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Vertrouwen in de overheid:

waar hebben we het over?
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Vertrouwen in de overheid is een intrigerend fenomeen. Is er vertrouwen,
dan hoor je er niemand over. Maar als het er niet is, of niet lijkt te zijn, dan zoemt de
term voortdurend rond. Heeft de overheid reden tot bezorgdheid? Kennelijk wel.
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