 
op veranderlijke stemvoorkeuren. Een eerste theoretische implicatie van het 
proefschrift is dat het opnemen van theoretische argumenten die rekening houden met 
de dynamische aspecten van veranderingen in vertrouwen een positieve bijdrage levert 
aan de specifieke onderzoeksliteratuur op dit gebied. Ten tweede leveren de 
bevindingen een bijdrage aan de zogenoemde ‘accountability’ literatuur door te laten 
zien dat veel kiezers inderdaad hun afgevaardigden verantwoordelijk houden en hen 
wegsturen bij slechte prestaties. Het proefschrift laat hierbij duidelijk zien dat deze 
‘kosten van het regeren’ niet alleen negatieve consequenties hebben, maar juist ook 
het vertrouwen kunnen herstellen. Op het gebied van de methoden levert het 
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proefschrift met name een bijdrage door de toepasbaarheid van het ‘within-between 
random effects’ model aan te tonen. 

Het uitgevoerde onderzoek kent ook een aantal beperkingen. Het is bijvoorbeeld 
de vraag in hoeverre de bevindingen van de hoofdstukken die zich baseren op gegevens 
uit één enkel land (Nederland) gegeneraliseerd kunnen worden? Aangezien de andere 
hoofdstukken laten zien dat context een impact heeft is het waarschijnlijk dat de 
gevonden effecten anders verlopen in electorale stelsels die niet zoals Nederland 
gebaseerd zijn op een consensus systeem. Vervolgonderzoek zou deze vraag kunnen 
oppakken. Een tweede beperking van het onderzoek is dat ik mijn strikte 
conceptualisatie van steun en politiek vertrouwen vanwege de gelimiteerde data 
beschikbaarheid alleen in hoofdstuk vijf volledig heb kunnen toepassen in mijn 
empirische analyses. Het is dus waarschijnlijk dat de analyses in de overige 
hoofdstukken nog accurater gemaakt kunnen worden door het stelselmatig opnemen 
van maten op alle object-niveaus van vertrouwen; waardoor bijvoorbeeld de effecten 
van het vertrouwen in afzonderlijke politieke actoren (meest specifieke vertrouwen) 
meegenomen kunnen worden in de analyses. 

Afsluitend bespreekt het slothoofdstuk welke implicaties de bevindingen van dit 
proefschrift hebben voor de vraag of de relatie tussen vertrouwen en volatiliteit past 
binnen het pessimistisch beeld dat bestaat omtrent het functioneren van moderne 
Westerse democratieën, of juist binnen een optimistischer beeld van dit functioneren? 
Als antwoord op deze vraag lijken de bevindingen in het proefschrift vooral het 
positieve perspectief te ondersteunen. Het vertrouwen in democratische principes en 
procedures blijft structureel relatief hoog. En terwijl het vertrouwen in instituties en 
ambtsdragers een stuk lager ligt komt dit vooral doordat dit vertrouwen meer 
fluctueert als een gevolg van continue evaluaties van geleverde prestaties. Deze 
fluctuaties zijn in lijn met het positieve perspectief van de kritische kiezers die hun 
afgevaardigden controleren en verantwoordelijk houden. Dat verkiezingen erin slagen 
om weggezakt vertrouwen te herstellen - wanneer het lukt om disfunctionerende 
afgevaardigden te vervangen - draagt verder bij aan een optimistisch beeld waarin 
kiezers weliswaar soms kritisch en ontevreden zijn, maar waarin zo’n houding meestal 
niet structureel is en vooral het tijdelijke gevolg van actuele politieke dagkoersen. 

Niettemin kan het niet uitgesloten worden dat al het switchgedrag door kritische 
kiezers wel tot (ongewenste) bijeffecten leidt. Mijn proefschrift geeft helaas geen 
duidelijke antwoorden ten aanzien van bestaande zorgen dat systeemniveau 
volatiliteit leidt tot opportunistisch gedrag van partijen en politici, dat het de 
stabiliteit van regeringen ondermijnt, en dat het uiteindelijk het voortbestaan van 
democratische regimes in gevaar kan brengen. Echter suggereert mijn proefschrift wel 
dat zo’n negatief scenario redelijk onwaarschijnlijk is. Het politiek vertrouwen is 
bijvoorbeeld sinds 2010 weer gestaag toegenomen ondanks een voortdurende toename 
van de volatiliteit van verkiezingsuitslagen. Ook leidt het aftreden van regeringen 
eerder tot een herstel van vertrouwen dan tot een langdurige vertrouwenscrisis. Ten 
slotte lijkt vooral de verwachting dat volatiliteit een gevaar zou vormen voor het 
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voortbestaan van democratische regeringsvormen een overschatting. In feite zijn het 
vooral landen (Hongarije, Rusland, Turkije) waar juist een gebrek aan volatiliteit is 
waar het voortbestaan van de democratie in gevaar is. Zelfs de lange termijneffecten 
van een gezond wantrouwen en toenemende volatiliteit zouden dus wel eens niet zo 
slecht kunnen zijn voor het functioneren van de democratie dan regelmatig wordt 
aangenomen in de literatuur. 
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