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1

Voorwoord

De laatste tijd klinken geluiden op dat het huidige stelsel van sociale zekerheid niet
meer zou passen bij de moderne maatschappij. De individualisering, de groei van het
aantal huishoudens dat betaalde arbeid combineert met onbetaalde zorgtaken, de toe-
nemende diversiteit in levensstijlen, en de gegroeide hogere middenklasse zouden een
flexibeler verzekeringsstelsel, met meer ruimte voor individuele keuzes, noodzakelijk
maken. De vraag is echter of ‘de gewone burger’ evenzeer belang hecht aan een der-
gelijke modernisering van de sociale zekerheid.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) heeft het
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de
mate waarin er onder de Nederlandse bevolking draagvlak bestaat voor de introductie
van meer keuzevrijheid in de sociale verzekeringen. Het onderzoek gaat in op vragen
als: Zouden mensen meer zelf willen bepalen hoe de sociale voorzieningen geregeld
zijn of laten zij dit liever aan de overheid over? Welke overwegingen hebben zij daarbij?
Denken zij zelf gebruik te gaan maken van bepaalde keuzemogelijkheden? Nagegaan
wordt tevens welke factoren van invloed zijn op het draagvlak voor individuele keuze-
vrijheid in de sociale verzekeringen. Hiertoe zijn onder meer de persoonlijke omstandig-
heden van de huishoudens, het oordeel over de huidige regelingen, en het gebruik
van bestaande keuzemogelijkheden in ogenschouw genomen. Aan het onderzoek
hebben ruim 2.200 respondenten van 18 jaar en ouder, leden van het onderzoekspanel
van bureau Centerdata, meegewerkt.

Dit rapport beschrijft de bevindingen van het onderzoek. Voor het programmeren van
de vragenlijst is dank verschuldigd aan dr. Mariëlle Klerks van bureau Centerdata. Een
aantal analyses en de eerste versie van de verslaglegging is verricht met medewerking
van mevrouw Pamala Wiepking, die in de periode december 2001-februari 2002 als
stagiaire bij het scp werkzaam was. Drs. Leo Schrijver en drs. Dick Hagedooren van
het ministerie van szw hebben eerdere conceptteksten van commentaar voorzien.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp





1 Inleiding

Het socialezekerheidsstelsel biedt een inkomensgarantie wanneer risico’s die mensen
individueel moeilijk kunnen dragen – zoals werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschikt-
heid – zich manifesteren. Kenmerkend voor de collectieve sociale zekerheid zijn het
verplichtend karakter (men kan zich doorgaans niet aan verzekering en premiebetaling
onttrekken), het solidariteitsbeginsel (draagkrachtigen betalen meer dan minder
draagkrachtigen), en – bij de sociale verzekeringen – een zekere equivalentie (de aan-
spraken zijn hoger naarmate men meer premie heeft betaald, langer heeft gewerkt,
enzovoort). Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is de sociale zekerheid in tal van
opzichten aangepast. Het stelsel is selectiever geworden (door striktere entreevoor-
waarden), de ‘prestaties’ van het stelsel werden minder ruimhartig (door beperkingen
in hoogte, duur en de groep van potentieel rechthebbenden), en in het beleid is het
accent nadrukkelijk komen te liggen op de activering van uitkeringsgerechtigden, met
name vanaf de jaren negentig (zie scp 1998). Er is dus van alles veranderd, maar één
aspect niet: de socialezekerheidsregelingen bieden nauwelijks ruimte voor individuele
keuzes. Het collectieve karakter van de regeling houdt in de praktijk ook in dat de polis-
voorwaarden een universeel karakter hebben. Men kan er bij de sociale verzekeringen
niet voor kiezen het gedekte risico te beperken, uit te breiden of deels voor eigen reke-
ning te nemen, zoals dat bij een reiskostenverzekering of particuliere ziektekosten-
verzekering wel mogelijk is. Voor deze eenvormigheid zijn tal van redenen aan te geven.
Een uniforme verplichte regeling zorgt voor een groot financieel draagvlak (opting out
is de premiebetalers niet toegestaan, zelfs niet wanneer zij naar alle verwachting geen
gebruik zullen maken van bepaalde regelingen), kan tegemoetkomen aan de behoefte
aan een rechtvaardige toekenning van rechten aan de burgers, en maakt het stelsel
minder ingewikkeld dan een systeem waarin iedereen zeer specifieke plichten en aan-
spraken heeft. Van oudsher speelt ook het beschermende motief een rol: de overheid
wil niet dat de burgers bij aanzienlijke risico’s onverzekerd zijn, en heeft daarom zelf
een verzekering verplicht gesteld. Toch zijn dit geen van alle doorslaggevende redenen.
Een toereikend financieel draagvlak kan, bij juiste toepassing van actuariële principes,
in beginsel ook bij een minder gestandaardiseerd systeem worden gewaarborgd.
Bovendien is ook het huidige stelsel complex en kan worden gesteld dat, wanneer
particuliere maatschappijen een ingewikkeld gedifferentieerd verzekeringspakket
kunnen aanbieden, dit in theorie ook binnen de collectieve sociale zekerheid mogelijk
zou moeten zijn. Tegelijkertijd roepen de hevige publieke discussies die de afgelopen
decennia over de sociale zekerheid zijn gevoerd –  men denke aan de commotie rond
de bezuinigingsmaatregelen aan het begin van de jaren tachtig, de stelselherziening
van 1987, de aow-discussie die tot een (kortstondige) groei van de ouderenpartijen
leidde, en het zich voortslepende debat over de inrichting van de wao – de vraag op of
de overheid er in alle gevallen in slaagt een optimum aan sociale rechtvaardigheid
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binnen de collectieve regelingen te bewerkstelligen. De beschermende houding van
de overheid, tot slot, gaat wellicht al te gemakkelijk voorbij aan de behoeften van de
huidige generaties, die veel beter geschoold en welvarender zijn dan in de periode dat
de collectieve regelingen werden gegrondvest.

Omdat de redenen voor een uniforme collectieve regeling ten dele misschien achter-
haald zijn, neemt de roep om meer ruimte voor individuele keuzes toe. Daarvoor is
een aantal oorzaken aan te wijzen.

Allereerst is er een algemene ‘culturele’ individualiseringstendens. Individualisering
staat in dit verband voor een wens tot groeiende autonomie van het individu ten opzichte
van zijn directe omgeving, en een toenemende behoefte aan vrijheid van keuze met
betrekking tot de inrichting van het eigen leven. Het is denkbaar dat burgers ook op
het terrein van de sociale verzekeringen zelf willen kunnen bepalen op welke wijze zij
zorgen voor het afdekken van hun financiële risico’s.

Een tweede ontwikkeling is meer structureel van aard. De groei van het aantal huis-
houdens dat tegelijk arbeid en zorg verricht – het aantal ‘taakcombineerders’ nam bij de
niet-gepensioneerden in de periode 1975-2000 toe van 20% tot 47% –, en de groeiende
diversiteit aan leefvormen gedurende de levensloop maken het wellicht wenselijk de
sociale zekerheid te moderniseren. Dit kan tot uiting komen in een behoefte aan meer
flexibele, individueel bepaalde arrangementen, waarbij ook bepaalde voorzieningen
die niet onder de collectieve sociale zekerheid in strikte zin vallen – zoals zorgverlof –
van belang zijn. De belangstelling voor regelingen die tijdelijke uittreding uit het
arbeidsproces mogelijk maken, zal in de toekomst wellicht verder stijgen, onder meer
door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen.

Een volgende overweging is dat het huidige collectieve stelsel sommige burgers
misschien onvoldoende te bieden heeft. Met name de hogere middenklasse, een groep
die door de hoogconjunctuur van de laatste jaren flink is gegroeid, acht zichzelf moge-
lijk beter dan de overheid in staat om te bepalen hoe men zich het beste tegen sociale
risico’s kan indekken. Bovendien is het denkbaar dat de leden van deze categorie hun
risico’s als geringer percipiëren, waardoor zij voor hun gevoel niet genoeg profiteren
van de solidariteit die in de huidige regelingen besloten ligt. Ook daarom zullen zij
wellicht een grotere mate van zelfbepaling verwelkomen.

Ten slotte is voorstelbaar dat de reikwijdte van de wettelijke dekking van sociale
risico’s de komende jaren verder wordt beperkt. Het afgelopen decennium heeft dit
zich reeds voorgedaan als gevolg van aanpassingen in de wao en de Nabestaandenwet,
waarbij de ontstane ‘gaten’ ten dele zijn herverzekerd. Indien in de toekomst soort-
gelijke wetswijzigingen worden doorgevoerd, heeft een deel van de burgers wellicht
opnieuw behoefte aan herverzekering, in (semi-)collectieve of private vorm.

Over de introductie van meer keuzevrijheid in de sociale verzekeringen wordt de laatste
jaren in ‘Haagse kringen’ steeds nadrukkelijker gedebatteerd. Zowel in de verkiezings-
programma’s van 1998 als in die van 2002 geven verscheidene politieke partijen aan
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er voorstander van te zijn als er meer ruimte komt voor individuele keuzes. Zo stelde
het cda in 1998 het zogenoemde ‘cappuccinomodel’ voor. In dit model zou de overheid
verantwoordelijk zijn voor een basisverzekering, en vormden de werknemersverzeke-
ringen hier een aanvulling op. Het sluitstuk van het model zou worden gevormd door
individueel afgesloten, aanvullende verzekeringen (zie ook Hagedooren et al. 2000).
Ook in het verkiezingsprogramma van 2002 is het cda nog aanhanger van meer keuze-
vrijheid, hoewel zij zich nu toespitst op keuzevrijheid in het combineren van betaalde
arbeid, zorgtaken en het volgen van onderwijs. De PvdA pleit in haar programma
eveneens voor maatregelen die de combinatie van arbeid en zorg gemakkelijker maken,
waarbij de aandacht zich onder meer richt op uitbreiding van de kinderopvang en op
verruiming van de verlofmogelijkheden. Daarnaast is deze partij voorstander van
invoering van spaarelementen in de sociale verzekeringen. Door extra premie te betalen
zouden werknemers tijd of geld op kunnen sparen dat vervolgens kan worden aan-
gewend voor een hogere of langer durende uitkering, maar ook voor scholing, zorg-
taken of vervroegde uittreding. Meer ruimte voor individuele keuzes wordt ook door
D66 en de vvd voorgestaan. D66 spreekt zich vooral uit voor individuele keuzes
binnen de pensioenregelingen. De vvd, ten slotte, stelt in haar verkiezingsprogramma
voor 2002 dat burgers in de twintigste eeuw beter geschoold, mondiger en onafhanke-
lijker zijn geworden, en zelf willen beslissen hoe zij hun leven vormgeven. Hoewel de
partij niet specifiek ingaat op de gevolgen hiervan voor de inrichting van het sociale-
zekerheidsstelsel, stelt zij wel dat de overheid zich zou moeten aanpassen aan de
wensen van de burger. 

De vraag is nu of de noodzaak voor meer keuzevrijheid in de sociale verzekeringen
ook door de doorsneeburger wordt gevoeld. Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (szw) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) verzocht een
verkennend onderzoek uit te voeren dat licht kan werpen op deze vraag. De wensen
van burgers inzake individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen zullen worden
nagegaan aan de hand van gegevens over standpunten ten aanzien van een aantal
keuzes. Aan een groep van ruim 2.200 volwassen respondenten is een aantal hypo-
thetische regelingen voorgelegd, waarbij zij al dan niet kunnen opteren voor een ver-
groting van de keuzevrijheid in de sociale verzekeringen. Het aandeel voorstanders
bij deze scenario’s vormt een indicatie voor het draagvlak voor meer keuzevrijheid.
Daarnaast is van belang of mensen geneigd zijn de aangeboden keuzemogelijkheden te
benutten. Deze gedragsintentie is het tweede begrip dat in deze studie centraal staat.
Een derde onderzoeksthema richt zich op de determinanten van het draagvlak en de
gedragsintentie. Indien er een zeker draagvlak bestaat, en een substantieel deel van
de bevolking aangeeft dat het van plan is gebruik te maken van regelingen die meer
keuzevrijheid bieden, is het wenselijk na te gaan waardoor dat komt. Voor eventueel
toekomstig beleid is het van belang te weten of het draagvlak en het potentiële gebruik
stoelen op urgente behoeften bij grote delen van de bevolking, of dat hier bijvoorbeeld
subjectieve kosten/batenafwegingen of principiële opvattingen over de rol van de
overheid aan ten grondslag liggen.
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In hoofdstuk 2 worden de hier kort besproken probleemstellingen uitgewerkt en de
onderzoeksmethode geschetst. Hoofdstuk 3 bevat een uitgebreide beschrijving en
analyse van het draagvlak en de gedragsintenties. Hier wordt ook beschreven welke
motieven de voor- en de tegenstanders van de aangeboden keuzemogelijkheden zelf
van belang vinden bij hun oordeel over de regeling. Tot besluit van dit hoofdstuk worden
de samenhangen tussen het draagvlak, de gedragsintenties en de motieven onderzocht.
In hoofdstuk 4 wordt de analyse uitgebreid met een groot aantal mogelijke determi-
nanten van het draagvlak en de gedragsintenties. Deze worden eerst beschreven en
vervolgens zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang geanalyseerd.
Hoofdstuk 5, ten slotte, bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten. Ook
wordt hier ingegaan op de beleidsmatige betekenis van dit verkennende onderzoek
naar keuzevrijheid in de sociale verzekeringen.
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2 Begrippen, vragen en dataverzameling 

In dit hoofdstuk worden de centrale begrippen en de onderzoeksvragen uitgewerkt 
(§ 2.1) en wordt de dataverzameling besproken (§ 2.2). De paragrafen 2.3 en 2.4 gaan
in op de beperkingen, respectievelijk de meerwaarde van het onderzoek.

2.1 Begripsafbakening en onderzoeksvragen

Het begrip ‘keuzevrijheid binnen de sociale verzekeringen’ verwijst hier naar de mate
waarin burgers zelf kunnen bepalen op welke wijze zij zich tegen risico’s als werkloos-
heid, ziekte en arbeidsongeschiktheid indekken. Meer specifiek gaat het enerzijds om
de vrijheid zich extra of juist minder te verzekeren en anderzijds om het bestaan van
socialeverzekeringsarrangementen die ten dienste staan van keuzes in de individuele
levensloop. Beide typen keuzevrijheid komen, in de vorm van concrete voorstellen
voor meer zelfbepaling (zie hoofdstuk 3), in het onderzoek aan bod.

De studie gaat uitsluitend in op keuzemogelijkheden in aanvulling op de bestaande
sociale voorzieningen. Fundamentele stelselwijzigingen, zoals invoering van een mini-
stelsel of van een basisinkomen blijven derhalve buiten beschouwing. Eerder uitgevoerd
opinieonderzoek geeft namelijk aan dat het draagvlak voor dergelijke ingrijpende
veranderingen onder de bevolking beperkt is (zie bijvoorbeeld Geleijnse et al. 1993;
Vrooman en De Kemp 1995; scp 1996). Voorzover men keuzevrijheid voorstaat, mag
dit vermoedelijk niet ten koste gaan van een fundamentele ingreep in het dekkings-
niveau van de sociale verzekeringen, van de eindverantwoordelijkheid van de overheid
voor de bestaanszekerheid, of van de toegankelijkheid van de sociale verzekeringen
voor kwetsbare groepen. In het onderzoek wordt wel de wens tot een geïntegreerde
sociale verzekering gepeild, maar daarbij worden geen wijzigingen in de verantwoor-
delijkheid van de overheid verondersteld.

Het onderzoek beperkt zich daarnaast tot de keuzevrijheid van individuele verzekerden,
dus niet van werkgevers of uitvoeringsinstanties.

Tot slot is besloten het onderzoek te richten op het draagvlak voor meer keuzevrijheid.
Een eventuele voorkeur van burgers voor minder keuzevrijheid komt niet aan de orde,
mede omdat er geen aanwijzingen zijn dat de overheid haar invloed op de sociale ver-
zekeringen zou willen vergroten.

Niet alleen wordt nagegaan of er sprake is van een draagvlak, maar ook in hoeverre
men zelf van de geboden keuzemogelijkheden gebruik denkt te gaan maken. Wat dit
laatste betreft wordt tevens geïnventariseerd in hoeverre het voorgenomen gedrag
afhankelijk is van de (financiële) gevolgen ervan. Zo zal de aantrekkelijkheid van een
lagere premie wellicht afnemen als hier een lagere of korter durende uitkering uit
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voortvloeit, terwijl men anderzijds een hogere uitkering mogelijk niet vindt opwegen
tegen de kosten van een extra verzekering.

Het voorgaande is in de volgende centrale onderzoeksvragen geëxpliciteerd.
1 In hoeverre is er een draagvlak onder burgers voor verschillende vormen van keuze-

vrijheid binnen het huidige aanbod van sociale verzekeringen?
2 In hoeverre is er een draagvlak onder burgers voor een socialezekerheidsstelsel dat

ten dienste staat van keuzes in de individuele levensloop?
3 In hoeverre hebben burgers de intentie zelf gebruik te maken van de voorgestelde

keuzemogelijkheden?
4 In hoeverre wordt het voorgenomen gebruik van de keuzemogelijkheden beïnvloed

door de financiële gevolgen ervan?

In hoofdstuk 1 werd reeds opgemerkt dat het voor het beleid niet alleen van belang is
te weten of er een draagvlak is voor meer keuzevrijheid, en in welke mate gebruik zal
worden gemaakt van de keuzemogelijkheden, maar ook waardoor dat komt.

De determinanten zijn in dit onderzoek op twee manieren in kaart gebracht. Aller-
eerst is bij elk scenario aan de voor- en tegenstanders gevraagd welke motieven bij hun
oordeel over regelingen met meer keuzevrijheid een rol spelen. Hierbij is rechtstreeks
gevraagd naar de persoonlijke behoeften, de verwachte financiële voor- en nadelen voor
zichzelf, de maatschappelijke gevolgen (zoals de bescherming van zwakke groepen,
de kosten van de sociale zekerheid), maar ook naar motieven van meer principiële aard,
zoals de gewenste rol van de overheid. Omdat deze motieven gekoppeld zijn aan het
oordeel over de voorgestelde regeling, ligt het voor de hand deze eerst daarmee in
verband te brengen. Met name de meer persoonlijke motieven kunnen theoretisch
echter ook van invloed zijn op de gedragsintentie.

Daarnaast zijn er enkele andere kenmerken die verband kunnen houden met het
oordeel over regelingen die meer keuzevrijheid bieden of met de gedragsintentie. Deze
zijn in het onderzoek niet aan bepaalde scenario’s gekoppeld, maar rechtstreeks
gevraagd.

De behoefte aan een bepaalde vorm van keuzevrijheid kan worden afgemeten aan 
een subjectief motief dat de respondenten zelf noemen (‘ik kan zo’n regeling in mijn
omstandigheden goed gebruiken’), maar kan ook uit een aantal achtergrondskenmerken
worden afgeleid. Zo ligt het voor de hand dat het gebruik van bepaalde regelingen
samenhangt met de leeftijd en de gezinssamenstelling: alleenstaande 60-jarigen, 
bijvoorbeeld, zullen vermoedelijk niet vaak gebruikmaken van zorgverlof voor jonge
kinderen, maar wellicht wel van een verzekering die de mantelzorg voor hun hoog-
bejaarde ouders dekt. Ook is het aannemelijk dat, als het gaat om regelingen die de
combinatie van betaalde arbeid en zorgtaken vergemakkelijken, vrouwen zich meer
dan mannen uitspreken voor keuzevrijheid. Tevens kan worden verondersteld dat
jongeren en hoger opgeleiden een grotere behoefte aan keuzevrijheid zullen tentoon-
spreiden dan ouderen en laagopgeleiden. Het verband met het inkomen kan uitsluitsel
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bieden over de wensen van de middenklasse: als die specifieke groep meer behoefte
aan keuzevrijheid heeft, dan zou het inkomen een positief (eventueel curvilineair)
verband moeten hebben met het draagvlak en de gedragsintentie. Andere kenmerken
waarvan een verband met de wens tot meer keuzevrijheid kan worden verwacht, zijn
onder meer de arbeidsmarktpositie, de gepercipieerde kans om zelf werkloos of
arbeidsongeschikt te raken, en de politieke voorkeur. De meest evidente niet-gebruikers
– zoals gepensioneerden bij de werknemersverzekeringen – zijn in de ‘routing’ van
de vragenlijst overigens buiten beschouwing gelaten.

Het is echter ook mogelijk dat het oordeel en de gedragsintentie voortkomen uit
rationele keuzes. In dat geval wordt gekozen voor de regeling die men het voordeligst
acht. Dit is in de vragenlijst nagegaan door middel van de motieven die betrekking
hebben op de directe kosten (verwacht men duurder of goedkoper uit te zijn bij de
nieuwe regeling?), de zoekkosten (is het lastig na te gaan of de nieuwe regeling aan-
trekkelijk is?) en de waargenomen persoonlijke toegankelijkheid (kan men zelf tegen
redelijke voorwaarden van de regeling gebruikmaken?).

Het oordeel en de kennis over de huidige sociale zekerheid kunnen eveneens van invloed
zijn, evenals de ervaring die men, bijvoorbeeld in een eerdere periode van werkloosheid
of arbeidsongeschiktheid, met het huidige stelsel heeft opgedaan. Indien men onte-
vreden is met het huidige stelsel, zal men wellicht eerder voor de nieuwe keuzemogelijk-
heid opteren en daarvan gebruikmaken. Daartoe zal men wellicht ook eerder neigen
indien men zich beter kan ‘redden’ in socialezekerheidskwesties. Deze kenmerken
zijn gemeten via het oordeel over enkele bestaande regelingen en aan de hand van een
aantal kennisvragen.

Verder kunnen stabiele algemene waardeoriëntaties en persoonskenmerken bepalend zijn voor
het draagvlak en de gedragsintentie. Hierbij kan men denken aan beproefde schalen
voor de politieke oriëntatie (links/rechts, vrijzinnig/autoritair) en egoïsme. Ook is met
behulp van enkele nieuwe meetinstrumenten gepoogd zicht te krijgen op de geneigd-
heid van personen tot risicovermijding en de preferenties om op de korte of lange
termijn resultaten van het eigen handelen te zien. Personen die liever het zekere voor
het onzekere nemen, zullen wellicht een relatief geringe behoefte aan individuele
keuzevrijheid vertonen.

Ten slotte kunnen eerdere verwante gedragingen worden beschouwd als een predictor
van het oordeel en de gedragsintentie. Het gebruik van de aanvullende verzekeringen
ter dekking van het wao-gat en het nabestaandenpensioen, en de aanvullende 
pensioenregelingen zijn in dit verband relevant. Men kan zich voorstellen dat personen
die gebruikmaken van deze regelingen, relatief vaak voorstander zijn van een toename
in de keuzemogelijkheden in de sociale verzekeringen en daarvan ook gebruikmaken.
In het verlengde hiervan is ook gevraagd naar enkele vormen van verzekeringsgedrag
in de particuliere sfeer (zoals het afsluiten van reisverzekeringen en het indexeren van
de inboedelverzekering).
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Met betrekking tot de determinanten wordt de volgende onderzoeksvraag geformuleerd.
5. In hoeverre worden het draagvlak voor keuzevrijheid en de gedragsintentie beïnvloed

door:
– persoonlijke behoeften;
– principiële motieven; 
– rationele keuzes;
– het oordeel en de kennis over de huidige sociale zekerheid;
– stabiele waardeoriëntaties en persoonskenmerken;
– verwant verzekeringsgedrag. 

Figuur 2.1 toont de samenhang tussen de verschillende begrippen en onderzoeks-
vragen die hiervoor aan de orde zijn gekomen.

behoefte
- subjectief motief
- achtergrondkenmerken
  (hh-samenstelling, leeftijd,
  gezondheid, inkomen, etc.)

waardeoriëntaties en 
persoonskenmerken, o.a.
- links / rechts
- autoritair / vrijzinnig
- egoïsme
- risicoaversie

principiële motieven, o.a.
- verantwoordelijkheid overheid
- individ./gemeensch. belang
- kwetsbare groepen

rationele keuze
- directe kosten en baten
- zoekkosten
- pers. toegankelijkheid

verwant verzekeringsgedrag
- WAO-gat, ANW-gat
- flexibel pensioen
- particuliere verzekeringen

huidige sociale zekerheid
- tevredenheid
- kennis

draagvlak gedragsintentie

objectieve
financiële
incentive

Figuur 2.1 Conceptueel model individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen
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Uit de figuur blijkt dat het draagvlak voor regelingen met meer keuzevrijheid en de
gedragsintentie de centrale variabelen in het onderzoek zijn. Er is van uitgegaan dat het
draagvlak wel bepalend is voor de gebruiksintentie, maar dat dit geen één-op-één-
relatie behoeft te zijn. Men kan immers zeer wel voorstander zijn van meer keuzevrijheid
zonder daar zelf daadwerkelijk gebruik van te willen maken.

De overige factoren kunnen zowel inwerken op het oordeel als op de gedrags-
intentie.

2.2 Dataverzameling

Aangezien de onderzoeksvragen niet goed kunnen worden beantwoord aan de hand
van informatie uit bestaande databronnen, is besloten tot een enquête onder een
steekproef van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. De gegevens zijn ver-
zameld onder deelnemers aan het zogenoemde Centerpanel, dat onder beheer staat
van Bureau Centerdata. Het panel bestaat uit ongeveer 3.500 personen, die erin hebben
toegestemd voor een langere periode deel te nemen aan onderzoek. De dataverzameling
vindt wekelijks plaats via internet.

De vragenlijst die voor dit onderzoek is geconstrueerd, is eerst bij circa 25 panelleden
getest op begrijpelijkheid en routing, en op basis van hun opmerkingen op enkele
punten aangepast. De proefrespondenten zijn verder van het onderzoek uitgesloten.

Ook zijn zo’n 950 panelleden van de steekproef uitgesloten omdat zij, om verschil-
lende redenen, al ten minste zes weken lang niet hadden deelgenomen aan het panel.
De overige 2.546 leden kregen de vragenlijst in oktober 2001 voorgelegd. Vanwege 
de lengte van de vragenlijst is besloten deze op te splitsen en in twee afzonderlijke
weekenden aan de steekproef aan te bieden. Uiteindelijk hebben 1.942 panelleden de
gehele vragenlijst ingevuld, terwijl nog eens 262 personen alleen de vragen met
betrekking tot de mogelijke determinanten van de opvattingen over meer keuzevrijheid
hebben beantwoord. De totale respons komt hiermee op 86,6%.

Zoals tabel 2.1 laat zien, zijn de mannen wat sterker vertegenwoordigd onder de res-
pondenten dan de vrouwen, en is 60% van de respondenten jonger dan 50 jaar.
Bovendien is een aanzienlijk deel hoog opgeleid: 37% heeft een opleiding op hbo- of
universitair niveau afgerond, terwijl vrijwel eenzelfde aandeel een opleiding op havo-,
vwo- of mbo-niveau heeft voltooid. Twee derde deel van de respondenten verricht,
voor ten minste een uur per week, betaald werk. Veruit de meeste respondenten, ten
slotte, zijn autochtoon. Slechts van 7% is ten minste een van de ouders in het buiten-
land geboren.

11Begrippen, vragen en dataverzameling



Tabel 2.1 Sociaal-demografische achtergrondkenmerken van de respondenten, in vergelijking 
met de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten)

responsgroep populatie
geslacht

man 54,9 49,0
vrouw 45,1 51,0

leeftijd
18-34 jaar 22,7 30,3
35-49 jaar 37,4 29,8
50-64 jaar 25,1 22,5
≥ 65 jaar 14,8 17,5

opleidingsniveaua

laag (basisonderwijs, vmbo) 27,0 38,7
middelbaar (havo, vwo, mbo) 36,1 39,1
hoog (hbo, universiteit) 36,9 22,2

arbeidsmarktpositiea

werkzaam 66,7 71,8
niet werkzaam 33,3 28,2

herkomstgroep
autochtoon 93,2 83,1
niet-westers allochtoon 1,2 7,6
westers allochtoon 5,6 9,3

a Populatiegegevens hebben betrekking op de bevolking van 15-64 jaar (in het jaar 2000).

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001); populatiegegevens: CBS (2002)

2.3 Beperkingen van het onderzoek

Een beperking van het onderzoek is dat de responsgroep niet geheel representatief is
voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Vergelijking met de populatie-
gegevens in tabel 2.1 maakt duidelijk dat onder de respondenten vrouwen, jongeren
tot 35 jaar én 65-plussers, laagopgeleiden en allochtonen zijn ondervertegenwoordigd.
Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de data via internet zijn verzameld.1

In dit onderzoek is voor deze benaderingswijze van respondenten gekozen vanwege
het exploratieve karakter, het beschikbare onderzoeksbudget, en de wens de resultaten
snel beschikbaar te hebben. Overigens krijgen de panelleden indien nodig van
Centerdata apparatuur in bruikleen waarmee zij via de televisie verbinding kunnen
maken met internet,2 zodat het bezit van een computer met internetaansluiting geen
voorwaarde voor deelname vormt. Eerder onderzoek heeft echter aangetoond dat het
feitelijk gebruik van internet aanmerkelijk hoger ligt onder mannen, jongeren en hoog-
opgeleiden dan onder vrouwen, ouderen en laagopgeleiden (Van Dijk et al. 2000;
Huysmans en De Haan 2001). Het is derhalve aannemelijk dat de ondervertegen-
woordiging van de laatstgenoemde groepen onder de respondenten een voortvloeisel
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is van geringere vaardigheden in de omgang met internet. Dit houdt tevens in dat er
rekening mee moet worden gehouden dat de vrouwelijke, de oudere en de laag-
opgeleide respondenten mogelijk een selecte groep vormen binnen de totale populatie
van vrouwen, 65-plussers en laagopgeleiden. Daarom is besloten de gegevens niet te
herwegen naar sekse, leeftijd en opleidingsniveau. Een responsgroep waarin bepaalde
categorieën zijn oververtegenwoordigd lijkt immers te verkiezen boven een steekproef
waarin een – mogelijk – selecte groep extra gewicht toegekend krijgt.

Voorzover de ondervertegenwoordiging van vrouwen, ouderen en laagopgeleiden
gerelateerd is aan de centrale variabelen in het onderzoek – het draagvlak en de gedrags-
intentie – kan dit impliceren dat de uitkomsten niet zonder meer naar de gehele
bevolking kunnen worden gegeneraliseerd. In principe is het mogelijk dat, gezien 
de eerder uitgesproken verwachting dat jongeren en hoger opgeleiden een grotere
behoefte aan keuzevrijheid zullen vertonen dan ouderen en laagopgeleiden, de
gemiddelde scores en percentages een iets te positief beeld geven van het draagvlak
en de benutting van nieuwe keuzemogelijkheden in de sociale zekerheid. Anderzijds
zal blijken (zie hoofdstuk 4) dat het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau van
de respondenten over het algemeen slechts in beperkte mate met het draagvlak en de
gedragsintentie samenhangen. Op grond daarvan is het niet waarschijnlijk dat de uit-
komsten van deze studie in een andere richting zouden gaan indien de samenstelling
van de steekproef naar deze kenmerken volledig representatief was geweest.3

Een ander probleem is dat gevraagd wordt naar opvattingen over hypothetische 
situaties. Aangezien de keuzemogelijkheden die aan de respondent worden voor-
gelegd, (nog) niet bestaan, is het niet ondenkbaar dat men ‘at random’ reageert. Dit
is getracht te voorkomen door bij elke voorgestelde keuzemogelijkheid in te gaan op
de verschillen met de huidige regeling. Bovendien zijn de gegevens onderzocht op
aanwijzingen dat men inderdaad lukraak heeft geantwoord. Gezien de bevindingen
in hoofdstuk 3 is de consistentie in antwoordpatronen echter bevredigend.

2.4 De meerwaarde van het onderzoek

Zoals in paragraaf 2.2 al is aangegeven, hebben de respondenten een vragenlijst
voorgelegd gekregen waarin zowel het draagvlak en de gedragsintentie als de (ver-
onderstelde) determinanten daarvan uitgebreid aan de orde komen. De vraag of er
onder de Nederlandse bevolking draagvlak is voor meer keuzevrijheid in de sociale
verzekeringen, had ook op eenvoudiger wijze kunnen worden onderzocht. Enkele
opinievragen in de trant van ‘Vindt u dat er meer keuzemogelijkheden in de sociale
verzekeringen moeten komen’, zouden eveneens informatie hebben opgeleverd over
het aandeel voor- en tegenstanders van individuele keuzevrijheid. Dergelijke algemeen
geformuleerde vragen, waarin de inhoud en consequenties van die keuzemogelijkheden
ongespecificeerd blijven, hebben echter als nadeel dat onbekend is waar de respon-
denten nu op reageren. Mogelijk beschouwen zij het hebben van meer keuzemoge-
lijkheden op zichzelf als waardevol, maar hebben zij tegelijkertijd nauwelijks een idee
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wat dat concreet inhoudt. De conclusie zou dan – ten onrechte – luiden dat er sprake
is van een groot draagvlak voor meer keuzevrijheid. In het huidige onderzoek wordt
getracht dit tegen te gaan door een aantal concrete keuzes aan te bieden, waarbij zowel
de verschillen met de huidige regeling als de directe (financiële) gevolgen ervan worden
aangeduid. Omdat de respondenten zich hierdoor een meer weloverwogen standpunt
kunnen vormen, zullen de resultaten van het onderzoek naar verwachting een reëler
beeld geven.

