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SAMENVATTING 
 
Na de eerste honderd dagen van het kabinet Rutte kan geconcludeerd worden dat vooral Mark Rutte 
nu positiever wordt beoordeeld voor 14 oktober. Ook het sentiment ten opzichte van Verhagen is nu 
positiever dan voor oktober 2010. Over Wilders worden ook minder negatieve uitingen gevonden (41% 
tegen 34%), maar het percentage positieve uitingen is tevens iets teruggelopen van vijftien naar 
veertien procent.  
 
Vooral het standpunt over Afghanistan van de VVD en het CDA wordt negatief beoordeeld. Er worden 
veel negatieve uitingen gevonden over de deelname aan deze missie. Partijen die niet mee willen 
doen aan de missie in Afghanistan krijgen hier positieve reacties op. Ook de interne problemen bij de 
PVV leiden tot negatieve aandacht, voor zowel de PVV als de VVD die verweten wordt niet genoeg te 
doen aan de problemen bij de PVV.  

 

Hoofdpunten:  
1. Meer dan 1,5 miljoen uitingen in de eerste 100 dagen over kabinet Rutte  
2. Wilders domineert politieke discussies 
3. Interne problemen PVV leiden tot meeste buzz, maar leidt niet aanwijsbaar tot meer negatief 

sentiment.  
4. Rutte wordt het meest positief besproken in de sociale media  
5. Maxime Verhagen meest negatief besproken de eerste 100 dagen 
6. Afghanistan leidt tot meeste negativiteit voor CDA en VVD. 
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Grafiek 1: Politieke buzz 14 oktober 2010 – 21 januari 2011 (n=1.525845) 

KABINET RUTTE – 100 DAGEN POLITIEKE BUZZ 
 
Na een lange formatieperiode is op 14 oktober het eerste kabinet Rutte geïnstalleerd. Nu het kabinet 
honderd dagen op zijn plek zit, is het tijd om de balans op te maken en te zien wat de meningen van 
de burgers in de sociale media zijn.  
 
1.1 Buzzvolume VVD, CDA en PVV 
In de weken na 14 oktober worden er 1.525.845 uitingen gevonden die betrekking hebben op de 
politiek in Nederland. Hiervan gaan meer dan 823.685 uitingen over de coalitiepartijen VVD en CDA 
en gedoogpartner PVV, waarvan meer dan de helft (451.459 uitingen) over de PVV gaat.  
 
 

 
 
De meeste uitingen worden gevonden in week 46 (15 november 2010 – 21 november 2010). In deze 
week was er veel aandacht voor de interne problemen bij de PVV, veroorzaakt door onthullingen over 
Tweede Kamerleden Eric Lucassen, James Sharpe en Richard de Mos. Deze verwikkelingen hebben 
ook grote invloed gehad op het sentiment ten opzichte van de PVV en PVV-leider Geert Wilders.  
De piek in het aantal uitingen over de PVV in week 50 wordt veroorzaakt door buzz naar aanleiding 
van het voorstel van deze partij om westerse landen uit voorzorg Iran te laten aanvallen.  
 

Meer dan 1,5 miljoen politieke uitingen  
in de eerste 100 dagen van kabinet Rutte 

 
De stijging van het aantal uitingen in week 2 (10 januari 2011 – 16 januari 2011) kan worden verklaard 
door buzz over het besluit van het kabinet om een politiemissie naar Afghanistan te sturen. Er wordt 
onder meer veel gesproken over de kritiek van de coalitiepartijen op de afwijzing van missie door de 
Partij van de Arbeid. Daarnaast veroorzaakte het opstappen van PVV-kandidaat Carlo de Bruin voor 
meer buzz over de PVV. 
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http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7434/Oorlogstaal_PVV_is_aanslag_op_het_wezen_van_ons_land�
http://nos.nl/artikel/205216-pvv-het-westen-moet-iran-aanvallen.html�
http://www.nujij.nl/vvd-vindt-opstelling-pvda-onverantwoordelijk.10940137.lynkx�
http://frontpage.fok.nl/nieuws/424978/1/1/100/pvv-er-de-bruin-weggestuurd-wegens-drankrijden.html�
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Grafiek 2: Politieke buzz partijleiders (n=538.314) 

