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VOORWOORD

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt op verzoek van de Tweede
Kamer jaarlijks de Sociale en Culturele Verkenningen uit. De publicatie heeft een
vaste opzet. In enkele hoofdstukken worden periodieke rapportages gepresenteerd
over de publieke opinie, de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en het
gebruik en de kosten van de voorzieningen in de quartaire sector. Daarnaast zijn er
hoofdstukken die een politiek actueel of beleidsrelevant thema behandelen. Dit jaar
ziet de SCV er als volgt uit.

Het eerste hoofdstuk (Publieke opinie en overheid) bevat opiniegegevens over de
verzorgingsstaat en over het gevoerde regeringsbeleid. Verder zijn er de vaste
cijferreeksen over politieke participatie. Dit jaar zijn daarnaast gegevens opge-
nomen over de ontwikkeling van de maatschappelijke steun voor staatkundige her-
vormingsvoorstellen. Het internationaal vergelijkende deel gaat in op de toekomst-
verwachtingen van de Europese burgers. 

Hoofdstuk 2 (Leefsituatie) behandelt de ontwikkeling van de sociaal-economische
positie en van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Naast de reeds langer
bestaande leefsituatie-index introduceert het SCP een index voor sociaal-
economische achterstand.  

Hoofdstuk 3 (Onderwijs, arbeid en inkomen in de grote steden) schetst de sociale
ontwikkelingen in de (grote) steden die deelnemen aan het grotestedenbeleid. Het
gaat om een analyse van de sociaal-economische trends over de laatste tien jaar en
in het bijzonder gedurende de periode van het eerste kabinet-Kok. 

De quartaire sector is het onderwerp van hoofdstuk 4. Het bevat de kerncijfers en
analyses van de productie, kosten en productiviteit van de dienstverlening door
overheid en niet-commerciële instellingen over de laatste drie kabinetsperioden.
Verder worden de meerjarencijfers 1999-2002 uit de rijksbegroting vergeleken met
ramingen die het SCP eerder publiceerde in het Memorandum quartaire sector.

Er wordt veel geschreven en gediscussieerd over participatie, vertrouwen, sociaal
kapitaal en de kloof tussen overheid en burger. Hoofdstuk 5 analyseert de
ontwikkelingen van sociale en politieke participatie en sociaal en institutioneel
vertrouwen op basis van het Nationaal kiezersonderzoek. Deze serie onderzoeken
bestrijkt inmiddels ruim 25 jaar.

Er zijn wetswijzigingen inzake taakstraffen in voorbereiding. Hoofdstuk 6 geeft de
kerncijfers, evalueert de effecten en brengt de publieke opinie over dit onderwerp in
kaart. 
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De ontwikkeling van het gebruik en de kosten van medicijnen was voor het Bureau
aanleiding een internationale verkenning uit te voeren, waarvan in het laatste
hoofdstuk verslag wordt gedaan. Het lijkt erop, dat aan de stijging van het
medicijngebruik een cultuurverandering ten grondslag ligt, die een opwaartse druk
heeft op de consumptie van medicijnen.

Om de toegankelijkheid van de Sociale en Culturele Verkenningen 1999 te bevor-
deren opent elk hoofdstuk met een kader, waarin de belangrijkste beleidsrelevante
gegevens zijn opgenomen. Elk hoofdstuk (excl. hoofdstuk 1) eindigt vervolgens met
een samenvatting en/of slotbeschouwing.

Prof. dr. Paul Schnabel
(directeur SCP)
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• De bevolking gaat eind 1998 voorzichtiger denken over de economie en de
inkomensontwikkeling. Een meerderheid van de bevolking ziet niettemin
ruimte voor het verhogen van de uitkeringen. Daarbij is het klimaat voor de
volksverzekeringen (ABW, AOW, AND) positiever dan voor de
werknemersverzekeringen (WW, WAO, Ziektewet).

• De bestrijding van de misdaad en de handhaving van de orde nemen nog
steeds in politiek belang toe. Het bieden van sociale zekerheid en
economische stabiliteit blijven belangrijke politieke doelstellingen; de steun
voor het milieubeleid brokkelt verder af.

• De tevredenheid over de overheid neemt toe. De waardering voor
ordehandhaving, zorg, en opvang van buitenlanders is echter gedaald. Voor
ordehandhaving en zorg moet meer worden gedaan; over de opvang van
buitenlanders zijn de meningen verdeeld.

• Een meerderheid van de bevolking is al sedert 1971 voor de gekozen
minister-president, voor de gekozen burgemeester en voor het
districtenstelsel bij Kamerverkiezingen. De publieke steun voor het
referendum is verder gestegen (80% voorstander).

• Nederland is in vergelijking met andere Europese landen optimistisch over
de volgende eeuw. De Denen en Italianen scoren het hoogst, gevolgd door
de Nederlanders. De bevolking van België en Duitsland ziet de toekomst
met het minste vertrouwen tegemoet. 

• De Nederlandse houding jegens minderheden is sedert 1995 in lichte mate
negatiever geworden. 

• Consequent negatieve beeldvorming over minderheden komt in de West-
Europese landen niet voor. In Noord-West-Europese landen, waaronder
Nederland, stelt het publiek meer dan gemiddeld prijs op culturele
assimilatie van immigranten. 

1  PUBLIEKE OPINIE EN OVERHEID

1.1 Economisch en sociaal klimaat

In 1997 verkeerde de Nederlandse economie in hoogconjunctuur. In de loop van
1998 verminderde de economische groei echter. Het volume van het bruto nationaal
product (BNP) was in het eerste kwartaal van 1998 nog 4,9% hoger dan in het
overeenkomstige trimester van een jaar eerder; in het laatste kwartaal was het
groeicijfer 3,8%. Voor het derde kwartaal was het groeicijfer 3,2%. 
Opvattingen over de economie reageren snel op de feitelijke economische groei. De
langetermijnontwikkelingen hiervan zijn toegelicht in het Sociaal en Cultureel
Rapport 1998 (SCP 1998a: 125-127).

Enige indicatoren van economisch optimisme en pessimisme geven een kentering
te zien in het optimisme, dat zich de afgelopen jaren voordeed. De veranderingen
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in de gegevens van 1998 ten opzichte van die voor 1997 zijn overigens niet zo
groot. Sinds 1993, welk jaar het eind van een economisch ongunstige periode
markeerde, verwacht een afnemend deel van de Nederlandse bevolking een
economische crisis.  In 1993 voorzag 43% van de respondenten een economische1

crisis, in 1996 was dat 18%, in 1997 ging het om hetzelfde percentage. In de laatste
maanden van 1998 verwachtte 38% weer een crisis (figuur 1.1a). De index van het
consumentenvertrouwen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert
elke maand resultaten op. Deze is dus geschikt voor het volgen van ontwikkelingen
op zeer korte termijn. In januari 1999 nam het vertrouwen nog toe, maar minder
dan op grond van het seizoenpatroon mocht worden verwacht.2

Over de werkloosheid blijft het publiek optimistisch. In 1993 werd door 80% van
de ondervraagden een toename van de werkloosheid in de eerstvolgende twaalf
maanden voorzien, in 1996 door 28%, in 1997 door 22% en in 1998 door 18%
(figuur 1.1b).3

De bevolking is voorzichtiger gaan denken over de ontwikkeling van de inkomens.
In 1993 dacht slechts 12% dat de inkomens in de nabije toekomst zouden stijgen, in
1996 voorzag 33% een stijging en in 1997 42%. In 1998 verwachtten wat minder
Nederlanders, namelijk 38% een stijging (figuur 1.2a). De mening dat de inkomens
gezien de economische situatie zouden moeten stijgen, weerspiegelt ten dele de
opvatting over de economische ruimte die er voor inkomensverbetering bestaat, en
zegt eveneens iets over de ambities van de bevolking. In 1996 onderschreef 55%
het idee dat er ruimte voor stijging was, in 1997 63%. In 1998 was dit percentage
weer wat lager, namelijk 51 (figuur 1.2b).

In 1993 verwachtte 7% een stijging van de uitkeringen, in 1996 17% en in 1997
26%. In 1998 had de verwachting 'blijven gelijk' enigszins aan kracht gewonnen
(figuur 1.3a). De adhesie voor de gedachte dat er genoeg financiële ruimte is om de
uitkeringen te verbeteren, onderging een soortgelijke verandering. In 1997 vond
60% dat er ruimte voor een stijging was, in 1998 55% (figuur 1.3b).