Een tweede reden om te kiezen voor een uitgebreide vragenlijst, is dat men anders
in het ongewisse blijft over de context van de gegeven antwoorden. Door, zoals in dit
onderzoek gebeurt, na te gaan welke motieven de respondent heeft voor zijn standpunt
inzake keuzevrijheid en aandacht te besteden aan zijn algemene waardeoriëntaties en
persoonlijke omstandigheden, wordt in die lacune voorzien. Op deze wijze kan onder
meer uitsluitsel worden gegeven over de vraag of het draagvlak en voorgenomen gebruik
van individuele keuzevrijheid gestoeld zijn op een werkelijke behoefte bij de bevolking
dan wel op principiële overwegingen.

14 Begrippen, vragen en dataverzameling



Noten

1 De ondervertegenwoordiging in de responsgroep van 18-34-jarigen, hangt daaren-
tegen samen met het feit dat deze categorie minder geneigd is langdurig aan het
panel deel te nemen.

2 Het gaat hier om de zogenoemde Net.Box.
3 Of herweging van de steekproef naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau andere

resultaten zou hebben opgeleverd, is gecontroleerd door de ongewogen en gewogen
bevindingen met elkaar te vergelijken. Ten aanzien van de centrale begrippen in
dit onderzoek – het draagvlak voor meer keuzevrijheid en de intentie zelf van keuze-
mogelijkheden gebruik te maken – blijken er inderdaad nauwelijks verschillen te
worden aangetroffen. Voorzover er afwijkingen zijn gevonden, hebben deze betrek-
king op de samenhang tussen de mening over keuzevrijheid en de gedragsintenties
enerzijds, en een aantal achtergrondkenmerken anderzijds. In een aantal gevallen
leveren de gewogen gegevens statistisch significante verbanden op, die ongewogen
niet zijn gevonden. Daarentegen komt het eveneens voor dat significante verbanden
verdwijnen wanneer de gegevens worden gewogen. Voor de richting van de ver-
banden maakt het in geen enkel geval uit of er van gewogen dan wel ongewogen
gegevens gebruik wordt gemaakt.
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3 Draagvlak, motieven en intenties

Het centrale thema van het onderzoek behandelt de wensen van burgers ten aanzien
van keuzevrijheid in de sociale verzekeringen. Nagegaan is of er een draagvlak bestaat
voor de introductie van meer keuzemogelijkheden, welke subjectieve motieven hieraan
ten grondslag liggen en in hoeverre een eventueel draagvlak tot uiting komt in de
intentie zelf van bepaalde vormen van keuzevrijheid gebruik te maken. In dit hoofd-
stuk worden de resultaten met betrekking tot deze begrippen gepresenteerd, telkens
voorafgegaan door een bespreking van de wijze waarop de meting heeft plaatsgevonden
(zie ook het blok ‘Keuzemogelijkheden, achterliggende motieven en gedragsintenties’ in
bijlage A).

3.1 Concrete voorstellen tot meer keuzevrijheid

Het draagvlak voor meer keuzevrijheid is vastgesteld aan de hand van een aantal 
scenario’s, waarin de respondenten een specifieke keuzemogelijkheid krijgen aan-
geboden. In vijf gevallen hebben deze betrekking op de verplichte werknemersver-
zekeringen. Scenario 1 biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om tegen een premie van
2% van het nettoloon1, te kiezen voor een hogere wao-uitkering. Daarentegen biedt
scenario 3 de keuze tot een lagere wao-uitkering, in ruil waarvoor het nettoloon met
2% wordt verhoogd. In weer een ander geval (scenario 4) krijgt de respondent de
mogelijkheid te kiezen voor een lagere, maar langer durende ww-uitkering. Na ieder
scenario is gevraagd of men er voorstander van is dat de genoemde keuzemogelijkheid
er komt. Box 3.1 geeft een compleet overzicht van de vijf situatieschetsen.
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Box 3.1 De scenario’s met betrekking tot de werknemersverzekeringen

Scenario 1: een hogere arbeidsongeschiktheidsuitkering tegen 2% van het nettoloon (voorgelegd aan alle

respondenten)

Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt de huidige wao-uitkering 70% van het laatst 

verdiende loon. De wao-premie wordt volledig door de werkgever betaald.

Stel dat er een mogelijkheid komt om te kiezen voor een uitkering van 80% van het laatst ver-

diende loon, maar dat werknemers in ruil daarvoor 2% van het nettoloon als premie moeten

gaan betalen. De premie is dan minimaal fl. 400 per jaar voor huishoudens met een jaarinkomen

van fl. 20.000 of minder, en maximaal fl. 2.000 per jaar voor huishoudens met een jaarinkomen

van fl. 100.000 of meer.

Bent u er voorstander van dat deze keuzemogelijkheid er komt?

Scenario 2: aanvullende verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (voorgelegd aan de werkenden)

Stel dat de wao-uitkering voor mensen die gedeeltelijk nog in staat zijn om te werken, wordt

geschrapt. In plaats daarvan krijgen deze mensen wel een werkloosheidsuitkering (ww) of een

bijstandsuitkering, maar dan kan het inkomen lager uitvallen.

Stel dat er een mogelijkheid komt om tegen een premie van 2% van uw nettoloon, een aanvul-

lende verzekering af te sluiten om de uitkering op peil te houden. De premie is dan minimaal 

fl. 400 per jaar voor huishoudens met een jaarinkomen van fl. 20.000 of minder, en maximaal

fl. 2.000 voor huishoudens met een jaarinkomen van fl. 100.000 of meer.

Bent u er voorstander van dat deze keuzemogelijkheid er komt?

Scenario 3: een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering, in ruil voor netto 2% meer loon (voorgelegd aan

alle respondenten)

De huidige wao-uitkering bedraagt, bij volledige arbeidsongeschiktheid, 70% van het laatst

verdiende loon. De wao-premie wordt volledig door de werkgever betaald.

Stel dat er een mogelijkheid komt om te kiezen voor een uitkering van 60% van het laatst 

verdiende loon. In ruil daarvoor wordt het nettoloon met 2% verhoogd.

Bent u er voorstander van dat deze keuzemogelijkheid er komt?

Scenario 4: een lagere, maar langer durende ww-uitkering (voorgelegd aan alle respondenten)

Stel dat de mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een werkloosheidsuitkering (ww) die 10%

lager is dan het huidige uitkeringsbedrag, maar een half jaar langer duurt.

Bent u er voorstander van dat deze keuzemogelijkheid er komt?

Scenario 5: een lagere ziekte-uitkering in ruil voor 5 extra vrije dagen (voorgelegd aan alle respondenten)

In de wet is geregeld dat zieke werknemers een jaar lang 70% van hun loon krijgen doorbetaald.

Meestal is het bij cao geregeld dat dit percentage wordt opgehoogd tot 100%.

Stel dat er een mogelijkheid komt om te kiezen voor vijf extra vrije dagen in ruil voor een lagere

uitkering bij ziekte, namelijk 85% in plaats van 100% van uw loon. 

Bent u er voorstander van dat deze keuzemogelijkheid er komt?
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Met het oog op de vraag of er draagvlak is voor voorzieningen die ten dienste staan
van keuzes in de individuele levensloop, zijn nog eens twee scenario’s in de vragenlijst
opgenomen (zie box 3.2). De eerste daarvan (scenario 6) stelt voor dat er tegen een
premie van 2% van het nettoloon, een verzekering voor betaald verlof komt. Op dezelfde
wijze als bij de andere scenario’s, kunnen de respondenten zich voor of tegen de
invoering van zo’n verzekering uitspreken. In aanvulling hierop is gevraagd of men
voorstander is van de, in veel bedrijfstakken reeds bestaande, mogelijkheid tot verlof-
sparen of het ‘kopen’ van verlofdagen.

Scenario 7 heeft betrekking op de invoering van een geïntegreerde sociale verzekering.
Dit scenario beschrijft een situatie waarbij alle sociale verzekeringen in één regeling
worden ondergebracht en iedereen zelf kan bepalen hoeveel en voor welk doel reserve
wordt opgebouwd. Vervolgens wordt er nagegaan of men een dergelijke drastische
wijziging van het verzekeringsstelsel voorstaat.

Box 3.2 De scenario’s met betrekking tot keuzes in de individuele levensloop

Scenario 6: aanvullende verzekering betaald verlof (voorgelegd aan alle respondenten)

Op dit moment bestaan er verschillende verlofregelingen, zoals voor ouderschapsverlof, studie-

verlof en zorgverlof. Soms is daarbij sprake van onbetaald verlof, dat wil zeggen dat tijdens de

verlofperiode het salaris niet wordt doorbetaald.

Stel dat er een verzekering voor betaald verlof komt, tegen een premie van 2% van het nettoloon.

De premie is dan minimaal fl. 400 per jaar voor huishoudens met een jaarinkomen van fl. 20.000

of minder, en maximaal fl. 2.000 voor huishoudens met een jaarinkomen van fl. 100.000 of meer.

Bent u er voorstander van dat deze verzekering er komt?

Bent u een voorstander van verlofsparen? (verlofsparen is het opsparen van vakantiedagen en

adv-dagen, die dan later kunnen worden opgenomen.)

Bent u een voorstander van het kopen van verlofdagen? (bij het kopen van verlofdagen wordt nu

een bepaald percentage van het loon opgespaard, zodat later met het opgespaarde salaris ‘betaald’

verlof kan worden opgenomen.)

Scenario 7: een geïntegreerde sociale verzekering (voorgelegd aan alle respondenten)

Momenteel bestaan er voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen, enzovoort allemaal

afzonderlijke regelingen.

Stel dat al deze regelingen worden samengevoegd. U kunt dan, zolang u werkt, zelf bepalen

hoeveel premie u betaalt. Hiermee bouwt u reserve op. Die reserve kan worden gebruikt voor

werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, maar bijvoorbeeld ook voor zorgverlof. Daar staat

tegenover dat de opgebouwde reserve maar eenmaal kan worden besteed, en op kan raken. Als

u bijvoorbeeld werkloos bent geweest, houdt u minder over voor een arbeidsongeschiktheids-

uitkering of voor een vervroegd pensioen.

Bent u een voorstander van zo’n systeem?
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In tabel 3.1 staat per scenario aangegeven hoeveel procent van de respondenten 
voorstander is van de gepresenteerde keuzemogelijkheid. Aangezien het vooral de
werkenden zijn die met deze keuzes te maken zouden kunnen krijgen, is daarnaast
afzonderlijk naar het aandeel voorstanders binnen deze subgroep gekeken.

Tabel 3.1 Voorstanders, totaal en onder werkenden, van keuzemogelijkheden in de sociale 
verzekeringen (in procenten)

voorstanders, voorstanders,
scenario totaal werkenden

1 WAO 80%, tegen premie 2% van nettoloon 57,3 56,0
2 verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, 

tegen premie 2% van nettoloon –a 57,7
3 WAO 60%, in ruil voor netto 2% loonsverhoging 13,6 16,2
4 WW 10% lager, maar halfjaar langer durend 24,5 23,0
5 ziekte-uitkering effectief 85%, in ruil voor 5 extra vrije dagen 19,6 23,6

6 verzekering betaald verlof, tegen premie 2% van nettoloon 42,5 43,0
verlofsparen 69,8 72,2
kopen van verlofdagen 47,2 48,9

7 een geïntegreerde sociale verzekering 19,4 23,1

a Dit scenario is uitsluitend aan werkenden voorgelegd.

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)

Tabel 3.1 maakt duidelijk dat het verlofsparen op de meeste steun kan rekenen. Met
name onder de werkenden is deze regeling populair; bijna driekwart van de werkende
respondenten geeft aan voorstander te zijn van de mogelijkheid vakantie- en adv-dagen
op te sparen om zo later betaald verlof te kunnen opnemen.

De overige keuzemogelijkheden die in de scenario’s worden voorgesteld, worden
minder vaak onderschreven. De meeste steun wordt nog verkregen voor het voorstel
voor een hogere arbeidsongeschiktheidsuitkering tegen een premie ter waarde van 2%
van het nettoloon (scenario 1), en voor de mogelijkheid tot het afsluiten van een aan-
vullende verzekering ingeval de huidige wao-uitkering voor gedeeltelijk arbeids-
ongeschikten zou worden geschrapt (scenario 2). In beide gevallen geeft iets meer
dan 55% van de (werkende) respondenten aan hier voorstander van te zijn. Daarentegen
reageert slechts een minderheid, 14% van de totale responsgroep en 15% van de 
werkenden onder hen, positief op de mogelijkheid om – tegen een verhoging van het
nettoloon – voor een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering te kiezen (scenario 3).
Blijkbaar vinden de meeste respondenten de loonsverhoging niet opwegen tegen het
risico van een drastische inkomensvermindering bij arbeidsongeschiktheid.
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Terwijl, zoals hierboven is beschreven, het verlofsparen door circa 70% van de res-
pondenten wordt voorgestaan, geldt dit in veel mindere mate voor de mogelijkheid
om een verzekering voor betaald verlof af te sluiten (scenario 6). Zowel van de totale
responsgroep als van de werkenden onder hen spreekt zo’n 43% zich uit voor een
dergelijke regeling. Het kopen van verlofdagen is weer iets meer in trek; respectievelijk
47% en 49% van de respondenten geeft aan hier voorstander van te zijn.

Minder dan een kwart van de respondenten blijkt voorstander van de mogelijkheid tot
een lagere maar langer durende ww-uitkering (scenario 4). Bij het scenario waarin
men, in ruil voor vijf extra vrije dagen, bij ziekte een lagere uitkering krijgt (scenario 5),
worden soortgelijke percentages gevonden. Hetzelfde geldt ten slotte voor het voorstel
waarin iedereen zelf kan bepalen hoeveel reserve men opbouwt en voor welke doel-
einden die reserve wordt gebruikt (scenario 7). Van de totale responsgroep blijkt 19%
voorstander te zijn van zo’n geïntegreerde regeling. Onder de werkenden ligt dit 
percentage iets hoger, op 23.

De keuzemogelijkheden die ten dienste staan van de individuele levensloop, blijken
gemiddeld op meer steun te kunnen rekenen dan die welke betrekking hebben op de
werknemersverzekeringen. Zowel voor de gehele responsgroep als voor de werkenden,
geldt dat men zich in het eerste geval voor een gemiddeld hoger aantal keuzemogelijk-
heden uitspreekt dan in het laatste geval. Zoals uit tabel 3.1 kan worden afgeleid, komt
dit echter grotendeels op conto van de in veel bedrijven reeds bestaande regelingen
voor verlofsparen en het kopen van verlofdagen. Wanneer deze buiten beschouwing
worden gelaten, zijn het toch met name de keuzes in verband met de verplichte werk-
nemersverzekeringen die voorstanders trekken.

Tezamen beogen de zeven scenario’s het draagvlak voor meer keuzevrijheid te meten.
Verondersteld is daarbij dat, naarmate men van meer voorstellen voorstander is, de
algemene opvatting over de invoering van meer keuzevrijheid gunstiger is. De scenario’s
hebben echter in een aantal gevallen betrekking op heel verschillende regelingen, wat
de vraag oproept of zij wel tot een enkele maat mogen worden samengevoegd. Om deze
vraag te beantwoorden, is een Categorische principale componentenanalyse verricht.2

De vragen over het verlofsparen en het kopen van verlofdagen zijn daarbij buiten 
beschouwing gelaten, aangezien deze vormen van verlofregelingen bij een aantal bedrijven
reeds bestaan. De vraag naar de mening over een aanvullende verzekering voor betaald
verlof, is wel in de analyse meegenomen Uit de berekening blijkt dat de scenario’s
inderdaad kunnen worden opgevat als maat voor de algemene opvatting over keuze-
vrijheid. Er komt een onderliggende dimensie met een redelijk hoge interne consistentie
naar voren (Cronbachs = .62)3, waarop elk scenario een lading van .50 à .60 heeft.
Alleen het voorstel voor een geïntegreerde sociale verzekering (scenario 7) heeft een
wat geringer gewicht (.35), wat erop duidt dat de mening over dit voorstel minder sterk
samenhangt met de overige vormen van keuzevrijheid. Al met al is er echter voldoende
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grond om de opvattingen over de zeven scenario’s als een schaal te beschouwen en deze
bij verdere berekeningen te betrekken als algemene meting van het draagvlak voor meer
keuzevrijheid.

Het feit dat de diverse scenario’s mogen worden samengenomen tot een algemene
maat, houdt in dat men tamelijk consequent is in de antwoorden die men geeft. Dit
betekent nog niet dat men van alle voorgelegde keuzemogelijkheden voorstander is.
Eerder lijkt het erop dat de interne consistentie van de schaal mede wordt veroorzaakt
door het feit dat een deel van de respondenten consequent tégen de aangeboden
regelingen is. Ruim een kwart van de respondenten, al dan niet met een betaalde baan,
heeft zich voor geen van de zeven scenario’s uitgesproken. Daarnaast is er nog een
fors percentage (41% van de totale groep, 35% van de werkenden onder hen) dat een
of twee keuzes voorstaat. Slechts 1% à 2% van de respondenten ondersteunt alle zeven
voorstellen. Geconcludeerd moet dan ook worden het draagvlak onder burgers voor
meer keuzevrijheid over het algemeen beperkt is.

3.2 Achterliggende motieven

Voor elk van de zeven scenario’s die in de vorige paragraaf zijn besproken, is – in vervolg
op de vraag of men de daarin genoemde keuzemogelijkheid voorstaat – nagegaan op
welke motieven die mening is gebaseerd. Zowel de voor- als de tegenstanders konden
hiertoe kiezen uit een lijst met dertien mogelijke motieven, waarbij de motieven voor
de voorstanders zo veel mogelijk tegengesteld aan die voor de tegenstanders zijn
geformuleerd (zie box 3.3). Vier van de motieven zijn persoonlijk van aard en betreffen
achtereenvolgens de persoonlijke behoefte aan de aangeboden regeling, de financiële
gevolgen ervan voor zichzelf, de moeite die het zou kosten om uit te zoeken of de
voorgelegde keuze zin heeft, en de perceptie dat men zelf tegen redelijke voorwaarden
van de regeling gebruik kan maken. De andere motieven zijn meer principieel van
karakter. Zij hebben betrekking op kwesties als het solidariteitsbeginsel, de gewenste
mate van invloed vanuit de overheid en de effecten van de beschreven keuzemogelijkheid
op de economie, alsmede op de toelatingsvoorwaarden voor en financiële toegankelijk-
heid van de regeling en het risico op onderverzekering. Naast de dertien voorgelegde
motieven kregen de respondenten de gelegenheid zelf een andere reden voor hun
standpunt in te vullen.
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Box 3.3 Motieven van voor- en tegenstanders van de aangeboden keuzemogelijkheden

Motieven, voorgelegd aan de voorstanders

– Mensen horen zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat om hun eigen belang.

– De nieuwe regeling is gunstig voor de kwetsbare groepen in de samenleving.

– De overheid hoort zich hier zo min mogelijk mee te bemoeien.

– Het is gunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen dalen.

– Het maakt de sociale zekerheid minder duur.

– Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden behoefte.

– Ik denk dat ik met zo’n regeling goedkoper uit zou zijn.

– Het kost mij weinig moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor mij.

– Mensen verkeren in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen dit op zijn eigen 

manier moet kunnen regelen.

– Ik denk dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van de regeling gebruik zal kunnen maken.

– Iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden nodig heeft.

– Iedereen die er behoefte aan heeft, kan zo’n regeling betalen.

– Mensen kunnen doorgaans zelf goed overzien welke regeling het best bij hen past.

– Een andere reden, namelijk ...

Motieven, voorgelegd aan tegenstanders

– Mensen horen niet zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat om een gemeen-

schappelijk belang.

– De nieuwe regeling gaat ten koste van de kwetsbare groepen in de samenleving.

– De overheid hoort dit goed te regelen.

– Het is ongunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen stijgen.

– Het maakt de sociale zekerheid te duur.

– Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden geen behoefte.

– Ik denk dat ik met zo’n regeling duurder uit zou zijn.

– Het kost mij veel moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor mij.

– Mensen verkeren niet in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen dit op zijn eigen 

manier moet kunnen regelen.

– Ik denk niet dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van zo’n regeling gebruik zal kunnen maken.

– Niet iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden nodig heeft.

– Mensen met een laag inkomen zullen zo’n regeling niet kunnen betalen.

– Mensen kunnen doorgaans zelf niet goed overzien welke regeling het best bij hen past.

– Een andere reden, namelijk ...
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Zoals uit paragraaf 3.1 duidelijk is geworden, zijn er tussen de diverse scenario’s aan-
zienlijke verschillen in het aandeel voor- en tegenstanders. De redenen die men voor
zijn of haar standpunt opgeeft, blijken in mindere mate afhankelijk van de geschetste
situatie. Tabel 3.2 laat zien dat de frequentie waarmee de motieven zijn genoemd, over
het algemeen niet al te veel varieert over de verschillende scenario’s. Het aandeel
voorstanders dat de reden ‘Het gaat om ieders eigen belang’ noemt, loopt bijvoorbeeld
uiteen van 47% (scenario 4) tot 63% (scenario 1). Het aandeel tegenstanders dat als
argument juist opgeeft dat ‘Het gaat om een gemeenschappelijk belang’, varieert nog
minder en bedraagt 21% à 31%.

Uit tabel 3.2 blijkt ook dat de gedachtegangen van voor- en tegenstanders van de
keuzemogelijkheden nogal verschillen. Zo noemt van de voorstanders, ongeacht het
scenario, minder dan 10% de beperking van de bemoeienis van de overheid als achter-
liggend motief. Voor de tegenstanders is dit wel een belangrijke reden; zo’n 30% tot
53% van hen acht de overheid verantwoordelijk voor de betreffende regeling. 

Zowel de voor- als de tegenstanders van meer keuzevrijheid zijn tamelijk eensgezind
in de motivering van hun respectievelijke standpunt. De voorstanders wijzen daarbij
met name op het individuele belang van de voorgestelde regelingen en op de individuele
omstandigheden waarin men verkeert. Voor de tegenstanders vormt vooral de gedachte
dat de sociale zekerheid een taak is van de overheid, een belangrijk argument. Tevens
vreest een aanzienlijk deel van hen dat meer keuzevrijheid ten koste gaat van de kwets-
bare groepen in de samenleving.

Opvallend is dat het argument wat de persoonlijke behoefte betreft, vooral door tegen-
standers van keuzevrijheid wordt aangevoerd. Behalve bij het scenario met betrekking
tot een aanvullende verzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, geeft ten
minste een kwart van deze categorie aan geen behoefte te hebben aan de aangeboden
keuzemogelijkheid. Het aandeel voorstanders dat meldt wél persoonlijk behoefte te
hebben aan het voorgestelde, ligt aanmerkelijk lager en bedraagt maximaal 16%.

Twee van de argumenten die betrekking hebben op rationele keuzes, worden noch
door de voorstanders noch door de tegenstanders vaak genoemd. Van deze beide
categorieën is maximaal 12% van mening dat het weinig of juist veel moeite kost om
uit te zoeken of de regeling zin heeft voor hen, terwijl circa 10% à 15% denkt zelf goed-
koper of juist duurder uit te zijn met de regeling. Alleen de tegenstanders van de aan-
vullende verzekering ter verkrijging van een hogere wao-uitkering (scenario 1) en 
de verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (scenario 2) voeren het laatst-
genoemde motief vaker aan.

De voorstanders menen wel relatief vaak dat zij zelf tegen redelijke voorwaarden
van de regeling gebruik kunnen maken. Over het algemeen wordt dit argument door
een kwart van hen genoemd, terwijl van de tegenstanders slechts circa 10% aangeeft
dat zij daar geen kans toe zien.
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Tabel 3.2 toont voor elk scenario hoeveel voor- en tegenstanders een bepaald motief
hebben voor hun standpunt. Hiermee wordt echter nog niet duidelijk of de redenen die
iemand opgeeft, per scenario verschillen of juist telkens dezelfde zijn. Het is derhalve
de vraag in hoeverre men, ongeacht welke keuzemogelijkheid is voorgelegd of het
standpunt daarover, consequent vasthoudt aan bepaalde argumenten. Ter beantwoor-
ding van deze vraag is van ieder motief de interne consistentie over de diverse scenario’s
heen berekend. Het scenario met betrekking tot een aanvullende verzekering gedeelte-
lijke arbeidsongeschiktheid (scenario 2) is daarbij buiten beschouwing gelaten, aan-
gezien deze uitsluitend aan werkenden is voorgelegd. Voor de overige zes scenario’s
is elk motief zodanig gehercodeerd dat de waarde gelijk is aan –1 indien genoemd door
een tegenstander van de voorgestelde keuzemogelijkheid, aan +1 indien genoemd door
een voorstander, en aan 0 indien niet genoemd. Iemand die bij alle zes scenario’s tegen-
stander is én daarbij telkens hetzelfde motief opgeeft, krijgt zo de minimumwaarde
–6 toegekend. Op dezelfde wijze bedraagt de maximale waarde van elk motief +6.

Tabel 3.2 Motieven, genoemd door voor- en tegenstanders van de scenario’sa (in procenten)

voorstanders tegenstanders
1 2b 3 4 5 6 7 1 2b 3 4 5 6 7

eigen/gemeenschappelijk belang 63,2 58,8 68,4 47,2 60,4 59,7 58,4 26,5 25,5 23,0 27,3 25,5 21,4 30,6
gunstig/ongunstig kwetsbare 
groepen 35,7 26,1 7,5 38,7 4,2 21,5 8,3 42,3 45,4 55,9 39,2 36,4 23,9 53,1
overheid moet dit niet/wel regelen 7,3 4,2 9,4 4,0 6,6 9,2 9,3 52,9 53,6 42,4 41,8 29,0 30,6 46,9
loonkosten zullen dalen/stijgen 12,3 8,3 13,2 8,2 14,8 7,4 13,1 16,0 9,9 8,8 9,3 6,0 10,6 4,5
sz wordt minder duur/duurder 24,5 22,4 25,2 12,6 13,7 11,4 24,5 25,3 22,5 10,4 14,8 6,5 14,8 11,7
zelf wel/geen behoefte aan 8,4 7,7 6,8 6,3 14,5 16,1 14,1 27,7 14,5 24,4 24,4 37,5 38,6 26,5
zelf goedkoper/duurder uit 11,2 10,2 13,9 9,9 13,2 10,4 21,9 26,7 23,1 15,3 11,6 12,2 13,1 14,9
uitzoeken kost weinig/veel moeite 7,1 7,5 6,0 4,6 7,7 7,7 7,5 10,7 10,4 6,7 8,9 6,7 6,7 11,6
mensen wel/niet in verschillende 
omstandigheden 51,7 43,8 48,9 36,0 36,7 43,6 36,0 12,7 7,6 10,9 10,7 11,6 9,6 15,5
zelf wel/niet gebruiken tegen 
redelijke voorwaarden 21,3 24,2 7,1 9,9 21,1 24,1 24,3 6,7 7,8 11,0 9,4 12,1 11,0 10,8
iedereen kiest wel/niet wat hij 
nodig heeft 37,6 37,6 39,8 31,8 33,0 39,6 32,8 12,9 11,7 20,3 16,2 17,7 9,9 23,4
iedereen kan het wel/niet betalen 26,3 23,2 13,2 12,4 11,1 24,5 16,5 45,3 41,7 22,3 17,2 16,7 22,0 22,9
mensen kunnen wel/niet overzien 
wat het beste past 29,5 24,0 29,7 19,2 23,0 22,8 20,3 25,2 19,2 20,8 17,5 19,0 10,5 25,6

a Scenario 1: WAO 80%, tegen premie 2% van nettoloon.
Scenario 2: verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, tegen premie 2% van nettoloon.
Scenario 3: WAO 60%, in ruil voor netto 2% loonsverhoging.
Scenario 4: WW 10% lager, maar half jaar langer durend.
Scenario 5: ziekte-uitkering 85%, in ruil voor 5 extra vrije dagen.
Scenario 6: verzekering betaald verlof, tegen premie 2% van nettoloon.
Scenario 7: geïntegreerde sociale verzekering.

b Dit scenario is uitsluitend aan werkenden voorgelegd.

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)
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Uit de analyse blijkt dat de motieven inzake de bemoeienis door de overheid, het
individuele dan wel gemeenschappelijke belang, en de mate waarin mensen kunnen
overzien wat het beste bij hen past, consistente schalen vormen ( uiteenlopend van
.70 tot .75). Ook de argumenten wat betreft de persoonlijke behoefte aan de voor-
gestelde regeling, de moeite om uit te zoeken of de regeling zinvol is, en de individuele
omstandigheden waarin mensen verkeren, blijken redelijk schaalbaar ( variërend
van .61 tot .64). Van deze vijf motieven kan daarom worden gesteld dat zij, voorzover
genoemd, veelal voor alle zes betrokken scenario’s van belang zijn. De meeste overige
motieven worden wat minder consequent als argument gebruikt, blijkend uit hun
lagere interne consistentie ( gelijk aan .45 tot .59). Hierbij gaat het onder meer om
het motief inzake respectievelijk de gevolgen voor de kwetsbare groepen in de samen-
leving en de persoonlijke behoefte aan de voorgestelde regeling. Tot slot zijn er twee
argumenten, betreffende de gevolgen van de keuzemogelijkheden voor respectievelijk
de loonkosten en de sociale zekerheidslasten, die gezien hun lage interne consistentie
( maximaal .35) geen bruikbare schalen opleveren. Zij zullen daarom verder buiten
beschouwing worden gelaten.

3.3 Gedragsintenties

De respondenten zijn niet alleen gevraagd naar hun mening over de regelingen die in
de diverse scenario’s worden gepresenteerd of naar hun achterliggende motieven
daarbij. Bij ieder scenario, met uitzondering van de invoering van een geïntegreerde
sociale verzekering (scenario 7), is aan de werkenden onder hen tevens gevraagd of
zij zelf van de voorgestelde keuzemogelijkheid gebruik zouden maken. Het besluit om
alleen de werkzame respondenten hierover te bevragen, heeft te maken met het feit
dat zij degenen zijn die in de toekomst eventueel daadwerkelijk met dergelijke keuzes
te maken krijgen. De gedragsintenties zijn bij zowel de voor- als de tegenstanders
gemeten. Ook wanneer men tegenstander is van een bepaalde regeling, bijvoorbeeld
vanuit de gedachte dat deze ongunstig is voor de kwetsbare groepen in de samenleving,
kan men er immers tegelijkertijd voor zichzelf wel voordeel in zien.4 Bij een aantal
scenario’s is bovendien gevarieerd met de financiële gevolgen van de betreffende keuze.
Zo is aan degenen die aangeven zelf te zullen kiezen voor een hogere wao-uitkering
tegen een premie van 2% van het nettoloon (scenario 1), de vraag voorgelegd of zij die
keuze ook zouden maken wanneer zij 5% van het nettoloon als premie moeten betalen.5

Eén scenario is tot nog toe buiten beschouwing gelaten, omdat hij van de hiervoor
beschreven situatieschetsen afwijkt. Deze gaat in op de keuze het partnerpensioen in
te ruilen tegen een hoger eigen ouderdomspensioen of tegen een vervroegd pensioen.
Aangezien verscheidene pensioenfondsen deze mogelijkheid reeds aanbieden, voor-
uitlopend op de wetswijziging die hen daar vanaf 1 januari 2002 wettelijk toe verplicht,
is hier geen sprake van een hypothetische situatie. De vraag of men voorstander zou
zijn van deze keuzemogelijkheid, is daarom achterwege gelaten, evenals de vraag op
welke motieven dit standpunt is gebaseerd. Voor dit scenario is derhalve uitsluitend
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de gedragsintentie nagegaan. Hiertoe is aan de niet-gepensioneerden gevraagd of zij
denken zelf gebruik te zullen gaan maken van de mogelijkheid tot inruil van het partner-
pensioen. Aan de reeds gepensioneerden is gevraagd of zij die mogelijkheid daad-
werkelijk hebben benut (zie box 3.4).

Tabel 3.3 toont voor alle scenario’s het aandeel werkenden dat meldt zelf gebruik te
zullen maken van de aangeboden regelingen. Naast dit totale aandeel wordt aangegeven
hoeveel potentiële gebruikers er zijn te vinden onder respectievelijk de voor- en de
tegenstanders van de betreffende keuzemogelijkheden.