1.2 Buzzvolume partijleiders 
In de eerste honderd dagen worden er 538.314 uitingen gevonden waarin over de politiek leiders van 
VVD, CDA en PVV gesproken wordt. Verhagen wordt het minst besproken van deze drie politici. Het 
grootste deel van de uitingen betreft Geert 
Wilders. De PVV-leider kwam in week 42 vooral 
in het nieuws vanwege het proces dat er tegen 
hem gevoerd werd. In week 46 werd er veel 
over Wilders gesproken naar aanleiding van de 
interne problemen bij de PVV. Wilders moest 
zich verantwoorden voor de gedragingen van 
Eric Lucassen, James Sharpe en Richard de 
Mos. Ook was er veel aandacht voor de 
excuses die Wilders zijn kiezers maakte omdat 
hij de kandidaten voor de Tweede Kamer niet 
voldoende heeft gescreend en de opmerking 
van Wilders dat hij de “heksenjacht” tegen zijn 
partij “spuugzat” is. 
 

Wilders de meest besproken lijsttrekker in eerste 100 dagen Rutte 
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http://www.hpdetijd.nl/2010-10-15/wilders-on-trial-om-wil-vrijspraak-vergelijking-mein-kampf�
http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3298708.ece/Lucassen_mag_blijven__oppositie_wil_debat.html�
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8249131/__Ex-vriendin_bang_voor_Sharpe__.html?p=28,1�
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3301215.ece/PVV_er_De_Mos_liegt_over_werk_als_schoolhoofd.html�
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3301215.ece/PVV_er_De_Mos_liegt_over_werk_als_schoolhoofd.html�
http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3300644.ece/Excuses_Wilders_aan_PVV-kiezers_voor_kwestie_Lucassen.html�
http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3313828.ece/Wilders_is_media__spuugzat__en_wil_rust.html�
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Grafiek 3: Sentiment VVD, CDA en PVV (n=7.320) 

SENTIMENT 

De ontwikkelingen binnen het kabinet hebben in de afgelopen honderd dagen ook hun invloed gehad 
op het sentiment over de coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV, alsmede op het 
sentiment over de politiek leiders van de drie partijen. In onderstaande grafiek worden de 
ontwikkelingen in het sentiment ten opzichte van VVD, CDA en PVV weergegeven. Links worden de 
sentimenten ten opzichte van de partijen weergegeven zoals die golden voor 14 oktober, rechts 
worden de sentimenten weergegeven zoals die na honderd dagen Rutte zijn. De toename van het 
neutrale sentiment voor alle partijen kan worden verklaard door de grotere media-aandacht voor de 
drie partijen, waardoor de neutrale nieuwsberichten de uitingen waarin een opinie wordt uitgesproken 
overvleugelen.  
 
 

 
 
Wanneer er gekeken wordt naar het effect van de ontwikkelingen in de eerste honderd dagen van het 
kabinet Rutte op het sentiment ten opzichte van de VVD, is te zien dat men neutraler over de VVD is 
gaan spreken. Er worden over deze partij zowel minder positieve als minder negatieve uitingen 
gevonden. Wel levert de VVD meer in op positieve uitingen (17% voor – 8% na) dan op negatieve 
buzz (28% tegen 24%).  
 

De VVD wordt het meest positief besproken in de sociale media 
 

 
 
Het sentiment ten opzichte van het CDA is in de afgelopen honderd dagen neutraler geworden. Zowel 
het aantal positieve als het aantal negatieve uitingen is gedaald, ten gunste van het neutrale 
sentiment. De PVV levert van de drie partijen het meeste in qua positief sentiment. Waar voor de 
gedoogsteun aan het kabinet nog zeventien procent van de uitingen over de PVV positief was, is dit 
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QUOTES OVER VVD 
 
 “Mijn politieke moment van het jaar. Presentatie kabinet VVD-CDA. Vind het nog wel steeds erg jammer 
dat de gedoogsteun van de PVV nodig was.” 
Bron: twitter.com Datum: 5 december 2010 
 
 “Rutte geeft stemadvies voor PVV (maar wil niet met PVV in regering). Kortom pluche is wat telt bij VVD en 
niet om wat goed is voor het land!” 
Bron: twitter.com Datum: 15 december 2010 

http://twitter.com/jasperwvisser/statuses/11405709082103810�
http://twitter.com/wfrens/statuses/15013377889800192�
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Grafiek 4: Sentiment partijleiders (n=2.199) 

na honderd dagen gedogen teruggelopen tot zes procent. Er worden echter ook minder negatieve 
uitingen over de PVV gevonden. 
 