De mening dat uitkeringen te hoog of voldoende zijn, kreeg tussen 1993 en 1996
minder aanhang. Na 1996 werd het klimaat voor dit oordeel over de werknemers-
verzekeringen weer wat minder gunstig (figuur 1.4a). De ontwikkeling bij de
volksverzekeringen was iets anders. Na 1996 nam de steun voor het oordeel dat de
AOW en Nabestaandenwet te hoog of voldoende uitkeren, nog af of bleef gelijk. De
opvatting over de bijstand fluctueerde, maar per saldo nam het idee dat deze uit-
kering toereikend is, toch af (figuur 1.4b). De uitkeringen krachtens de Ziektewet
werden in 1998 te hoog of voldoende genoemd door 77% van de respondenten, de
WW door 68% en de WAO door 41%. Het klimaat voor de volksverzekeringen is
dus positiever dan dat voor de werknemersverzekeringen. Van alle uitkeringen
zouden die van de bijstand en die van de Nabestaandenwet nog het meest mogen
stijgen.4
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Figuur 1.1a De verwachting ten aanzien van welvaart, 1975-1998 (in procenten)

Bron: SCP (CV'75-'98)

Figuur 1.1b De verwachting ten aanzien van werkeloosheid, 1980-1998 (in procenten)

Bron: SCP (CV'80-'98)
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Figuur 1.2a De verwachting ten aanzien van de inkomens, 1980-1998 (in procenten)

Bron: SCP (CV'80-'98)

Figuur 1.2b De gewenste ontwikkeling van inkomens, 1998 (in procenten)

Bron: SCP (CV'80-'98)
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Figuur 1.3a De verwachting ten aanzien van de sociale uitkeringen, 1980-1998 (in procenten)

Bron: SCP (CV'80-'98)

Figuur 1.3b De gewenste ontwikkeling van de sociale uitkeringen, 1980-1998 (in procenten)

Bron: SCP (CV'80-'98)
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Figuur 1.4a De werknemersverzekeringen zijn toereikend (voldoende of te hoog), 1966-1998 (in
procenten)

Bron: onderzoek Politiek in Nederland 1966; onderzoek Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP
(CV'75-'98)

Figuur 1.4b De volksverzekeringen zijn toereikend (voldoende of te hoog), 1966-1998 (in procenten)

Bron: onderzoek Politiek in Nederland 1966; onderzoek Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP
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(CV'75-'98)

Sinds 1970 is het standpunt van de bevolking inzake sociaal-economische
nivellering een aantal keren veranderd. Tussen 1970 en ongeveer 1985 verliep de
trend in de richting van goedkeuring voor grotere inkomensongelijkheid. Ook de
steun voor verkleining van bezits- en standsverschillen nam af. Na 1985 volgden
enige jaren waarin de instemming met grotere gelijkheid weer wat groeide. Tussen
1990 en 1994 brak deze tendens af, maar na 1994 steeg de steun voor nivellering
opnieuw (tabel 1.1).

Tabel 1.1 Opvattingen over nivellering in Nederland, 17-70-jaar, 1970-1998 (in procenten)

1970 1975 1980 1985 1991 1995 1996 1997 1998
inkomensverschillen zijn te groot 66 73 57 50 54 57 64 64
inkomensverschillen zouden
kleiner of veel kleiner moeten zijn 67 72 76 61 56 58 63 68 69
verschillen in bezit zouden kleiner
of veel kleiner moeten zijn 56 58 55 41 37 36 41 47 49
Bron: onderzoek Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP (CV'75-'98)

Tabel 1.2 bevat de opvattingen over de economie, onderverdeeld naar de sociaal-
economische status van de ondervraagden.  Mensen met een lage sociaal-5

economische status zijn het meest pessimistisch gestemd over de economie. Zij zijn
eveneens het meest van mening dat de werkloosheid zal stijgen. Stijging van de
inkomens verwachten zij het minst, maar zij vinden wel dat die zouden behoren te
stijgen. De sociaal-economische status heeft geen betekenis voor opvattingen over
de uitkeringen.
Van de drie samenstellende factoren heeft het inkomen een overheersende invloed
op de verwachting van een crisis en de verwachting van verdere inkomensstijging.6

In beide gevallen geldt dat hoe hoger het inkomen is, hoe sterker optimisme zich
doet gelden. Mensen met een hoog inkomen en met eveneens een hoog beroeps-
niveau zijn optimistisch gestemd over de ontwikkeling van de werkloosheid. Een
hoog beroepsniveau is van betekenis voor de financiële ambitie. Mensen met een
hoog inkomen zijn eerder van mening, dat uitkeringen zouden moeten dalen. De
drie factoren hebben evenveel invloed wanneer het gaat om de mening, dat
inkomens of uitkeringen zouden moeten stijgen. Het geheel overziende valt te
concluderen dat het inkomen de sterkste invloed heeft op opvattingen over
economie en uitkeringen. Het beroepsniveau is van enige betekenis. De opleiding is
hier van vrijwel geen belang. 

In de Sociale en Culturele Verkenningen 1998 werd nagegaan in hoeverre de
politieke stellingname van het individu zijn normatieve oordelen over inkomens,
uitkeringen en nivellering beïnvloedt. Er werd uitgegaan van de plaats die het
individu zichzelf toewijst op de lijn tussen zeer links en zeer rechts.  Op grond van7

deze globale indicatie kon enige invloed van de politieke stellingname worden
aangetoond. Deze was echter geringer dan verwacht. Deze keer wordt gekeken naar
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de partijkeuze, dat wil zeggen naar de partij waarop de ondervraagde zou gaan
stemmen als er Tweede- Kamerverkiezingen geweest zouden zijn.8

Tabel 1.2 Opvattingen over de economie naar sociaal-economische status,  1998 (in procenten)a

ses 1 (laag) ses 2 ses 3 ses 4 (hoog)

er komt een crisis 45 33 37 26
de werkloosheid zal toenemen 30 17 13 11b

de inkomens zullen stijgen 33 36 48 51
de inkomens zouden moeten stijgen 57 48 46 36
de uitkeringen zullen stijgen 23 24 27 24
de uitkeringen zouden moeten stijgen 56 53 54 50

Sociaal-economische status (ses) is samengesteld uit opleidingsniveau, niveau van heta

(vroegere) beroep en hoogte van het brutogezinsinkomen.
De gegevens zijn afkomstig uit CV'97.b

Bron: SCP (CV'97-'98)

Financiële ambities - het idee dat de inkomens zouden moeten stijgen - leven het
meest onder de aanhangers van de SP, die voor 78% een stijging voorstaan. De
sympathisanten met de PvdA en de VVD zijn ongeveer even ambitieus, ruim 50%
is voor stijging. De aanhangers van de resterende partijen onderschrijven de
noodzaak van verdere inkomensstijging wat minder, het niveau is ruim 40%.  
Naarmate de gekozen politieke partij zich meer aan de linkerkant van het politieke
spectrum bevindt, zijn de aanhangers meer van mening dat de uitkeringen zouden
moeten stijgen. De differentiatie is groot. Het verschil tussen het hoogste en het
laagste percentage- van respectievelijk SP en VVD - is 34 procentpunten. Bij de
PvdA vindt 61% dat de uitkeringen omhoog zouden kunnen, bij de VVD is dat
44%. Van de overige partijen zijn GroenLinks en D66 wat meer en het CDA en de
kleine christelijke partijen wat minder voor stijging geporteerd.

Tabel 1.3 Opvattingen over de stijging van inkomens en uitkeringen, naar partijkeuze, 1998 (in
procenten)

SP Links PvdA D66 CDA Kl. Chr. VVD
Gr.

de inkomens zouden moeten stijgen 73 40 52 42 41 43 52
de uitkeringen zouden moeten stijgen 78 66 61 54 46 47 44
Bron: SCP (CV'98)

De verschillen in het oordeel over de hoogte van de uitkeringen zijn vrij groot.
Zoals eerder bleek, heeft in 1998 de gedachte dat de uitkeringen krachtens de
Ziektewet en de Werkloosheidswet voldoende of te hoog zijn veel meer aanhangers
dan hetzelfde idee voor de Bijstandswet en de Nabestaandenwet (figuur 1.4a en
figuur 14b). Vanwege deze verschillen in niveau en het grote aantal betrokken
uitkeringen is in tabel 1.4 het niveauverschil geneutraliseerd door de score van een
politieke partij te verminderen met het gemiddelde van de scores van alle in de
tabel opgenomen politieke partijen.9
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De SP en GroenLinks wijzen het idee dat de uitkeringen hoog genoeg zijn,
consequent af de SP sterker dan GroenLinks. De totalen van de afwijkingen zijn
respectievelijk -81 en -42. De oordelen onder de aanhangers van de PvdA liggen
het dichtst bij het gemiddelde. De som van de afwijkingen is slechts 3. De totalen
van D66, CDA, kleine christelijke partijen en VVD ontlopen elkaar niet veel, zij
variëren van 35 voor het CDA tot 29 voor de VVD. 

Tabel 1.4 De uitkeringen zijn toereikend (voldoende en te hoog), naar partijkeuze, 1998 (in
verschillen t.o.v. het gemiddelde, in procentpunten)

gemiddel SP Gr. PvdA D66 CDA Kl. Chr. VVD
werknemersverzekeringen

Ziektewet 76 –9 –2 3 5 –2 1 2
WW 67 –17 –1 –2 9 6 –3 5
AAW/WAO 41 –21 –11 1 13 7 6 4

volksverzekeringen

AOW 41 –15 –12 0 2 10 17 0
Bijstandswet 31 –9 –15 2 3 4 3 13
Nabestaandenwet 29 –11 –2 -2 –1 9 0 4

totaal van de afwijkingen    
–81 –42 3 32 35 25 29

Bron: SCP (CV'98)

De nivellering van inkomen en van bezit blijkt in nog sterkere mate een politiek
issue te zijn dan de hoogte van de uitkeringen. Zoals mag worden verwacht, zijn de
aanhangers van de SP en van GroenLinks de sterkste voorstanders. De VVD-
stemmers vertonen de minste adhesie. Vooral ten aanzien van inkomensnivellering
is het aantal voorstanders beduidend lager dan dat binnen de andere partijen. Van
de VVD-aanhangers is 47% voorstander van inkomensnivellering, de correspon-
derende percentages bij PvdA, D66 en CDA zijn achtereenvolgens 78, 63 en 66.
Binnen de VVD-aanhang is 31% geporteerd voor kleinere verschillen in bezit,
binnen de PvdA is dat 55%, binnen D66 44% en binnen het CDA 47%. De kleine
christelijke partijen zijn wat meer voor gelijkheid dan het CDA (tabel 1.5a).