Uit de totaalkolom blijkt dat het potentiële gebruik onder de werkende respondenten
afhankelijk is van de maatregel die in het scenario wordt voorgesteld. Het verlofsparen
kan daarbij op het meeste enthousiasme rekenen; bijna 60% van de werkenden denkt
hier gebruik van te gaan maken. Op enige afstand volgt het gebruik van een verzekering
die voorziet in de financiële gevolgen van het verlenen van zorg aan zieke familieleden
of kinderen, alsmede dat van een aanvullende verzekering om een hogere wao-uitkering
te krijgen. Ook het aandeel werkenden dat zou kiezen voor een lagere ziekte-uitkering
in ruil voor vijf extra vrije dagen, ligt vrij hoog, op bijna 40%. Dit geldt echter alleen
als de uitkering 95% van het loon zou bedragen; bij een uitkeringspercentage van 85
zou slechts een op de zeven werkenden van deze keuzemogelijkheid gebruikmaken.

Het animo voor de mogelijkheid tot inruil van het partnerpensioen tegen een hoger
ouderdomspensioen blijkt vrij beperkt te zijn; nog geen kwart van de betreffende 

Box 3.4 Beschrijving van het scenario ‘inruil van het partnerpensioen’

Scenario 8: inruil partnerpensioen (voorgelegd aan niet-gepensioneerden met partner)

De meeste pensioenfondsen bieden de mogelijkheid het partnerpensioen, dus het pensioen dat

uw partner na uw overlijden zou ontvangen, in te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen

voor uzelf.

Dit extra bedrag is afhankelijk van uw huidige leeftijd (hoe jonger, hoe meer tijd om een part-

nerpensioen op te bouwen en dus hoe hoger het bedrag dat u kunt inruilen) en van uw salaris.

Denkt u dat u van deze mogelijkheid gebruik gaat maken als u 65 wordt?

Stel dat de mogelijkheid bestaat het partnerpensioen, dus het pensioen dat uw partner na uw

overlijden zou ontvangen, in te ruilen tegen een vervroegd pensioen voor uzelf. 

Zou u van deze mogelijkheid gebruik maken?

Inruil partnerpensioen (voorgelegd aan gepensioneerden met partner)

De meeste pensioenfondsen bieden de mogelijkheid het partnerpensioen, dus het pensioen dat

uw partner na uw overlijden zou ontvangen, in te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen

voor uzelf.

Hebt u van deze mogelijkheid gebruik gemaakt?
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respondenten geeft een bevestigend antwoord op de vraag of zij die mogelijkheid
denken te gaan benutten. De mogelijkheid om het partnerpensioen in te ruilen tegen
een vervroegd pensioen, wordt aantrekkelijker gevonden. Bijna eenderde deel van de
werkenden geeft aan hier in principe gebruik van te willen maken. Van de reeds
gepensioneerde leden van paren blijkt overigens slechts 5% het partnerpensioen feitelijk
te hebben ingeruild tegen een hoger ouderdomspensioen (niet in tabel). Enerzijds zal
hier een generatie-effect meespelen, aangezien de leden van deze categorie relatief
vaak tot een traditioneel kostwinnersgezin zullen hebben behoord. Anderzijds speelt
een rol dat het inruilen van het partnerpensioen pas sinds enkele jaren mogelijk is.

Tabel 3.3 Potentiële gebruikers, totaal en onder voor- en tegenstanders, van keuze-
mogelijkheden in de sociale verzekeringen, werkenden (in procenten)

scenario totaal voorstanders tegenstanders

1 WAO 80%, tegen premie 2% van nettoloon 41,3 66,4 9,3
idem, tegen premie 5% van nettoloon 8,3 14,4 0,5

2 verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, tegen 
premie 2% van nettoloona – 71,3 –

3 WAO 60%, in ruil voor netto 2% loonsverhoging 7,5 35,7 2,0
idem, in ruil voor netto 5% loonsverhoging 18,6 51,7 12,2

4 WW 10% lager, maar half jaar langer durend 13,2 48,8 2,5
5 ziekte-uitkering 85%, in ruil voor 5 extra vrije dagen 14,1 52,5 2,2

idem, indien ziekte-uitkering 95% 39,3 74,1 28,6
6 verzekering ouderschapsverlof 17,2 30,7 7,0

verzekering studieverlof voor werkenden 13,8 22,7 7,2
verzekering zorgverlof 46,6 62,2 34,8
verlofsparen 59,3 81,0 3,1
kopen van verlofdagen 30,8 61,7 1,4

8 inruil partnerpensioen voor hoger ouderdomspensioenb 22,2 – –
inruil partnerpensioen voor vervroegd pensioenb 32,1 – –

a De vraag naar de gedragsintentie is uitsluitend aan voorstanders van dit scenario voorgelegd.
b De vraag of men voor- dan wel tegenstander is, is niet gesteld. De gedragsintentie is bovendien uitsluitend bij 

degenen met een partner gemeten.

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)

Vergelijking met de laatste kolom van tabel 3.1 maakt duidelijk dat het percentage
potentiële gebruikers van de diverse regelingen in vrijwel alle gevallen lager ligt dan
het aandeel voorstanders, waarbij het soms om aanzienlijke verschillen gaat. Met name
het voorgenomen gebruik van een aanvullende verzekering om betaald ouderschaps-
of studieverlof te kunnen opnemen, is verhoudingsgewijs gering. Terwijl meer dan 40%
van de werkenden zich uitspreekt voor een aanvullende verzekering voor betaald verlof,
geeft slechts respectievelijk 17% en 14% aan dat zij hier zelf gebruik van denken te gaan
maken. Het omgekeerde geldt echter voor de verzekering voor betaald zorgverlof. Het
aandeel potentiële gebruikers ligt in dit geval bijna 4% hoger dan het aandeel voor-
standers van een betaaldverlofverzekering. Een verklaring voor deze bevinding is
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gelegen in het feit dat ook onder de tegenstanders, zoals tabel 3.3 aantoont, een flink
aandeel mogelijke gebruikers wordt aangetroffen.

Tot slot toont de totaalkolom aan dat de financiële incentive veel uitmaakt voor het
voorgenomen gebruik van de maatregelen. Hierboven is al beschreven hoe het aandeel
respondenten dat zou kiezen voor een lagere ziekte-uitkering in ruil voor extra vrije
dagen, bij een uitkeringspercentage van 95 bijna driemaal zo hoog ligt dan bij een
uitkering die 85% van het loon bedraagt. Eenzelfde samenhang tussen gedragsintentie
en de kosten die aan een voorgestelde regeling verbonden zijn, blijkt uit de gegevens
met betrekking tot scenario 1. Terwijl ruim 40% van de respondenten de mogelijkheid
tot een hogere wao-uitkering zou benutten als men hiervoor 2% van het nettoloon
moest afstaan, zou het percentage gebruikers van deze regeling tot minder dan 10%
dalen bij een hogere premie. Andersom ligt het aandeel respondenten dat zelf gebruik
zou maken van een regeling waarin een lagere wao-uitkering is besloten (scenario 3),
ruim tweemaal zo hoog als hier een verhoging van het nettoloon met 5% tegenover
staat dan wanneer die loonsverhoging 2% bedraagt.

De twee kolommen inzake het voorgenomen gebruik onder respectievelijk voor- en
tegenstanders van de diverse keuzemogelijkheden maken duidelijk dat – zoals ver-
wacht – binnen de eerstgenoemde groep aanmerkelijk meer potentiële gebruikers
worden aangetroffen dan binnen de laatste. Desondanks is van de tegenstanders in
enkele gevallen eveneens een redelijk gebruik te verwachten. Hiervoor is reeds aan-
gegeven dat van degenen die zich tegen een verzekering voor betaald verlof hebben
uitgesproken, ruim eenderde deel in principe zelf wel gebruik wil maken van een ver-
zekering die de financiële gevolgen van het verlenen van mantelzorg ondervangt. Evenzo
kiest bijna 30% van de tegenstanders van een verlaging van de ziekte-uitkering tot 85%
van het loon in ruil voor extra vrije dagen, wel voor deze inruilmogelijkheid wanneer
het ziektegeld 95% van het loon bedraagt.

Vermeldenswaard, tot slot, is nog de bevinding in verband met de mogelijkheid tot
het afsluiten van een aanvullende verzekering ingeval de huidige wao-uitkering voor
gedeeltelijk arbeidsongeschikten zou worden geschrapt (scenario 2). In paragraaf 3.1.1
is al vermeld dat in zo’n situatie bijna 60% van de werkenden er voorstander van is dat
deze mogelijkheid tot herverzekering er komt. Tabel 3.3 maakt duidelijk dat een ruime
meerderheid van deze categorie bovendien zelf zou besluiten de aanvullende verzekering
af te sluiten. Het is aannemelijk dat men hier vooral reageert op de – vooralsnog hypo-
thetische – veronderstelling dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet langer in aan-
merking komen voor een wao-uitkering en dat de bijval voor het voorstel grotendeels
voortkomt uit angst voor een aanzienlijke inkomensachteruitgang bij afwezigheid van
een dergelijke regeling.
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Net als bij het draagvlak voor meer keuzevrijheid, blijkend uit het aandeel voorstanders
van de scenario’s, is het de vraag of de metingen van de gedragsintenties kunnen
worden samengenomen tot een enkele maat. Immers, niet alleen zijn de regelingen
die worden voorgesteld zeer verschillend van aard, maar bovendien is het besluit om
er eventueel gebruik van te maken afhankelijk van de persoonlijke situatie van de res-
pondenten.

Of de vragen naar de gedragsintenties mogen worden samengevoegd tot een meting
van ‘de geneigdheid om het aanbod van meer keuzevrijheid te benutten’, is onderzocht
met behulp van een Categorische principale componentenanalyse. Daarbij zijn de
gegevens met betrekking tot het potentiële gebruik van een aanvullende verzekering
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (scenario 2) buiten beschouwing gelaten, aangezien
dit alleen bij de voorstanders is nagegaan. Wat de verlofregelingen (scenario 6) betreft,
zijn de gegevens over het verlofsparen en het kopen van verlofdagen achterwege gelaten.
Omdat deze regelingen in veel bedrijven reeds zijn ingevoerd, zou het voorgenomen
en het feitelijk gebruik hier dooreen gaan lopen. Bovendien zijn de twee regelingen
evenmin betrokken geweest bij de constructie van de schaal ‘algemeen draagvlak voor
meer keuzevrijheid’. Ook de gegevens over de inruil van het partnerpensioen (scena-
rio 8) zijn uit de analyse verwijderd, aangezien hierover alleen de respondenten met
een partner zijn bevraagd. De laatste inperking betreft de varianten op de financiële
gevolgen van de maatregelen (hogere wao-uitkering tegen een premie van 5% van
het nettoloon, lagere wao-uitkering in ruil voor een verhoging van het nettoloon met
5%, en ziekte-uitkering gelijk aan 95% van het loon). Deze drie varianten zijn alle
buiten beschouwing gelaten.

De analyse over de resterende zeven variabelen levert een niet al te sterke dimensie
op ( gelijk aan .48), die bovendien wordt gedomineerd door de items inzake het
gebruik van verlofregelingen (scenario 6). Deze drie vragen zullen in het vervolg als
een schaal ( gelijk aan .56) worden beschouwd. Een afzonderlijke berekening over
de overige betrokken scenario’s leert dat zij geen samenhangende schaal vormen,
hetgeen betekent dat men niet consistent is in zijn voornemen zelf gebruik te maken
van de diverse keuzemogelijkheden. Dit gebrek aan consistentie in gedragsintenties
wordt wellicht enerzijds verklaard door de diversiteit in de betreffende regelingen en
anderzijds door de uiteenlopende omstandigheden en behoeften van de respondenten.

3.4 Onderlinge samenhangen tussen draagvlak, motieven en gebruik

De gegevens in tabel 3.3 hebben reeds duidelijk gemaakt dat de voorstanders van een
bepaald scenario sterker geneigd zijn zelf van de aangeboden regeling gebruik te maken
dan de tegenstanders. Hier wordt nader ingegaan op de vraag of het algemene draag-
vlak voor meer keuzevrijheid samengaat met een sterkere geneigdheid tot benutting
van de voorgestelde keuzemogelijkheden. Tevens komt aan de orde of het draagvlak
voor meer keuzevrijheid gerelateerd is aan bepaalde achterliggende motieven en in
hoeverre deze laatste op hun beurt verband houden met de gedragsintenties. Bij de
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analyses zijn alleen werkenden betrokken; de ouderen en overige niet-actieven zijn
buiten beschouwing gelaten omdat zij, met name bij de gedragsintenties, ontbrekende
waarden hebben. Bovendien zijn het vooral de werkenden die mogelijk in de toekomst
werkelijk te maken krijgen met keuzemogelijkheden zoals die in dit onderzoek aan
de orde zijn geweest.

De geconstrueerde schaal ‘algemeen draagvlak voor meer keuzevrijheid’ vertoont
een positief verband met de indicatoren voor de gedragsintenties. Conform de ver-
wachting is men derhalve meer geneigd zelf de aangeboden keuzemogelijkheden te
benutten naarmate men vaker vindt dat er meer keuzevrijheid moet komen. De corre-
laties, variërend tussen .22 en .31, zijn echter niet sterk genoeg om te stellen dat de
algemene opvatting over keuzevrijheid de enige, of zelfs maar de voornaamste, deter-
minant is van de gedragsintenties.6 Andere zaken, zoals de persoonlijke omstandig-
heden van de betrokkenen, spelen in dit verband blijkbaar eveneens een rol.

Tabel 3.4 presenteert de correlaties tussen enerzijds het draagvlak voor meer keuze-
vrijheid en de gedragsintenties, en anderzijds de diverse motieven. De samenhang
tussen de algemene opvatting over keuzevrijheid en de achterliggende motieven blijkt
in enkele gevallen zeer sterk te zijn. Met name het argument dat het bij de betreffende
regelingen om ieders eigen belang gaat, is bepalend voor de mening over de introductie
van keuzevrijheid. Eveneens belangrijk is het motief dat mensen in zulke verschillende
omstandigheden verkeren, dat iedereen zelf moet kunnen bepalen hoe zij hun sociale
verzekeringen regelen. Het gegeven dat juist deze twee argumenten ten grondslag
blijken te liggen aan het draagvlak voor meer keuzevrijheid, is niet zo verwonderlijk.
Zij zijn immers, zoals tabel 3.2 heeft laten zien, bij elk scenario door een groot deel
van de voorstanders als reden voor hun standpunt opgegeven.

De algemene opinie over meer keuzevrijheid blijkt verder – hoewel minder sterk –
gerelateerd te zijn aan de wens tot beperking van de bemoeienis van de overheid, aan
de overtuiging dat mensen doorgaans goed in staat zijn zelf te overzien wat het beste
bij hen past, en aan de redenatie dat iedereen de regeling zal uitkiezen die men in zijn
omstandigheden nodig heeft. Opnieuw gaat het hier om motieven die, blijkens tabel 3.2,
tamelijk vaak zijn genoemd door de voorstanders van de in de scenario’s voorgestelde
keuzemogelijkheden.

In tegenstelling tot de verbanden tussen de motieven en de algemene opvatting over
keuzevrijheid, zijn die tussen de motieven en de gedragsintenties over het algemeen
nogal zwak. Met een correlatie van .21 wordt nog de sterkste samenhang gevonden
tussen de intentie gebruik te maken van verlofregelingen en het argument dat men
daar persoonlijk behoefte aan heeft. Dit leidt tot de conclusie dat de motieven die
bepalend zijn voor de opvattingen over keuzevrijheid, nauwelijks een rol spelen bij
beslissingen over het feitelijk gebruik van aangeboden keuzemogelijkheden.
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Tabel 3.4 Verbanden tussen draagvlak, achterliggende motievena en gedragsintenties, 
werkenden (Pearson-correlaties)

gedragsintenties: zou zelf gebruikmaken van ...
draagvlak ziektegeld
voor meer verlof- WAO 80% 60% tegen WW lager, 85%
keuze- rege- tegen netto 2% maar langer tegen extra
vrijheid lingen premie 2% meer loon durend vrije dagen

eigen/gemeenschappelijk belang .71 .13 .17 .16 .15 .19
gunstig/ongunstig kwetsbare groepen .40 .06 .08 .17 .16 .16
overheid moet dit niet/wel regelen .49 .14 .19 .14 .13 .18
zelf wel/geen behoefte aan .32 .21 x .11 .10 .17
zelf goedkoper/duurder uit .33 .08 .10 .14 .09 .14
uitzoeken kost weinig/veel moeite .27 x .07 .12 .06 .10
mensen wel/niet in verschillende 
omstandigheden .60 .09 .11 .09 .12 .10
zelf wel/niet gebruiken tegen redelijke 
voorwaarden .28 .11 .07 .11 .09 .18
iedereen kiest wel/niet wat hij nodig 
heeft .50 .08 .08 .15 .13 .13
iedereen kan het wel/niet betalen .40 .09 .15 .09 .07 .13
mensen kunnen wel/niet overzien 
wat het beste past .47 .09 .16 .15 .12 .10

a Exclusief de niet-schaalbare motieven ‘Loonkosten zullen dalen/stijgen’ en ‘De sociale zekerheid wordt minder 
duur/duurder’.

x Niet-significant verband.

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)

3.5 Van motieven naar gedrag: oorzaak en gevolg

Hiervoor zijn de relaties tussen de opvatting over keuzevrijheid, de motieven en de
gedragsintenties telkens afzonderlijk onderzocht. Om na te gaan of daarbij sprake is
van oorzakelijke verbanden, is voor ieder scenario – met uitzondering van die met
betrekking tot de aanvullende verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
(scenario 2) en de inruil van het partnerpensioen (scenario 8) – een causaal model
geconstrueerd en met behulp van het statistische programma Amos getoetst7. Bij de
analyses zijn wederom alleen werkenden betrokken.

In alle modellen wordt verondersteld dat de motieven bepalend zijn voor het stand-
punt over de voorgestelde keuzemogelijkheid, en dat dit standpunt op haar beurt van
invloed is op de intentie zelf gebruik te maken van de regeling. De twee niet-schaalbare
motieven, betreffende de gevolgen voor respectievelijk de loonkosten en de kosten van
sociale zekerheid, zijn buiten beschouwing gelaten.
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De resterende motieven zijn opnieuw zodanig gecodeerd dat de waarde gelijk is aan +1
indien genoemd door een voorstander, aan –1 indien opgegeven door een tegenstander,
en aan 0 indien het niet genoemd wordt (zie ook § 3.2.2).

Figuur 3.1 laat zien welke statistisch significante verbanden er voor scenario 1
bestaan tussen de motieven, de mening over het voorstel tot een aanvullende verzekering
ter verkrijging van een hogere wao-uitkering, en de intentie zelf gebruik te maken van
dit voorstel. De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten in de figuur, die minimaal –1
en maximaal +1 kunnen bedragen, geven de sterkte van de gevonden verbanden weer.

iedereen kan dit betalen

a   Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (hoe hoger de coëfficiënt, hoe sterker het verband).

gunstig voor kwetsbare groepen

mensen kunnen doorgaans goed 
overzien wat het beste bij hen past

Figuur 3.1 Causaal modela m.b.t. scenario 1 - WAO 80% tegen premie 2% nettoloon
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Het standpunt over de mogelijkheid om te kiezen voor een hogere wao-uitkering
tegen een premie van 2% van het nettoloon, blijkt in sterke mate te worden bepaald
door het motief dat het om ieders eigen belang gaat. De gestandaardiseerde regressie-
coëfficiënt bedraagt .27. Enkele andere argumenten, zoals dat met betrekking tot de
persoonlijke behoefte en de invloed van de overheid, hebben een matig effect (.12 tot
.18). De overige argumenten dragen weinig bij aan de opvatting over de verzekering
ter verkrijging van een hogere wao-uitkering. Tezamen verklaren de diverse motieven
echter 77% van de variantie in de mening over deze keuzemogelijkheid.

Op haar beurt blijkt die mening tot op zekere hoogte bepalend voor de intentie
zelf gebruik te maken van de voorgestelde regeling. De relatie tussen beide indicatoren
is sterk (.47). Daarnaast hebben zowel de verwachting dat men zelf tegen redelijke
voorwaarden gebruik kan maken van het voorstel als de persoonlijke behoefte, een
direct effect op de gedragsintentie. Eerstgenoemde argument blijkt zelfs aanmerkelijk
meer bepalend voor de gedragsintentie dan voor de opvatting. De verklaarde variantie
in het voorgenomen gebruik van de regeling is aanzienlijk lager (37%) dan dat in de
opvatting over het bestaan van de keuzemogelijkheid. Zoals eerder al is gesuggereerd,
wijst dit erop dat andere kenmerken en omstandigheden van de betrokkenen hier
eveneens van belang zijn.

De overige scenario’s laten soortgelijke resultaten zien. In alle gevallen verklaren de
motieven ten minste 57% van de variantie in de opvatting over de desbetreffende keuze-
mogelijkheid, waarbij het argument over het individuele belang telkens het meest
bepalend is. Het verband tussen opvatting en potentieel gebruik is meestal tamelijk
sterk, met waarden variërend van .19 tot .55. De verklaarde variantie in de gedrags-
intenties is echter – met name ingeval van de verlofregelingen – te gering om te stellen
dat een positieve houding inzake een voorgestelde keuzemogelijkheid direct leidt tot
het gebruik ervan.

3.6 Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

In dit hoofdstuk is bezien hoe (met name) werkenden denken over keuzevrijheid,
welke argumenten zij daarvoor hebben en in welke mate zij hun opvattingen eventueel
zullen omzetten in gedrag. Voor een aantal van de voorgestelde keuzemogelijkheden
blijkt een redelijk tot groot draagvlak te bestaan. Vooral het reeds bestaande verlofsparen
kan op een groot aandeel voorstanders rekenen (72% van de werkenden), evenals –
hoewel in mindere mate – de aanvullende verzekering om een hogere wao-uitkering
te verkrijgen (56%). Ook de aanvullende verzekering ter verhoging van de uitkering
bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt door een meerderheid van de werkenden
voorgestaan, waarbij echter moet worden aangetekend dat men zich een situatie diende
voor te stellen waarin de wao-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten zou
zijn geschrapt. De bijval voor deze regeling komt dan ook mogelijk eerder voort uit
vrees voor een forse inkomensdaling dan uit een algemene wens tot meer keuzevrijheid.
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Iets minder dan de helft van de werkenden (49%) spreekt zich uit voor het kopen van
verlofdagen, terwijl 43% voorstander is van de mogelijkheid een aanvullende verzeke-
ring voor betaald verlof af te sluiten. De overige keuzemogelijkheden die de respon-
denten voorgelegd hebben gekregen, worden elk door 15% à 25% van hen voorgestaan.

Een ander beeld ontstaat indien het draagvlak voor meer keuzevrijheid wordt 
afgemeten aan het totaal aantal regelingen waarvan men voorstander is. Wanneer de
mogelijkheden die bij een aantal bedrijven reeds bestaan – het verlofsparen en het
kopen van verlofdagen – buiten beschouwing worden gelaten, blijkt meer dan een
kwart van de respondenten zich voor geen van de regelingen uit te spreken, terwijl
slechts een enkeling (minder dan 2%) alle aangeboden keuzemogelijkheden onder-
steunt.

De voorstanders van de aangeboden regelingen blijken over het algemeen andere
motieven voor hun standpunt te hebben dan de tegenstanders. Waar de eersten met
name wijzen op het individuele belang van de sociale verzekeringen en op de ver-
schillende omstandigheden waarin mensen verkeren, vinden de laatsten dat de sociale
zekerheid een taak van de overheid is. Bovendien denken zij nogal eens dat de nieuwe
regelingen ten koste gaan van de kwetsbare groepen in de samenleving.

Er lijkt slechts in beperkte mate sprake te zijn van een persoonlijke behoefte aan meer
keuzemogelijkheden. Het aandeel voorstanders dat meldt zelf behoefte te hebben aan
een bepaalde regeling, ligt in alle gevallen fors lager dan het aandeel tegenstanders dat
aangeeft er wél behoefte aan te hebben.

Het voorgenomen gebruik van de diverse keuzemogelijkheden blijkt sterk te variëren.
Opnieuw vindt men het verlofsparen het meest aantrekkelijk, op enige afstand gevolgd
door een verzekering voor betaald zorgverlof. De financiële incentive blijkt van groot
belang voor het gebruik van de regelingen. Dit wordt met name duidelijk ingeval van
de aanvullende verzekering ter verkrijging van een hogere wao-uitkering: het percen-
tage potentiële gebruikers daalt van ruim 40 naar minder dan 10 wanneer de te betalen
premie 5% van het nettoloon zou bedragen in plaats van 2%.

Hoewel het standpunt over een bepaalde regeling van belang is voor het voorgenomen
gebruik ervan, wijzen de gegevens erop dat andere kenmerken en omstandigheden
van de betrokkenen eveneens een rol spelen. Hoofdstuk 4 gaat nader in op de deter-
minanten van de opvattingen over en het potentiële gebruik van meer keuzevrijheid.
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Noten

1 Onder aanname dat mensen beter zullen weten wat zij netto aan inkomen ontvangen,
zijn de voorgestelde premies telkens opgegeven als percentage van het nettoloon.
In alle gevallen is bovendien een onder- en een bovengrens gehanteerd. Een premie
van 2% van het nettoloon is minimaal 400 gulden per jaar voor huishoudens met
een jaarinkomen van 20.000 gulden of minder, en maximaal 2.000 voor huishoudens
met een jaarinkomen van 100.000 gulden of meer. Aangezien de dataverzameling
in 2001 plaatsvond, zijn alle bedragen nog in guldens in plaats van euro’s vermeld.

2 Categorische principale componentenanalyse geeft aan of aan de betrokken varia-
belen een (of meer) dimensies ten grondslag liggen en zij dan ook als meting van
hetzelfde begrip mogen worden beschouwd. Deze techniek is geschikt voor cate-
goriale, nominale variabelen. Net als bij een ‘gewone’ principale componenten-
analyse worden factorladingen berekend, waarmee van elk item het gewicht op de
onderliggende dimensie(s) wordt aangeduid. Tevens wordt een maat voor de interne
consistentie van de onderliggende dimensie(s) berekend (Cronbachs , zie noot 3).

3 Cronbachs is een maat voor de interne consistentie van een aantal items, dat wil
zeggen voor de mate waarin sprake is van een eenduidige onderliggende dimensie.
Een hoge interne consistentie duidt aan dat de items hetzelfde concept meten.

4 Dit geldt niet voor scenario 2, waarin het voorstel tot een aanvullende verzekering
voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedaan. Door een foutieve routing
is de vraag of men zelf zo’n aanvullende verzekering zou afsluiten, alleen gesteld
aan de voorstanders van dit voorstel.

5 Ingeval wordt gesproken van een premie van 5% van het nettoloon, is de ondergrens
vastgesteld op 1.000 gulden per jaar voor huishoudens met een jaarinkomen van
20.000 gulden of minder. De bovengrens bedraagt dan 5.000 gulden per jaar voor
huishoudens met een inkomen van 100.000 gulden of meer.

6 Correlaties geven de sterkte van verbanden tussen variabelen weer. De waarde van
een correlatie varieert tussen –1 en +1. Indien de waarde gelijk is aan nul, zijn de
betreffende variabelen geheel onafhankelijk van elkaar.

7 Amos is een met Lisrel vergelijkbare techniek om structurele modellen te toetsen.
Met behulp van deze multivariate techniek kan niet alleen de voorspellende kracht
van meerdere variabelen gelijktijdig worden onderzocht, maar ook kan worden
nagegaan of er sprake is van directe dan wel indirecte invloeden.
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4 Determinanten van draagvlak en gebruik

In hoofdstuk 2 is de veronderstelling uitgesproken dat de mening over de introductie
van meer keuzevrijheid in de sociale verzekeringen onder invloed van verschillende
factoren staat. Daarbij zijn diverse achtergrondkenmerken – als indicatie van de
objectieve behoefte – genoemd, evenals een aantal algemene attitudes en enkele 
factoren in verband met de bestaande sociale verzekeringen (zie figuur 2.1). Het huidige
hoofdstuk bespreekt in hoeverre er inderdaad verbanden bestaan tussen deze factoren
en de opvattingen over keuzevrijheid. Tevens worden gegevens gepresenteerd over
eventuele samenhangen met de gedragsintenties. Aangezien keuzevrijheid in de sociale
verzekeringen vooral werkenden aangaat, is alleen deze categorie bij de betreffende
analyses betrokken. Voorafgaand hieraan wordt telkens kort ingegaan op de manier
waarop de beïnvloedende factoren zijn gemeten en op hun aanwezigheid bij de totale
groep respondenten.

4.1 Achtergrondkenmerken

De eerste set van factoren waarvan wordt nagegaan of zij de mening over en het
potentiële gebruik van keuzevrijheid beïnvloeden, betreft de achtergrondkenmerken
(zie het blok ‘Persoonskenmerken’ in bijlage A voor de wijze waarop de vragenlijst-
items zijn geformuleerd). In hoofdstuk 2 is reeds de samenstelling van de respons-
groep naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie en etnische her-
komst weergegeven (tabel 2.1). Verder heeft bijna driekwart van de respondenten een
partner en heeft iets meer dan een derde thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar.

Bij de bespreking van de bevindingen in het voorgaande hoofdstuk is meermalen
gerefereerd aan het feit dat de vraag hoe burgers over invoering van meer keuzevrijheid
denken, vooral relevant is voor de werkenden onder hen. Zoals uit tabel 2.1 al is
gebleken, maakt deze categorie tweederde deel van de totale responsgroep uit. 
Tabel 4.1 geeft nadere informatie over de werkende respondenten. In 95% van de
gevallen zijn zij werkzaam in loondienst, waarbij het meestal om een voltijdbaan gaat.
Bovendien hebben zij in veruit de meeste gevallen een vaste aanstelling en werkt men
veelal in het bedrijfsleven.

Voor de niet-gepensioneerden is tevens vastgesteld of men persoonlijk ervaring heeft
met werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid. Het lijkt aannemelijk dat degenen die
zelf in ‘het systeem’ zitten of hebben gezeten, anders denken over keuzevrijheid in de
sociale verzekeringen dan degenen die (nog) geen gebruik van deze voorzieningen
hebben hoeven maken. Respectievelijk 11% en 14% van de betreffende categorie geeft
aan op dit moment dan wel in de laatste vijf jaar werkloos of arbeidsongeschikt te zijn
geweest.
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Aan de werkenden in loondienst is gevraagd hoe groot zij de kans achten binnen de
komende vijf jaar werkloos of arbeidsongeschikt te raken. De meesten blijken hier
optimistisch over te zijn; respectievelijk 84% en 76% denkt in dit verband een (zeer)
klein risico te lopen.

Tabel 4.1 Huidige arbeidsmarktpositie (in procenten)

niet-werkzaam 33,3
werkzaam 66,7

waarvan in loondienst 94,7
< 12 uur per week 5,7
12-34 uur per week 33,0
≥ 35 uur per week 61,3

vaste aanstelling 86,9
tijdelijke aanstelling 13,1

overheidssector 36,4
marktsector 63,6

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001) 

Verondersteld kan worden dat het draagvlak voor meer keuzevrijheid in de sociale
verzekeringen niet alleen verband houdt met demografische kenmerken als leeftijd en
opleidingsniveau of met de arbeidsmarktpositie, maar ook met de gezondheidssituatie.
Daarom is er tevens gevraagd naar het oordeel over de eigen gezondheid, de mate
waarin men zich door de gezondheidssituatie belemmerd voelt in zijn dagelijkse bezig-
heden en het aantal keer dat men in het afgelopen halfjaar voor zichzelf de huisarts
heeft geraadpleegd. Een ruime meerderheid (86%) blijkt zijn of haar gezondheid als
goed tot zeer goed te beoordelen. Het aandeel dat zich niet belemmerd voelt in de
dagelijkse activiteiten, ligt zelfs nog hoger en bedraagt ruim 90%. Bijna 40%, ten slotte,
geeft aan geen enkele keer de huisarts te hebben geraadpleegd.

Tot slot is het aannemelijk dat de opvattingen over keuzevrijheid samenhangt met het
inkomen, de binding met de kerk, en de politieke voorkeur. Van de respondenten heeft
37% een nettohuishoudensinkomen op of onder modaal niveau (minder dan 4.000
gulden per maand). Naar verwachting zullen zij een voorkeur hebben voor de huidige
collectieve regelingen, terwijl de hogere inkomens – zoals in hoofdstuk 2 reeds is
gesuggereerd – mogelijk liever zelf bepalen hoe zij hun risico’s dekken.