 
 
In grafiek 4 wordt het sentiment ten opzichte van de drie partijleiders weergegeven. In vergelijking met 
het sentiment over Rutte voorafgaand aan het kabinet, wordt Rutte nu positiever gewaardeerd. Het 
percentage positieve uitingen over Rutte is gestegen van achttien procent in de periode voor oktober 
tot 31 procent na de eerste honderd dagen. Het negatieve sentiment over Rutte is gedaald van 32 
procent naar tien procent. Hiermee is Rutte van de drie partijleiders degene die op de sociale 
mediaplatforms het meest positief beoordeeld wordt.  
 

Rutte wordt het meest positief besproken in de sociale media 
 
Ook voor Verhagen hebben deelname aan het kabinet en de benoeming tot vicepremier een positief 
effect gehad op de teneur van de buzz over Verhagen. 
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QUOTES OVER CDA 
 
 “Nieuwe scheiding? Er is geen scheiding maar juist verbondenheid ondanks verschillen. Het CDA bloeit!” 
Bron: twitter.com Datum: 24 december 2010 
 
 “Hemeltje lief zelfs het kiezen van een partijvoorzitter lukt het CDA niet meer” 
Bron: twitter.com Datum: 11 december 2010 
 
QUOTES OVER PVV 
 
 “Gelukkig zijn er straks de verkiezingen voor de eerste kamer komt de PVV alsnog getrapt aan de 
meerderheid in Nederland. Linkse bralballen maken zich met de dag nog meer belachelijk dan ze al zijn.” 
Bron: telegraaf.nl Datum: 5 november 2010  
 
 “grappig eigenlijk dat een partij als PVV criminele nederlanders terug wil sturen naar hun eigenland maar 
zijn eigen partij vol zit met criminelen en fraudeurs.” 
Bron: telegraaf.nl Datum: 15 november 2010 
 

http://twitter.com/KeesdeKok01/statuses/18087638049226752�
http://twitter.com/ajboekestijn/statuses/13672025696505856�
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8125653/__Rabbae_weg_bij_GroenLinks__.html?p=22,1�
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8216426/___Betere_screening_Kamerlid___.html?p=18,1�
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Ondanks de problemen binnen zijn partij worden er na honderd dagen kabinet Rutte minder negatieve 
uitingen over Wilders gevonden dan voorafgaand aan de gedoogsteun aan het kabinet. Waar tot aan 
oktober 41 procent van de uitingen negatief van aard was, is nu 34 procent. Het positieve sentiment is 
echter wel iets teruggelopen, van vijftien naar veertien procent 
 
2.1 Positieve invloeden 
Tijdens de gemeentelijke herindelingsverkiezingen hebben de VVD en het CDA winst geboekt. Dit 
leverde de partijen positieve reacties op. Het plan van de VVD voor het verminderen van de 
marktwerking in de zorg zorgt voor positieve uitingen over de partij. 
 

Positieve geluiden door winst voor VVD en CDA bij verkiezingen 
 
Rutte kreeg veel positieve reacties na zijn verkiezing tot politicus van het jaar door de politieke pers en 
vanwege zijn correctheid bij zijn optreden in het programma Buitenhof. Geert Wilders werd verkozen 
tot politicus van het jaar door de leden van het EenVandaag Opiniepanel, wat hem positieve aandacht 
opleverde. Daarnaast werd Wilders positief geëvalueerd vanwege zijn aanvraag voor een spoeddebat 
over straatterreur in Gouda en het verbieden van het extremistische islamitische netwerk 
Shariah4Holland. 
 
Andere positieve reacties komen naar aanleiding van de toename van het aantal leden na het 
partijcongres (CDA), de keuze om niet te verschijnen op de nieuwjaarsreceptie in Den Haag vanwege 
de hoge kosten voor een dergelijk evenement (PVV), de oproep om te stoppen met de 
remigratievergoeding (PVV) en het voorstel om de wintertijd af te schaffen (PVV). 
 