In de vorige Sociale en Culturele Verkenningen werden de opvattingen over
nivellering gedifferentieerd naar het inkomensniveau. Ter aanvulling wordt hier de
onderverdeling naar sociaal-economische status weergegeven (tabel 1.5b). De partij
waar iemand op zou willen stemmen, blijkt van grotere invloed dan de sociaal-
economische status. Over grotere gelijkheid in de sfeer van vermogen - het bezit -
oordelen de status-categorieën ongeveer hetzelfde. Naarmate de sociaal-
economische status stijgt, neemt de adhesie voor inkomensnivellering af en wel van
75% onder de laagst geklasseerde categorie tot 55% onder de hoogst geklasseerde.
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Tabel 1.5a De verschillen in inkomens en bezit moeten kleiner worden, naar partijkeuze, 1998 (in
procenten)

SP Gr. Links PvdA D66 CDA Kl. Chr. VVD
i n k o m e n s v e r s c h i l l e n
kleiner 90 84 78 63 66 71 47
bezitsverschillen kleiner 61 69 55 44 47 51 31
Bron: SCP (CV'98)
Tabel 1.5b De verschillen in inkomens en bezit moeten kleiner worden, naar sociaal-economische
status ,1998 (in procenten)a

ses 1 (laag) ses 2 ses 3 ses 4 (hoog)
inkomensverschillen kleiner 75 68 59 55
bezitsverschillen kleiner 49 51 46 45

Sociaal-economische status(ses) is samengesteld uit opleidingsniveau, niveau van heta

(vroegere) beroep en hoogte van het brutogezinsinkomen.

Bron: SCP (CV'98)

1.2 Voorkeuren ten aanzien van het overheidsbeleid

1.2.1 Politieke doeleinden

Tabel 1.6 vermeldt in hoeverre de Nederlanders in de periode 1992-1998 een aantal
doeleinden van de politiek belangrijk vonden.  De doeleinden zijn geplaatst op10

volgorde van afnemend belang in 1998. De bestrijding van de misdaad, de hand-
having van de openbare orde, het op peil houden van de sociale zekerheid en een
stabiele economie horen in dat jaar volgens 50% of meer van de ondervraagden bij
de eerste vijf prioriteiten. In 1992 en in 1998 stond de bestrijding van de misdaad
met 55% en 64% op de eerste plaats, evenals in de tussenliggende jaren. Het belang
van de ordehandhaving in het algemeen nam toe, van 44% in 1992 tot 59% in
1998. De Nederlanders verwachtten van de economie vooral dat deze stabiel bleef.
Zowel in 1992 als in 1998 vond ongeveer 50% een stabiele economie belangrijk.
Sterke economische groei stond betrekkelijk laag genoteerd. Het belang ervan nam
iets af, namelijk van 29% in 1992 tot 21% in 1998. Het belang van beperkte
prijsstijgingen daalde van 28% tot 20%. Als men bij deze veranderingen de
gestegen voorkeur voor een meer persoonlijke samenleving betrekt - van 31% naar
44% -, ontstaat de indruk dat de Nederlanders de afgelopen jaren meer aan stabili-
teit, aan zekerheid en wellicht meer aan een samenleving met persoonlijke warmte
zijn gaan hechten.

Het oordeel over vrijheid van meningsuiting en over twee vormen van inspraak
veranderde weinig. De werkloosheid werd als een steeds minder belangrijk
probleem beschouwd. In 1992 plaatste 52% de bestrijding ervan bij de eerste vijf
doeleinden, in 1998 was dat percentage gedaald tot 35. De bestrijding van
milieuverontreiniging werd in 1993 door 53% belangrijk gevonden en in 1998 nog
door 32%. Ondanks publiciteit over vredesoperaties blijft een sterk leger zeer laag
op de agenda staan. Hetzelfde geldt voor de goede opvang van immigranten.
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Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vragen in het
Permanent leefsituatieonderzoek (POLS) de respondenten om spontaan de
belangrijkste problemen in Nederland te noemen. Er zijn meer antwoorden
mogelijk.  Tabel 1.7 bevat de resultaten voor het jaar 1997. Er is vermeld welk11

percentage van de ondervraagden een probleem bij 'de belangrijkste' noemde. 

Tabel 1.6 Wat men in de politiek belangrijk vindt, 1992-1998  (in procenten)a

1992 1993 1995 1996 1997 1998
de misdaad bestrijden 55 62 57 53 57 64
de orde handhaven 44 48 50 48 52 59
de sociale zekerheid op peil houden 46 44 50 53 54 53
de stabiliteit van de economie handhaven 51 51 49 48 45 50
de vrijheid van meningsuiting beschermen 42 41 45 46 42 46
de samenleving minder onpersoonlijk maken 31 31 33 33 34 44
de werkloosheid bestrijden 52 59 50 48 45 35
de milieuverontreiniging bestrijden 53 47 41 35 36 32
de invloed van ideeën op de samenleving
belangrijker laten zijn dan de invloed van
geld 20 17 20 21 21 23
een hoge economische groei bevorderen 29 27 28 26 26 21
de prijsstijgingen tegengaan 28 28 26 29 28 20
de inspraak bij werken en wonen vergroten 15 13 16 19 20 18
de inspraak van de burgers vergroten 16 13 16 21 20 16
een goede opvang van allochtone
immigranten 9 10 11 11 9 10
de steden en het platteland verfraaien 6 6 5 5 6 7
het leger versterken 3 3 4 3 4 4

De percentages hebben betrekking op de eerste vijf prioriteiten.a

Bron: SCP (CV'92-'98)

De vraagstellingen van het SCP- en CBS-onderzoek verschillen. Het SCP spreekt
van belangrijke doeleinden voor de politiek, het CBS van de belangrijkste proble-
men in ons land.  Ondanks het verschil in vraagstelling vertonen de resultaten van12

beide onderzoeken in 1997 een zekere overeenkomst. Het probleembesef van de
bevolking lijkt vrij duidelijke contouren te vertonen die zich bij uiteenlopende
benaderingen blijven aftekenen. De criminaliteit komt in beide onderzoeken
bovenaan de rij terecht. 43% noemde het bij de belangrijkste problemen. De
minderheden, zowel hun onrechtvaardige behandeling als de overlast die men van
hen zou kunnen ondervinden, volgen met 33%. Dit probleem kwam in het SCP-
onderzoek niet voor. De opvang van immigranten, hetgeen er als doeleinde van de
politiek wel in stond, is anders van aard.
De werkloosheid, het milieu, inkomens en prijzen vallen als probleem niet geheel
weg, maar staan evenals bij het SCP lager in de opsomming dan de criminaliteit.
Hetzelfde geldt voor gezondheid en zorg, verkeer en vervoer, en ethiek en moraal
(de normvervaging in het algemeen). 10% tot 16% van de ondervraagden vinden
deze problemen heel belangrijk. Bij het CBS staan economische en financiële
problemen lager in de rangorde dan men op grond van de SCP-resultaten zou
mogen verwachten.
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De defensie wordt evenals in het SCP-onderzoek onbelangrijk gevonden. Slechts
5% van de steekproef vindt 'bevolking en ruimtelijke ordening' een problematisch
terrein. Als mensen spontaan problemen noemen, komen vrijheid van menings-
uiting, inspraak en de opvang van allochtonen niet naar voren.

Tabel 1.7 De belangrijkste problemen in Nederland, 1997 (in procenten)

bij de belangrijkste genoemd
criminaliteit, wet en orde 43
minderheden en discriminatie 33
werk en werkgelegenheid 16
gezondheid en verzorging 15
milieu 13
verkeer en vervoer 12
inkomens, prijzen en belastingen 10
ethiek en moraal 10
economische en financiële problemen 8
verzorgingsstaat 8
de politiek 7
bevolking en ruimtelijke ordening 5
kennis, onderwijs en wetenschappen 4
wonen 2
vrije tijd en media 1
defensie, oorlog en vrede 0
overig 6
Bron: CBS (POLS'97)

Doeleinden en problemen tezamen zijn ten dele indicatief voor Ingleharts post-
materialisme, dat volgens deze onderzoeker vooral in Nederland aan aanhang zou
winnen. In de peilingen van Culturele Veranderingen in Nederland is - voor het
eerst in 1993 - gebruikgemaakt van de zogenoemde korte Inglehart-schaal, waarbij
de ondervraagde tweemaal een keuze maakt uit vier doeleinden, twee materialis-
tische en twee postmaterialistische. Tussen 1993 en 1998 fluctueerden de aandelen
van materialisten en van postmaterialisten (tabel 1.8). De periode is mogelijk nog
te kort om de trend die Inglehart postuleert, waar te kunnen nemen. Zo er iets van
valt waar te nemen, maken materialisten plaats voor het gemengde type. Het
aandeel van de postmaterialisten lijkt op deze korte termijn gelijk te blijven.