Het is denkbaar dat personen die zich sterk verbonden voelen met de kerk, meer
betrokkenheid met de zwakkeren in de samenleving vertonen en mede daardoor relatief
veel belang hechten aan het solidariteitsbeginsel dat aan de huidige sociale verzeke-
ringen ten grondslag ligt. Op grond hiervan mag een negatieve relatie worden verwacht
tussen de binding met de kerk enerzijds en het draagvlak voor individuele keuzevrijheid
anderzijds. Meer dan 40% van de respondenten geeft aan geen lid van een kerkgenoot-
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schap te zijn. Van de anderen is het merendeel (57%) rooms-katholiek, terwijl 38%
meldt tot een protestants-christelijke kerk te behoren. Gegevens over de frequentie
van het kerkbezoek wijzen erop dat de verbondenheid met de kerk met name onder
deze laatste categorie leeft. Weliswaar bestaat er weinig verschil tussen de twee religies
in het aandeel dat nooit naar de kerk gaat, maar het percentage dat ten minste eenmaal
per maand gaat, ligt onder de protestanten aanmerkelijk hoger (44%) dan onder de
katholieken (24%).

Bijna een derde van de respondenten meldt niet te weten op welke partij zij bij de
komende Tweede-Kamerverkiezingen zullen stemmen. Bij de overigen zijn vooral de
PvdA (27%) en de vvd (23%) favoriet, op enige afstand gevolgd door het cda en
GroenLinks (respectievelijk 15% en 11%).

Voor de werkenden zijn de samenhangen tussen de persoonskenmerken en de opvat-
tingen over keuzevrijheid en de gedragsintenties onderzocht. De gevonden relaties
blijken over het algemeen tamelijk zwak. Het verband tussen de leeftijd en de intentie
gebruik te maken van verlofregelingen vormt hierop, met een correlatie van –.25, een
uitzondering. Zoals kan worden verwacht, ligt het potentiële gebruik van die regelingen
lager onder de oudere werkenden dan binnen de jongere leeftijdsgroepen. Dit geldt
met name voor de regelingen inzake het betaald ouderschaps- en studieverlof. Terwijl
van de jongeren tot 35 jaar respectievelijk 37% en 25% meldt deze regelingen te willen
benutten, is het aandeel gebruikers onder de 35-plussers in beide gevallen slechts
circa 10%.

De leeftijd blijkt eveneens gerelateerd aan het voornemen zelf de mogelijkheid tot
inruil van een deel van het ziektegeld tegen extra vrije dagen te benutten (correlatie –.14)
en aan de algemene opinie over meer keuzevrijheid (–.13). In beide gevallen zijn het
opnieuw vooral de jongeren die hier positief tegenover staan.

De intentie gebruik te maken van verlofregelingen hangt niet alleen samen met de
leeftijd, maar ook met het geslacht. Werkende vrouwen geven daarbij – in overeen-
stemming met de verwachting – vaker van deze intentie blijk dan werkende mannen
(correlatie .12). Opmerkelijk is de bevinding dat het hebben van minderjarige kinderen
geen verband houdt met het potentiële gebruik van verlofregelingen, net zo min als
bijvoorbeeld het opleidingsniveau of het hebben van een partner een rol blijkt te spelen.

Overigens maakt voor andere gedragsintenties het opleidingsniveau wel uit. Hoger-
opgeleiden zijn minder geneigd de mogelijkheid van een aanvullende verzekering ter
verhoging van de wao-uitkering te benutten, terwijl zij juist iets vaker zouden kiezen
voor een lagere, maar langer durende werkloosheidsuitkering of voor inruil van ziekte-
geld tegen extra vrije dagen. Daarnaast is hun algemene opvatting over keuzevrijheid
wat gunstiger. Met correlaties variërend van –.07 tot .09, zijn de gevonden relaties
echter wederom vrij zwak te noemen.
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Net als de hogeropgeleiden, denken alleenstaanden gunstiger over de introductie van
meer keuzemogelijkheden in de sociale verzekeringen dan personen met een partner
(correlatie .11). Dit uit zich echter niet in het voorgenomen gedrag. Niet alleen het
gebruik van de verlofregelingen, maar ook dat van de keuzemogelijkheden met betrek-
king tot de wao, de ww of de Ziektewet blijkt onafhankelijk van de aanwezigheid van
een partner.

Een opvallend resultaat betreft de relatie tussen de persoonlijke ervaring met werk-
loosheid en de intentie zelf gebruik te maken van de voorgestelde regeling voor de
ww (scenario 4). Werkenden die in de afgelopen vijf jaar een periode van werkloos-
heid hebben meegemaakt, zeggen vaker te zullen kiezen voor een lagere maar langer
durende ww-uitkering dan werkenden die deze ervaring niet hebben. Hoewel het
verband opnieuw niet sterk kan worden genoemd (.08), mag worden verondersteld
dat de leden van de eerstgenoemde categorie hun eigen ondervindingen hebben laten
meewegen in hun antwoord.

Dit laatste blijkt veel minder op te gaan voor werkenden die recent arbeidsongeschikt
zijn geweest. Ten aanzien van de intentie gebruik te maken van de voorgestelde keuze-
mogelijkheden op het terrein van de wao, wijkt deze groep nauwelijks van de overige
werkenden af. Blijkbaar hebben de persoonlijke ervaringen op dit vlak geen aanleiding
gegeven tot het voornemen een aanvullende verzekering af te sluiten ter verkrijging van
een hogere wao-uitkering. Hetzelfde geldt overigens voor de overige gedragsintenties
en de algemene opvatting over keuzevrijheid in de sociale verzekeringen.

In tegenstelling tot de ervaring in het verleden, is de gepercipieerde kans op arbeids-
ongeschiktheid in de nabije toekomst wel aan het draagvlak voor keuzevrijheid gerela-
teerd. Werkenden die deze kans tamelijk groot achten, denken minder gunstig over de
invoering van keuzemogelijkheden in de sociale verzekeringen dan degenen die in-
schatten een kleine kans op arbeidsongeschiktheid te hebben (correlatie –.12).
Bovendien zijn zij minder geneigd zelf gebruik te maken van het voorstel een deel van
de ziekte-uitkering in te ruilen tegen extra vrije dagen (–.07). Soortgelijke resultaten
worden gevonden voor degenen die de eigen gezondheid als matig of slecht beoordelen
(beide correlaties gelijk aan –.07).

In tegenstelling tot de verwachting blijkt het inkomen geen verband te houden met de
opvattingen over keuzevrijheid of met de gedragsintenties. Er is dan ook geen onder-
steuning voor de hypothese dat de rijkere middenklasse liever zelf afweegt hoe zij de
financiële gevolgen van risico’s als werkloosheid of arbeidsongeschiktheid ondervangen.

Evenmin blijkt de verbondenheid met de kerk veel verschil uit te maken. Een van
de weinige uitzonderingen wordt gevormd door de katholieken die incidenteel, minder
dan een keer per maand, de kerk bezoeken. Zij zijn relatief weinig geneigd zelf gebruik
te maken van de verlofregelingen en hebben gemiddeld een minder gunstig algemeen
standpunt over keuzevrijheid (beide correlaties gelijk aan –.06). Dit laatste geldt 
overigens ook voor de protestanten die melden nooit meer naar de kerk te gaan 
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(correlatie –.07); maar niet voor degenen die helemaal geen kerkbinding hebben. Deze
categorie, die zichzelf tot geen enkel kerkgenootschap rekent, vertoont een relatief
groot draagvlak voor individuele keuzevrijheid (.09).

Met het oog op het voorgenomen stemgedrag is per politieke partij nagegaan in
hoeverre er sprake is van relaties met de opvattingen over meer keuzemogelijkheden
in de sociale verzekeringen of met de intentie zelf van de voorgelegde mogelijkheden
gebruik te maken. Alleen degenen die op GroenLinks zullen stemmen, geven een wens
tot meer individuele keuzevrijheid aan (.07). Tevens hebben zij, net als de D66-stem-
mers, vaker de intentie om van een verzekering voor betaald verlof gebruik te maken
(correlaties respectievelijk .07 en .06). Daarentegen zijn de respondenten die een
voorkeur voor de PvdA hebben, juist minder geneigd de verlofregelingen te benutten
(–.08). Voorzover er andere statistisch significante verbanden worden gevonden,
hebben deze betrekking op het voorgenomen gedrag ten aanzien van het ww-voorstel.
Waar de vvd-stemmers minder geneigd zijn zelf te kiezen voor een lagere, maar langer
durende werkloosheidsuitkering (–.10), geldt het tegengestelde voor zowel de aanhang
van D66 als die van de kleine christelijke partijen (correlaties respectievelijk .07 en .08).

Tot slot is nagegaan of het al dan niet verrichten van betaalde arbeid zelf aan de alge-
mene opvatting over keuzevrijheid in de sociale verzekeringen gerelateerd is.1 De
relatie met het draagvlak voor invoering van meer keuzemogelijkheden blijkt echter
statistisch niet-significant.

In het voorgaande is van een groot aantal persoonskenmerken nagegaan of zij verband
houden met de algemene opvatting over en het gebruik van individuele keuzevrijheid
in de sociale verzekeringen. Hieruit kan worden afgeleid of bepaalde categorieën vaker
gunstig denken over keuzevrijheid en meer geneigd zijn de voorgestelde regelingen
zelf te benutten dan andere. Dit zegt echter nog niets over het percentage voorstanders
en potentiële gebruikers binnen de verschillende subgroepen. Bijlage B levert deze
informatie wel. Voor elke onderscheiden categorie wordt daar het aandeel voorstanders
en potentiële gebruikers van de diverse keuzemogelijkheden weergegeven.2 Deze
gegevens hebben opnieuw uitsluitend betrekking op de werkende respondenten.

4.2 Algemene attitudes

De tweede set van factoren die mogelijk van invloed zijn op het draagvlak voor en het
gebruik van keuzevrijheid, heeft betrekking op een aantal algemene attitudes van de
betrokkenen. Hiertoe horen onder meer de algemene waardeoriëntaties, de geneigdheid
tot risicovermijding en de gerichtheid op het eigenbelang. Elk van deze factoren –
waarvan enkele op vrij grove wijze zijn geoperationaliseerd – zal in het hiernavolgende
worden besproken, evenals hun verband met de algemene opinie over meer keuze-
vrijheid en met de gedragsintenties. Het blok ‘Algemene attitudes’ in bijlage A presen-
teert de precieze formulering van de betreffende vragenlijstitems.
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4.2.1 Waardeoriëntaties
Eerder onderzoek (bv. Middendorp 1991) heeft aangetoond dat aan de algemene waarde-
oriëntaties twee dimensies zijn te onderscheiden. Deze zijn benoemd als respectievelijk
een sociaal-economische links-rechtsoriëntatie en een sociaal-culturele autoritair-
vrijzinnige oriëntatie. In de enquête zijn beide dimensies gemeten door vier uitspraken
waar de respondent het (sterk) mee eens of (sterk) mee oneens kan zijn. Een voorbeeld
van zo’n uitspraak over de links-rechtsoriëntatie is ‘De overheid moet ingrijpende
maatregelen nemen om de verschillen in inkomens te verkleinen’. De autoritair-
vrijzinnige oriëntatie is vastgesteld aan de hand van items als ‘Het is onnatuurlijk als
vrouwen in een bedrijf de leiding hebben over mannen’. Voor de analyses zijn van beide
sets uitspraken de antwoordcategorieën zodanig gecodeerd, dat een hogere score wijst
op respectievelijk een rechtse en een autoritaire oriëntatie. Tabel 4.2 en 4.3 presenteren
per uitspraak het aandeel respondenten van wie het antwoord wijst op een linkse dan
wel rechtse oriëntatie, respectievelijk op een vrijzinnige dan wel autoritaire oriëntatie.

Tabel 4.2 Links-rechtsoriëntatie (in procenten)

links neutraal rechts

standsverschillen moeten kleinera 55,0 28,9 16,1
misdadigers veranderen i.p.v. straffena 28,2 18,7 53,1
inkomensverschillen moeten kleinera 47,1 24,1 28,8
arbeiders hebben te veel zeggenschapb 67,0 24,6 8,5

a Mee eens = linkse oriëntatie, mee oneens = rechtse oriëntatie.
b Mee eens = rechtse oriëntatie, mee oneens = linkse oriëntatie.

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)

Zoals uit tabel 4.2 blijkt, vormen de rechts-georiënteerden in drie van de vier gevallen
een minderheid. Zo vindt minder dan 10% van de respondenten dat arbeiders tegen-
woordig te veel zeggenschap hebben, en is slechts 16% het oneens met de stelling dat
de standsverschillen kleiner moeten worden. Alleen de uitspraak ‘Men moet mis-
dadigers niet in de eerste plaats straffen, maar vooral proberen ze te veranderen’, levert
relatief vaak een rechts-georiënteerd antwoord op. 

Vergelijking met het onderzoek Culturele Veranderingen 2000 maakt overigens
duidelijk dat het aandeel rechts-georiënteerden daar nog geringer is. Met name de
uitspraak over de inkomensverschillen wordt in dat onderzoek vaak onderschreven.
De verklaring voor dit verschil is wellicht gelegen in het gegeven dat de respondenten
van Culturele Veranderingen vaker tot de lageropgeleiden – en daarmee tot de laag-
betaalden – behoren.
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Tabel 4.3 Autoritair-vrijzinnige oriëntatie (in procenten)

vrijzinnig neutraal autoritair

vrouwen in een bedrijf de leiding over mannen: onnatuurlijka 92,5 5,5 2,0
vrouwen geschikter voor de opvoeding van kinderen dan mannena 50,5 19,8 29,7
homoseksuelen moeten worden vrijgelaten in hun manier van levenb 82,8 11,9 5,3
bijbrengen van vaderlandsliefde is belangrijke taak van het onderwijsa 41,7 34,2 24,0

a Mee eens = autoritaire oriëntatie, mee oneens = vrijzinnige oriëntatie.
b Mee eens = vrijzinnige oriëntatie, mee oneens = autoritaire oriëntatie.

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)

Tabel 4.3 maakt duidelijk dat met name over vrouwelijke leidinggevenden en homo-
seksuelen de vrijzinnige opvatting overheerst. Daarnaast is ongeveer de helft van de
respondenten van mening dat het opvoeden van kleine kinderen niet per se onder de
verantwoordelijkheid van de vrouw valt, en ziet ruim 40% het bijbrengen van vader-
landsliefde niet als een belangrijke taak van het onderwijs.

De uitspraken ter meting van de links-rechtsoriëntatie blijken een redelijke schaal te
vormen. Wel geldt dat de stelling met betrekking tot de zeggenschap van arbeiders
nauwelijks gewicht legt op de onderliggende dimensie. Er is daarom besloten dit item
verder buiten beschouwing te laten. De drie resterende uitspraken zijn tot een algemene
maat samengevoegd( gelijk aan .62). Deze is vervolgens – voor de werkenden –
gerelateerd aan de schaal ‘algemene opinie over meer keuzevrijheid’ en de intentie zelf
gebruik te maken van aangeboden keuzemogelijkheden. Het verband met het draagvlak
voor keuzevrijheid blijkt statistisch significant te zijn, waarbij degenen met een rechtse
oriëntatie een gunstiger houding tegenover de introductie van individuele keuze-
mogelijkheden in de sociale verzekeringen hebben dan de linksgeoriënteerden. De
waarde van de correlatie (.06) geeft echter aan dat het hier om een zwakke samenhang
gaat. Voor de verbanden met de gedragsintenties, voorzover deze significant zijn, geldt
in vrijwel alle gevallen hetzelfde. Alleen het voornemen zelf gebruik te maken van het
voorstel inzake de Ziektewet, vertoont een iets sterkere relatie (.09) met de links-rechts-
oriëntatie. Daarbij geven rechtsgeoriënteerden vaker dan linksgeoriënteerden aan zelf
te zullen kiezen voor een lagere uitkering in ruil voor extra vrije dagen.

De uitspraken met betrekking tot de autoritair-vrijzinnige oriëntatie kunnen eveneens
tot een algemene maat worden samengenomen, hoewel de interne consistentie van
de onderliggende dimensie vrij laag is (.45). Met name de stelling ‘Vrouwen zijn
geschikter voor de opvoeding van kleine kinderen dan mannen’ blijkt bepalend voor
de mate waarin men als autoritair georiënteerd kan worden beschouwd. Het verbaast
daarom niet dat een autoritaire oriëntatie samen blijkt te gaan met een geringere intentie
om van verlofregelingen gebruik te maken (correlatie –.08). Het verband met de
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opvatting over keuzevrijheid gaat in dezelfde richting (–.11), wat aangeeft dat autoritair
georiënteerden weinig zien in de introductie van meer keuzemogelijkheden in de sociale
verzekeringen. Verbanden met de overige gedragsintenties blijken er niet te zijn.

4.2.2 Risicoaversie
De geneigdheid tot risicovermijding is onderzocht door een situatieschets waarin men
aan een quiz deelneemt. De respondent wordt hierin voor de keuze gesteld een reeds
gewonnen – relatief klein – geldbedrag (5.000 gulden) mee naar huis te nemen of de
gok te wagen een grotere som (25.000 gulden) te winnen dan wel alles te verliezen.
Ongeveer een derde van de respondenten blijkt bereid risico te lopen; de overige 67%
kiest voor het gegarandeerde bedrag van 5.000 gulden.

In overeenstemming met de verwachting blijkt risicoaversie negatief gerelateerd te zijn
aan het draagvlak voor keuzevrijheid (correlatie –.09). Degenen die liever voor zekerheid
kiezen, denken derhalve minder gunstig over de invoering van meer keuzemogelijk-
heden in de sociale verzekeringen. Daarentegen zijn de relaties met de gedragsintenties
allen statistisch niet-significant.

4.2.3 Voorkeur voor de korte of de lange termijn
Of men bij het maken van keuzes een afweging maakt tussen de voordelen op korte
en lange termijn, is gemeten aan de hand van twee items. Allereerst is gevraagd of
men bij een lopend buffet geneigd zou zijn het lekkerste als eerste te eten dan wel dit
voor het laatst te bewaren. In de tweede vraag krijgt men de keuze een nieuwe televisie
onmiddellijk te betalen of, tegen een hoger bedrag, pas over een jaar.

Ruim 60% van de respondenten geeft blijk van een voorkeur voor de voordelen op
korte termijn door te melden dat zij bij een lopend buffet het lekkerste als eerste zouden
eten. Daarnaast zijn vrijwel alle respondenten (99%) van mening dat de nieuwe televisie
beter direct kan worden betaald. Vanwege de unanimiteit in antwoorden wordt deze
laatste vraag van verdere analyses uitgesloten.

De werkenden met een preferentie voor voordelen op de korte termijn blijken wat betreft
hun algemene opvatting over keuzevrijheid in de sociale verzekeringen, niet af te wijken
van degenen met die de langetermijnvoordelen verkiezen. Evenmin zijn de samen-
hangen met de gedragsintenties statistisch significant.

4.2.4 Gerichtheid op het eigenbelang
Tot slot is in de vragenlijst een meting van de gerichtheid op het eigenbelang op-
genomen. Hiervoor is gebruikgemaakt van acht items, die eerder zijn gebruikt in het
Tisser-solidariteitsonderzoek (zie ook Van Oorschot 1997). Aan de respondenten is
gevraagd om aan te geven in hoeverre zij het eens of oneens zijn met uitspraken als
‘Solidariteit is onzin, iedereen moet maar voor zichzelf zorgen’ en ‘Succes hebben
met wat je doet, is belangrijker dan aardig gevonden worden’. De antwoordcategorieën
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zijn achteraf gehercodeerd, zodat een hogere score wijst op een sterkere gerichtheid
op het eigenbelang. Tabel 4.4 toont per stelling het aandeel respondenten dat een
coöperatief dan wel egoïstisch antwoord geeft.

Tabel 4.4 Gerichtheid op het eigenbelang (in procenten)

gericht op gericht op
solidariteit neutraal eigenbelang

solidariteit onzin, iedereen voor zichzelf zorgena 81,1 14,0 4,8
succes belangrijker dan aardig gevonden wordena 59,0 26,6 14,4
je moet je eigen gang gaan en je weinig van anderen aantrekkena 45,8 22,3 31,9
ik stel eigenbelang meestal voor dat van anderena 60,6 27,1 12,2
ik geniet ervan anderen een plezier te doenb 93,6 5,5 0,9
als ik iets doe voor een ander, wil ik er wat voor terug hebbena 73,2 22,4 4,4
ik denk nooit zo aan het belang van anderena 85,7 11,3 3,1
ik trek me de problemen van anderen nogal snel aanb 39,1 37,1 23,8

a Mee eens = gericht op eigenbelang, mee oneens = gericht op solidariteit.
b Mee eens = gericht op solidariteit, mee oneens = gericht op eigenbelang.

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)

Over het algemeen geeft een meerderheid van de respondenten blijk van een geringe
mate van gerichtheid op het eigenbelang. Toch is bijna eenderde deel van mening dat
men zijn eigen gang moet gaan in het leven, en is bijna een kwart weinig geneigd zich
de problemen van anderen snel aan te trekken. Het aandeel respondenten van wie de
reacties op een sterke gerichtheid op het eigenbelang wijzen, stemt telkens redelijk
overeen met de bevindingen van het Tisser-solidariteitsonderzoek. Omdat in dat
onderzoek vaker neutrale antwoorden zijn gegeven, liggen de percentages solidaire
reacties over het algemeen echter wat lager.

De acht uitspraken over gerichtheid op het eigenbelang vormen, zoals uit Categorische
principale componentenanalyse blijkt, samen een goede schaal ( gelijk aan .72). Net
als veel van de eerder besproken variabelen, hangt deze echter niet of nauwelijks samen
met de maat voor de algemene mening over meer keuzevrijheid of met de gedrags-
intenties. De enige uitzondering betreft het voorstel de ziekte-uitkering gedeeltelijk
in te ruilen tegen extra vrije dagen. Personen met een sterke gerichtheid op het eigen-
belang blijken vaker het voornemen te hebben van dit voorstel gebruik te maken dan
personen met een meer coöperatieve instelling.

4.3 De huidige sociale zekerheid

Zoals figuur 2.1 heeft laten zien, wordt van twee factoren inzake de sociale zekerheid
de invloed op de mening over meer keuzevrijheid onderzocht. Allereerst kan het zijn
dat die mening voortkomt uit een zekere mate van ontevredenheid met de huidige
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collectieve regelingen en de daarin besloten solidariteit. Daarnaast is het mogelijk dat
personen die goed bekend zijn met de bestaande regelingen, tot een andere conclusie
over de wenselijkheid van meer keuzevrijheid komen dan degenen die weinig kennis
hebben van de sociale verzekeringen. Hieronder volgen voor beide genoemde factoren
een korte beschrijving van de wijze van meting en enkele eerste bevindingen. In het blok
‘Oordeel en kennis over de sociale zekerheid’ in bijlage A staat de exacte formulering
van de vragen vermeld.

4.3.1 Tevredenheid met de bestaande regelingen
Voor de meting van de tevredenheid met de bestaande sociale voorzieningen is gebruik-
gemaakt van items die sinds 1975 vrijwel jaarlijks in het onderzoek Culturele Veranderingen
worden meegenomen (zie bv. scp 2001). Geïnventariseerd is of de respondenten uit-
keringsregelingen als de ww, de Algemene bijstandswet, de arbeidsongeschiktheids-
regelingen en de aow te goed, voldoende of onvoldoende vinden. Bij het oordeel ‘te
goed’ of juist ‘onvoldoende’, welke beide wijzen op een zekere mate van ontevredenheid
met de betreffende regeling, is vervolgens doorgevraagd naar de redenen hiervoor.
Deze kunnen betrekking hebben op de toelatingscriteria (men komt te gemakkelijk of
te moeilijk aan de uitkering), de uitkeringshoogte, de duur van het recht op de uitkering,
het aantal mensen dat er gebruik van maakt, de premiehoogte en de ontvankelijkheid
voor misbruik.

Uit tabel 4.5 blijkt dat men over het algemeen vrij tevreden is over de huidige sociale
verzekeringen. Daarbij komen de Ziektewet en de ww er het best van af; respectievelijk
74% en 64% van de respondenten beoordeelt deze sociale voorzieningen als ‘vol-
doende’. Het nabestaandenpensioen wordt daarentegen door slechts 30% als toereikend
beschouwd. De Algemene bijstand en de ouderdoms- en arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen, tot slot, nemen een middenpositie in: 40% à 48% van de respondenten
noemt deze sociale voorzieningen voldoende.

Tabel 4.5 Mening over huidige sociale voorzieningen (in procenten)

voldoende onvoldoende te goed weet niet

Ziektewet 74,2 6,6 5,2 14,0
WW 64,2 7,5 9,9 18,4
WAO, WAZ, Wajong 48,3 20,8 9,7 21,2
AOW 47,3 30,4 0,5 21,9
ABW 39,6 23,7 4,9 31,8
Nabestaandenwet (ANW) 30,1 30,7 0,5 38,7

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001) 

Hoewel bijna de helft van de respondenten de aow als toereikend beschouwt, zijn er
ook vrij veel (30%) die de regeling het predikaat ‘onvoldoende’ geven. Ook de nabe-
staandenregeling wordt tamelijk vaak als ontoereikend beoordeeld. In beide gevallen
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vormt het uitkeringsbedrag de belangrijkste reden voor dit ongunstige oordeel. Zoals
tabel 4.6 laat zien, noemt respectievelijk 95% en 69% van de betreffende respondenten
de uitkering te laag. Wat het nabestaandenpensioen betreft, is men daarnaast vaak
van mening dat de toelatingscriteria voor de uitkering te zwaar zijn. Meer dan 40%
van degenen die de anw als onvoldoende beschouwen, meldt dat het volgens hen te
moeilijk is om voor deze uitkering in aanmerking te komen. Overigens lijkt de regeling
niet veel bekendheid te genieten onder de bevolking, blijkens het feit dat bijna 40% van
de respondenten aangeeft niet genoeg van de anw af te weten om een kwaliteits-
oordeel te kunnen vellen. Met name jongeren tot 35 jaar, alleenstaanden en niet-
stemmers melden dit vaak. Van elk van deze categorieën zegt ten minste de helft
onvoldoende bekend te zijn met de Nabestaandenwet.

Een wat kleinere groep respondenten (24%) kwalificeert de Algemene bijstandswet
als een ontoereikende sociale verzekering, waarbij opnieuw het lage uitkeringsbedrag
als belangrijkste reden wordt gezien. Opvallend is dat ook voor de abw een groot
aantal respondenten, bijna eenderde deel, aangeeft niet voldoende van de verzekering
af te weten om een mening te kunnen geven. Wederom geldt dit vooral voor jongeren
tot 35 jaar en voor personen die niet van plan zijn tijdens de komende Tweede-Kamer-
verkiezingen te gaan stemmen.

Tot slot worden de arbeidsongeschiktheidsregelingen door 21% van de respondenten
als onvoldoende beschouwd. Net als in het geval van het nabestaandenpensioen zijn
de lage uitkering en de toelatingsvoorwaarden de meest genoemde redenen hiervoor
(zie tabel 4.6).

Het aandeel respondenten dat de regelingen als onvoldoende beoordeelt, ligt in alle
zes gevallen fors lager dan de percentages die in Culturele Veranderingen 2000 zijn
gevonden. In dat onderzoek kreeg de Ziektewet, bijvoorbeeld, van bijna een zesde deel
van de respondenten de kwalificatie ‘onvoldoende’, terwijl meer dan 40% de Algemene
bijstandswet en de Nabestaandenwet ontoereikend vond. Net als in het geval van de
links-rechtsoriëntatie (zie § 4.2.1), lijken deze verschillen te moeten worden toe-
geschreven aan het gemiddeld lagere opleidingsniveau.

Er zijn maar weinig mensen die de huidige sociale verzekeringen ‘te goed’ noemen.
Alleen de ww en de arbeidsongeschiktheidsregelingen krijgen van ongeveer 10% van
de respondenten deze kwalificatie. Het gemak waarmee men aan de uitkering komt
en de misbruikgevoeligheid van de regeling vormen de belangrijkste redenen voor dit
oordeel.
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Tabel 4.6 Redenen oordeel uitkeringsregeling als ‘onvoldoende’, respectievelijk ‘te goed’ 
(in procenten)

regeling is onvoldoende regeling is te goed
ZW WW WAO AOW ABW ANW ZW WW WAO AOW ABW ANW

uitkeringshoogte te laag/
te hoog 58 72 69 95 91 69 26 51 19 x 31 x
duur uitkeringsaanspraken te 
kort/te lang 40 52 31 4 9 28 25 27 29 x 30 x
toelatingscriteria te hoog/
te laag 20 22 52 3 18 43 61 64 80 x 56 x
aantal niet-gebruikers/
gebruikers te hoog 12 10 13 3 17 13 52 44 65 x 45 x
premie te hoog 14 11 9 10 3 6 – – – – – –
ontvankelijk voor misbruik – – – – – – 85 79 77 x 85 x

x Het aantal respondenten dat de regeling te goed vindt, bedraagt minder dan 15.

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001) 

Zoals gezegd, wijst zowel het oordeel ‘te goed’ als het predikaat ‘onvoldoende’ op een
zekere mate van ontevredenheid met de betreffende uitkeringsregeling. De respon-
denten die een van deze twee beoordelingen geven, worden daarom per regeling samen-
gevoegd tot een categorie, die kan worden afgezet tegen de groep die de voorzieningen
als ‘voldoende’ waardeert. Categorische principale componentenanalyse toont aan dat
de resulterende variabelen samen een goede schaal vormen ( gelijk aan .68), zodat
gesproken kan worden van een algemene maat van tevredenheid met de huidige voor-
zieningen. Het verband van deze maat met de geconstrueerde schaal ‘algemeen draag-
vlak voor meer keuzevrijheid’ is echter zwak, blijkend uit het feit dat de correlatie slechts
.08 bedraagt. Enigszins onverwacht is de bevinding dat juist degenen die over het
algemeen tevreden zijn met de huidige regelingen, relatief vaak voorstander van indivi-
duele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen blijken te zijn.

Wat betreft de gedragsintenties is alleen het verband met de mogelijkheid een deel
van de ziekte-uitkering in te ruilen tegen extra vrije dagen (scenario 5), statistisch
significant (correlatie .07). Ook nu zijn het vooral de tevreden respondenten die denken
deze mogelijkheid te zullen benutten. De intentie zelf gebruik te maken van verlof-
regelingen (scenario 6) of van de keuzemogelijkheden inzake de wao (scenario 1 en 3)
of de ww (scenario 4) staat los van het oordeel over de bestaande regelingen.

4.3.2 Kennis over de sociale verzekeringen
De tweede factor met betrekking tot de sociale zekerheid betreft de kennis over het
huidige verzekeringsstelsel. Van vijf uitspraken diende de respondent aan te geven of
deze volgens hem wel of niet waar zijn. Een voorbeeld is de uitspraak ‘Iedere Neder-
lander is verplicht verzekerd tegen ziektekosten’. De overige vier stellingen hebben
betrekking op de vrijheid zelf een ziekenfondsverzekeraar uit te kiezen, de aanspraak
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op flexibel pensioen, het recht op loondoorbetaling bij zwangerschap, en het recht op
een werkloosheidsuitkering. Daarnaast zijn er vier meerkeuzevragen aan de respondent
voorgelegd, waarbij hij of zij telkens moest aangeven welk van vier mogelijke ant-
woorden correct is. Deze vragen betreffen achtereenvolgens het uitkeringspercentage
waarop een volledig arbeidsongeschikte ex-werknemer recht heeft, het recht op een
nabestaandenpensioen, de hoogte van de bijstandsuitkering en het zogenoemde wao-
gat. Bij alle negen kennisvragen was het tevens mogelijk te kiezen voor de antwoord-
mogelijkheid ‘weet niet’. Tabel 4.7 presenteert het aandeel respondenten dat de vragen
correct, fout of met ‘weet niet’ heeft beantwoord.

Tabel 4.7 Kennis over een aantal bestaande sociale verzekeringen (in procenten)

correct fout
antwoord antwoord ‘weet niet’

recht op loondoorbetaling bij zwangerschapsverlof 86,1 6,9 7,1
ziekenfondspatiënten: zelf uitkiezen bij welk ziekenfonds zij verzekerd zijn 75,2 16,6 8,2
WW alleen als men in de 9 maanden daarvoor 26 weken heeft gewerkt 58,4 9,7 31,9
iedereen kan aanspraak maken op een VUT- of flexibele pensioenuitkering 62,1 18,0 19,9
iedereen is verplicht verzekerd tegen ziektekosten 53,0 42,2 4,9
WAO-gat 40,9 44,6 14,5
recht op nabestaandenuitkering 38,9 29,2 31,9
uitkeringspercentage bij volledige arbeidsongeschiktheid 15,2 59,7 25,1
bedrag bijstandsuitkering voor alleenstaande zonder kinderen 12,7 53,4 33,9

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001) 

Het percentage correcte antwoorden blijkt sterk te variëren. Zo weet een ruime meerder-
heid dat vrouwen die zwangerschapsverlof opnemen, recht hebben op loondoorbeta-
ling. Eveneens een grote groep is op de hoogte van het feit dat men zelf mag bepalen
bij welk ziekenfonds men aangesloten is. Daarentegen heeft slechts 15% een correct
antwoord gegeven op de vraag hoeveel procent van het laatstverdiende loon een 35-jarige
volledig arbeidsongeschikte krijgt, en weten nog minder respondenten hoe hoog de
algemene bijstandsuitkering voor een alleenstaande zonder kinderen ongeveer is.