2.2 Negatieve invloeden 
Het besluit van het kabinet om een nieuwe missie naar Afghanistan te sturen levert de VVD en het 
CDA veel kritiek op. Deze keuze leidde ook tot negatieve uitingen over de partijleiders van beide 
partijen, Mark Rutte en Maxime Verhagen. Het afwijzen van de missie in Afghanistan door Geert 
Wilders in de kwestie Afghanistan levert de PVV-leider positieve uitingen op. 
 
In de eerste honderd dagen van het kabinet Rutte is er veelvuldig bericht over interne problemen bij 
de PVV met Eric Lucassen, James Sharpe en Richard de Mos. Daarnaast hebben het schrappen van 
Kitty Nuyts van de lijst voor de Limburgse Statenverkiezingen en de verwijdering van Martijn Hurks 
van de Flevolandse kieslijst voor negatieve aandacht voor deze partij gezorgd. Opvallend is dat niet 
alleen de PVV hier op aangekeken wordt, maar ook de VVD en Mark Rutte krijgen negatieve reacties 
naar aanleiding van deze problemen.  
 
In het kader van de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen deed Rutte de oproep om op 2 maart 
op CDA, PVV of VVD te stemmen. Dit leidde tot kritiek op het conto van alle drie partijen en van Mark 
Rutte zelf. Andere negatieve geluiden ontstaan naar aanleiding van het islamstandpunt van de PVV, 
een negatieve houding op het gebied van cultuur (PVV), het verwijt mee te buigen met de PVV (CDA) 
en de negatieve houding ten opzichte van Wikileaks (CDA). 
 
Negatieve uitingen over Verhagen betreffen verder de plannen om de studiekosten voor 
langstudeerders te verhogen en er wordt gezegd dat Verhagen onbetrouwbaar is. Wilders kan 
daarnaast op negatieve uitingen rekenen vanwege zijn eis om het vertrek van de schooldirecteur van 
een basisschool vanwege vermeende denigrerende uitingen over de PVV en de aankondiging dat 
Wilders een boek over de islam gaat schrijven. 
 

Veel negatieve buzz voor CDA en VVD naar aanleiding van Afghanistan 

http://twitter.com/frankbroedelet/statuses/7581757381541888�
http://twitter.com/PatrickM1980/statuses/7575048441298944�
http://forum.fok.nl/topic/1585152/1/25�
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8476594/__Rutte_beste_politicus__.html?p=7,1�
http://www.nujij.nl/geert-wilders-politicus-van-het-jaar-2010.10672590.lynkx�
http://www.culemborgsecourant.nl/page/Inter-nationaal/Binnenland/PVV-wil-spoeddebat-over.617631.news�
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3349785.ece/Wilders_wil_verbod_Shariah4Holland.html�
http://twitter.com/davidvankeulen/statuses/27463893065�
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2011/01/pvv_hekelt_nieuwjaarsreceptie.html�
http://www.nujij.nl/pvv-verbijsterd-over-terugkeergeld-migranten.10927964.lynkx?pageStart=1�
http://twitter.com/lllau85/statuses/29078959526�
http://www.nujij.nl/kabinet-wil-politiemissie-afghanistan.10908165.lynkx�
http://www.nujij.nl/krappe-meerderheid-tegen-trainingsmissie.10918332.lynkx�
http://www.nujij.nl/rutte-roept-pvv-op-afganistan-missie-te-steunen.11024063.lynkx�
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8677307/__Kabinet_akkoord_met_nieuwe_missie_Afghanistan__.html?p=29,1�
http://www.lc.nl/algemeen/binnenland/article12980091.ece/Wilders%3A-nieuwe-missie-Afghanistan-blunder�
http://www.lc.nl/algemeen/binnenland/article12980091.ece/Wilders%3A-nieuwe-missie-Afghanistan-blunder�
http://www.nujij.nl/eric-lucassen-blijft-pvv-kamerlid.10372889.lynkx�
http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article3298708.ece/Lucassen_mag_blijven__oppositie_wil_debat.html�
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8249131/__Ex-vriendin_bang_voor_Sharpe__.html?p=28,1�
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3301215.ece/PVV_er_De_Mos_liegt_over_werk_als_schoolhoofd.html�
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/pvv_haalt_kandidaat_van_limburgse_lijst_om_tv_interview/�
http://www.nujij.nl/pvv-flevoland-haalt-kandidaat-van-de-lijst.11017751.lynkx�
http://twitter.com/GedoogDuo/statuses/4112044122968064�
http://www.nujij.nl/opnieuw-ophef-over-pvv-kamerlid.10427413.lynkx?pageStart=601�
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2010/12/rutte_stem_cda_pvv_of_vvd.html�
http://www.nujij.nl/rutte-roept-op-tot-stem-op-cda-pvv-of-vvd.10694559.lynkx�
http://www.nujij.nl/rutte-roept-op-tot-stem-op-cda-pvv-of-vvd.10694559.lynkx�
http://twitter.com/KoenHottentot/statuses/18430072457273344�
http://twitter.com/harmenjanveldh/statuses/17290573446651904�
http://twitter.com/YeremYnl/statuses/20080761755410432�
http://www.nujij.nl/cda-wil-dat-powned-kopie-wikileaks-weghaalt.10595762.lynkx�
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QUOTES OVER RUTTE 
 