Tabel 1.8 Postmaterialisme in Nederland, 1993-1998 (in procenten)

1993 1995 1996 1997 1998
materialisten 23 18 16 21 15
gemengd type 62 63 64 63 68
postmaterialisten 16 19 20 16 17
Bron: SCP (CV'93-'98)

In Sociale en Culturele Verkenningen 1998 werd de steun voor politieke doeleinden
bezien naar politieke oriëntatie (zelfplaatsing links, midden of rechts). Voor de
belangrijkste doeleinden wordt de samenhang met voorkeur voor een bepaalde
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politieke partij beschouwd. De oordelen van de aanhangers der onderscheiden
partijen zijn weergegeven in verschillen tussen hun score en het gemiddelde op een
schaal van een tot zestien. De schaal verwijst naar de rangordening van zestien
doeleinden; zestien wijst op de hoogste prioriteit en een op de laagste. De bewer-
king is multivariaat geschied; de relatie tussen prioriteitsstelling en partijvoorkeur
werd gecontroleerd voor leeftijd, opleiding en brutogezinsinkomen. De resultaten
verschillen zeer weinig met die van een analyse, waarbij niet zou zijn gecontro-
leerd.13

Uit de bèta's, weergegeven in tabel 1.9, blijkt dat partijvoorkeur het belang dat
gehecht wordt aan de ordehandhaving, de misdaadbestrijding en de opvang van
migranten, het beste voorspelt. Dat is wat minder het geval bij de prioriteit voor
hoge economische groei. Over het belang van de vrije meningsuiting zijn de
partijen het vrijwel eens. De desbetreffende bèta is als enige niet significant.
Minder misdaad en meer orde in de samenleving spreken de aanhangers van de SP
en van GroenLinks nog het minst aan. Steun hiervoor is vooral te vinden onder de
aanhangers van CDA, de kleine christelijke partijen en de VVD.
Vooral de VVD-aanhang wil een stabiele economie of een hoge economische groei.
CDA, D66 en PvdA scoren dicht bij het gemiddelde. De potentiële stemmers op de
SP vinden de stabiliteit van de economie minder belangrijk. De aanhangers van
GroenLinks vinden hoge groeicijfers wat minder belangrijk.
D66-ers waarderen de vrijheid van meningsuiting hoog. De inspraak van burgers
scoort lager. Voorstanders treft men vooral bij de SP aan.
Wat de opvang van immigranten betreft staan vooral GroenLinks en de VVD
tegenover elkaar. Aanhangers van GroenLinks vinden dit doel belangrijker dan de
VVD-stemmers. De aanhangers van GroenLinks willen de samenleving bovendien
meer persoonlijk ingericht zien.

Tabel 1.9 De voorkeur voor politieke doeleinden verklaard uit de partijvoorkeur, 1998 (in verschillen
van het gemiddelde)

alg. Gr.
gem. SP Links PvdA D66 CDA Kl. Chr. VVD bèta

misdaad bestrijden 11,8 –1,10 –1,47 –0,51 –0,57 0,71 0,98 0,98 0,23
orde handhaven 11,5 –2,07 –1,82 –0,53 –0,77 0,92 1,39 1,15 0,28

stabiele economie 11,0 –1,57 –0,94 –0,01 0,15 0,00 –1,01 0,92 0,17
hoge economische
groei 7,4 –0,11 –1,48 0,11 –0,28 –0,25 –1,31 1,21 0,20
prijsstijging beperken 7,4 0,40 –1,32 0,36 –0,49 0,23 –0,26 0,16 0,13

vrijheid van
meningsuiting 10,7 –0,31 0,26 –0,08 1,01 –0,06 0,26 –0,40 0,09
inspraak van burgers 7,3 2,27 0,07 0,21 –0,54 –0,33 –0,66 –0,05 0,14

immigranten opvangen 5,2 0,10 1,69 0,28 0,30 0,31 –0,45 –1,43 0,23
persoonlijker
samenleving 10,2 0,04 1,20 –0,44 0,50 0,24 0,61 –0,52 0,13
Bron: SCP (CV'98)   
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1.2.2 Beoordeling van beleidssectoren

Het publiek gaf tussen 1994 en 1998 rapportcijfers aan de regering voor een serie
onderdelen van het beleid. De resultaten voor het oordeel 'meer dan voldoende' (de
cijfers 7 t/m 10) staan vermeld in tabel 1.10. De tijdreeksen voor 'onvoldoende'
(1 t/m 5) en 'voldoende' (de 6) zijn opgenomen in bijlage B1. De laatste kolom geeft
aan in welke mate de oordelen tussen het begin en het eind van de periode verscho-
ven zijn. De Kendall tau, die de verschuiving van de centrale tendentie van
verdelingen weergeeft, is vanzelfsprekend gebaseerd op de vergelijking van de drie
oordelen in het eerste en in het laatste jaar. Een negatief teken duidt op een lager
rapportcijfer.

Tabel 1.10 Percentage respondenten dat het rapportcijfer meer dan voldoende aan een aantal
beleidsonderdelen geeft en de verandering in dat percentage tussen 1994 en 1998 (in procenten
en in Kendall tau c )a

1994 1995 1996 1997 1998 1998
1994('95)-

werkgelegenheid 15 20 27 40 54

0,52 zo rg:  bejaarden,
(0,00)ziekenhuizen 22 27 24 19 17
–0,10 sociale zekerheid 28 35 27 35 36
0,14 milieu 26 33 32 32 34
0,10 cultuur: concert, toneel 35 41 35 39 42
0,11 algemeen vormend

(0,01)onderwijs 41 46 45 45 41
0,08 beroepsonderwijs 41 47 45 48 48
0,08 vrije tijd: sport 38 45 43 47 43
0,09 kosten levensonderhoud 30 28 32 37

(–0,04)leefbaarheid grote steden 24 23 26 23
–0,15 opvang buitenlanders 38 37 34 30

orde handhaven 19 22 26 20 17

Een negatief teken duidt op lagere rapportcijfers, niet significante veranderingen staan tussena

haakjes.

Bron: SCP (CV'94-'98) 

In 1998 geeft de bevolking een hoog cijfer voor het werkgelegenheidsbeleid; 54%
van de ondervraagden vond de inspanning van de regering meer dan voldoende. De
beoordeling valt eveneens hoog uit voor cultuur, vrije tijd en onderwijs. Het aandeel
van de mensen dat een zeven of meer geeft ligt tussen 40% en 50%. Het beleid voor
de kosten van levensonderhoud, de sociale zekerheid, het milieu en de opvang van
immigranten wordt wat minder gunstig beoordeeld. Tussen 30% en 40% van de
ondervraagden geeft er 'meer dan voldoende' voor. De beoordeling van de
ordehandhaving, de zorg en de leefbaarheid van de grote steden was het ongun-
stigst. Rond 20% van de ondervraagden had er een zeven of meer voor over. 
Tussen 1994 of 1995 - het jaar waarin een vraag voor het eerst werd gesteld - en
1998 is het publiek hogere cijfers voor het beleid gaan geven. Dat is vooral gebeurd
met het werkgelegenheidsbeleid, dat van 15% 'meer dan voldoende' naar 54% ging.
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De verandering in Kendall tau is 0,52. Vooral na 1996 werd het oordeel positiever.
Beleidsonderdelen die lagere cijfers kregen, waren de zorg en de opvang van
buitenlanders. In 1994 oordeelde de bevolking al niet gunstig over de zorg, 22%
gaf een goed cijfer. Tussen 1994 en 1998 daalde dit percentage naar 17. De
waardering voor de opvang van immigranten was in 1995 groter, 38% beschouwde
het beleid als ruim voldoende; in 1998 was dat 30% geworden. De beoordeling van
de ordehandhaving veranderde niet. In 1994 vond 19% de kwaliteit van dat beleid
voldoende. De afwezigheid van een daling moet waarschijnlijk als een bottom-
effect worden beschouwd. Bij de overige vormen van beleid is verandering ofwel
afwezig, ofwel positief van aard.

De rapportcijfers geven aan wat de ondervraagden van de kwaliteit van het beleid
denken. Er zijn eveneens vragen over het niveau van de inspanningen gesteld.
Moet de overheid meer of minder doen op een bepaald terrein? Zie tabel 1.11.
In 1998 wil het publiek vooral meer zorg en meer ordehandhaving; werkgelegen-
heid en werkloosheid worden niet langer als een belangrijk probleem gezien. Dit
correspondeert met de bevindingen in paragraaf 1.1. 
De veranderingen tussen 1995 en 1998 zijn over het algemeen gering. De opvat-
tingen over het niveau van beleidsinspanningen voor de sociale zekerheid, het
milieu, het onderwijs, de vrije tijd en de leefbaarheid in de grote steden veranderen
erg weinig. Zoals opgemerkt mag er aan de werkgelegenheid minder aandacht
worden besteed. Hetzelfde geldt voor de kosten van levensonderhoud en cultuur.
Waar het gaat om de opvang van buitenlanders, lijkt er enig besef te groeien dat de
overheid hiervoor meer inspanningen moet leveren. Het verloop van de verandering
is echter enigszins fluctuerend, zodat voorzichtigheid met conclusies geboden is.
De oordelen over te veel, te weinig of genoeg beleid doen vermoeden dat de eisen
aan de overheid vrij hoog zijn. Dat er te veel beleidinspanningen zijn, zegt het
publiek niet zo gauw. Doorgaans geven slechts enkele procenten van de responden-
ten dit antwoord. Bij enkele onderdelen van het beleid zijn die percentages in 1998
hoger dan over het algemeen mag worden verwacht: het milieu (8), de cultuur (15)
en de opvang van buitenlanders (28). Deze cijfers zijn niet in de tabellen vermeld.
Over het algemeen genomen lijkt er voorlopig sprake van verzadiging. Orde en
zorg vormen hierop de uitzonderingen.