Net als bij de vragen over de tevredenheid met de huidige sociale voorzieningen, is met
behulp van de Categorische principale componentenanalyse onderzocht of de kennis-
vragen kunnen worden samengevoegd tot een algemene maat ‘kennis over de sociale
verzekeringen’3. Gezien de lage interne consistentie van de onderliggende dimensie
( bedraagt .37), is dit niet het geval. De afzonderlijke kennisvragen blijken geen ver-
band te houden met de algemene opvatting over meer keuzevrijheid. Derhalve dient te
worden geconcludeerd dat de hang naar meer vrijheid in de wijze waarop men de
financiële gevolgen van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid onder-
vangt, dezelfde is voor werkenden die veel weten van de huidige regelingen als voor
degenen die daar nauwelijks mee bekend zijn. Dezelfde conclusie lijkt te moeten
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worden getrokken voor de gedragsintenties. Hoewel er in een enkel geval sprake is
van een statistisch significante samenhang met de kennisvragen, gaat het over het
algemeen om dusdanig lage waarden dat zij als weinig betekenisvol kunnen worden
beschouwd. Alleen de vragen over respectievelijk loondoorbetaling tijdens zwanger-
schapsverlof en de plicht tot afsluiting van een ziektekostenverzekering vertonen een
wat sterkere samenhang (correlaties respectievelijk .09 en –.12), waarbij het in beide
gevallen gaat om een verband met het voornemen gebruik te maken van verlof-
regelingen. Zowel degenen die – terecht – menen dat vrouwen tijdens hun zwanger-
schapsverlof recht hebben op doorbetaling van het loon, als personen die – ten
onrechte – denken dat iedereen verplicht is een ziektekostenverzekering af te sluiten,
geven blijk van deze intentie.

4.4 Gebruik van huidige keuzemogelijkheden

Tot slot kan het zijn dat het draagvlak voor meer keuzevrijheid wordt beïnvloed door
de ervaringen met bestaande keuzemogelijkheden, ofwel de eerdere verwante gedra-
gingen. De huidige keuzemogelijkheden hebben veelal betrekking op het dekkings-
niveau, waarbij de verzekerde zelf bepaalt of en in welke mate bepaalde risico’s worden
gedekt. Relevant in dit verband zijn het wao-gat, het nabestaandenpensioen en het
flexibel pensioen. In de enquête is gevraagd of men zelf extra maatregelen heeft
getroffen om de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, van het overlijden van
de partner en van vervroegde uittreding te ondervangen. Bij het flexibel pensioen wordt
bij een ontkennend antwoord doorgevraagd naar de redenen daarvoor (zie ook het blok
‘Verwante gedragingen’ in bijlage A). Tabel 4.8 presenteert de bevindingen.

Tabel 4.8 Gebruik van bestaande keuzemogelijkheden in de sociale verzekeringen 
(in procenten)

ja nee weet niet

aanvullende verzekering WAO-gat
werknemers < 65 jaar 46,5 40,4 13,0

zelf regeling vervroegd pensioen getroffen
werknemers < 57 jaara 31,5 68,5 –
gepensioneerden, gestopt met werken vóór 65e jaar 9,2 90,8 –

aanvullende verzekering nabestaandenpensioen
respondenten met partner 23,5 68,4 8,0

a De leeftijdsgrens van 57 jaar is gekozen om degenen die reeds met de VUT zijn, uit te sluiten.

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001) 
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Minder dan de helft van de werknemers blijkt, via de werkgever of op eigen initiatief,
aanvullende maatregelen te hebben getroffen om de financiële gevolgen van arbeids-
ongeschiktheid te ondervangen.4 De groep die zelf iets heeft geregeld voor een ver-
vroegd pensioen, is nog kleiner en omvat slechts iets meer dan 30% van de werkenden
in loondienst. Nader doorvragen leert dat ruim de helft van hen een lijfrenteverzekering
heeft afgesloten. Anderen melden een koopsompolis te hebben afgesloten (29%) of
extra premie te betalen binnen de pensioenregeling die in hun bedrijf of bedrijfstak
geldt (24%). Aan de werknemers die zelf geen maatregelen hebben getroffen om eerder
met werken te kunnen stoppen, is gevraagd naar de redenen hiervoor. Circa eenderde
deel van deze categorie geeft aan dat de vut- of pensioenregeling in hun bedrijf al de
mogelijkheid tot vervroegde uittreding biedt, terwijl vrijwel eenzelfde aandeel (30%)
zegt er nooit over te hebben nagedacht. Anderen melden dat zij van plan zijn door te
blijven werken totdat zij 65 jaar zijn (17%), dat zij het afsluiten van een pensioenregeling
te duur vinden (14%) of dat zij het te ingewikkeld vinden om uit te zoeken welke
mogelijkheid het beste is (10%).

Zoals de tabel laat zien, heeft van de inmiddels gepensioneerden slechts 9% zelf
iets geregeld om vervroegd te stoppen met werken, opnieuw veelal in de vorm van koop-
sompolissen. Voor de overige 91% vormt vooral het feit dat er in hun bedrijf reeds een
vut- of pensioenregeling aanwezig was, een belangrijke reden om geen aanvullende
maatregelen te nemen. Ruim de helft van de betreffende respondenten noemt deze
reden en van hen heeft 83% ook feitelijk van de bedrijfsregeling gebruikgemaakt. Onder
de gepensioneerden die om andere redenen niets hebben geregeld voor hun voortijdige
uittreding, ligt het gebruik van bedrijfspensioenregelingen aanmerkelijk lager, op 30%.

Van de mogelijkheid een aanvullende nabestaandenverzekering af te sluiten, ten
slotte, blijkt tamelijk weinig gebruik te worden gemaakt. Nog geen kwart van de 
respondenten met een partner zegt een dergelijke verzekering te hebben afgesloten.

Een ander terrein waarop in het huidige verzekeringsstelsel keuzevrijheid bestaat, is
dat van de particuliere, niet-verplichte verzekeringen. Hier staat het bijvoorbeeld vrij
om bepaalde risico’s deels of zelfs geheel voor eigen rekening te nemen. In de enquête
is gevraagd of men een (geïndexeerde) brand- en inboedelverzekering heeft afgesloten,
en of men gebruikmaakt van een reis- of een rechtsbijstandsverzekering. Bij degenen
die deze vragen ontkennend beantwoorden, is vervolgens nagegaan wat de achterlig-
gende redenen zijn.

Uit tabel 4.9 blijkt dat de mogelijkheid om niet-verplichte verzekeringen af te sluiten,
door velen wordt benut. Vrijwel alle respondenten geven aan een inboedel- en brand-
verzekering te hebben afgesloten, waarbij het in ruim vier van de vijf gevallen om een
geïndexeerde verzekering gaat. De enkeling die geen inboedelverzekering heeft, meldt
daar geen belang aan te hechten, de kosten van de verzekering te hoog te vinden of geen
tijd te hebben gehad om het te regelen.
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Eveneens een grote meerderheid van de respondenten (81%) geeft aan de laatste keer
dat men in het buitenland op vakantie was, een reisverzekering te hebben afgesloten.
Bovendien blijken de overigen vaak reeds op andere wijze tegen de risico’s van ziekte
of diefstal tijdens het verblijf in het buitenland te zijn gedekt. Zo’n 40% van deze res-
pondenten meldt een doorlopende reisverzekering te hebben dan wel via de gewone
ziektekosten- en/of autoverzekering te zijn gedekt tegen risico’s. Het totale percentage
verzekerden komt daarmee op 85%. Van degenen die werkelijk onverzekerd naar het
buitenland op reis gaan, zegt meer dan de helft geen belang te hechten aan een reis-
verzekering. Daarnaast is er een groep die er niet aan heeft gedacht om de verzekering
af te sluiten of die het te duur vindt (beide redenen genoemd door circa 20% van de
onverzekerden).

Het aandeel respondenten dat een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, ten
slotte, bedraagt 48%. Dit percentage stijgt tot 51 als ook degenen worden meegeteld die
op andere wijze, zoals via de vakbond of de anwb, van rechtsbijstand zijn verzekerd.
Opnieuw vormt het gepercipieerde belang de voornaamste reden om geen verzekering
af te sluiten (genoemd door 43%). Daarnaast vindt 30% van de onverzekerden het te
duur en heeft bijna een kwart van hen er niet aan gedacht.

Tabel 4.9 Gebruik van niet-verplichte verzekeringen (in procenten)

% gebruikers

brand- en inboedelverzekering 98,2
exclusief niet-geïndexeerd 80,0

reisverzekering 80,7
inclusief dekking op andere wijze 85,3

rechtsbijstandsverzekering 48,3
inclusief dekking op andere wijze 50,8

Bron: SCP (Enquête keuzevrijheid 2001)

Het is goed denkbaar dat de gebruikers van de bestaande keuzemogelijkheden hiermee
een behoefte aan meer keuzevrijheid tot uitdrukking brengen. Analyse toont echter
aan dat degenen die een aanvullende verzekering hebben afgesloten ter dekking van
het wao-gat, wat betreft hun algemene opinie over keuzevrijheid niet of nauwelijks
afwijken van degenen die geen verzekering hebben afgesloten. Evenmin is er sprake van
een relatie tussen de opvatting over meer keuzevrijheid en het treffen van maatregelen
voor vervroegde pensionering of het afsluiten van een aanvullende nabestaanden-
verzekering, terwijl ditzelfde geldt voor het afsluiten van niet-verplichte verzekeringen.
Ook de verbanden met de gedragsintenties zijn ofwel statistisch niet-significant ofwel
te zwak om als van wezenlijk belang te worden beschouwd. Klaarblijkelijk leiden eer-
dere ervaringen met keuzevrijheid niet tot de intentie of zelfs maar de wens hier meer
gebruik van te maken.
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4.5 Determinanten van draagvlak en gebruik: oorzakelijke verbanden

Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat, voorzover de achtergrond-
variabelen samenhang vertonen met de mening over en het gebruik van keuzemogelijk-
heden, de verbanden over het algemeen vrij zwak zijn. Bovendien is tot nog toe geen
rekening gehouden met de mogelijkheid dat de verschillende onderscheiden subgroepen
elkaar ten dele overlappen. Zo zullen zowel alleenstaanden als hooggeschoolden 
– groepen die een relatief gunstige mening over keuzevrijheid vertonen – vooral
binnen de jongste leeftijdscategorie worden aangetroffen. Hetzelfde is te verwachten
van personen met een vrijzinnige waardeoriëntatie of van degenen die geneigd zijn 
risico’s te nemen. Het is daarom de vraag in hoeverre de gevonden verbanden stand-
houden wanneer de verschillende factoren tegelijkertijd in de berekeningen worden
opgenomen.

Ter beantwoording van deze vraag zijn de achtergrondkenmerken opgenomen in de
causale modellen die voor de afzonderlijke scenario’s zijn ontwikkeld (zie § 3.5). In
eerste instantie is daarbij verondersteld dat de kenmerken niet alleen onafhankelijk
van elkaar zijn, maar tevens losstaan van de motieven die aan de opvatting over keuze-
vrijheid ten grondslag liggen. Tevens wordt aangenomen dat de eerdere verwante
gedragingen, afgemeten aan het gebruik van de niet-verplichte verzekeringen, uit-
sluitend gerelateerd is aan de gedragsintenties. Op basis van de modelgegevens zijn
vervolgens enkele verbanden tussen de voorspellende variabelen toegevoegd. In veruit
de meeste gevallen gaat het hierbij om voor de hand liggende relaties, zoals die tussen
de waargenomen kans op arbeidsongeschiktheid en de subjectieve gezondheid, of die
tussen de leeftijd en het hebben van minderjarige kinderen. Tot slot is tijdens de derde
fase van de modelontwikkeling nagegaan welke achtergrondkenmerken uitsluitend
inwerken op het standpunt over de betreffende keuzemogelijkheid of juist op de intentie
hier zelf gebruik van te maken, dan wel op allebei van invloed zijn. 

Bij deze analyses zijn nu overigens alleen de werkenden in loondienst betrokken,
aangezien van de zelfstandig ondernemers bepaalde gegevens ontbreken5. Figuur 4.1
toont voor het scenario waarin een aanvullende verzekering ter verkrijging van een
hogere wao-uitkering wordt aangeboden (scenario 1), welke verbanden statistisch
significant zijn. Net als bij figuur 3.1 geven de gestandaardiseerde regressie-
coëfficiënten, die minimaal –1 en maximaal +1 kunnen bedragen, de sterkte van de
gevonden verbanden weer.
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De achterliggende motieven zijn nog steeds de belangrijkste determinanten voor het
standpunt over het voorstel ter verkrijging van een hogere wao-uitkering. Daarnaast
hebben de twee algemene waardeoriëntaties een effect, evenals het oordeel over de
bestaande sociale verzekeringen en de geneigdheid tot risicovermijding. Links- en
vrijzinniggeoriënteerden opteren, in overeenstemming met de verwachting, minder
vaak voor de aangeboden keuzemogelijkheid. Ook personen die tevreden zijn met de
huidige regelingen, of die risico’s liever vermijden, denken minder gunstig over het
voorstel. 
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De intentie zelf gebruik te maken van de aanvullende verzekering die wordt voorgesteld,
wordt opnieuw vooral bepaald door de opvatting over het voorstel. De leeftijd, het
opleidingsniveau en het inkomen spelen eveneens een rol, evenals de gezondheid en
het verwante gedrag, in casu het hebben afgesloten van een geïndexeerde inboedel-
verzekering. Gezien de inhoud van het voorstel, is het weinig bevreemdend dat vooral
de minder gezonden en de lagere inkomens melden de verzekering voor een hogere
wao-uitkering te willen benutten. Dat dit ook voor de oudere en de lageropgeleide
respondenten geldt, is minder vanzelfsprekend. Wellicht vormt het hogere risico van
deze groepen op arbeidsongeschiktheid een verklaring hiervoor.

Zoals figuur 4.1 laat zien, zijn de effecten van de toegevoegde achtergrondkenmerken,
hoewel statistisch significant, erg zwak. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat het
voorgenomen gebruik van de aangeboden keuzemogelijkheid nog steeds gedomineerd
wordt door het effect van het standpunt hierover en van enkele achterliggende sub-
jectieve motieven.

Voor de overige voorgelegde scenario’s zijn soortgelijke causale modellen gecon-
strueerd. Bijlage C presenteert per scenario de gestandaardiseerde waarden van zowel
de directe als de totale effecten van de diverse variabelen. Ingeval van het scenario
waarin men kon kiezen voor een lagere wao-uitkering in ruil voor netto 2% loons-
verhoging (scenario 3), blijkt de opvatting wederom het meest te worden bepaald door
de achterliggende motieven. Het voornemen om tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen
van mei 2002 niet te gaan stemmen, is hier het belangrijkste persoonskenmerk
(gestandaardiseerd effect .06). Daarnaast is het geslacht van belang. Zowel voorstanders
als potentiële gebruikers van deze keuzemogelijkheid zijn met name te vinden onder
de mannen (gestandaardiseerde effecten respectievelijk –.04 en –.06). Opmerkelijk is
de bevinding dat zaken als de algemene waardeoriëntaties, de geneigdheid tot risico-
vermijding of het oordeel over de huidige sociale verzekeringen, geen zelfstandig
effect hebben.

Het standpunt over een lagere, maar langer durende werkloosheidsuitkering 
(scenario 4) blijkt, behalve door de subjectieve motieven, deels te worden bepaald
door de partijvoorkeur. Daarbij zijn het vooral de D66-stemmers die gunstig oordelen
over de regeling (gestandaardiseerd effect .05). Ook degenen met een slechte gezond-
heid blijken dit oordeel te zijn toegedaan (.04). Daarentegen is het potentiële gebruik
van deze regeling eerder afhankelijk van de inschatting van de kans op werkloosheid
in de nabije toekomst. Personen die deze kans tamelijk reëel achten, zijn daarbij minder
geneigd zelf voor de regeling te kiezen dan degenen die denken in dit verband weinig
risico te lopen (gestandaardiseerd effect –.06). Hetzelfde geldt overigens voor de hogere
inkomens en degenen met minderjarige kinderen (beide effecten –.04).

Het aanbod van een lagere ziekte-uitkering in ruil voor extra vrije dagen (scenario 5)
wordt door de niet-stemmers, de hogeropgeleiden en de lagere inkomens positief
beoordeeld. Het zijn echter vooral mannen en personen die naar eigen inschatting
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weinig kans op werkloosheid lopen, die er zelf gebruik van denken te gaan maken
(gestandaardiseerde effecten respectievelijk –.06 en .03). Ook de gerichtheid op het
eigenbelang speelt hier een rol, waarbij het voornemen zelf te kiezen voor minder geld
bij ziekte in ruil voor meer vrije dagen, wat vaker wordt aangetroffen bij degenen die
relatief sterk op het eigenbelang gericht zijn (.05).

Wat betreft de eerste variant op scenario 6, de aanvullende verzekering voor betaald
ouderschapsverlof, blijkt het voornemen hier zelf gebruik van te maken in belangrijke
mate te worden bepaald door de leeftijd. Zoals verwacht, geven jongeren vaker blijk van
de intentie gebruik te maken van de verzekering voor ouderschapsverlof dan ouderen
(gestandaardiseerd effect –.25). Het geslacht en de aanwezigheid van een partner maken
eveneens verschil uit, waarbij – opnieuw in lijn met de verwachting – vooral vrouwen en
leden van paren de regeling denken te gaan gebruiken (effecten .04, respectievelijk .08).

De intentie zelf voor een verzekering voor betaald studieverlof te kiezen, blijkt
eveneens ten dele afhankelijk van de leeftijd en het geslacht. Wederom willen jongeren
en vrouwen de mogelijkheid tot studieverlof vaker benutten dan ouderen en mannen
(effecten respectievelijk –.13 en .04). Daarnaast opteren zowel degenen met een werk-
loosheidsverleden als degenen die recent arbeidsongeschikt zijn geweest, relatief vaak
voor een dergelijke regeling (beide gestandaardiseerde effecten .05).

In tegenstelling tot het voorgenomen gebruik van betaald ouderschaps- en studie-
verlof, blijkt dat van betaald zorgverlof niet afhankelijk van leeftijd of geslacht. Vrouwen
zijn er wel vaker dan mannen voorstander van dat een dergelijke maatregel wordt
ingevoerd (.04), maar bij het gebruik ervan speelt eerder de gezinssamenstelling, de
links-rechtsoriëntatie en het arbeidsongeschiktheidsverleden een rol. Leden van paren,
linksgeoriënteerden en personen die in de afgelopen vijf jaar arbeidsongeschikt zijn
geweest, geven daarbij vaker aan de verzekering te willen benutten dan alleenstaanden,
rechtsgeoriënteerden of personen zonder recente ervaring met arbeidsongeschiktheid.
Gezien de waarden van de gestandaardiseerde effecten (respectievelijk .10, .12 en .13),
gaat het hier om tamelijk belangrijke factoren.

4.6 Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

In dit hoofdstuk is onderzocht wat de determinanten zijn van de opvatting over en het
potentiële gebruik van keuzevrijheid in de sociale verzekeringen. Voor de werkenden
is de invloed van diverse achtergrondkenmerken, enkele algemene attitudes, en de
tevredenheid en kennis over de bestaande sociale verzekeringen nagegaan. Wanneer
elk van deze variabelen afzonderlijk wordt bezien, blijkt dat de mening over keuze-
vrijheid onder meer samenhangt met diverse persoonskenmerken. Jongeren, alleen-
staanden en hogergeschoolden, bijvoorbeeld, zijn vaker voorstander van introductie
van keuzemogelijkheden in de sociale verzekeringen dan ouderen, leden van paren
en laaggeschoolden. Hetzelfde geldt voor personen die in de laatste vijf jaar een periode
van werkloosheid hebben meegemaakt, voor degenen die hun risico op arbeids-
ongeschiktheid als gering inschatten en voor personen met een goede subjectieve
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gezondheid. Tot slot is het draagvlak voor meer keuzevrijheid in de sociale zekerheid
tevens vaak te vinden onder personen die zich tot geen enkel kerkgenootschap rekenen,
en onder de stemmers op GroenLinks.

Naast deze persoonskenmerken zijn ook de algemene waardeoriëntaties aan de
opinie over keuzevrijheid gerelateerd. Rechts- en vrijzinniggeoriënteerden blijken hier
gunstiger over te denken dan respectievelijk links- en autoritairgeoriënteerden. In
overeenstemming met de verwachting staan degenen die geneigd zijn tot risicover-
mijding, terughoudend tegenover de invoering van individuele keuzemogelijkheden.
Verbanden met een voorkeur voor de korte- dan wel de langetermijnvoordelen of met
de mate waarin men op het eigenbelang gericht is, zijn niet gevonden.

Opvallend is de bevinding dat juist degenen die over het algemeen tevreden zijn met
de bestaande sociale verzekeringen, een relatief groot draagvlak voor de invoering van
individuele keuzevrijheid vertonen. Daarentegen maakt noch de mate waarin men
kennis heeft over de huidige regelingen noch het eventuele gebruik van bestaande
keuzemogelijkheden, enig verschil voor de algemene opvatting over keuzevrijheid.

In veel gevallen komt de positieve houding tegenover keuzevrijheid die door de boven-
genoemde groepen tentoongespreid wordt, ook tot uiting in het voorgenomen gedrag.
Zo zijn het opnieuw vooral de jongeren, degenen met een recente werkloosheidservaring
en de aanhangers van GroenLinks die gebruik zouden willen maken van de voorgestelde
regelingen voor betaald verlof. De jongeren blijken overigens tevens geporteerd van
de aanvullende verzekering voor een hogere wao-uitkering en van de mogelijkheid
een deel van het ziektegeld in te ruilen tegen extra vrije dagen, terwijl de voormalig
werklozen – wellicht op grond van hun persoonlijke ondervinding – tevens relatief
vaak zouden kiezen voor een lagere, maar langer durende ww-uitkering.

Het opleidingsniveau is eveneens aan verschillende gedragsintenties gerelateerd.
Zowel de inruil van het ziektegeld als de lagere, maar langer durende ww-uitkering
blijkt een aantrekkelijke optie te zijn voor de hogeropgeleiden. Daarentegen zijn het
juist de laaggeschoolden die gebruik willen maken van een aanvullende verzekering
om een hogere wao-uitkering te verkrijgen.

De gepercipieerde kans op arbeidsongeschiktheid blijkt weinig uit te maken voor
het voorgenomen gebruik van de keuzemogelijkheden op het terrein van de wao. Wel
is er een verband met het voorstel de ziekte-uitkering deels in te ruilen tegen extra vrije
dagen. Zoals kan worden verwacht, zijn degenen die naar eigen inschatting een tamelijk
grote kans op toekomstige arbeidsongeschiktheid hebben, minder geneigd van dit
voorstel gebruik te maken.

Niet alleen de persoonskenmerken, maar ook de algemene waardeoriëntaties zijn
aan diverse gedragsintenties gerelateerd. Zowel de links- als de vrijzinniggeoriënteerden
melden relatief vaak dat zij de voorgestelde verlofregelingen zouden willen benutten.
Eerstgenoemden hebben bovendien vaker de intentie gebruik te maken van de aan-
vullende verzekering ter verkrijging van een hogere wao-uitkering. Daarentegen zijn
zij juist minder dan rechts-georiënteerden geneigd zelf voor regelingen te kiezen
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waarmee ofwel een deel van de wao-uitkering wordt ingeruild tegen een hoger netto-
loon, ofwel een deel van het ziektegeld wordt ingewisseld tegen extra vrije dagen. Dit
laatste geldt tevens voor degenen die ontevreden zijn met de huidige sociale verzeke-
ringen. Ook deze categorie is, in vergelijking met degenen die de bestaande regelingen
over het algemeen positief beoordelen, minder geneigd zelf gebruik te maken van de
mogelijkheid tot inruil van de ziekte-uitkering.

Er zijn ook enkele groepen, en wel de alleenstaanden en de personen die niet tot een
kerkgenootschap behoren, van wie de positieve mening over keuzevrijheid in de sociale
verzekeringen niet wordt omgezet in voorgenomen gedrag. Geen van de voorgestelde
keuzemogelijkheden zouden door deze categorieën vaker worden benut dan door
respectievelijk leden van paren en personen die zich wel met de kerk verbonden voelen.
Andersom geldt hetzelfde voor degenen die geneigd zijn tot risicovermijding. Hoewel
de zogenoemde ‘risicomijders’ minder draagvlak vertonen voor de invoering van
individuele keuzevrijheid, zouden zij de aangeboden regelingen even vaak gebruiken
als de ‘risiconemers’.

Anderzijds komt het voor dat bepaalde groepen, die wat hun algemene opvatting over
keuzevrijheid betreft nauwelijks van elkaar afwijken, wel in verschillende mate voor-
nemens zijn zelf gebruik te maken van de aangeboden regelingen. Dit geldt onder
meer voor mannen en vrouwen. Terwijl deze groepen dezelfde algemene mening over
de introductie van keuzevrijheid hebben, is er een duidelijk verschil in de mate waarin
zij de verlofregelingen zouden willen benutten. Zoals te verwachten is, geven vrouwen
vaker dan mannen aan zelf van deze regelingen gebruik te zullen maken. Soortgelijke
bevindingen zijn aangetroffen voor degenen met en zonder minderjarige kinderen.
Ook deze groepen wijken nauwelijks van elkaar af wat betreft hun algemene opinie
over keuzevrijheid, maar het zijn vooral de laatstgenoemden die zelf zouden kiezen
voor een aanvullende verzekering ter verkrijging van een hogere wao-uitkering.

Het inkomen, ten slotte, blijkt noch voor de algemene opvatting over keuzevrijheid
noch voor de gedragsintenties uit te maken. De hogere inkomens onderscheiden zich
dan ook niet van de lagere in de mate waarin zij zelf wensen af te wegen hoe zij zich
indekken tegen sociale risico’s. 

Wanneer alle determinanten, inclusief de subjectieve motieven die aan het standpunt
over keuzevrijheid ten grondslag liggen, tegelijkertijd in de berekeningen worden
opgenomen, blijken veel van de hiervoor beschreven verbanden af te zwakken of zelfs
geheel te verdwijnen. Alleen wat de intentie zelf gebruik te maken van betaaldverlof-
regelingen betreft, worden enkele sterke effecten van de achtergrondvariabelen aan-
getroffen. Bij de regeling voor betaald ouderschapsverlof is vooral de leeftijd van
belang, en in mindere mate het hebben van een partner. Jongeren en leden van paren
hebben daarbij vaker het voornemen de regeling te benutten dan ouderen en alleen-
staanden. Het geslacht speelt een geringe rol, hetgeen wellicht te maken heeft met het
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feit dat reeds voor de invloed van de overige achtergrondkenmerken is gecorrigeerd.
De leeftijd heeft eveneens een redelijk sterk effect op de intentie gebruik te maken
van de regeling voor betaald studieverlof, waarbij het opnieuw de jongeren zijn die
hier het vaakst blijk van geven. Ten aanzien van het voornemen om de regeling voor
betaald zorgverlof te benutten, is de leeftijd van ondergeschikt belang. Hier speelt met
name de ervaring met arbeidsongeschiktheid en het hebben van een partner een rol.
Personen die recent arbeidsongeschikt zijn geweest en leden van paren vertonen daarbij
vaker de intentie deze regeling te benutten dan personen zonder arbeidsongeschikt-
heidsverleden of alleenstaanden.

De voorgestelde keuzemogelijkheden met betrekking tot de werknemersverzeke-
ringen (de wao, de ww en de Ziektewet) laten slechts bescheiden effecten van de
achtergrondvariabelen zien. 

Al met al leiden de bevindingen tot de conclusie dat de persoonskenmerken, de
algemene attitudes, en de tevredenheid en kennis over de bestaande sociale verzeke-
ringen over het algemeen slechts een beperkte invloed hebben op het draagvlak en
potentieel gebruik van meer keuzevrijheid. De achterliggende motieven zijn in dit
verband veel meer van belang.
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Noten

1 De gedragsintenties zijn alleen bij werkenden gemeten.
2 Aangezien deze berekeningen voor elke regeling afzonderlijk zijn verricht, kunnen

de uitkomsten afwijken van de hiervoor gepresenteerde correlaties.
3 De antwoordmogelijkheid ‘weet niet’ is hierbij samengevoegd met de categorie

‘incorrect antwoord’.
4 Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat de anderen mogelijk, zonder

dat zij zich hiervan bewust zijn, eveneens zijn herverzekerd krachtens de voor hun
geldende cao-bepalingen.

5 De ontbrekende gegevens betreffen de gepercipieerde kans op werkloosheid,
respectievelijk arbeidsongeschiktheid in de nabije toekomst, en – in een aantal
gevallen – het nettohuishoudensinkomen.
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5 Slotbeschouwing

In deze studie is het draagvlak onder de Nederlandse burgers voor meer keuzevrijheid
in de sociale verzekeringen verkend. Ook is gekeken naar het potentieel gebruik van
enkele vormen van keuzevrijheid. In hoofdstuk 1 werd betoogd dat de noodzaak van
individuele keuzevrijheid de laatste jaren wellicht is toegenomen, en in de toekomst
nog manifester zal worden. Er werd daarbij op de volgende achterliggende oorzaken
gewezen.
a Culturele factoren: de groeiende wens tot zelfbepaling van de mondige, geïn-

dividualiseerde burger.
b Structurele oorzaken: de toenemende verscheidenheid aan leefvormen en de groei

van het aantal ‘taakcombineerders’ zou het noodzakelijk maken de sociale zekerheid
meer op de individuele omstandigheden af te stemmen.

c Veranderende aspiratieniveaus: het collectieve stelsel heeft vooral de hogere midden-
klasse mogelijk te weinig te bieden. Zij denken zelf wellicht beter zorg te kunnen
dragen voor hun financiële risico’s, en vinden misschien ook – doordat zij hun
risico’s gunstiger beoordelen – dat zij te weinig ‘waarde voor hun geld’ krijgen.

d Bij sommigen zal de wens bestaan om toekomstige ‘gaten’ in de collectieve 
regelingen af te dekken, zoals dat in de jaren negentig ook bij de wao en de 
nabestaandenregeling is gebeurd.

Op basis van gegevens van ruim 2.200 volwassen respondenten, waaronder bijna
1.500 werkenden, is nagegaan hoe de bevolking denkt over een aantal hypothetische
regelingen, waarbij zij al dan niet kunnen opteren voor een vergroting van de keuze-
vrijheid in de sociale verzekeringen (zie box 3.1 en 3.2 in hoofdstuk 3). Dit kan worden
aangemerkt als een meting van het draagvlak voor een aantal nieuwe arrangementen
die betrekking hebben op keuzemogelijkheden in de wao, de ww en de Ziektewet, en
op diverse vormen van betaald verlof (ouderschapsverlof, studieverlof, mantelzorg).
Tevens is onderzocht of men zelf van de voorgestelde regelingen gebruik denkt te gaan
maken, en in hoeverre deze gedragsintentie afhangt van de financiële gevolgen ervan.
Een derde onderzoeksthema betreft de determinanten van het draagvlak en de gedrags-
intenties. Voor het beleid is het van belang te weten of het draagvlak en het potentiële
gebruik van nieuwe regelingen voortkomen uit urgente behoeften onder een groot
deel van de bevolking, of dat hier andere redenen – zoals rationele keuzen, principiële
overwegingen, stabiele waardeoriëntaties en persoonskenmerken – aan ten grondslag
liggen. De determinanten zijn onderzocht op basis van de subjectieve motieven die
de respondenten bij de draagvlakmeting zelf hebben aangedragen, en aan de hand van
een groot aantal andere kenmerken, waarover in het onderzoek omwille van hun
mogelijke theoretische verklaringskracht gegevens zijn verzameld. De eventuele
behoefte aan meer keuzevrijheid wordt hierbij geïndiceerd door bepaalde subjectieve
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motieven die de respondenten noemen (‘Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandig-
heden behoefte’) en door achtergrondkenmerken als de gezinssamenstelling, de leeftijd,
het inkomen en de gezondheidstoestand.

In deze slotbeschouwing worden, mede aan de hand van de onderzoeksvragen die in
hoofdstuk 2 zijn geformuleerd, de belangrijkste resultaten besproken (§ 5.1-§ 5.3).
Daarnaast zullen enkele mogelijke implicaties voor het beleid worden geschetst (§ 5.4).