 “Regeren bestaat uit samenwerking. Rutte wil NLD herstellen en met alle hens aan dek zal het sneller en 
financieel haalbaar zijn. Ik geloof in deze Regering. Geef steun en vertrouwen om NLD weer op te bouwen.” 
Bron: telegraaf.nl Datum: 26 oktober 2010 
 
 “Verdiend Mark, chapeau! Wetende dat het grootste gedeelte van de pers behoorlijk links is dan is dit een 
prestatie, gefeliciteerd, ook Maxime en Geert, gefeliciteerd.” 
Bron: nujij.nl Datum: 12 december 2010 
 
 “Ik vind Rutte fijner dan Balkenende. Met Balkenende was het afwachten wat de man precies bedoeld, met 
Rutte ben ik het gewoon niet eens.” 
Bron: twitter.com Datum: 26 oktober 2010 
 
QUOTES OVER VERHAGEN 
 
 “Verhagen is inderdaad nog van de oude garde ja maar wel een van de allerbeste, persoonlijk vind ik hem 
naast Wilders een van de allerbeste politici. Zelfs met 1 zetel zou Maxime nog een invloed hebben waar je 
naar van wordt.” 
Bron: forum.fok.nl Datum: 30 oktober 2010  
 
 “Wilders heeft helemaal gelijk! De komende Provinciale Staten verkiezingen zullen uitwijzen dat het 
CDA....lees onze grote voorvechter hiervoor Maxime Verhagen, een grotere draaikont en intrigant is er niet te 
vinden, hiervoor zal worden afgestraft.” 
Bron: nujij.nl Datum: 15 januari 2011 
 
QUOTES OVER WILDERS 
 
 [over de verkiezing van Geert Wilders tot politicus van het jaar door het EenVandaag Opiniepanel] 
“Terecht gekozen. Ik heb (nog) niet op hem gestemd, maar als je zo opkomt om allerlei mistoestanden uit 
Nederland uit de weg te krijgen en je moet het met zo veel vrijheidsbeperking maar op kunnen brengen, ben 
je voor mij ook de politicus van het jaar.” 
Bron: telegraaf.nl Datum: 13 december 2010 
 
 “Koningin sprak in kersttoespraak van verharding van standpunten…Wilders zal ook dit wel weer 
“multiculti-onzin vinden.” 
Bron: twitter.com Datum: 25 december 2010 
 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/8034999/__Rutte_zoekt_samenwerking_met_oppositie__.html�
http://www.nujij.nl/politieke-pers-vindt-rutte-beste-politicus.10658147.lynkx�
http://twitter.com/gerritduits/statuses/28771687767�
http://forum.fok.nl/topic/1552114�
http://www.nujij.nl/nieuwe-missie-afghanistan-blunder.11012801.lynkx�
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8485510/__Wilders_politicus_van_2010__.html?p=2,1�
http://twitter.com/PieterBroer/statuses/18654168503812097�

	( “Ik vind Rutte fijner dan Balkenende. Met Balkenende was het afwachten wat de man precies bedoeld, met Rutte ben ik het gewoon niet eens.”