24

Tabel 1.11 Percentage respondenten dat meer beleidsinspanningen wenst voor bepaalde
onderwerpen, en de verandering hierin tussen 1995 en 1998 (in procenten en in Kendall tau c )a

1995 1996 1997 1998 1998
1995-

werkgelegenheid 64 57 43 28 –0,36 
orde handhaven 71 71 76 80 0,10 
zorg: bejaarden, ziekenhuizen 65 73 81 79 0,14 
sociale zekerheid 46 59 49 43 (–0,03)
milieu 45 46 49 45 (0,00)
cultuur: concert, toneel 23 19 18 16 –0,07 
algemeen vormend onderwijs 37 37 38 39 (0,02)
beroepsonderwijs 39 37 40 36 (0,03)
vrije tijd: sport 26 23 25 22 (–0,04)
kosten levensonderhoud 42 48 42 33 –0,09 
leefbaarheid grote steden 54 53 52 59 (0,05)
opvang buitenlanders 25 31 28 33 0,09 

Een negatief teken duidt op minder aan doen.a

Bron: SCP (CV'94-'98)

Het ligt niet voor de hand dat de relaties tussen persoonskenmerken en meningen
op korte termijn veranderen. Daarom wordt hierop niet verder ingegaan. In
tabel 1.12 zijn de oordelen van bevolkingscategorieën voor drie beleidsonderdelen
opgenomen. Het gaat om typen beleid die recent in het middelpunt van de publici-
teit stonden, namelijk ordehandhaving, zorg en de opvang van buitenlanders. Het
rapportcijfer zes correspondeert weer met de waardering 'voldoende'. Voor de vraag
of de overheid meer of minder moet doen, correspondeert de waarde zes met het
antwoord 'er wordt genoeg aan gedaan' uit de oorspronkelijke driedeling.  De14

gemiddelden zijn het product van een multivariate bewerking met behulp van de
variantieanalyse, waarbij de invloed van de partijkeuze werd gezuiverd voor
effecten van leeftijd, opleiding en brutogezinsinkomen. Tabel 1.12 bevat de
afwijkingen van het algemeen gemiddelde.

Tabel 1.12 De waardering van beleid en eisen aan beleid, verklaard uit de partijvoorkeur, 1998 (in
verschillen van het gemiddelde)

rapportcijfer meer aan doen

orde zorg opvang orde zorg opvang
gemiddeld 5,17 5,12 5,28 9,03 9,03 5,95

SP –0,38 –0,61 –0,01 –0,28 0,42 0,05
GroenLinks 0,12 –0,19 –0,37 –0,31 0,38 1,39
PvdA 0,13 0,15 –0,07 –0,14 –0,12 0,35
D66 0,17 0,02 –0,10 –0,38 0,06 0,26
CDA 0,09 0 0,17 0,14 0,04 –0,09
Klein Christelijk –0,13 0,11 0,02 0,27 –0,07 –0,04
VVD –0,25 –0,05 0,18 0,35 –0,13 –1,16

bèta 0,11 0,09 0,07 0,13 0,09 0,22
Bron: SCP (CV'98)
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De waardering van de drie onderdelen van het beleid is aan de lage kant. De
bevolking gaf er iets meer dan een vijf voor. Aan orde en zorg moet de overheid
veel meer doen. Dat was echter niet het geval voor de opvang van allochtonen. Het
gemiddelde tendeerde daar naar 'laten zoals het is'. De partijvoorkeur als zodanig
verklaart niet veel. De oordelen van de verschillende groepen aanhangers liggen
vrij dicht bij elkaar. De bèta's zijn dan ook vrij laag; de grootste differentiatie treedt
op bij de oordelen over de opvang van allochtonen. 
De stemmers op de SP, op de kleine christelijke partijen en op de VVD hebben de
minste waardering voor hetgeen de regering doet voor de ordehandhaving. De SP
daarentegen vindt, evenals de rest van de linkerzijde inclusief D66, dat al genoeg
wordt gedaan; Klein Christelijk en de VVD zijn juist van mening dat er te weinig
gebeurt. Het CDA sluit zich hierbij aan.
Aan de linkerkant van het spectrum heeft men een wat lagere waardering voor de
zorg en voor het opvangbeleid. Het rapportcijfer van de VVD voor de zorg is
eveneens lager dan het gemiddelde. Dat voor de opvang is hoger. De PvdA heeft
voor het beleid op het terrein van de zorg een vrij hoge waardering. D66 het CDA
vertonen de gemiddelde waardering. SP en GroenLinks willen de zorg uitgebreid
zien. De aanhangers van PvdA en de VVD zien de noodzaak hiervan minder.
GroenLinks is er duidelijk voorstander van dat buitenlanders beter worden
opgevangen. De VVD ziet daar de noodzaak minder van in. Voorstanders zijn
verder in enige mate te vinden onder de aanhangers van PvdA en onder D66.
1.2.3 Algemene beoordeling

In 1998 werden voor het eerst twee algemene vragen gesteld over de beleidsinspan-
ningen van de overheid, die in de vorige paragraaf aan de orde waren. Nadat de
respondent voor twaalf onderdelen van het beleid had aangegeven of er volgens
hem teveel, genoeg of te weinig werd gedaan, werd hem gevraagd wat zijn oordeel
in het algemeen was.  Vervolgens werd de ondervraagde erop gewezen, dat meer15

beleid zou kunnen samengaan met hogere belastingen en dat bij minder beleidsin-
spanningen de belastingdruk zou kunnen verminderen.  De veronderstelling was16

vanzelfsprekend dat een besef van mogelijke financiële offers invloed op de
beantwoording zou kunnen hebben. Naar uit tabel 1.13 blijkt, is deze invloed niet
geheel afwezig. In eerste instantie vindt 1% van de Nederlanders dat de regering te
veel doet. Nadat zij hun gedachten over de hoogte van de belastingen hebben laten
gaan, geeft 3% dit oordeel. Voor gelijkblijvende inspanningen pleit aanvankelijk
59%. Nadat de lasten van het beleid zijn genoemd, is dat 65%. De aanhang voor
meer doen gaat van 40% naar 32%. Er treedt dus een beperkte verschuiving op in
de richting van 'doe het zuiniger aan'. 
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Tabel 1.13 Algemeen oordeel over de mogelijke uitbreiding van het beleid, 1998 (in procenten)

oordeel
ongeconditioneerd meer beleid leidt tot meer belasting

regering moet minder doen 1
3

65
3240

regering moet evenveel blijven
doen 59
regering moet meer doen

Bron: SCP (CV'98)

De gegevens van tabel 1.13 doen reeds vermoeden dat het effect van de afweging
niet bijzonder groot is. Dit blijk eveneens als de twee antwoordpatronen in samen-
hang worden bezien. Van de ondervraagden geven er 1.528 of 85% hetzelfde ant-
woord, voor en na de vermelding van mogelijke belastingverhoging of -verlaging;
118 ondervraagden zeggen juist dat er meer gedaan moet worden, nadat zij op de
gevolgen voor de belastingdruk zijn gewezen. Deze reactie valt moeilijk te begrij-
pen. 285 of 13% ondervraagden komen terug van hun oorspronkelijke standpunt.17

Het aantal van 285 ondervraagden dat het uiteindelijk zuiniger aan wil doen, is te
gering om naar partijkeuze te differentiëren. Differentiatie naar brede inkomensca-
tegorieën is wel mogelijk. Tabel 1.14 bevat de gegevens. Het verlangen naar meer
beleid blijkt bij de hoogste inkomenscategorie het minst aanwezig te zijn.

Tabel 1.14 De overheid moet meer doen naar brutogezinsinkomen , 1998 (in procenten)a

allen laag midden hoog
meer doen (ongeconditioneerde mening) 39 44 40 35
meer doen (veronderstelling: meer beleid
leidt tot meer belasting) 31 36 31 29

Laag = tot en met 45.000 gulden bruto per jaar (32% van de respondenten); midden = vana

45.000 tot en met 75.000 gulden bruto per jaar (33% van de respondenten); hoog = meer dan
75.000 gulden bruto per jaar (35% van de respondenten).

Bron: SCP (CV'98)

Tussen 1994 en 1998 neemt de tevredenheid met de overheid toe (tabel 1.15). In
1994 is 66% tevreden, in 1995 is dat 76% en in 1998 80%. Als de vraag anders
wordt geformuleerd, blijkt eveneens een positieve houding. In 1995 vindt namelijk
56% dat de overheid goed functioneert, in 1998 geeft 66% dit oordeel. Hoe hoger
het inkomen is, hoe groter de tevredenheid. De Nederlanders met een lager
inkomen combineren eisen aan het beleid met een wat minder gunstig oordeel over
de regering. Over het algemeen geeft het oordeel dat de overheid te weinig doet,
eerder aanleiding tot ontevredenheid dan het oordeel dat er te veel of genoeg aan
beleid wordt gedaan (SCP1998b: 22-24).
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Tabel 1.15 Algemene oordelen  over de overheid, naar jaar en naar inkomenscategorie (alleen ina

1998), personen van 16 jaar en ouder, 1994-1998 (in procenten)

1994 1995 1996 1997 1998 inkomenscategorie in
1998b

laag midden hoog
tevreden over de overheid 66 76 77 78 80 74 80 83
de overheid functioneert
goed 56 58 63 66 62 65 72

Gedichotomiseerd in 'zeer tevreden en tevreden' tegenover 'ontevreden en zeer ontevreden' of ina

'functioneert zeer goed en functioneert goed' tegenover 'functioneert niet goed en functioneert
helemaal niet goed'.
Laag = tot en met 45.000 gulden bruto per jaar (32% van de respondenten); midden = van 45.000b

tot en met 75.000 gulden bruto per jaar (33% van de respondenten); hoog = meer dan 75.000
gulden bruto per jaar (35% van de respondenten).