5.1 Is er draagvlak voor meer keuzevrijheid in de sociale verzekeringen?

De gegevens wijzen uit dat er inderdaad sprake is van een zeker draagvlak voor meer
keuzevrijheid in de sociale verzekering. Het percentage voorstanders van de aangeboden
vormen van keuzevrijheid varieert tussen 14% en 70%, en is dus in geen enkel geval
te verwaarlozen. Wanneer alleen de werkende respondenten worden bezien, worden
soortgelijke percentages gevonden en is hetzelfde patroon in voorkeuren zichtbaar.
Uit een schaalanalyse is bovendien naar voren gekomen dat mensen tamelijk consistent
scoren, zodat er gesproken kan worden van een onderliggende dimensie in de oordelen
over de voorgestelde keuzemogelijkheden.

Het is echter niet zo dat het draagvlak eenvormig is. Het percentage voorstanders
verschilt, blijkens de bovengenoemde range, sterk met de vorm van keuzevrijheid die
men aanbiedt. Nog geen 2% van de respondenten opteert voor alle mogelijkheden,
terwijl meer dan een kwart juist alle voorstellen afwijst. Deze laatste bevinding geeft
aan dat een belangrijk deel van de bevolking in het geheel geen noodzaak ziet om de
huidige regelingen te veranderen. Dit staat haaks op de veronderstelling dat in de
moderne maatschappij behoefte bestaat aan een socialezekerheidsstelsel waarin meer
ruimte is voor individuele keuzes. Het gegeven dat velen geen van de aangeboden keuze-
mogelijkheden voorstaan, wijst erop dat keuzevrijheid toch vooral een ‘Haags begrip’ is.
Wel kan het zijn dat de gevonden terughoudendheid een cohortgebonden verschijnsel
betreft en dat over tien of vijftien jaar een groter draagvlak voor meer keuzevrijheid
zichtbaar zal zijn. Inderdaad is gebleken dat de algemene opinie over keuzevrijheid
gerelateerd is aan de leeftijd, waarbij jongeren tot 35 jaar een gunstiger mening hebben
dan de 50-plussers. Nadere analyse leert echter dat dit resultaat sterk gedomineerd
wordt door het standpunt over betaaldverlofregelingen. De positieve houding van
jongeren tegenover keuzevrijheid is daarom misschien eerder een weerspiegeling van
de levensfase waarin zij verkeren, dan dat het de komst inluidt van een generatie die in
het algemeen meer keuzemogelijkheden wenst. Er zijn dan ook geen sterke aan-
wijzingen dat het vrij geringe draagvlak voor individuele keuzevrijheid in de sociale 
verzekeringen in de komende jaren zal toenemen.

Over alle scenario’s bekeken, kan het volgende patroon onderscheiden worden. Het
draagvlak voor meer keuzevrijheid is het grootst wanneer deze de mogelijkheid biedt
het dekkingsniveau van de huidige collectieve regeling te verbeteren, of in ieder geval
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niet te veel aantast. Dit blijkt uit het feit dat bijna 60% van de respondenten voorstander
is van een regeling ter verkrijging van een hogere wao-uitkering, of van een aanvul-
lende verzekering van het risico op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als dat niet
meer collectief verzekerd zou zijn. Van beide voorstellen wegen de voordelen blijkbaar
op tegen de extra kosten die ermee gepaard gaan. Overigens duidt de bevinding met
betrekking tot de aanvullende verzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
erop dat bij invoering van voorstellen zoals gedaan door de commissie-Donner II
(Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid 2001, zie ook ser 2002), de neiging tot
herverzekering groot zal zijn.

Daarentegen is er weinig ondersteuning te vinden voor regelingen waarin het huidige
niveau van collectieve dekking substantieel achteruitgaat, zelfs al staat daar iets tegen-
over in de vorm van meer loon, een langer durende uitkering of extra vrije dagen. Het
draagvlak voor dergelijke keuzemogelijkheden is slechts ongeveer een derde van dat bij
de scenario’s die een verbetering of handhaving van het huidige niveau van de collectieve
dekking impliceren.

In de eerste twee onderzoeksvragen werd onderscheid gemaakt tussen keuzevrijheid
binnen de bestaande sociale verzekeringen (geoperationaliseerd in keuzemogelijkheden
bij de wao, de ww en de ziekte-uitkering), en arrangementen die ten dienste staan
van keuzes in de individuele levensloop (onderzocht via items over verlofregelingen
en een geïntegreerd socialezekerheidsstelsel voor werknemers, waarbij een quotum
van uitkeringsrechten kan worden geconsumeerd). Het is niet zo dat de behoefte aan
de ene vorm van keuzevrijheid systematisch prevaleert boven die bij de andere. De
variatie in de eerste vorm werd reeds gememoreerd, maar ook bij de ‘levensloop-
gerichte’ vormen van keuzevrijheid is de spreiding aanzienlijk. Ongeveer 70% is voor-
stander van verlofsparen, maar het kopen van verlofdagen en een verlofverzekering
wordt door een veel kleiner aandeel (circa 45%) wenselijk geacht, terwijl slechts rond
de 20% opteert voor de onzekere geïntegreerde sociale verzekering met quotering.

5.2 Het voorgenomen gebruik van keuzevrijheid

Ook bij de gedragsintenties is sprake van een aanzienlijke spreiding over de verschil-
lende scenario’s. Het voorgenomen gebruik is in enkele gevallen redelijk tot hoog. Van
de ondervraagde werkenden is bijna 60% van plan gebruik te maken van een mogelijk-
heid tot verlofsparen. Ook de verzekering voor betaald zorgverlof, het kopen van ver-
lofdagen, een hogere wao-uitkering tegen een premie van 2% van het nettoloon, en
de inruil van het partnerpensioen voor een vervroegd pensioen hebben een vrij omvang-
rijke potentiële gebruikersgroep (ruim 30% à 45%). Bij de overige keuzemogelijkheden
is het voorgenomen gebruik veel beperkter, variërend tussen 8% en 17% (respectievelijk
een lagere wao-uitkering in ruil voor een nettoloonsverhoging, en een verzekering
voor ouderschapsverlof ).

In alle gevallen blijken de voorstanders vaker de intentie te hebben zelf van de
regeling gebruik te maken dan de tegenstanders. Dit ligt in de lijn der verwachting,
maar in een enkel geval wordt ook onder de tegenstanders een redelijk aandeel
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gebruikers aangetroffen. Dit geldt vooral voor de aanvullende verzekering voor zorg-
verlof, die door meer dan een derde van de tegenstanders zou worden benut.

Ongeacht om welke keuzemogelijkheid het gaat, ligt het percentage potentiële
gebruikers lager dan het aandeel voorstanders van de betreffende regeling. Met name
bij de aanvullende verzekering voor betaald verlof gaat het daarbij om een aanzienlijk
verschil. Terwijl ruim 40% zich voor invoering van zo’n verzekering uitspreekt, zou
nog geen 20% deze zelf benutten om ouderschaps- of studieverlof te kunnen opnemen.

De derde onderzoeksvraag is daarmee beantwoord; de vierde heeft betrekking op de
financiële incentives bij keuzevrijheid. Die blijken een aanzienlijke rol te spelen. Zo
daalt het aandeel potentiële gebruikers van de mogelijkheid tot een hogere wao-
uitkering, van meer dan 40% tot minder dan 10% als de premie 5% van het nettoloon
zou bedragen in plaats van 2%. Andersom neemt het voorgenomen gebruik van een
regeling waarin een lagere wao-uitkering besloten ligt, toe van 8% tot 19% ingeval het
nettoloon met 5% in plaats van 2% zou worden verhoogd. Verder wordt de mogelijkheid
om in ruil voor vijf extra vrije dagen voor een lagere ziekte-uitkering te kiezen, bijna
driemaal zo vaak benut als de uitkering gelijk is aan 95% in plaats van 85%. Dit wijst
erop dat de objectieve financiële consequenties, zoals verwacht, een aanzienlijke rol
spelen in het gebruik van regelingen die de burger meer keuzevrijheid bieden.

5.3 Behoeften en andere oorzaken

Het is niet alleen van belang te weten hoe groot het draagvlak voor meer keuzevrijheid
is en welk gebruik er mogelijk van zal worden gemaakt, maar ook waar deze beide
factoren mee samenhangen. Voor het beleid is het met name interessant om te achter-
halen in hoeverre er sprake is van duidelijke behoeften, of dat de opvattingen en
gedragsintenties eerder door andere factoren worden bepaald. In het conceptueel model
(fig. 2.1) zijn de voornaamste potentiële determinanten op individuniveau weergegeven.
Deze betreffen achtereenvolgens:
– persoonlijke behoeften;
– principiële motieven; 
– rationele keuzes;
– het oordeel en de kennis over de huidige sociale zekerheid;
– stabiele waardeoriëntaties en persoonskenmerken;
– verwant verzekeringsgedrag. 

Door correlaties en causale analyses is in hoofdstuk 4 geprobeerd het relatieve gewicht
van deze factoren vast te stellen. De meest uitgebreide analyse was modelmatig, en
heeft uitsluitend betrekking op de werkenden in loondienst en op bepaalde scenario’s,
omdat alleen daar informatie over alle variabelen beschikbaar is. Hieronder worden
de bevindingen van deze analyse beschreven, alsmede de conclusies die eraan kunnen
worden verbonden.
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Rekening houdend met de overige factoren is er een vrij sterk verband tussen draagvlak
en gebruiksintentie, maar zoals verwacht is het zeker geen een-op-een-relatie. Er zijn
voorstanders van meer keuzevrijheid die geen gebruikmaken van de mogelijkheden,
en tegenstanders die dat wel doen. Het verband tussen draagvlak en gedragsintentie
is bij de scenario’s die betrekking hebben op de werknemersverzekeringen (de wao,
de ww en de Ziektewet), duidelijk sterker dan bij de scenario’s voor de betaaldverlof-
regelingen.

De behoefte aan meer keuzevrijheid is onder meer afgemeten aan de stelling ‘Aan zo’n
regeling heb ik in mijn omstandigheden (geen) behoefte’. Opmerkelijk is dat dit
argument vooral een reden is om níet voor meer keuzevrijheid te opteren. Afhankelijk
van welke keuzemogelijkheid wordt aangeboden, geeft een kwart tot bijna 40% van
de tegenstanders aan in zijn omstandigheden geen behoefte te hebben aan de regeling.
Het percentage voorstanders dat meldt wel persoonlijk behoefte te hebben aan het
voorgestelde, bedraagt daarentegen maximaal 16. Er zijn derhalve betrekkelijk weinig
mensen die rechtstreeks aangeven behoefte te hebben aan de aangeboden voorziening.

Het gewicht van deze variabele in het causaal model is dan ook, ongeacht om welk
scenario het gaat, bescheiden. Alleen ingeval van de regeling waarbij men een deel van
de ziekte-uitkering kan inruilen tegen meer verlofdagen, is het effect ervan op het draag-
vlak en de gedragsintentie wat substantiëler. Hier is wel sprake van een substantiële
groep voorstanders die de aanwezigheid van een persoonlijke behoefte als achterliggend
motief noemt.

Een andere manier om de behoefte aan meer keuzevrijheid vast te stellen, betreft
de relaties met een aantal achtergrondkenmerken. Hier wordt, rekening houdend met
de overige factoren, een aantal significante effecten gevonden, die doorgaans echter
bescheiden zijn. Een van de meer uitgesproken invloeden betreft die van de leeftijd
op de gedragsintentie bij ouderschaps- en studieverlof, waar jongeren meer gebruik
van maken. Daarnaast is er een voor de hand liggend effect van de aanwezigheid van
een partner op het gebruik van ouderschaps- en zorgverlof, dat echter in beide gevallen
tamelijk zwak is.

Niet onverwacht, zeggen vooral vrouwen gebruik te zullen maken van een aanvul-
lende verzekering voor betaald ouderschapsverlof, wat spoort met het gegeven dat de
zorg voor jonge kinderen in de praktijk vooral op hen neerkomt. Ook zijn vrouwen vaker
van plan om de aanvullende verzekering voor betaald studieverlof te benutten, en
nemen zij een gunstiger standpunt in over de invoering van een regeling voor betaald
zorgverlof. Voor het gebruik van laatstgenoemde regeling maakt het geslacht geen ver-
schil. Vrouwen hebben daarentegen minder vaak dan mannen, de intentie gebruik te
maken van de mogelijkheid tot een lagere wao- of ww-uitkering, ook wanneer daar
een hoger nettoloon, respectievelijk een langer durende uitkering tegenover staat.
Alle genoemde effecten van het geslacht zijn echter gering.
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Wat de gezondheid betreft, blijkt een recente ervaring met arbeidsongeschiktheid bij
te dragen aan de intentie gebruik te maken van een verzekering voor betaald zorgverlof.
Tevens is er een – meer bescheiden – effect gevonden van het subjectieve oordeel over
de eigen gezondheid op het voornemen de regeling ter verkrijging van een hogere wao-
uitkering te benutten.

Het effect van het inkomen zou een indicator voor de gegroeide behoefte aan meer
keuzevrijheid van de middenklasse zijn. Zowel bij de regeling teneinde een hogere wao-
uitkering te verkrijgen als bij die waarin een lagere, maar langer durende ww-uitkering
wordt aangeboden, blijkt het inkomen van invloed op het voorgenomen gebruik. Het
inkomen speelt ook een rol bij de opvatting over de invoering van een mogelijkheid tot
gedeeltelijke inruil van het ziektegeld tegen extra vrije dagen. De effecten zijn echter
zeer bescheiden en gaan in geen van de gevallen in de verwachte richting. Het draag-
vlak en het voorgenomen gebruik van de betreffende keuzemogelijkheden zijn onder
de hogere inkomens juist iets kleiner dan bij de lagere inkomensgroep.

Een opleidingseffect doet zich voor bij het voorstel ter verkrijging van een hogere
wao-uitkering. Hogeropgeleiden zijn daarbij minder vaak van plan de regeling te
benutten dan lageropgeleiden, wat opnieuw tegengesteld is aan de verwachting. Wel
denken hooggeschoolden gunstiger over het aanbod van een ziekteuitkering in ruil
voor extra vrije dagen. In beide gevallen is het effect significant, maar gering.

Dit laatste geldt in het algemeen voor de effecten van de achtergrondkenmerken
die de behoefte aan meer keuzevrijheid beogen te indiceren. In combinatie met het
geringe aandeel voorstanders dat zelf aangeeft behoefte te hebben aan de voorgestelde
regelingen, wijst dit erop dat de onderzochte vormen van keuzevrijheid wel kunnen
bogen op enig draagvlak en ook zullen worden benut. Er is daarbij echter geen sprake
van zeer urgente behoeften – althans niet binnen de vrij algemene categorieën die hier
onderscheiden zijn.

Enkele principiële motieven blijken veel invloed te hebben op het draagvlak. Een relatief
groot aandeel voorstanders (47% tot 69%) vindt dat men zelf vorm behoort te kunnen
geven aan de socialezekerheidsarrangementen, omdat het eigenbelang in het geding
is. Ook bij de tegenstanders wordt dit argument vrij vaak genoemd: 21% tot 30% van
deze groep is van mening dat mensen dit juist niet zelf moeten kunnen regelen, omdat
het om een gemeenschappelijk belang gaat. In de causale analyse is dit motief de
belangrijkste determinant van het draagvlak voor de voorgestelde keuzemogelijkheden.
Het werkt echter niet in op de gedragsintenties.

De stelling dat een voorgestelde regeling ‘(on)gunstig is voor kwetsbare groepen’,
wordt vooral vaak genoemd door de tegenstanders van de diverse scenario’s, en in
sommige gevallen – met name bij het voorstel voor een aanvullende verzekering ter
verkrijging van een hogere wao-uitkering, en dat voor een lagere maar langer durende
ww-uitkering – ook door een substantieel deel van de voorstanders. Dit motief komt
in de causale analyse naar voren als een belangrijke determinant van het draagvlak bij
de wao- en de ww-scenario’s, maar heeft bij de voorgestelde verlofregelingen veel
minder gewicht. Op de gedragsintenties is het niet van invloed.
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Het motief dat de sociale zekerheid vooral de verantwoordelijkheid is van de overheid
(of juist niet), speelt vooral bij tegenstanders. In het causaal model is het effect van deze
factor beperkt, en nog het grootst bij het voorstel tot verkrijging van een hogere wao-
uitkering en de verlofregelingen.

Elementen van rationele keuze hebben ook een vrij uitgesproken invloed op het draagvlak
voor en het gebruik van de voorgestelde keuzemogelijkheden. De directe kosten wegen
daarbij het zwaarst. Met name bij de scenario’s die betrekking hebben op de werk-
nemersverzekeringen – de wao, de ww en de Ziektewet – is het motief ‘Ik ben zelf
duurder/goedkoper uit’ van belang. In al deze gevallen is het effect op het draagvlak
wat sterker dan dat op de gedragsintentie. Bij de scenario’s voor de verlofregelingen
werken de gepercipieerde kosten en baten alleen op de opvattingen in, waarbij het
effect ook iets minder sterk is dan bij de overige scenario’s.

Een ‘rational choice’-motief dat verwijst naar de transactiekosten en informatie-
transparantie (‘Het kost mij veel/weinig moeite om uit te zoeken of deze regeling zin
voor mij heeft’) heeft bij alle aangeboden vormen van keuzevrijheid een beperkt gewicht.
In het verlengde hiervan speelt ook de gepercipieerde complexiteit, verwoord als
‘Mensen kunnen doorgaans zelf (niet) goed overzien welke regeling het best bij hen
past’, slechts in geringe mate een rol.

Het motief ‘Ik denk (niet) dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van de regeling
gebruik zal kunnen maken’ kan worden beschouwd als een meting van de persoonlijke
perceptie van toegankelijkheid en risicoselectie. Dit argument blijkt enige invloed te
hebben op het voorgenomen gebruik van de aanvullende verzekering voor een hogere
wao-uitkering, van de lagere maar langer durende ww-uitkering, van de lagere ziekte-
uitkering in ruil voor meer vrije dagen, en van de regeling voor betaald ouderschaps-
verlof. Bij de meeste scenario’s bestaat ook een zeker verband met het draagvlak voor
de voorgestelde keuzemogelijkheden: als men denkt redelijke polisvoorwaarden te
zullen krijgen, is men vaker voorstander van de regeling.

Er is ook rechtstreeks gevraagd naar de wens tot modernisering, in de vorm van een
algemene vraag of de nieuwe regeling vanuit het oogpunt van individualisering wenselijk is.
Dit motief heeft geen betrekking op de persoonlijke situatie, maar is verwoord als
‘Mensen verkeren in zulke verschillende omstandigheden dat iedereen dit op de eigen
manier moet kunnen regelen’. In de causale analyses heeft het bij alle scenario’s enig
effect op het draagvlak, maar niet op de gedragsintentie.

De overige variabelen in het conceptueel model blijken, nadat de invloed van de boven-
genoemde kenmerken is verdisconteerd, nauwelijks van invloed op het draagvlak en
de gedragsintentie. Sporadisch worden zwakke verbanden aangetroffen met de stabiel
te achten waardeoriëntaties en persoonskenmerken (zoals de politieke links-rechtsoriëntatie,
vrijzinnig-autoritaire opvattingen en gerichtheid op het eigenbelang), het oordeel en de
kennis inzake de huidige sociale zekerheid, en het eerdere verzekeringsgedrag. In het algemeen leggen
deze factoren echter weinig gewicht in de schaal.
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Algemeen kan uit de causale analyses worden afgeleid dat met name principiële
motieven en rationele overwegingen bepalend zijn voor de opvattingen van burgers
over invoering van meer keuzevrijheid in de sociale verzekeringen, en dat deze opvat-
tingen weer de belangrijkste determinanten zijn van het voorgenomen gebruik van de
voorgestelde keuzemogelijkheden. Tevens moet worden geconcludeerd dat een 
positief oordeel over een bepaalde regeling zeker niet automatisch leidt tot het gebruik
ervan. Welke andere factoren bij het gebruik een rol spelen, is – gezien de bescheiden
effecten van de diverse modelvariabelen – niet goed vast te stellen. De benutting van
individuele keuzevrijheid lijkt dan ook sterk individueel te worden bepaald.

5.4 Enkele beleidsimplicaties

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er een zeker draagvlak is voor de vormen
van keuzevrijheid zoals voorgelegd aan een omvangrijke steekproef, en dat de res-
pondenten ook tamelijk frequent aangeven gebruik te maken van de regelingen. Houdt
dit nu ook in dat het zinvol is om in het toekomstig beleid een sterk accent te leggen
op het introduceren van elementen van keuzevrijheid in de bestaande sociale verzeke-
ringen, en meer arrangementen te treffen die ten dienste staan van keuzes in de indivi-
duele levensloop?

Uiteindelijk vergt dit vanzelfsprekend een politieke afweging en een beleidsmatige
visie op de gewenste toekomstige inrichting van de sociale zekerheid. Op grond van
de analyse van de huidige preferenties en gedragsintenties zijn drie constateringen
voor het beleid van belang.

In de eerste plaats is het draagvlak voor de voorgestelde keuzemogelijkheden in geen
van de gevallen te verwaarlozen, maar bestaat er alleen een uitgesproken meerderheid
wanneer de introductie van keuzevrijheid gepaard gaat met de mogelijkheid de collectieve
risicodekking op het huidige niveau te handhaven of zelfs te verbeteren. Voorstellen
die dit niveau te veel aantasten, krijgen slechts weinig steun, ook wanneer hier een
hoger loon of extra vrije dagen tegenover staat. Een en ander ligt in het verlengde van
de uitkomst dat het bestaande stelsel van sociale verzekeringen over het algemeen
positief wordt beoordeeld en dat, voorzover er ontevredenheid bestaat, men vooral
klaagt over te lage uitkeringsbedragen en te strenge toetredingscriteria (zie § 4.3.1).
Al met al lijkt de doorsneeburger nogal aan het huidige systeem gehecht te zijn en
weinig aanleiding te zien tot invoering van drastische veranderingen. Vermoedelijk
wenst hij wel regelingen die enige zelfbepaling mogelijk maken, maar het huidige
niveau van sociale zekerheid moet tegen redelijke voorwaarden haalbaar blijven.

Verder is in dit onderzoek niet gebleken dat de behoefte aan de voorgestelde regelingen
de belangrijkste determinant voor het draagvlak en het voorgenomen gebruik is. Er
zijn slechts zwakke aanwijzingen gevonden dat de veronderstelde redenen om naar
meer keuzevrijheid te streven (toenemende individualisering, het gegroeide aantal
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‘taakcombineerders’, een grotere diversiteit aan leefvormen, groeiende aspiraties van de
middenklasse) in de praktijk een sterke rol spelen. Andere factoren, met name rationele
afwegingen en principiële motieven, wegen bij de ondervraagde personen zwaarder.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat een deel van het draagvlak en het gebruik eerder moet
worden toegeschreven aan het feit dat bepaalde groepen verwachten voordeliger uit
te zijn in een situatie die hen keuzemogelijkheden biedt. Het is de vraag of dat een
doorslaggevend argument ten faveure van meer keuzevrijheid zou moeten zijn: de
‘gebruikersruimte’ in de sociale zekerheid is in een aantal opzichten misschien al
groot genoeg.

Ten slotte lijkt de invoering van regelingen die meer keuzevrijheid bieden, in hoge
mate een kwestie van ‘finetuning’. Dit blijkt zowel uit de sterk uiteenlopende percenta-
ges voorstanders en gebruikers van de hier onderzochte regelingen, als uit de geringe
omvang van de groep die over de gehele linie voor meer keuzevrijheid opteert. Het
draagvlak en het gebruik variëren sterk met het aanbod, waarbij – zoals uit dit onder-
zoek naar voren is gekomen – de potentiële gebruikers bovendien sterk gevoelig zijn
voor de financiële voor- en nadelen. Op grond van deze overwegingen lijkt enige terug-
houdendheid bij de invoering van meer keuzevrijheid in de sociale verzekeringen gepast.
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Summary

This study explores the level of support among the Dutch public for greater freedom
of choice in the field of social insurance. It also looks at the potential take-up of a
number of different expressions of that freedom of choice. Chapter 1 argues that the
need for individual freedom of choice may have increased in recent years, and may
become even more manifest in the future. The following underlying causes are 
suggested in this respect.
a Cultural factors: the growing desire for self-determination by an assertive, 

individualised citizenry.
b Structural causes: the increasing diversity of lifestyles and the growth in the number

of ‘task-combiners’ make it necessary to tailor the social security system more closely
to individual circumstances.

c Changing levels of aspiration: the collective system may have little to offer the higher
middle classes in particular. This group may feel that they can make better provision
themselves for their financial risks, and may also feel – because they take a more
favourable view of those risks – that they receive poor ‘value for money’ under the
current system.

d Some people will wish to cover future ‘gaps’ in the collective schemes, in a similar
way to what happened in the 1990s when some people took out supplementary
insurance to cover the disability benefits gap and the surviving dependants’ benefits
gap.

Based on data from more than 2,200 adult respondents, including almost 1,500 
workers, the study examines the public’s view on a number of hypothetical schemes,
in which they may opt for greater freedom of choice in social insurance (see box 3.1
and 3.2 in chapter 3. This can be seen as a measure of the support for a number of
new arrangements offering choice in the area of disability benefits, unemployment
benefit and sickness benefit, and also in relation to the various forms of paid leave
(parental leave, study leave, informal care leave). The study also investigates whether
respondents feel that they themselves would make use of the proposed schemes, and
to what extent this behavioural intention depends on the financial consequences.

From a policy perspective, it is important to know whether the support for and potential
take-up of new schemes derive from urgent needs shared by a large section of the
population, or whether other factors – such as rational choices, considerations of
principle, stable value systems and personal characteristics – are responsible. The
determinants were studied on the basis of the subjective motives put forward by the
respondents when measuring the level of support, as well as a large number of other
characteristics about which data were collected in the survey because of their potential
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for providing a theoretical explanation. A need for greater freedom of choice is indicated
here by specific subjective motives cited by the respondents (‘I need such a scheme in
my circumstances’), and by background characteristics such as family composition,
age, income and health status.

This summary discusses the main results of the study. Also, a number of possible
policy implications are outlined.

Is there public support for greater freedom of choice in the field of social insurance?
The data do indeed suggest that there is some support for greater freedom of choice
in the field of social insurance. The percentage supporting the forms of freedom of
choice presented in the survey varies from 14% to 70%, and is thus not negligible in
any of the cases presented. If the survey is restricted to working respondents, similar
percentages are found and the same pattern in preferences emerges. Moreover, scale
analysis showed that people tend to score fairly consistently, so that it is safe to assume
an underlying dimension in the opinions expressed on the proposed options.

The support is not uniform, however. Within the range referred to above, the percentage
of supporters for each option varies greatly depending on the type of freedom of choice
presented. Fewer than 2% of respondents opt for all possibilities, while more than a
quarter reject all proposals. This latter finding indicates that a substantial part of the
population do not see any need to change the existing social insurance schemes. This
diametrically opposes the assumption that there is a need in today’s society for a system
of social security which offers greater scope for individual choice; the fact that a large
proportion of respondents do not support any of the options presented suggests that
the notion of freedom of choice is largely a government perception. What may be true
is that this ‘conservatism’ is a cohort-related phenomenon, and that over the next ten
or 15 years support for greater freedom of choice will increase. In support of this idea,
it was found that the general opinion on freedom of choice correlates with age, with
young people aged up to 35 having a more favourable view than the over-50s. Further
analysis, however, reveals that this result is largely dominated by opinions on paid
leave schemes. The positive attitude of young people to freedom of choice is therefore
perhaps more a reflection of their current stage of life than a harbinger of a generation
which desires greater freedom of choice in general. There are thus no strong indications
that the fairly low level of support for individual freedom of choice in the field of
social insurance will increase in the years ahead.

Reviewing all scenarios, the following pattern can be observed. Support for more
freedom of choice is greatest when that freedom offers the opportunity to improve
the level of cover provided by the present collective schemes, or in any event does not
undermine it too much. This is shown by the fact that almost 60% of respondents
support a scheme which would provide higher disability benefit, or a supplementary
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insurance to cover the risk of partial incapacity for work if this were no longer to be
covered by the public insurance schemes. The advantages of both proposals evidently
outweigh the additional costs. The finding relating to supplementary insurance for
partial incapacity for work suggests that the introduction of proposals such as those
put forward by the 2001 Advisory Committee on Incapacity for Work (the Donner II
committee) would prompt a strong tendency to take out extra insurance.

By contrast, little support is found for schemes in which the present level of collective
cover is substantially reduced, even where this is compensated for by higher pay, longer
duration of benefits or additional holidays. The support for options such as these is only
around a third of that for the scenarios which imply an improvement or maintaining
of the present level of collective cover.

A distinction was made between freedom of choice within the existing social insurance
schemes (choices with respect to disability benefit, unemployment benefit and sickness
benefit), and arrangements tailored to people’s individual choices (the paid leave
schemes mentioned earlier, but also an integrated social security system for employees,
whereby a quota of benefit entitlements can be consumed). It is not the case that
demand for one type of freedom of choice systematically prevails above the other.
The variation in the first form has already been mentioned, but the spread is also
considerable when it comes to the ‘life stage-related’ forms of freedom of choice:
roughly 70% support the idea of saving up leave, but a much smaller proportion
(approx. 45%) support the idea of ‘buying’ leave days or of ‘leave insurance’, while
no more than around 20% opt for the uncertain notion of integrated social insurance
with a quota system.

The intention to use freedom of choice
A considerable spread between the different scenarios is also found when it comes to
behavioural intentions. The intended take-up is reasonable to high in some cases; for
example, almost 60% of working respondents say they would take advantage of the
opportunity to save up leave. Insurance for paid care leave, buying leave days, higher
disability benefits in return for a premium of 2% of net pay, and exchanging the partner
pension for an early pension also all have a fairly sizeable potential user group (from
over 30% to 45%). The intention to use the other options is much smaller, varying
from 8% (lower disability benefits in return for a net pay increase) to 17% (insurance
for parental leave).

In all cases, the supporters of a scheme would make use of it more often than the
opponents. This is to be expected, but in a few cases a reasonable proportion of
potential users is also found among opponents of a scheme. This applies in particular
for supplementary care leave insurance, which would be used by more than a third of
the opponents of the scheme.
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Regardless of which option is involved, the percentage of potential users is lower than
the percentage of supporters of the scheme in question. This difference is particularly
marked for supplementary insurance for paid leave: while more than 40% support
the introduction of such an insurance, fewer than 20% would use it themselves in
order to be able to take parental or study leave.

The financial incentives accompanying freedom of choice prove to play a substantial
role. For example, the percentage of potential users of a scheme providing higher
disability benefits falls from over 40% to less than 10% if the premium rises from 2%
of net pay to 5%. Conversely, the intended take-up of a scheme implying a reduction
in disability benefits rises from 8% to 19% if net pay is increased by 5% instead of 2%.
The possibility of reduced sickness benefit in exchange for five extra days’ holiday
would be used almost three times as often where the benefit is equivalent to 95% rather
than 85%. This indicates that the objective financial consequences, as expected, play
a substantial role in the take-up of schemes offering citizens greater freedom of choice.

Needs and other causes
It is important to know not only the level of support for greater freedom of choice and
what the potential take-up might be, but also what these factors correlate with. From
the point of view of policy, it is particularly interesting to discover to what extent there
are clear needs, or whether the opinions and behavioural intentions expressed are
determined more by other factors. The main potential determinants at individual level:
– personal needs;
– motives based on principles; 
– rational choices;
– opinions on and knowledge of the present social security system;
– stable value systems and personal characteristics;
– related insurance behaviour.

On the basis of correlations and causal analyses, it was attempted to determine the
relative weight of each of these factors. The most wide-ranging analysis was based
on modelling and relates only to employees and to certain scenarios, since these are
the only aspects for which information is available on all variables. The findings of
this analysis are described below, as well as the conclusions which can be drawn
from them.

Allowing for the other factors, there is a fairly strong correlation between support and
intended use, but this is by no means a one-to-one relationship. There are supporters
of greater freedom of choice who would not make use of the opportunities offered,
and there are opponents who would. The correlation between support and behavioural
intention is markedly stronger for the scenarios relating to employee insurances
(disability, unemployment and sickness benefits) than for the scenarios relating to
paid leave schemes.
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The need for more freedom of choice was measured in several ways. First, it was gauged
from the responses to the statement ‘in my circumstances I (do not) need such a
scheme’. It is notable that this argument is used mainly as a reason for not supporting
greater freedom of choice; depending on which option is presented, between 25%
and just under 40% of the opponents say that in their circumstances they do not need
such a scheme. By contrast, the percentage of supporters stating that they do have a
personal need for the proposed scheme amounts to no more than 16%. In other words,
there are relatively few people who give a direct indication that they have a need for the
provisions offered. The weighting of this variable in the causal model is therefore
modest, regardless of which scenario is involved. Only for the scheme where people
would be able to exchange part of their sickness benefit for more holiday is the effect
on support and behavioural intention rather more substantial: here, there is a 
considerable group of supporters of the measure who cite a personal need as the
underlying motive for their support.