Bron: SCP (CV'94-'97)

Hoger opgeleiden zijn vaker dan anderen van mening dat de overheid goed functio-
neert. Verder zijn leeftijd, opleiding en inkomen niet van betekenis voor het
oordeel. Wanneer de tevredenheid met regering en overheid wordt bezien in
samenhang met partijvoorkeur, gecontroleerd voor leeftijd, opleiding en bruto-
gezinsinkomen, blijken aanhangers van de SP, van GroenLinks en van de kleine
christelijke partijen eerder ontevreden over de regering en de overheid (tabel 1.16) .
Bij PvdA en D66 zijn de oordelen naar verhouding gunstig. Dat is in mindere mate
het geval bij het CDA. De aanhangers van de VVD onderscheiden zich nauwelijks
van het gemiddelde oordeel.

Tabel 1.16 De tevredenheid over de regering verklaard uit de partijvoorkeur, 1998 (in verschillen
van het algemeen gemiddelde)

tevreden over regering overheid functioneert goed
gemiddeld 6,51 6,07

SP –1,24 –0,79
GroenLinks –0,29 –0,42
PvdA 0,22 0,33
D66 0,30 0,21
CDA 0,13 0,00
Klein Christelijk –0,40 –0,66
VVD –0,06 –0,02

bèta 0,22 0,20
SCP (CV'98)

1.3 Politieke betrokkenheid en opkomstgeneigdheid

Eerst wordt een kort overzicht gepresenteerd van ontwikkelingen in de politieke
betrokkenheid en opvattingen over hoe de politiek functioneert.  Tabel 1.17 toont18

ontwikkelingen van 1975 tot 1998. De politieke betrokkenheid in de tweede helft
van de jaren negentig is groter dan in het midden van de jaren zeventig. Het is goed
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mogelijk dat van de ontwikkeling in betrokkenheid een te rooskleurig beeld wordt
gegeven vanwege een proces van zelfselectie in het onderzoek.

Voor het hier gebruikte onderzoek is het niet onwaarschijnlijk dat enquêtemoeheid
vooral heeft toegeslagen bij de politiek minder geïnteresseerden. Als zij in sterkere
mate dan de bevolking in het algemeen, zijn gaan weigeren om aan enquêtes mee te
werken, dan is een vertekening van de onderzoeksresultaten in de richting van een
toenemende betrokkenheid het gevolg. Gezien resultaten van ander steekproef-
onderzoek, waarin deze zelfselectie onwaarschijnlijk is (SCP 1996: 535-537), zal
de vertekening niet zo ver gaan dat een feitelijke afname van de politieke
betrokkenheid wordt verhuld.
Ook is er geen reden om aan te nemen dat in de afgelopen decennia de ontevreden-
heid met het functioneren van de politiek en van politici is toegenomen. 

In 1997 of 1998 vinden minder mensen dan in 1975 dat wat de regering doet voor
het dagelijks leven weinig nut heeft, dat men geen enkele invloed heeft op wat de
regering doet, of dat Kamerleden en ministers niet geïnteresseerd zijn in de
meningen van burgers. De opvatting echter dat Kamerleden te veel letten op het
belang van machtige groepen en te weinig op het algemeen belang, is in 1998
onverminderd populair bij een meerderheid van de ondervraagden. Deze bevindin-
gen sporen met de resultaten van de kiezersonderzoeken die in hoofstuk 5 aan bod
komen en waar getracht is te corrigeren voor een mogelijk toenemende zelfselectie
van politiek betrokkenen in het enquête-onderzoek. Ook daar (tabel 5.2) blijkt niet
dat het politieke bedrijf met toenemende ontevredenheid en stijgend cynisme wordt
aanschouwd.
De meest opvallende ontwikkeling in tabel 1.17 - het is uitgebreider gesignaleerd in
eerdere Sociale en Culturele Verkenningen - is de enorm gestegen acceptatie van
protestgedrag van medeburgers en de iets minder toegenomen bereidheid om zelf in
actie te komen als de politiek onrechtvaardige maatregelen dreigt te nemen.
Natuurlijk gaat het hier slechts om een algemene, verbale acceptatie en bereidheid
en niet om een affiniteit met enige concrete vorm van activisme. Er lijkt eerder
sprake van een algemene erkenning van het recht op of zelfs van de plicht tot
verzet tegen onrecht. 
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Tabel 1.17 Politieke betrokkenheid, opvattingen over politiek en opkomstgeneigdheid, 1975-1998,
bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten)

1975 1980 1985 1989 1995 1997 1998
politieke betrokkenheid

vindt zichzelf 'sterk' of 'gewoon' in politiek
geïnteresseerd 32 39 43 45 49 45 49
heeft wel eens een rechtstreekse uitzending van een
Tweede-Kamerzitting op de televisie gezien 69 69 67 76 72 69 .
kijkt wel eens naar andere tv-programma' s die over
politiek gaan 59 63 67 74 73 69 .
leest regelmatig over politiek in ons land, bijvoorbeeld
krantenverslagen 35 43 42 40 42 39 40

ontevredenheid met de politiek (instemming met de
uitspraken:)

'wat de regering ook doet, voor het dagelijks leven heeft
het weinig nut' 32 . . . 28 . 24
'mensen als ik hebben geen enkele invloed op wat de
regering doet' 58 57 60 49 49 50 48
'ik denk niet dat Kamerleden en ministers veel geven
om wat mensen zoals ik denken' 55 56 60 48 46 49 .
'Kamerleden letten te veel op het belang van enkele
machtige groepen in plaats van op het algemeen
belang' 62 64 71 61 62 63 63

opvattingen over politieke activiteiten 
vindt dat de inspraak van burgers op het bestuur van
gemeente en provincie veel of een beetje groter moet
worden 69 62 60 62 70 . 71
keurt het goed als iemand vanwege een onrecht-
vaardige wet besluit de regering te hinderen door zit-
demonstraties en dergelijke 38 . 45 53 66 68 67
zou zelf zeer of enigszins waarschijnlijk iets proberen te
doen als de Tweede Kamer bezig was een
onrechtvaardige wet aan te nemen 35 37 42 43 50 52 55

opkomstgeneigdheid 
zou, als er nu Tweede-Kamerverkiezingen zouden zijn,

zeker gaan stemmen 84 87 82 90 85 81 86
misschien gaan stemmen 5 6 6 1 3 6 3
niet gaan stemmen 11 7 12 9 12 13 10
Tot en met 1985 is de maximale leeftijd 74 jaar.a

Bron: SCP (CV'75-'98)

Tot slot is in tabel 1.17 de geneigdheid op te komen bij verkiezingen (kortweg:
opkomstgeneigdheid) in kaart gebracht aan de hand van de antwoorden op de vraag
wat men zou doen als er 'nu' Kamerverkiezingen zouden worden gehouden. De
reactie dat men dan zeker zou gaan stemmen, vertoont schommelingen, maar geen
neerwaartse trend. De feitelijke opkomst bij Kamerverkiezingen doet dat wel als
men afgaat op de ontwikkelingen sinds 1977 toen 88% van de kiesgerechtigden
ging stemmen; in 1981 bedroeg dit percentage 87, in 1982 81, in 1986 86, in 1989
80, in 1994 79 en in 1998 73. 
Om vele redenen kan de feitelijke opkomst achterblijven bij de opkomstgeneigd-
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heid. Op het moment van ondervraging gaat het niet om werkelijke aanstaande
verkiezingen (de enquêtes worden grotendeels in het najaar afgenomen) en meer
dan een goed voornemen kan er dan ook niet tot uitdrukking worden gebracht.
Behalve dat men zich daarmee mooier kan voordoen dan men is, spelen allerlei
praktische overwegingen en incidentele factoren in het feitelijk stemgedrag een rol. 
Analyses van de feitelijke opkomst en onderzoek van gerapporteerd stemgedrag
hebben diverse achtergronden van verschillen in opkomstwaarschijnlijkheid in
kaart gebracht. Hoger opgeleiden, ouderen, kerkse mensen, bewoners van het
platteland en van forensenplaatsen gaan bijvoorbeeld vaker stemmen dan de
complementaire groepen. Belangrijker dan dergelijke sociaal-demografische
verschillen zijn politieke kenmerken zoals interesse, binding met een politieke
partij en de overtuiging dat het orgaan dat wordt gekozen, van betekenis is. Al deze
kenmerken samen zijn echter geenszins doorslaggevend voor de beslissing te gaan
stemmen. De groep van permanente niet-stemmers is klein en de individuele gang
naar de stembus hangt ook af van toevallige en per verkiezing wisselende
omstandigheden. In enquêtes geeft slechts een minderheid van niet-stemmers
onvrede met de politiek op als motief voor het gedrag. Veel antwoorden hebben
betrekking op niet-politieke persoonlijke omstandigheden, tijdgebrek, het kwijt zijn
van de oproep en dergelijke (SCP 1992: 492-495; Smeets 1995: 66-70; Janssen et
al.1998). Uit het jongste nationale kiezersonderzoek van 1998 komen zowel voor de
raadsverkiezingen van dat jaar als voor de Kamerverkiezingen als belangrijkste
redenen voor het niet stemmen naar voren: niet in de gelegenheid (geen tijd, te laat,
vergeten, oproep kwijt, afwezigheid of ziekte), niet zinvol (geen interesse, onvol-
doende kennis, geen keuze kunnen maken) en, aanzienlijk minder frequent
genoemd, kritiek op de politiek (stemmen heeft geen zin, de partijen zijn slecht,
politiek is een rommeltje). Verschillen tussen provincies, tussen gemeenten in
provincies en tussen wijken in gemeenten kunnen redelijk worden herleid tot
kenmerken die individuen hebben. Zo verklaart het percentage protestanten in de
bevolking veel van de interprovinciale opkomstverschillen en doen verschillen in
sociaal-economische status het goed bij de verklaring van verschillen tussen en
binnen plaatsen (Janssen et al. 1998: 42). Dat zal echter niet uitsluitend een kwestie
van directe effecten van de samenstelling van de bevolking zijn, maar ook van een
doorwerking van dominante kenmerken in sociale milieus waarin iedereen, los van
de persoonlijke kenmerken, meer of minder gestimuleerd of geremd wordt om te
gaan stemmen.  