Another way of measuring the need for greater freedom of choice is to examine the
correlations with a number of background characteristics. Taking into account the
other factors, a number of significant effects are found here.  One of the most 
pronounced effects is that of age on the behavioural intention with regard to parental
and study leave, which both have a higher take-up among young people. The presence
of a partner also has an effect on the take-up of parental and care leave, though in both
cases this effect is fairly weak.

Not unexpectedly, it is mainly women who say that they would take advantage of a
supplementary insurance for paid parental leave; this is in line with the fact that the
care of young children is in practice mainly their task. Women also more often say that
they would use supplementary insurance for paid study leave, and also have a more
favourable opinion of the introduction of a scheme for paid care leave – though in this
latter case there is no difference between the sexes, regarding the intended use of the
scheme. By contrast, fewer women than men say they would use the possibility of lower
disability or unemployment benefit, even where this is offset by higher net pay or longer
benefit duration. All these gender-related effects are however slight.

As regards health, recent experience of incapacity for work contributes to the intention
to make use of an insurance scheme for paid care leave. The respondent’s subjective
opinion of his or her own health also has a – albeit more modest – effect on their
intention to utilise a scheme providing higher disability benefit.

The effect of income could be an indicator for an increased need for greater freedom
of choice on the part of the middle classes. Income is found to have an effect on the
intended use of both the scheme for higher disability benefit and the scheme in which
unemployment benefit is reduced but paid for longer. Income also plays a role in 
opinions on the introduction of the possibility of a exchanging a proportion of sick
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benefit for additional holidays. The effects are however very modest and in no case
do they move in the expected direction. In fact, support for and intended use of the
options concerned are actually slightly lower in the higher income brackets than in
the lower income groups.

Education is found to have an effect on opinions on the proposal for obtaining higher
disability benefit. Again contrary to expectations, however, the better-educated less
often say that they would use such a scheme than those with a lower education level.
The more highly educated do have a more favourable view of the option of exchanging
sick benefit for additional holidays. However, though the effect is significant in both
cases, it is slight.

This latter point, regarding the small effects, applies in general for the effects of
the background characteristics used to try and provide an indication of the demand
for more freedom of choice. Combined with the lower percentage of supporters 
who state that they themselves need the schemes proffered, this suggests that the
investigated forms of freedom of choice would receive some support and would also
be taken up to some extent. However, there is no evidence of urgent need – at least
not within the fairly general categories identified here.

A number of principle-related motives appear to have a major influence on the level of
support. A relatively large percentage of supporters (47-69%) believe that people
should be able to tailor their social security arrangements to suit themselves, since it
is their own interests which are at stake. This argument is also cited fairly frequently
by opponents: 21-30% of this group believe precisely the opposite, namely that people
should not be able to arrange social security at all, because what is at stake is a common
interest. In the causal analysis, this motive is the most important determinant of the
support for the proposed options. It has no impact on behavioural intentions, however.

The statement that a proposed scheme ‘is (un)favourable for vulnerable groups’ is
cited particularly often by the opponents of the various scenarios, and in some cases
– particularly with regard to the proposal for supplementary insurance to obtain higher
disability benefit and the proposal for lower but longer-lasting unemployment benefit –
also by a substantial proportion of the supporters. This motive emerges in the causal
analysis as a key determinant of the support for the disability benefit and unemployment
benefit scenarios, but carries much less weight when it comes to the proposed schemes
relating to leave. It has no influence on behavioural intentions.

The motive that social security is (or is not) above all the responsibility of the
government is particularly important among opponents of the schemes. In the causal
model the effect of this motive is limited, however, and is greatest for the proposal
for obtaining higher disability benefit and for the schemes relating to leave.
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Elements of rational choice also have a fairly pronounced influence on the support for
and intended use of the proposed options. The direct costs are the most important
factor here: particularly with the scenarios relating to employee insurances – disability
benefit, unemployment benefit and sickness benefit – the motive ‘I will be better/worse
off’ is important. In all these cases the effect on the support for the proposed measures
is rather stronger than the effect on the behavioural intention. In the scenarios relating
to leave, the perceived costs and benefits only have an impact on opinions, and the
effect is also slightly weaker than in the case of the other scenarios.

A rational choice motive which refers to the transaction costs and information 
transparency (‘I (do not) have to go to a lot of trouble to find out whether this scheme
is worthwhile for me’) is of limited importance for all forms of freedom of choice
presented. Also, the perceived complexity, expressed in the statement ‘It is generally
easy (difficult) for people to see which scheme is most appropriate for them’, plays
only a modest role.

The motive, ‘I (do not) think I will be able to make use of the scheme under 
reasonable conditions’ can be regarded as a measure of people’s personal perception
of accessibility and risk selection. This argument proves to have some influence on the
intended use of a supplementary insurance for a higher disability benefit, lower but
longer-lasting unemployment benefit, lower sickness benefit in exchange for more
holidays, and the scheme for paid parental leave. For most scenarios there is also a
certain correlation with the support for the proposed options: if people believe they will
receive reasonable policy conditions, they are more likely to be in favour of a scheme.

Respondents were also questioned directly about their wish for modernisation. This
took the form of a general question on whether each proposed new scheme is desirable
from the perspective of individualisation. This motive bears no relation to the personal
situation, but is expressed as, ‘People live in such widely differing circumstances that
everyone should be able to arrange these things in their own way’. In the causal 
analyses, this motive has some effect on the support for all scenarios, but not on the
behavioural intention.

After allowing for the influence of the foregoing characteristics, the other variables in
the conceptual model were found to have virtually no influence on either support or
behavioural intention. Correlations were sporadically found with what can be regarded
as stable value systems and personal characteristics (such as the political left-right orientation,
liberal-authoritarian views and a focus on own interests), people’s opinions on and knowledge
of the present social security system, and their earlier insurance behaviour. In general, however,
the importance of these factors is modest.
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In general, it can be deduced from the causal analyses that principle-based motives
and rational considerations largely determine people’s views on the introduction of
greater freedom of choice in the field of social insurance, and that these views are in
turn the main determinants of the intended take-up of the proposed options. It must
also be concluded that a positive view on a given scheme by no means automatically
leads to take-up of that scheme. Which other factors play a role in the take-up of
schemes is difficult to ascertain given the modest effects of the model variables.
Utilisation of individual freedom of choice would therefore appear to be very much an
individually determined matter.

A few policy implications
This study shows that there is a certain level of support for the forms of freedom of
choice proposed to the sample population, and that a fairly large proportion of the
respondents would make use of the schemes concerned. Does this mean that it would
be a good idea to place a strong emphasis in future policy on the introduction of 
elements of freedom of choice in the existing social insurance schemes, and to create
more arrangements which are tailored to the choices of individuals at different life
stages? Ultimately, of course, this is a matter of political judgment and depends on the
desired future structure of the social security system. Based on the analysis of current
preferences and behavioural intentions, three observations are important for the policy
in this respect.

In the first place, the level of support for the proposed options is not negligible in any
of the cases considered, but is only found among a pronounced majority when the
introduction of freedom of choice is accompanied by the possibility of maintaining or
even improving the collective risk cover. Proposals which erode this level of protection
too much receive little support, even where this is offset by higher pay or extra holidays.
This relates to the finding that the existing system of social insurances is generally
viewed positively and that, where there is dissatisfaction, the main complaints are about
benefits which are too low and access criteria which are too stringent. All in all, the
average citizen appears to be quite attached to the present system and sees little reason
for introducing drastic change. They would probably welcome schemes which allow
a degree of self-determination, but the present level of social security protection must
remain achievable on reasonable terms.

This study produces no evidence that a need for the proposed schemes is the most
important determinant for support and intended use. Only weak indications were
found that the assumed reasons for seeking greater freedom of choice (increasing
individualisation, the growth in the number of ‘task-combiners’, growing aspirations
of the middle classes) play a strong role in practice. Other factors, in particular rational
considerations and principle-based motives, carry greater weight among the 
respondents. This means, for example, that part of the support for and the use of the
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proposed schemes has to be attributed mainly to the fact that certain groups expect
that they will be better off in a situation which offers them choices. Whether this is a
decisive argument in favour of more freedom of choice is a moot point: it may be that
the ‘user freedom’ within the existing social security system is already adequate in
some respects.

Finally, the introduction of schemes offering greater freedom of choice appears to be
largely a question of fine-tuning. This is apparent both from the widely divergent
percentages of supporters and users of the schemes investigated here, and from the
small size of the group opting for greater freedom of choice across the board. The
level of support and take-up vary strongly depending on the option offered, and
moreover – as this study shows – the potential users are also highly sensitive to the
financial pros and cons. On the basis of these considerations, some reticence would
be in order in the introduction of greater freedom of choice in the area of social 
insurance.
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Bijlage A De vragen van de enquête keuzevrijheid

Toelichting:
Het onderstaande overzicht betreft een reconstructie van de oorspronkelijke vragenlijst.
De dataverzameling heeft plaatsgevonden via internet en de vragenlijst is zodanig
geprogrammeerd dat sommige items, afhankelijk van het antwoord op een eerdere
vraag, automatisch werden overgeslagen. Een aantal van de persoonsgegevens – zoals
het geslacht, de aanwezigheid van een partner en het inkomen – betreft bovendien
reeds beschikbare informatie over de panelleden.

Persoonskenmerken

Sociaal-demografische kenmerken
1. Bent u een man of een vrouw?

a. man
b. vrouw

2. Wat is uw leeftijd?

....... jaar

3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?

a. (voortgezet) speciaal onderwijs
b. basisonderwijs
c. voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
d. havo/vwo
e. middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
f. hoger beroepsonderwijs (hbo)
g. wetenschappelijk onderwijs
h. anders

4. Is er in uw huishouden een partner aanwezig?

a. nee
b. ja
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5. Wat is de leeftijd van het jongste thuiswonende kind?

....... jaar

6. Wilt u het geboorteland van uzelf en dat van uw ouders aangeven?

a. Nederland
b. Suriname
c. Nederlandse Antillen of Aruba
d. Turkije
e. Marokko
f. een ander land

Arbeidsmarktpositie
1. Hebt u op dit moment betaald werk? Werk voor één uur per week telt al mee.

a. nee
b. ja, als werknemer
c. ja, als zelfstandig ondernemer

Indien werkzaam in loondienst (vraag 1 = ‘ja, als werknemer’):
2. Hoeveel uur per week verricht u betaald werk? Overwerk en de reistijd van 

en naar uw werk niet meetellen.

....... uur per week

3. Wat voor soort dienstverband hebt u?

a. een vaste aanstelling
b. een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband
c. een tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op een vast dienstverband

4. Werkt u in de overheidssector of in het bedrijfsleven?

a. overheidssector
b. bedrijfsleven

5. Bent u in de afgelopen vijf jaar weleens werkloos geweest?

a. nee
b. ja, één keer
c. ja, meer dan één keer
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6. Bent u in de afgelopen vijf jaar weleens arbeidsongeschikt (langdurig ziek) 
geweest?

a. nee
b. ja, één keer
c. ja, meer dan één keer

7. Hoe groot acht u de kans dat u binnen de komende vijf jaar werkloos wordt?

a. zeer groot
b. groot
c. niet groot, niet klein
d. klein
e. zeer klein

8. Hoe groot acht u de kans dat u binnen de komende vijf jaar arbeids-
ongeschikt wordt?

a. zeer groot
b. groot
c. niet groot, niet klein
d. klein
e. zeer klein

Indien geen betaald werk (vraag 1 = ‘nee’):
9. Tot welke van de volgende groepen behoort u?

a. vervroegd uitgetreden (vut)
b. gepensioneerd
c. ontvanger werkloosheidsuitkering
d. ontvanger bijstandsuitkering
e. ontvanger arbeidsongeschiktheidsuitkering
f. zorgt voor het huishouden, geen eigen inkomen
g. scholier of student

Gezondheid
1. Hoe is over het algemeen uw gezondheid?

a. zeer goed
b. goed
c. matig
d. slecht
e. zeer slecht
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2. Hoe vaak voelt u zich door uw gezondheidssituatie belemmerd in uw 
dagelijkse bezigheden

a. altijd
b. zeer vaak
c. vaak
d. af en toe
e. nooit

3. Hoe vaak hebt u in het afgelopen half jaar voor uzelf de huisarts geraad
pleegd? Het gaat om bezoeken op het spreekuur, visites van de huisarts en 
telefonische consulten. Als u het niet precies weet, geeft u dan een schatting.

....... keer

Inkomen, kerkbinding en politieke voorkeur
1. Hoeveel bedraagt uw netto inkomen per maand?

....... gulden per maand

nb Het netto huishoudensinkomen per maand is berekend door alle netto 
individuele inkomens in een huishouden bij elkaar op te tellen

2. Tot welke godsdienst of levensbeschouwing rekent u zicht?

a. geen godsdienst
b. (rooms) katholiek
c. (Ned.) hervormd
d. gereformeerd
e. evangelisch
f. humanisme
g. islam
h. anders

3. Hoe vaak gaat u naar de kerk, moskee, synagoge en dergelijke?

a. nooit
b. tenminste één keer per week
c. twee of drie keer per maand
d. één keer per maand
e. minder dan één keer per maand
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4. Op welke landelijke politieke partij bent u van plan bij de Tweede 
Kamerverkiezingen in mei 2002 te gaan stemmen?

a. PvdA
b. vvd
c. cda
d. D66
e. Groen Links
f. sp
g. Christen Unie (rpf en gpv)
h. sgp
i. anders, namelijk ......
j. ik weet het nog niet
k. ik ga niet stemmen
l. ik ben niet stemgerechtigd

Oordeel en kennis over de sociale zekerheid

Tevredenheid met de huidige sociale verzekeringen
1. Kunt u van de volgende sociale voorzieningen aangeven of deze volgens u 

op dit moment te goed, voldoende of onvoldoende zijn?

– de Werkloosheidswet (ww)
– de Nabestaandenwet (anw)
– de Arbeidsongeschiktheidsregelingen (wao, waz, Wajong)
– de Ziektewet
– de Algemene Bijstandswet (abw)
– de Algemene Ouderdomswet (aow)

Per regeling waarvan is aangegeven dat men deze ‘te goed’ vindt:
2. In welk opzicht vindt u .... te goed? (meer antwoorden mogelijk)

a. men komt te gemakkelijk aan een uitkering
b. de uitkering is te hoog
c. de periode waarin men recht heeft op de uitkering is te lang
d. er zijn te veel mensen die gebruik maken van de uitkering
e. men kan te gemakkelijk misbruik maken van de regeling
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Per regeling waarvan is aangegeven dat men deze ‘onvoldoende’ vindt:
3. In welk opzicht vindt u .... onvoldoende? (meer antwoorden mogelijk)

a. men komt te moeilijk in aanmerking voor de uitkering
b. de uitkering is te laag
c. de periode waarin men recht heeft op de uitkering is te kort
d. de premie voor de uitkeringsregeling is te hoog
e. er zijn te veel mensen die geen gebruik maken van de uitkering terwijl 

ze er wel recht op hebben

Kennis over de sociale verzekeringen
1. Is de onderstaande uitspraak volgens u waar of niet waar?

Iedere Nederlander is verplicht verzekerd tegen ziektekosten.

a. waar
b. niet waar
c. weet ik niet

2. Is de onderstaande uitspraak volgens u waar of niet waar?
Mensen die onder het ziekenfonds vallen, kunnen zelf uitkiezen bij welk 
ziekenfonds zij verzekerd zijn.

a. waar
b. niet waar
c. weet ik niet

3. Is de onderstaande uitspraak volgens u waar of niet waar?
Iedere werknemer die op zijn 62ste stopt met werken, kan aanspraak maken 
op een vut- of flexibele pensioenuitkering.

a. waar
b. niet waar
c. weet ik niet

4. Is de onderstaande uitspraak volgens u waar of niet waar?
Vrouwen in loondienst hebben geen recht op loondoorbetaling of een
ziektewetuitkering als zij met zwangerschapsverlof gaan.

a. waar
b. niet waar
c. weet ik niet
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5. Is de onderstaande uitspraak volgens u waar of niet waar?
Mensen die hun baan kwijtraken hebben alleen recht op een werkloosheids-
uitkering (ww) als zij in de negen maanden daarvoor 26 weken gewerkt hebben.

a. waar
b. niet waar
c. weet ik niet

6. Als een werknemer van 35 jaar oud volledig arbeidsongeschikt wordt, op 
welke uitkering heeft hij volgens u dan wettelijk recht als zijn gezondheids-
toestand in de toekomst niet vooruit gaat?

a. tot aan zijn pensioen 100% van het laatst verdiende loon
b. tot aan zijn pensioen 70% van het laatst verdiende loon
c. het eerste half jaar 70% van het laatst verdiende loon, daarna iets meer 

dan het minimumloon
d. de eerste vijf jaar 70% van het laatst verdiende loon, daarna bijstand
e. weet ik niet

7. Als een vrouw met een kind van 15 jaar weduwe wordt, in welke omstandig-
heden heeft zij dan volgens u recht op een nabestaandenuitkering?

a. alleen als zij 50 jaar of ouder is
b. alleen als zij geen eigen inkomen heeft
c. alleen als zij arbeidsongeschikt is
d. altijd, omdat zij een minderjarig kind heeft
e. weet ik niet

8. Hoe hoog is volgens u de maximale bijstandsuitkering voor een alleenstaande 
(zonder kinderen) van 35 jaar?

a. 950 gulden per maand
b. 1.250 gulden per maand
c. 1.450 gulden per maand
d. 1.650 gulden per maand
e. 1.850 gulden per maand
f. 2.150 gulden per maand
g. 2.650 gulden per maand
h. weet ik niet
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9. Wat is het wao-gat?

a. het verschil tussen de wao-uitkering en het loon dat men eerder verdiende
b. de groeiende groep mensen die in de wao-regeling verdwijnt
c. het tekort op de overheidsbegroting door het grote aantal wao’ers
d. het verschil tussen de wao-uitkering en 70% van het loon dat men eerder 

verdiende
e. weet ik niet

Verwante gedragingen

Gebruik van huidige keuzemogelijkheden
1. Hebt u, al dan niet via uw werkgever, een aanvullende verzekering afgesloten 

om het wao-gat te dekken?

a. ja
b. nee
c. weet ik niet

2. Hebt u een aanvullende verzekering voor uw nabestaandenpensioen afgesloten?

a. ja
b. nee
c. weet ik niet

Werknemers jonger dan 65 jaar:
3. Hebt u zelf iets geregeld om vóór uw 65ste te kunnen stoppen met werken?

a. ja
b. nee

Indien wel zelf iets geregeld (vraag 3 = ‘ja’):
4. Hoe hebt u dit geregeld? (meer antwoorden mogelijk)

a. koopsompolis afgesloten
b. extra premie binnen de pensioenregeling in uw bedrijf of bedrijfstak
c. periodieke (bijvoorbeeld maandelijkse) premie voor een lijfrente
d. andere vorm van sparen voor vervroegd pensioen
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Indien niet zelf iets geregeld (vraag 3 = ‘nee’):
4. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u dit niet hebt gedaan? (meer 

antwoorden mogelijk)

a. ik wil tot mijn 65ste doorwerken
b. de vut- of pensioenregeling in mijn bedrijf biedt al de mogelijkheid om 

voor mijn 65ste te stoppen met werken
c. ik vind het te ingewikkeld om uit te zoeken welke mogelijkheid het beste is
d. ik heb geen tijd om uit te zoeken welke mogelijkheid het beste is
e. ik vind het te duur
f. ik heb er nooit over nagedacht
g. een andere reden

Gepensioneerden, gestopt met werken vóór 65ste jaar:
5. Had u zelf iets geregeld om vóór uw 65ste te kunnen stoppen met werken?

a. ja
b. nee

Indien wel zelf iets geregeld (vraag 5 = ‘ja’):
6. Hoe had u dit geregeld? (meer antwoorden mogelijk)

a. koopsompolis afgesloten
b. extra premie binnen de pensioenregeling in uw bedrijf of bedrijfstak
c. periodieke (bijvoorbeeld maandelijkse) premie voor een lijfrente
d. andere vorm van sparen voor vervroegd pensioen

Indien niet zelf iets geregeld (vraag 5 = ‘nee’):
6. Wat was de reden, wat waren de redenen dat u dit niet hebt gedaan? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. ik wilde eigenlijk tot mijn 65ste doorwerken
b. de vut- of pensioenregeling in mijn bedrijf bood al de mogelijkheid om 

voor mijn 65ste te stoppen met werken
c. ik vond het te ingewikkeld om uit te zoeken welke mogelijkheid het beste was
d. ik had geen tijd om uit te zoeken welke mogelijkheid het beste was
e. ik vond het te duur
f. ik had er nooit over nagedacht
g. een andere reden
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Allen:
7. Hebt u voor uw woning een inboedel- en/of brandverzekering afgesloten?

a. ja
b. nee

Indien wel afgesloten (vraag 7 = ‘ja’):
8. Is deze verzekering geïndexeerd, dat wil zeggen wordt de verzekering jaarlijks 

automatisch aangepast aan de prijsontwikkeling?

a. ja
b. nee

Indien niet afgesloten (vraag 7 = ‘nee’):
8. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u dat niet hebt gedaan? (meer 

antwoorden mogelijk)

a. ik heb er niet aan gedacht
b. ik hecht er geen belang aan
c. ik vind het te duur
d. ik vind het te veel rompslomp
e. ik heb geen tijd gehad om het te regelen
f. een andere reden

Allen:
9. Hebt u de laatste keer dat u naar het buitenland op vakantie ging, een 

reisverzekering afgesloten?

a. ja
b. nee
c. niet van toepassing, want ik ga nooit naar het buitenland

Indien niet afgesloten (vraag 9 = ‘nee’):
10. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u dat niet hebt gedaan? (meer 

antwoorden mogelijk)

a. ik heb er niet aan gedacht
b. ik hecht er geen belang aan
c. ik vind het te duur
d. ik vind het te veel rompslomp
e. ik heb geen tijd gehad om het te regelen
f. een andere reden
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Allen:
11. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten?

a. ja
b. nee

Indien niet afgesloten (vraag 11 = ‘nee’):

12. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u dat niet hebt gedaan? (meer
antwoorden mogelijk)

a. ik heb er niet aan gedacht
b. ik hecht er geen belang aan
c. ik vind het te duur
d. ik vind het te veel rompslomp
e. ik heb geen tijd gehad om het te regelen
f. een andere reden

Algemene attitudes

Algemene waardeoriëntaties
1. Wilt u aangeven in hoeverre u het met de onderstaande uitspraken eens 

of oneens bent?

– De standsverschillen zouden kleiner moeten zijn dan nu
– Men moet misdadigers niet in de eerste plaats straffen, maar vooral

proberen ze te veranderen
– De overheid moet ingrijpende maatregelen nemen om de verschillen in 

inkomens te verkleinen
– Arbeiders hebben tegenwoordig te veel medezeggenschap in de bedrijven

2. Wilt u aangeven in hoeverre u het met de onderstaande uitspraken eens of 
oneens bent?

– Het is onnatuurlijk als vrouwen in een bedrijf de leiding hebben over mannen
– Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man
– Homoseksuelen moeten zoveel mogelijk worden vrijgelaten in hun manier 

van leven
– Een belangrijke taak voor het onderwijs is het bijbrengen van vaderlands

liefde aan de leerlingen
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Risicoaversie
1. Stel, u doet mee aan een quiz. Op een bepaald moment hebt u een bedrag van 

fl. 5.000 gewonnen. Vervolgens krijgt u de volgende keuze voorgelegd: u stopt
met spelen en neemt dit geld mee naar huis, of u gaat door naar de volgende 
ronde en heeft 25% kans om fl. 25.000 te winnen. Het is echter ook mogelijk 
dat u dan met niets naar huis gaat.
Wat doet u?

a. ik stop met spelen en neem de fl. 5.000
b. ik ga door met spelen en neem de kans dat ik fl. 25.000 win (of alles 

verlies)

Voorkeur voor de korte of de lange termijn
1. Stel, u neemt deel aan een lopend buffet. Eet u het lekkerste als eerste of 

bewaart u dit voor het laatst?

a. ik eet het lekkerste als eerste
b. ik bewaar het lekkerste tot het laatst

2. Stel, u koopt een nieuwe televisie ter waarde van fl. 1.000. U krijgt daarbij de 
keuze hem onmiddellijk of pas over een jaar te betalen. In het laatste geval 
moet u echter fl. 1.250 betalen.
Wat doet u?

a. ik betaal onmiddellijk (fl. 1.000)
b. ik betaal pas over een jaar (fl. 1.250)

Gerichtheid op het eigenbelang
1. Wilt u aangeven in hoeverre u het met de onderstaande uitspraken eens of 

oneens bent?

– Solidariteit is onzin, iedereen moet maar voor zichzelf zorgen
– Succes hebben met wat je doet is belangrijker dan aardig gevonden worden
– In het leven moet je je eigen gang gaan en je niet zoveel van anderen 

aantrekken
– Ik stel mijn eigen belang meestal voor dat van anderen
– Ik geniet ervan als ik andere mensen een plezier kan doen
– Als ik iets doe voor iemand, dan wil ik er wel iets voor terug hebben
– Ik denk nooit zo aan het belang van anderen
– Ik trek me de problemen van anderen nogal snel aan
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Keuzemogelijkheden, achterliggende motieven en gedragsintenties

Scenario 1 (voorgelegd aan alle respondenten)
1. Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt de huidige wao-uitkering 70% 

van het laatst verdiende loon. De wao-premie wordt volledig door de werkgever
betaald.
Stel dat er een mogelijkheid komt om te kiezen voor een uitkering van 80% 
van het laatst verdiende loon, maar dat werknemers in ruil daarvoor 2% van 
het nettoloon als premie moeten gaan betalen. De premie is dan minimaal 
fl. 400 per jaar voor huishoudens met een jaarinkomen van fl. 20.000 of minder,
en maximaal fl. 2.000 per jaar voor huishoudens met een jaarinkomen van 
fl. 100.000 of meer.

Bent u er voorstander van dat deze keuzemogelijkheid er komt?
a. ja
b. nee

Indien voorstander (vraag 1 = ‘ja’):
2. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier een voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat om 
hun eigen belang.

b. De nieuwe regeling is gunstig voor de kwetsbare groepen in de samenleving.
c. De overheid hoort zich hier zo min mogelijk mee te bemoeien.
d. Het is gunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen dalen.
e. Het maakt de sociale zekerheid minder duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling goedkoper uit zou zijn.
h. Het kost mij weinig moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor

mij.
i. Mensen verkeren in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen dit 

op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
j. Ik denk dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van de regeling gebruik zal 

kunnen maken.
k. Iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden nodig 

heeft.
l. Iedereen die er behoefte aan heeft, kan zo’n regeling betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf goed overzien welke regeling het best bij 

hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....
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Indien geen voorstander (vraag 1 = ‘nee’):
2. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier geen voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen niet zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat
om een gemeenschappelijk belang.

b. De nieuwe regeling gaat ten koste van de kwetsbare groepen in de samen-
leving.

c. De overheid hoort dit goed te regelen.
d. Het is ongunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen 

stijgen.
e. Het maakt de sociale zekerheid te duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden geen behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling duurder uit zou zijn.
h. Het kost mij veel moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor mij.
i. Mensen verkeren niet in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen 

dit op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
j. Ik denk niet dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van zo’n regeling 

gebruik zal kunnen maken.
k. Niet iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden 

nodig heeft.
l. Mensen met een laag inkomen zullen zo’n regeling niet kunnen betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf niet goed overzien welke regeling het best 

bij hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....

3. Zou u zelf kiezen voor een hogere uitkering in ruil waarvoor u 2% van uw 
nettoloon als premie zou gaan betalen? Dus 80% van het laatst verdiende loon
bij volledige arbeidsongeschiktheid en een inkomensafhankelijke premie 
tussen fl. 400 en fl. 2.000 per jaar.

a. ja
b. nee

Indien wel zelf kiezen voor de regeling (vraag 3 = ‘ja’):
4. Zou u ook voor de hogere uitkering kiezen, wanneer u in ruil daarvoor 5% van

uw nettoloon als premie moet gaan betalen? Dus 80% van het laatst verdiende 
loon bij volledige arbeidsongeschiktheid en een inkomensafhankelijke premie
tussen fl. 1.000 en fl. 5.000 per jaar.

a. ja
b. nee
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Scenario 2 (voorgelegd aan de werkenden):
5. Stel dat de wao-uitkering voor mensen die gedeeltelijk nog in staat zijn om te 

werken, wordt geschrapt. In plaats daarvan krijgen deze mensen wel een 
werkloosheidsuitkering (ww) of een bijstandsuitkering, maar dan kan het 
inkomen lager uitvallen.
Stel dat er een mogelijkheid komt om tegen een premie van 2% van uw netto
loon, een aanvullende verzekering af te sluiten om de uitkering op peil te 
houden. De premie is dan minimaal fl. 400 per jaar voor huishoudens met een
jaarinkomen van fl. 20.000 of minder, en maximaal fl. 2.000 voor huishoudens
met een jaarinkomen van fl. 100.000 of meer.

Bent u er voorstander van dat deze keuzemogelijkheid er komt?
a. ja
b. nee

Indien voorstander (vraag 5 = ‘ja’):
6. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier een voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat om 
hun eigen belang.

b. De nieuwe regeling is gunstig voor de kwetsbare groepen in de samenleving.
c. De overheid hoort zich hier zo min mogelijk mee te bemoeien.
d. Het is gunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen dalen.
e. Het maakt de sociale zekerheid minder duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling goedkoper uit zou zijn.
h. Het kost mij weinig moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor

mij.
i. Mensen verkeren in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen dit 

op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
j. Ik denk dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van de regeling gebruik zal 

kunnen maken.
k. Iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden nodig 

heeft.
l. Iedereen die er behoefte aan heeft, kan zo’n regeling betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf goed overzien welke regeling het best bij 

hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....

95Bijlagen



7. Zou u zelf zo’n aanvullende verzekering om de uitkering op peil te houden, 
afsluiten als u 2% van uw nettoloon als premie moet gaan betalen? De premie 
is dan minimaal fl. 400 per jaar voor huishoudens met een jaarinkomen van 
fl. 20.000 of minder, en maximaal fl. 2.000 per jaar voor huishoudens met een
jaarinkomen van fl. 100.000 of meer.

a. ja
b. nee

Indien wel zelf kiezen voor de regeling (vraag 7 = ‘ja’):
8. Zou u ook zo’n aanvullende verzekering om de uitkering op peil te houden, 

afsluiten als u 5% van uw nettoloon als premie moet gaan betalen? De premie 
is dan minimaal fl. 1.000 per jaar voor huishoudens met een jaarinkomen van 
fl. 20.000 of minder, en maximaal fl. 5.000 per jaar voor huishoudens met een
jaarinkomen van fl. 100.000 of meer.

a. ja
b. nee

Indien geen voorstander (vraag 5 = ‘nee’):
6. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier geen voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen niet zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat
om een gemeenschappelijk belang.

b. De nieuwe regeling gaat ten koste van de kwetsbare groepen in de samen-
leving.

c. De overheid hoort dit goed te regelen.
d. Het is ongunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen 

stijgen.
e. Het maakt de sociale zekerheid te duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden geen behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling duurder uit zou zijn.
h. Het kost mij veel moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor mij.
i. Mensen verkeren niet in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen 

dit op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
j. Ik denk niet dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van zo’n regeling 

gebruik zal kunnen maken.
k. Niet iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden 

nodig heeft.
l. Mensen met een laag inkomen zullen zo’n regeling niet kunnen betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf niet goed overzien welke regeling het best 

bij hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....
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Scenario 3 (voorgelegd aan alle respondenten)
9. De huidige wao-uitkering bedraagt, bij volledige arbeidsongeschiktheid, 70%

van het laatst verdiende loon. De wao-premie wordt volledig door de werk-
gever betaald.
Stel dat er een mogelijkheid komt om te kiezen voor een uitkering van 60% van
het laatst verdiende loon. In ruil daarvoor wordt het nettoloon met 2% verhoogd.

Bent u er voorstander van dat deze keuzemogelijkheid er komt?
a. ja
b. nee

Indien voorstander (vraag 9 = ‘ja’):
10. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier een voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat om 
hun eigen belang.

b. De nieuwe regeling is gunstig voor de kwetsbare groepen in de samenleving.
c. De overheid hoort zich hier zo min mogelijk mee te bemoeien.
d. Het is gunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen dalen.
e. Het maakt de sociale zekerheid minder duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling goedkoper uit zou zijn.
h. Het kost mij weinig moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor

mij.
i. Mensen verkeren in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen dit 

op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
j. Ik denk dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van de regeling gebruik zal 

kunnen maken.
k. Iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden nodig heeft.
l. Iedereen die er behoefte aan heeft, kan zo’n regeling betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf goed overzien welke regeling het best bij 

hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....