In figuur 1.5 wordt nagegaan in hoeverre er een verschil in opkomstgeneigdheid is
tussen de generatie die de opkomstplicht tot 1970 nog wel aan den lijve heeft
ondervonden, en de generatie waarvoor dat niet meer het geval is (dat wil zeggen
mensen die in 1967 nog geen 21 jaar waren en daarom bij de laatste verkiezingen
met opkomstplicht niet stemgerechtigd waren). In 1970 was de 'generatie van na de
opkomstplicht' 21 (de stemgerechtigde leeftijd in 1970) tot en met 23 jaar oud. In
latere jaren zijn de leden van deze generatie minimaal 18 jaar (de stemgerechtigde
leeftijd vanaf 1972) en loopt de maximale leeftijd op van 28 jaar in 1975 tot 52 jaar
in 1998. Het grote verschil in opkomstgeneigdheid van het begin van de jaren
zeventig - toen uitsluitend jongeren de 'postopkomstplichtgeneratie' vormden - is in
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1980 verdwenen en fluctueert daarna. Deze schommelingen en de instabiliteit van
gemiddelde opkomstgeneigdheid laten zien dat van dominante generatie-effecten
geen sprake is. Waarschijnlijk is nog steeds van meer belang dat jongeren met hun
vaak aanzienlijk lagere opkomstgeneigdheid, deel uitmaken van de generatie van
na de opkomstplicht.

Figuur 1.5 Opkomstgeneigdheid - 'gaan stemmen als er kamerverkiezingen zouden zijn' - in de
generaties van voor en na de opkomstplicht 

Bron: SCP (CV'70-'98)

De invloed van leeftijd wordt gedetailleerder en in samenhang met andere
kenmerken op de geneigdheid om te gaan stemmen als er kamerverkiezingen
zouden zijn, in kaart gebracht in tabel 1.18. Overeenkomstig eerder onderzoek naar
opkomstgeneigdheid en opkomstgedrag, zijn jongeren, mensen met een lager
opleidings- en inkomensniveau, werklozen/arbeidsongeschikten en onkerkelijken
minder geneigd de gang naar de stembus te maken. Anders dan blijkt in
verkiezingsuitslagen, waarin de opkomst grofweg lager is naarmate de gemeente
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groter is, doet de urbanisatiegraad hier niet ter zake. Dat kan duiden op onder-
vertegenwoordiging in het onderzoek van slecht opkomende groepen in de grotere
plaatsen, maar ook op een groter verschil tussen geneigdheid en feitelijk gedrag in
deze plaatsen. Daarnaast tonen, anders dan in onderzoek van gerapporteerde
opkomst, vrouwen zich minder dan mannen geneigd om van hun stemrecht gebruik
te maken.  Ook hier zou een verklaring kunnen zijn dat mannen wat makkelijker19

dan vrouwen zeggen iets te gaan doen, terwijl daarvan vervolgens weinig blijkt. Het
verschil is echter niet groot en gecorrigeerd voor de andere kenmerken verdwijnt
het. 

Tabel 1.18 Opkomstgeneigdheid, combinatie 1994-1998, bevolking van 18 jaar en ouder (‘gaat
zeker stemmen' in procenten)

% %on co on co
effect effecta a

allen (100% = 10.643) 83 huishoudensinkomen
laagste 1/3 (23%) 79

sekse midden 1/3 (23%) 86 + +
man (45%) 85 hoogste 1/3 (24%) 90 + +
vrouw (55%) 82 – 0 onbekend (29%) 80 0 0

leeftijd kerkelijkheid
18-30 jaar (21%) 77 geen (58%) 81
31-45 jaar (35%) 85 + + rooms-katholiek (20%) 87 + +
46-60 jaar (23%) 86 + + Nederlands-hervormd (10%) 90 + +
$ 61 jaar (21%) 85 + + gereformeerd (7%) 91 + +

opleidingsniveau anders en onbekend (5%) 74 – –
laag (32%) 75 omvang gemeente
midden (45%) 85 + + < 20.000 (28%) 84
hoog (23%) 93 + + 20-100.000 (41%) 84 0 0
onbekend (1%) 84 0 0 100-400.000 (17%) 84 0 0

hoofdactiviteit > 400.000 (13%) 81 0 0
betaald werk (45%) 86 ondervragingsjaar
studie (6%) 82 0 0 1994 (20%) 85
huishoudelijk werk (22%) 82 – 0 1995 (20%) 85 0 0
werkloos of
arbeidsongeschikt (9%) 78 – – 1996 (20%) 81 – –
gepensioneerd (11%) 85 0 0 1997 (20%) 81 – –
anders en onbekend (8%) 82 – 0 1998 (20%) 86 0 0

Significante afwijkingen van de categorie die bij een kenmerk als eerste wordt genoemd (bv. mana

bij sekse, 18-30 jaar bij leeftijd); 0 = geen, – = negatief en + = positief significant (p< 0,01),
ongecorrigeerd gecorrigeerd voor alle overig genoemde kenmerken.

Bron: SCP (CV'94-'98)

De aanhang van de drie grote kerkrichtingen in Nederland is meer stemgeneigd
dan de onkerkelijke meerderheid van de bevolking. Binnen de groep kerkelijken
zeggen gereformeerden weer vaker dan katholieken (91% vs. 87%) dat ze zullen
gaan stemmen als er Kamerverkiezingen zijn. Gezien ander onderzoek naar
stemmen en participatie (Van Egmond et al.1998; De Hart 1999) is echter de vraag
of de kerkrichting als zodanig van belang is. Gaat het wellicht meer om kerksheid?
Gaat men af op de frequentie van de kerkgang, dan blijkt dat ten dele het geval te
zijn. Gecorrigeerd voor de frequentie van de kerkgang (nooit, incidenteel en
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minstens eens per twee weken), zouden de katholieken in tabel 1.18 statistisch niet
meer te onderscheiden zijn geweest van onkerkelijken, de protestanten zouden
echter nog wel meer opkomstgeneigd zijn dan de onkerkelijken. Anders dan bij
Van Egmond et al. (1998) het geval bleek, is het positieve effect van kerkelijkheid
dan ook niet beperkt tot de categorie frequente kerkgangers. Beperkt men zich tot
de aanhang van de drie grote kerkrichtingen, dan is kerkgang wel meer onder-
scheidend dan de kerkrichting (93% van de frequente kerkgangers zegt zeker te
gaan stemmen tegenover 82% van de niet-kerkgangers), maar geheel te verwaar-
lozen is de kerkrichting toch niet. Afgezien van de omstandigheid dat er onder
gereformeerden relatief meer frequente kerkgangers zijn dan onder de katholieken,
zijn gereformeerde frequente kerkgangers ook nog iets meer opkomstgeneigd (95%)
dan even kerkse katholieken (91%). 