Indien geen voorstander (vraag 9 = ‘nee’):
10. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier geen voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen niet zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat
om een gemeenschappelijk belang.

b. De nieuwe regeling gaat ten koste van de kwetsbare groepen in de samenleving.
c. De overheid hoort dit goed te regelen.
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d. Het is ongunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen 
stijgen.

e. Het maakt de sociale zekerheid te duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden geen behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling duurder uit zou zijn.
h. Het kost mij veel moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor mij.
i. Mensen verkeren niet in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen 

dit op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
j. Ik denk niet dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van zo’n regeling 

gebruik zal kunnen maken.
k. Niet iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden 

nodig heeft.
l. Mensen met een laag inkomen zullen zo’n regeling niet kunnen betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf niet goed overzien welke regeling het best 

bij hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....

11. Zou u zelf kiezen voor zo’n lagere uitkering, 60% van het laatst verdiende loon
bij volledige arbeidsongeschiktheid, in ruil waarvoor uw nettoloon met 2% 
wordt verhoogd?

a. ja
b. nee

Indien niet zelf kiezen voor de regeling (vraag 11 = ‘nee’):
12. Zou u wel voor zo’n lagere uitkering kiezen, 60% van het laatst verdiende loon

bij volledige arbeidsongeschiktheid, wanneer uw nettoloon in ruil daarvoor 
met 5% wordt verhoogd?

a. ja
b. nee

Scenario 4 (voorgelegd aan alle respondenten)
13. Stel dat de mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een werkloosheids-

uitkering (ww) die 10% lager is dan het huidige uitkeringsbedrag, maar een 
half jaar langer duurt.

Bent u er voorstander van dat deze keuzemogelijkheid er komt?
a. ja
b. nee
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Indien voorstander (vraag 13 = ‘ja’):
14. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier een voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat om 
hun eigen belang.

b. De nieuwe regeling is gunstig voor de kwetsbare groepen in de samenleving.
c. De overheid hoort zich hier zo min mogelijk mee te bemoeien.
d. Het is gunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen dalen.
e. Het maakt de sociale zekerheid minder duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling goedkoper uit zou zijn.
h. Het kost mij weinig moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor

mij.
i. Mensen verkeren in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen dit 

op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
j. Ik denk dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van de regeling gebruik zal 

kunnen maken.
k. Iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden nodig heeft.
l. Iedereen die er behoefte aan heeft, kan zo’n regeling betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf goed overzien welke regeling het best bij 

hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....

Indien geen voorstander (vraag 13 = ‘nee’):
14. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier geen voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen niet zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat
om een gemeenschappelijk belang.

b. De nieuwe regeling gaat ten koste van de kwetsbare groepen in de samen-
leving.

c. De overheid hoort dit goed te regelen.
d. Het is ongunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen 

stijgen.
e. Het maakt de sociale zekerheid te duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden geen behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling duurder uit zou zijn.
h. Het kost mij veel moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor mij.
i. Mensen verkeren niet in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen 

dit op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
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j. Ik denk niet dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van zo’n regeling 
gebruik zal kunnen maken.

k. Niet iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden 
nodig heeft.

l. Mensen met een laag inkomen zullen zo’n regeling niet kunnen betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf niet goed overzien welke regeling het best 

bij hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....

15. Zou u zelf kiezen voor zo’n lagere, maar langer durende uitkering? Dus een 
werkloosheidsuitkering (ww) die 10% lager is dan het huidige uitkerings-
bedrag, maar die een half jaar langer duurt.

a. ja
b. nee

Scenario 5 (voorgelegd aan alle respondenten)
16. In de wet is geregeld dat zieke werknemers een jaar lang 70% van hun loon 

krijgen doorbetaald. Meestal is het bij cao geregeld dat dit percentage wordt 
opgehoogd tot 100%.
Stel dat er een mogelijkheid komt om te kiezen voor vijf extra vrije dagen in 
ruil voor een lagere uitkering bij ziekte, namelijk 85% in plaats van 100% van 
uw loon.

Bent u er voorstander van dat deze keuzemogelijkheid er komt?
a. ja
b. nee

Indien voorstander (vraag 16 = ‘ja’):
17. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier een voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat om 
hun eigen belang.

b. De nieuwe regeling is gunstig voor de kwetsbare groepen in de samenleving.
c. De overheid hoort zich hier zo min mogelijk mee te bemoeien.
d. Het is gunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen dalen.
e. Het maakt de sociale zekerheid minder duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling goedkoper uit zou zijn.
h. Het kost mij weinig moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor

mij.
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i. Mensen verkeren in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen dit 
op zijn eigen manier moet kunnen regelen.

j. Ik denk dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van de regeling gebruik zal 
kunnen maken.

k. Iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden nodig heeft.
l. Iedereen die er behoefte aan heeft, kan zo’n regeling betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf goed overzien welke regeling het best bij 

hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....

Indien geen voorstander (vraag 16 = ‘nee’):
17. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier geen voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen niet zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat
om een gemeenschappelijk belang.

b. De nieuwe regeling gaat ten koste van de kwetsbare groepen in de samen-
leving.

c. De overheid hoort dit goed te regelen.
d. Het is ongunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen 

stijgen.
e. Het maakt de sociale zekerheid te duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden geen behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling duurder uit zou zijn.
h. Het kost mij veel moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor mij.
i. Mensen verkeren niet in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen 

dit op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
j. Ik denk niet dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van zo’n regeling 

gebruik zal kunnen maken.
k. Niet iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden 

nodig heeft.
l. Mensen met een laag inkomen zullen zo’n regeling niet kunnen betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf niet goed overzien welke regeling het best 

bij hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....

18. Zou u zelf kiezen voor een lagere uitkering, in ruil voor 5 extra vrije dagen? 
Dus een ziekte-uitkering van 85% in plaats van 100% van uw loon.

a. ja
b. nee
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Indien niet zelf kiezen voor de regeling (vraag 18 = ‘nee’):
19. Zou u wel voor die lagere uitkering kiezen, als die 95% van uw loon zou 

bedragen? Dus een ziekte-uitkering van 95% in plaats van 100% van uw loon, 
in ruil voor vijf extra vrije dagen.

a. ja
b. nee

Scenario 6 (voorgelegd aan alle respondenten)
20. Op dit moment bestaan er verschillende verlofregelingen, zoals voor ouder

schapsverlof, studieverlof en zorgverlof. Soms is daarbij sprake van onbetaald 
verlof, dat wil zeggen dat tijdens de verlofperiode het salaris niet wordt door
betaald.
Stel dat er een verzekering voor betaald verlof komt, tegen een premie van 2% 
van het nettoloon. De premie is dan minimaal fl. 400 per jaar voor huishoudens
met een jaarinkomen van fl. 20.000 of minder, en maximaal fl. 2.000 voor 
huishoudens met een jaarinkomen van fl. 100.000 of meer.

Bent u er voorstander van dat deze verzekering er komt?
a. ja
b. nee

Indien voorstander (vraag 20 = ‘ja’):
21. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier een voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat om 
hun eigen belang.

b. De nieuwe regeling is gunstig voor de kwetsbare groepen in de samenleving.
c. De overheid hoort zich hier zo min mogelijk mee te bemoeien.
d. Het is gunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen dalen.
e. Het maakt de sociale zekerheid minder duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling goedkoper uit zou zijn.
h. Het kost mij weinig moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor

mij.
i. Mensen verkeren in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen dit 

op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
j. Ik denk dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van de regeling gebruik zal 

kunnen maken.
k. Iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden nodig heeft.
l. Iedereen die er behoefte aan heeft, kan zo’n regeling betalen.
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m. Mensen kunnen doorgaans zelf goed overzien welke regeling het best bij 
hen past.

n. Een andere reden, namelijk .....

Indien geen voorstander (vraag 20 = ‘nee’):
21. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier geen voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen niet zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat
om een gemeenschappelijk belang.

b. De nieuwe regeling gaat ten koste van de kwetsbare groepen in de samen-
leving.

c. De overheid hoort dit goed te regelen.
d. Het is ongunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen 

stijgen.
e. Het maakt de sociale zekerheid te duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden geen behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling duurder uit zou zijn.
h. Het kost mij veel moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor mij.
i. Mensen verkeren niet in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen 

dit op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
j. Ik denk niet dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van zo’n regeling 

gebruik zal kunnen maken.
k. Niet iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden 

nodig heeft.
l. Mensen met een laag inkomen zullen zo’n regeling niet kunnen betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf niet goed overzien welke regeling het best 

bij hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....

22. Zou u zelf gebruik maken van een verzekering die voorziet in de financiële 
gevolgen van ouderschapsverlof ?

a. ja
b. nee

23. Zou u zelf gebruik maken van een verzekering die voorziet in de financiële 
gevolgen van studieverlof voor werkenden?

a. ja
b. nee
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24. Zou u zelf gebruik maken van een verzekering die voorziet in de financiële 
gevolgen van het thuis verzorgen van zieke familieleden of kinderen?

a. ja
b. nee

25. Bent u een voorstander van verlofsparen? Verlofsparen is het opsparen van 
vakantiedagen en adv-dagen, die dan later kunnen worden opgenomen.

a. ja
b. nee

26. Zou u zelf gebruik maken van de mogelijkheid tot verlofsparen?

a. ja
b. nee

27. Bent u een voorstander van het kopen van verlofdagen? Bij het kopen van 
verlofdagen wordt nu een bepaald percentage van het loon opgespaard, zodat 
later met het opgespaarde salaris “betaald” verlof kan worden opgenomen.

a. ja
b. nee

28. Zou u zelf gebruik maken van de mogelijkheid tot het kopen van verlofdagen?

a. ja
b. nee

Scenario 7 (voorgelegd aan alle respondenten)
29. Momenteel bestaan er voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen 

enzovoort allemaal afzonderlijke regelingen.
Stel dat al deze regelingen worden samengevoegd. U kunt dan, zolang u werkt,
zelf bepalen hoeveel premie u betaalt. Hiermee bouwt u reserve op. Die reserve
kan worden gebruikt voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, maar bij
voorbeeld ook voor zorgverlof. Daar staat tegenover dat de opgebouwde reserve
maar eenmaal kan worden besteed en op kan raken. Als u bijvoorbeeld werk
loos bent geweest, houdt u minder over voor een arbeidsongeschiktheids-
uitkering of voor een vervroegd pensioen.

Bent u een voorstander van zo’n systeem?
a. ja
b. nee
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Indien voorstander (vraag 29 = ‘ja’):
30. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier een voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat om 
hun eigen belang.

b. Het nieuwe systeem is gunstig voor de kwetsbare groepen in de samenleving.
c. De overheid hoort zich hier zo min mogelijk mee te bemoeien.
d. Het is gunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen dalen.
e. Het maakt de sociale zekerheid minder duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling goedkoper uit zou zijn.
h. Het kost mij weinig moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor

mij.
i. Mensen verkeren in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen dit 

op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
j. Ik denk dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van de regeling gebruik zal 

kunnen maken.
k. Iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden nodig heeft.
l. Iedereen die er behoefte aan heeft, kan zo’n regeling betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf goed overzien welke regeling het best bij 

hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....

Indien geen voorstander (vraag 29 = ‘nee’):
30. Wat is de reden, wat zijn de redenen dat u hier geen voorstander van bent? 

(meer antwoorden mogelijk)

a. Mensen horen niet zelf te kunnen bepalen hoe zij dit regelen, want het gaat
om een gemeenschappelijk belang.

b. Het nieuwe systeem gaat ten koste van de kwetsbare groepen in de samen
leving.

c. De overheid hoort dit goed te regelen.
d. Het is ongunstig voor de economie, omdat de loonkosten hierdoor zullen 

stijgen.
e. Het maakt de sociale zekerheid te duur.
f. Aan zo’n regeling heb ik in mijn omstandigheden geen behoefte.
g. Ik denk dat ik met zo’n regeling duurder uit zou zijn.
h. Het kost mij veel moeite om uit te zoeken of deze regeling zin heeft voor mij.
i. Mensen verkeren niet in zulke verschillende omstandigheden, dat iedereen 

dit op zijn eigen manier moet kunnen regelen.
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j. Ik denk niet dat ik zelf tegen redelijke voorwaarden van zo’n regeling 
gebruik zal kunnen maken.

k. Niet iedereen zal de regeling uitkiezen die hij in zijn omstandigheden 
nodig heeft.

l. Mensen met een laag inkomen zullen zo’n regeling niet kunnen betalen.
m. Mensen kunnen doorgaans zelf niet goed overzien welke regeling het best 

bij hen past.
n. Een andere reden, namelijk .....

Scenario 8 (voorgelegd aan leden van paren)
Indien niet-gepensioneerd:
31. De meeste pensioenfondsen bieden de mogelijkheid het partnerpensioen, dus

het pensioen dat uw partner na uw overlijden zou ontvangen, in te ruilen 
tegen een hoger ouderdomspensioen voor uzelf.
Dit extra bedrag is afhankelijk van uw huidige leeftijd (hoe jonger, hoe meer 
tijd om een partnerpensioen op te bouwen en dus hoe hoger het bedrag dat u 
kunt inruilen) en van uw salaris.

Denkt u dat u van deze mogelijkheid gebruik gaat maken als u 65 wordt?
a. ja
b. nee

32. Stel dat de mogelijkheid bestaat het partnerpensioen, dus het pensioen dat uw
partner na uw overlijden zou ontvangen, in te ruilen tegen een vervroegd 
pensioen voor uzelf. 

Zou u van deze mogelijkheid gebruik maken?
a. ja
b. nee

Indien gepensioneerd:
31. De meeste pensioenfondsen bieden de mogelijkheid het partnerpensioen, dus

het pensioen dat uw partner na uw overlijden zou ontvangen, in te ruilen 
tegen een hoger ouderdomspensioen voor uzelf.

Hebt u van deze mogelijkheid gebruik gemaakt?
a. ja
b. nee
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Bijlage B Voorstanders en potentiële gebruikers binnen 
subgroepen

Tabel B.1 Voorstanders en potentiële gebruikers naar sociaal-demografische kenmerken, 
werkenden (in procenten)a

gebruik

scenario 1 1 2b 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6

geslacht * * * * * *
man 56 45 55 16 8 20 10 22 15 37 15 13 48
vrouw 55 39 59 16 5 23 15 24 12 51 27 18 53

leeftijd * * * * * * * * *
18-34 jaar 58 41 57 18 6 25 14 31 17 53 37 25 57
35-49 jaar 51 39 57 16 8 22 12 20 12 38 12 10 48
50-64 jaar 63 52 59 12 5 13 10 12 7 37 7 8 41

partner * * * *
nee 60 42 59 20 7 25 14 27 13 54 24 25 50
ja 54 42 56 14 7 20 12 21 14 39 19 11 50

minderjarige kinderen * * *
nee 60 46 58 15 6 21 14 23 14 44 20 16 45
ja 51 37 56 17 7 23 11 22 12 42 22 14 56

opleidingsniveau * * * * * *
laag (basis, vmbo) 53 43 55 19 6 18 9 18 10 38 19 14 51
midden (havo, vwo, mbo) 56 44 58 12 6 20 12 21 13 45 23 17 53
hoog (hbo, universiteit) 58 38 58 19 9 28 16 30 17 48 19 14 45

inkomen * *
minder dan fl. 4.000 54 46 51 16 6 22 16 25 13 44 23 16 47
fl. 4.000-6.000 56 40 55 15 5 21 9 24 14 43 21 14 54
fl. 6.000 of meer 56 38 65 18 9 24 14 20 13 45 18 15 48

a Scenario 1: WAO 80%, tegen premie 2% van nettoloon
Scenario 2: verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, tegen premie 2% van nettoloon
Scenario 3: WAO 60%, in ruil voor netto 2% loonsverhoging
Scenario 4: WW 10% lager, maar half jaar langer durend
Scenario 5: ziekte-uitkering 85%, in ruil voor 5 extra vrije dagen
Scenario 6: verzekering betaald verlof, tegen premie 2% van nettoloon.

b De vraag naar het voorgenomen gebruik is uitsluitend aan voorstanders van dit scenario voorgelegd.
* Significant verschil tussen groepen (p < 0,05).

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001) 
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Tabel B.2 Voorstanders en potentiële gebruikers naar overige persoonskenmerken, werkenden 
(in procenten)a

gebruik

scenario 1 1 2b 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6

ervaring werkloosheid * * * * * * * *
nee 53 40 57 15 7 20 12 22 13 42 19 14 49
ja 70 56 57 19 8 32 18 32 16 54 32 27 56

ervaring 
arbeidsongeschiktheid * * *

nee 56 41 58 16 7 22 13 24 14 45 22 16 49
ja 54 47 52 13 6 17 9 15 10 35 17 13 59

kans op werkloosheid
klein 55 41 57 15 6 22 12 23 14 44 22 16 51
groot 59 48 58 17 8 21 15 26 14 42 16 13 47

kans op 
arbeidsongeschiktheid * * * * *

klein 58 42 59 17 7 23 12 25 14 45 23 17 51
groot 48 41 51 9 6 19 14 18 12 40 15 12 48

subjectieve gezondheid * * * *
goed 56 41 57 17 6 21 12 24 14 44 21 16 51
matig/slecht 53 50 55 9 7 24 19 11 6 41 17 14 46

kerkbinding * * * * * * * * *
geen 60 44 61 19 8 23 11 23 14 47 21 15 47
RK nooit 55 40 63 11 4 14 8 20 14 50 24 21 57
RK soms 51 40 51 14 7 20 11 20 13 33 15 12 41
RK regelmatig 38 43 56 22 11 14 7 14 12 37 14 14 50
PC nooit 46 38 47 8 5 21 16 17 13 36 18 12 48
PC soms 64 57 60 13 4 26 20 29 7 50 34 19 57
PC regelmatig 61 35 52 23 4 34 19 38 14 47 28 18 70
overig 47 31 37 7 7 13 7 28 23 30 10 13 30
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Tabel B.2 (vervolg) Voorstanders en potentiële gebruikers naar overige persoonskenmerken, 
werkenden (in procenten)a

gebruik

scenario 1 1 2b 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6

partijvoorkeur * * * * * * * *
PvdA 54 43 55 21 8 21 11 21 16 39 13 10 44
VVD 55 40 59 15 9 16 6 23 15 32 16 14 40
D66 67 49 66 20 14 42 22 31 19 33 25 20 63
CDA 55 51 56 12 7 30 22 32 16 35 20 22 47
GroenLinks 63 39 64 31 5 36 13 35 13 63 35 30 62
SP 61 52 66 16 6 23 16 26 10 52 36 16 66
Christen Unie/SGP 49 29 44 12 5 32 29 32 10 37 17 2 52
niet van plan te stemmen 52 43 44 26 10 16 9 26 14 36 9 5 47
weet niet 55 40 58 10 5 18 12 18 12 51 25 14 52

a Scenario 1: WAO 80%, tegen premie 2% van nettoloon
Scenario 2: verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, tegen premie 2% van nettoloon
Scenario 3: WAO 60%, in ruil voor netto 2% loonsverhoging
Scenario 4: WW 10% lager, maar half jaar langer durend
Scenario 5: ziekte-uitkering 85%, in ruil voor 5 extra vrije dagen
Scenario 6: verzekering betaald verlof, tegen premie 2% van nettoloon.

b De vraag naar het voorgenomen gebruik is uitsluitend aan voorstanders van dit scenario voorgelegd.
* Significant verschil tussen groepen (p < 0,05).

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)  
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Bijlage C Determinanten van draagvlak en 
gedragsintenties

Tabel C.1 Directe en totale effecten op draagvlak en gedragsintentie, werknemers – WAO 80% 
tegen premie 2% van nettoloon (gestandaardiseerde gewichten)

directe effecten totale effecten
draagvlak gedragsintentie gedragsintentie

draagvlak 0,44 0,44
subjectieve motieven

eigen/gemeenschappelijk belang 0,27 0,12
gunstig/ongunstig kwetsbare groepen 0,19 0,08
overheid moet dit wel/niet regelen 0,17 0,07
zelf wel/geen behoefte aan 0,11 0,08 0,13
zelf goedkoper/duurder uit 0,14 0,07 0,14
uitzoeken kost weinig/veel moeite 0,04 0,02
mensen wel/niet in verschillende omstandigheden 0,13 0,06
zelf wel/niet gebruiken tegen redelijke voorwaarden 0,04 0,16 0,17
iedereen kiest wel/niet wat nodig is 0,06 0,03
iedereen kan het wel/niet betalen 0,15 0,07
mensen kunnen wel/niet overzien 0,07 0,03

geslacht
leeftijd 0,05 0,05
opleidingsniveau –0,07 –0,07
aanwezigheid partner
aanwezigheid minderjarige kinderen
ervaring met werkloosheid
ervaring met arbeidsongeschiktheid
subjectieve gezondheid matig 0,06 0,06
geringe kans op werkloosheid
geringe kans op arbeidsongeschiktheid
inkomen –0,05 –0,05
kerkbinding
partijvoorkeur

PvdA
VVD
D66
GroenLinks
CDA
Christen Unie/SGP
niet van plan te stemmen
weet niet

links-rechtsoriëntatie –0,03 –0,01
vrijzinnig-autoritaire oriëntatie –0,04 –0,02
risicoaversie 0,02 0,01
preferentie voor korte termijn
gerichtheid op eigenbelang
tevreden over huidige sociale zekerheid –0,03 –0,01
geïndexeerde inboedelverzekering 0,07 0,07
rechtsbijstandsverzekering

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)
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Tabel C.2 Directe en totale effecten op draagvlak en gedragsintentie, werknemers – WAO 60% 
tegen netto 2% loonsverhoging (gestandaardiseerde gewichten)

directe effecten totale effecten
draagvlak gedragsintentie gedragsintentie

draagvlak 0,43 0,43
subjectieve motieven

eigen/gemeenschappelijk belang 0,35 0,15
gunstig/ongunstig kwetsbare groepen 0,15 0,07
overheid moet dit wel/niet regelen 0,07 0,03
zelf wel/geen behoefte aan 0,13 0,06
zelf goedkoper/duurder uit 0,18 0,15 0,22
uitzoeken kost weinig/veel moeite
mensen wel/niet in verschillende omstandigheden 0,18 0,08
zelf wel/niet gebruiken tegen redelijke voorwaarden 0,04 0,04
iedereen kiest wel/niet wat nodig is 0,15 0,06
iedereen kan het wel/niet betalen
mensen kunnen wel/niet overzien 0,09 0,04

geslacht –0,04 –0,06 –0,08
leeftijd 0,03 0,01
opleidingsniveau
aanwezigheid partner
aanwezigheid minderjarige kinderen
ervaring met werkloosheid
ervaring met arbeidsongeschiktheid
subjectieve gezondheid matig
geringe kans op werkloosheid
geringe kans op arbeidsongeschiktheid
inkomen
kerkbinding 0,04 0,02
partijvoorkeur

PvdA
VVD
D66
GroenLinks
CDA
Christen Unie/SGP
niet van plan te stemmen 0,06 0,02
weet niet

links-rechtsoriëntatie
vrijzinnig-autoritaire oriëntatie
risicoaversie
preferentie voor korte termijn
gerichtheid op eigenbelang
tevreden over huidige sociale zekerheid
geïndexeerde inboedelverzekering
rechtsbijstandsverzekering

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)  
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Tabel C.3 Directe en totale effecten op draagvlak en gedragsintentie, werknemers – lagere 
maar langer durende WW-uitkering (gestandaardiseerde gewichten)

directe effecten totale effecten
draagvlak gedragsintentie gedragsintentie

draagvlak 0,53 0,53
subjectieve motieven

eigen/gemeenschappelijk belang 0,29 0,15
gunstig/ongunstig kwetsbare groepen 0,25 0,13
overheid moet dit wel/niet regelen 0,07 0,04
zelf wel/geen behoefte aan 0,11 0,06
zelf goedkoper/duurder uit 0,10 0,06 0,11
uitzoeken kost weinig/veel moeite 0,07 0,04
mensen wel/niet in verschillende omstandigheden 0,16 0,08
zelf wel/niet gebruiken tegen redelijke voorwaarden 0,07 0,09 0,12
iedereen kiest wel/niet wat nodig is 0,13 0,07
iedereen kan het wel/niet betalen
mensen kunnen wel/niet overzien 0,05 0,03

geslacht
leeftijd
opleidingsniveau
aanwezigheid partner
aanwezigheid minderjarige kinderen –0,04 –0,04
ervaring met werkloosheid
ervaring met arbeidsongeschiktheid
subjectieve gezondheid matig 0,04 0,02
geringe kans op werkloosheid –0,06 –0,06
geringe kans op arbeidsongeschiktheid
inkomen –0,04 –0,04
kerkbinding
partijvoorkeur

PvdA
VVD
D66 0,05 0,03
GroenLinks
CDA
Christen Unie/SGP
niet van plan te stemmen
weet niet

links-rechtsoriëntatie
vrijzinnig-autoritaire oriëntatie
risicoaversie
preferentie voor korte termijn
gerichtheid op eigenbelang
tevreden over huidige sociale zekerheid
geïndexeerde inboedelverzekering
rechtsbijstandsverzekering

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)  
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Tabel C.4 Directe en totale effecten op draagvlak en gedragsintentie, werknemers – Ziekte-
uitkering 85% tegen 5 extra vrije dagen (gestandaardiseerde gewichten)

directe effecten totale effecten
draagvlak gedragsintentie gedragsintentie

draagvlak 0,49 0,49
subjectieve motieven

eigen/gemeenschappelijk belang 0,38 0,19
gunstig/ongunstig kwetsbare groepen 0,08 0,04
overheid moet dit wel/niet regelen
zelf wel/geen behoefte aan 0,28 0,11 0,25
zelf goedkoper/duurder uit 0,11 0,09 0,14
uitzoeken kost weinig/veel moeite 0,04 0,02
mensen wel/niet in verschillende omstandigheden 0,13 0,06
zelf wel/niet gebruiken tegen redelijke voorwaarden 0,11 0,14 0,20
iedereen kiest wel/niet wat nodig is 0,15 0,07
iedereen kan het wel/niet betalen
mensen kunnen wel/niet overzien 0,07 0,03

geslacht –0,06 –0,06
leeftijd
opleidingsniveau 0,04 0,02
aanwezigheid partner
aanwezigheid minderjarige kinderen
ervaring met werkloosheid
ervaring met arbeidsongeschiktheid
subjectieve gezondheid matig
geringe kans op werkloosheid 0,03 0,03
geringe kans op arbeidsongeschiktheid
inkomen –0,04 –0,02
kerkbinding
partijvoorkeur

PvdA
VVD
D66
GroenLinks
CDA
Christen Unie/SGP
niet van plan te stemmen 0,03 0,01
weet niet

links-rechtsoriëntatie
vrijzinnig-autoritaire oriëntatie
risicoaversie
preferentie voor korte termijn
gerichtheid op eigenbelang 0,05 0,05
tevreden over huidige sociale zekerheid
geïndexeerde inboedelverzekering
rechtsbijstandsverzekering

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)  

113Bijlagen



Tabel C.5 Directe en totale effecten op draagvlak en gedragsintentie, werknemers – verzekering 
betaald ouderschapsverlof (gestandaardiseerde gewichten)

directe effecten totale effecten
draagvlak gedragsintentie gedragsintentie

draagvlak 0,17 0,17
subjectieve motieven

eigen/gemeenschappelijk belang 0,34 0,06
gunstig/ongunstig kwetsbare groepen 0,07 0,01
overheid moet dit wel/niet regelen 0,13 0,02
zelf wel/geen behoefte aan 0,23 0,08 0,11
zelf goedkoper/duurder uit 0,09 0,01
uitzoeken kost weinig/veel moeite
mensen wel/niet in verschillende omstandigheden 0,15 0,02
zelf wel/niet gebruiken tegen redelijke voorwaarden 0,14 0,10 0,12
iedereen kiest wel/niet wat nodig is 0,09 0,02
iedereen kan het wel/niet betalen 0,10 0,02
mensen kunnen wel/niet overzien

geslacht 0,04 0,04 0,05
leeftijd –0,25 –0,25
opleidingsniveau
aanwezigheid partner –0,03 0,08 0,07
aanwezigheid minderjarige kinderen
ervaring met werkloosheid 0,05 0,05 0,06
ervaring met arbeidsongeschiktheid
subjectieve gezondheid matig
geringe kans op werkloosheid
geringe kans op arbeidsongeschiktheid
inkomen
kerkbinding
partijvoorkeur

PvdA
VVD
D66
GroenLinks
CDA
Christen Unie/SGP
niet van plan te stemmen
weet niet 0,04 0,01

links-rechtsoriëntatie
vrijzinnig-autoritaire oriëntatie
risicoaversie
preferentie voor korte termijn
gerichtheid op eigenbelang
tevreden over huidige sociale zekerheid
geïndexeerde inboedelverzekering
rechtsbijstandsverzekering 0,07 0,07

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)  
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Tabel C.6 Directe en totale effecten op draagvlak en gedragsintentie, werknemers – verzekering 
betaald studieverlof (gestandaardiseerde gewichten)

directe effecten totale effecten
draagvlak gedragsintentie gedragsintentie

draagvlak 0,16 0,16
subjectieve motieven

eigen/gemeenschappelijk belang 0,34 0,05
gunstig/ongunstig kwetsbare groepen 0,07 0,01
overheid moet dit wel/niet regelen 0,13 0,02
zelf wel/geen behoefte aan 0,23 0,05 0,09
zelf goedkoper/duurder uit 0,09 0,01
uitzoeken kost weinig/veel moeite
mensen wel/niet in verschillende omstandigheden 0,15 0,02
zelf wel/niet gebruiken tegen redelijke voorwaarden 0,14 0,02
iedereen kiest wel/niet wat nodig is 0,09 0,01
iedereen kan het wel/niet betalen 0,10 0,02
mensen kunnen wel/niet overzien

geslacht 0,04 0,04 0,05
leeftijd –0,13 –0,13
opleidingsniveau
aanwezigheid partner –0,03 –0,01
aanwezigheid minderjarige kinderen
ervaring met werkloosheid 0,05 0,05 0,06
ervaring met arbeidsongeschiktheid 0,05 0,05
subjectieve gezondheid matig
geringe kans op werkloosheid
geringe kans op arbeidsongeschiktheid
inkomen
kerkbinding
partijvoorkeur

PvdA
VVD
D66
GroenLinks
CDA
Christen Unie/SGP
niet van plan te stemmen
weet niet 0,04 0,01

links-rechtsoriëntatie
vrijzinnig-autoritaire oriëntatie
risicoaversie
preferentie voor korte termijn
gerichtheid op eigenbelang
tevreden over huidige sociale zekerheid
geïndexeerde inboedelverzekering 0,05 0,05
rechtsbijstandsverzekering

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)  
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Tabel C.7 Directe en totale effecten op draagvlak en gedragsintentie, werknemers – verzekering 
betaald zorgverlof (gestandaardiseerde gewichten)

directe effecten totale effecten
draagvlak gedragsintentie gedragsintentie

draagvlak 0,25 0,25
subjectieve motieven

eigen/gemeenschappelijk belang 0,34 0,09
gunstig/ongunstig kwetsbare groepen 0,07 0,02
overheid moet dit wel/niet regelen 0,13 0,03
zelf wel/geen behoefte aan 0,23 0,06
zelf goedkoper/duurder uit 0,09 0,02
uitzoeken kost weinig/veel moeite
mensen wel/niet in verschillende omstandigheden 0,14 0,04
zelf wel/niet gebruiken tegen redelijke voorwaarden 0,14 0,06 0,10
iedereen kiest wel/niet wat nodig is 0,09 0,02
iedereen kan het wel/niet betalen 0,10 0,02
mensen kunnen wel/niet overzien

geslacht 0,04 0,01
leeftijd
opleidingsniveau
aanwezigheid partner –0,03 0,10 0,09
aanwezigheid minderjarige kinderen
ervaring met werkloosheid 0,05 0,01
ervaring met arbeidsongeschiktheid 0,13 0,13
subjectieve gezondheid matig –0,07 –0,07
geringe kans op werkloosheid
geringe kans op arbeidsongeschiktheid
inkomen
kerkbinding
partijvoorkeur

PvdA
VVD
D66
GroenLinks
CDA
Christen Unie/SGP
niet van plan te stemmen
weet niet 0,04 0,01

links-rechtsoriëntatie –0,12 –0,12
vrijzinnig-autoritaire oriëntatie
risicoaversie
preferentie voor korte termijn
gerichtheid op eigenbelang
tevreden over huidige sociale zekerheid
geïndexeerde inboedelverzekering
rechtsbijstandsverzekering 0,08 0,08

Bron: SCP (Enquête Keuzevrijheid 2001)  
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