Figuur 1.6 biedt het resultaat van een zoektocht naar belangrijke combinaties van
de in tabel 1.18 genoemde kenmerken plus kerkgang als men bevolkingsgroepen
naar opkomstgeneigdheid wil onderscheiden.20

Dat de eerste onderscheiding naar opleidingsniveau is, viel te verwachten.
Opmerkelijk is echter wel dat een hoog opleidingsniveau zo'n enorme 'gelijkmaker'
is dat in de toch zeer omvangrijke onderzoeksgroep met een hoog opleidingsniveau
(meer dan 2.400 respondenten) met geen van de andere kenmerken nog een onder-
scheid is te maken. Ten tweede valt op dat op de beide andere opleidingsniveaus het
huishoudensinkomen nog vaak onderscheidend is voor de opkomstgeneigdheid.
Evenals bij andere politieke gedragingen vaak het geval is, is opleidingsniveau wel
het centrale onderscheidende kenmerk, maar daarmee is niet het hele verhaal over
de sociaal-economische status verteld. Materiële welvaart is ook een factor van
betekenis. Jeugdigheid, onkerkelijkheid, onkerksheid en een uitkering tonen in
subpopulaties opnieuw hun negatieve effect op de opkomstgeneigdheid.21

Urbanisatiegraad en sekse blijken van te weinig belang om tot een opsplitsing van
groepen aanleiding te geven. Opmerkelijk is de onderscheiding naar ondervra-
gingsjaar bij de oudere middelbaar opgeleiden met een laag huishoudensinkomen.
Zij tonen zich in 1998 zeer geneigd om te gaan stemmen. Dit resultaat kan een
toevalstreffer zijn van de hier gebruikte 'data-mining' -techniek, maar dat hoeft
geenszins. De electorale betrokkenheid in deze bevolkingsgroep kan ook werkelijk
groter zijn geworden. Dat nagaan, vergt een meer toetsende analyse van verander-
ingen van de betekenis van achtergrondkenmerken in de tijd (vgl. Van Egmond et
al. 1998). Wat geleerd kan worden van figuur 1.6, is dat er zich bij combinatie van
kenmerken, die elk voor zich een beperkte invloed hebben op de opkomstgeneigd-
heid, grote verschillen kunnen voordoen. De 54% opkomstgeneigdheid bij
laagopgeleide, onkerkse jongeren steekt toch schril af tegen de meer dan 90% bij
groepen met een hoger opleidingsniveau.   
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Figuur 1.6 Segmentatie van de bevolking naar stemgeneigdheid op alle in tabel 1.18 genoemde
kenmerken en kerkgang (zie tekst) 

Bron: SCP (CV'94-'98) gewogen combinatiebestand
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Over de sociale wenselijkheid van stemmen lijkt in Nederland nog grote overeen-
stemming te bestaan, althans als het de Tweede Kamer betreft en afgaande op de
publieke opinie zoals die zich manifesteert in de media en in enquêtes. Over het nut
van provinciale en Europese verkiezingen worden eerder twijfels geuit, met
verwijzing naar onbekendheid en vermoedens over de onbeduidendheid van wat er
in de desbetreffende volksvertegenwoordigingen gebeurt. 
Tabel 1.19 toont enkele opvattingen over het gebruik van het stemrecht bij Kamer-
verkiezingen. Ze werden voorafgaande aan de verkiezingen van mei 1998
voorgelegd aan de respondenten van het nationale kiezersonderzoek van dat jaar.
Een meerderheid van de kiezers steunt de eerste drie opvattingen, die voor een hoge
opkomst pleiten. Ondersteuning hiervan gaat gepaard met een grotere geneigdheid
om zelf te gaan stemmen. Steun voor de andere drie opvattingen gaat gepaard met
een geringere opkomstgeneigdheid. Een minderheid van de kiezers stemt ermee in. 
De afwijzing van de opvatting dat stemmen in goede tijden zinloos is, is massaal.
De opvatting dat stemmen persoonlijk weinig oplevert, is aanzienlijk populairder.
Geheel afgezien van het realiteitsgehalte van de uitspraak, is ze als zodanig ook
niet strijdig met de norm dat men hoort te gaan stemmen. Integendeel, de norm
impliceert dat men ook gaat stemmen als men daar geen persoonlijk voordeel van
heeft. Die norm lijkt bij mannen minder stevig verankerd dan bij vrouwen, en bij
jongeren minder dan bij ouderen; de laatsten vinden vaker dat stemmen een morele
plicht is én vaker dat men er zelf weinig aan heeft. Naarmate men hoger opgeleid
is, vindt men vaker dat stemmen goed is voor de democratie, maar minder vaak dat
men geen kritiek meer zou mogen uitoefenen als men niet stemt.    22

Tabel 1.19 Opvattingen over stemmen bij Kamerverkiezingen: instemming (in procenten) en
samenhang van instemming met het voornemen zelf te gaan stemmen en met
achtergrondkenmerken ; kiesgerechtigde bevolking in 1998a

(helemaa
l) mee relatie met

eens (in opkomst- vrou
%)geneigdheid w leeftijd opleiding

relatie met
achtergrondkenmerken

'stemmen ondersteunt de democratie' 91 + 0 0 +
'als je niet stemt, verlies je het recht om kritiek
uit te oefenen'  71 + + + –
'stemmen is een plicht tegenover de
samenleving' 71 + + + +
'stemmen levert mij persoonlijk niets op' 42 – 0 + –
'om politieke invloed uit te oefenen, helpt
stemmen niet'  20 – 0 + –
'als alles goed gaat, heeft het geen zin om te
stemmen' 9 – 0 0 –

Significante (p < 0,05) effecten, bij de achtergronden onderling gecorrigeerde effecten. a

Bron: SKON (NKO'98, eerste golf, n > 2.000)

Alles bij elkaar genomen, wijst weinig in deze paragraaf op een neergaande
politieke betrokkenheid. De interesse is groot, evenals de steun voor bemoeienis van
burgers met de politiek. De politieke onvrede is de afgelopen decennia zeker niet
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toegenomen en een ruime meerderheid van burgers heeft in de tweede helft van de
jaren negentig van zichzelf de indruk dat ze actief zou worden als onrechtvaardig-
heid in de politiek daarom zou vragen. De opkomst bij Kamerverkiezingen
vertoonde een dieptepunt in 1998, maar de opkomstgeneigdheid vertoont geen
neergaande lijn en de opvatting dat gaan stemmen een goede zaak is, is ook in 1998
nog zeer populair. Een analyse van sociaal-demografische onderscheidingen in
opkomstgeneigdheid toonde aanzienlijke verschillen in subpopulaties die gunstige
en ongunstige kenmerken combineren. Opvallend daarbij was dat onder de
hoogopgeleiden andere kenmerken er weinig meer toe lijken te doen.

1.4 Staatkundige vernieuwing

In het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland van 1998 is aan de onder-
vraagden een aantal voorstellen voor staatkundige vernieuwing voorgelegd, waar-
over eerder in de Nationale Kiezersonderzoeken van 1971 en 1972 de meningen al
eens waren gepeild. Naast de vier bekende vernieuwingsvoorstellen - rechtstreeks
gekozen minister-president en burgemeester, districtenstelsel en referendum - werd
ook de afschaffing van de monarchie voorgelegd. Hoewel minder gangbaar in het
gebruikelijke rijtje voorstellen, gaat het hier stellig om een staatkundige vernieu-
wing en daarom is het hier ook opgenomen. Voor de vergelijkbaarheid met de
kiesgerechtigden van destijds, wordt in tabel 1.20 voor alle drie jaren gerapporteerd
over de bevolking van 21 jaar en ouder. Ook de ondervraagden die geen oordeel
wensen te geven, worden vermeld. De aantallen die dat doen, zijn substantieel en
het zegt iets over de mate waarin de voorstellen voor staatkundige vernieuwing
leven bij de bevolking.

Opvallend is ten eerste dat over de hele linie de antwoordpatronen van 1972 niet
minder verschillen van die van het voorafgaande jaar dan van de opiniepeiling 26
jaar later. Bij drie van de vijf voorstellen is dan ook geen duidelijke trend aan te
wijzen. Voor de gekozen minister-president en het districtenstelsel bij Kamer-
verkiezingen is er eind jaren negentig net als in het begin van de jaren zeventig een
kleine meerderheid, en het voorstel om van Nederland een republiek te maken is op
beide tijdstippen volstrekt kansloos. 
De meerderheid voor de gekozen burgemeester is toegenomen van 61% van de
ondervraagden in 1971/'72 naar 71% in 1998 (van 66% naar 74% als de onder-
vraagden zonder mening buiten beschouwing blijven). Een grotere verandering is
er bij het referendum. Al in 1972 toonde een meerderheid van 62% van de
ondervraagden zich hiervan een voorstander (de geringere steun van 50% in 1971
kan een gevolg zijn geweest van de wat radicalere formulering in dat jaar). In 1998
is die meerderheid gegroeid tot 80% van de ondervraagden, ook omdat er nu
minder mensen zonder oordeel zijn (bij alleen de ondervraagden met een mening
neemt de meerderheid toe van 74 naar 84%). Hierbij zij wellicht ten overvloede
opgemerkt, dat de meningspeiling over dit onderwerp in het laatste kwartaal van
1998 heeft plaatsgevonden.
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Tabel 1.20 Steun voor ideeën over staatkundige vernieuwing; kiesgerechtigden en bevolking van 21
jaar en ouder, 1971-1998 (in procenten)

1971 1972 1998
De minister-president moet rechtstreeks door de kiezers worden
gekozen

helemaal mee eens 22 31 19
mee eens 30 29 35
weet niet/geen oordeel 9 9 7
oneens 34 26 34
helemaal oneens 5 4 6

Kamerleden dienen per district gekozen te worden
helemaal mee eens 17 18 10
mee eens 44 34 45
weet niet/geen oordeel 10 18 11
oneens 26 27 29
helemaal oneens 3 4 6

Nederland moet een republiek worden
helemaal mee eens 3 3 3
mee eens 8 6 7
weet niet/geen oordeel 7 7 7
oneens 48 44 43
helemaal oneens 35 40 41

De burgemeester moet worden gekozen door de inwoners van de
gemeente

helemaal mee eens 26 32 26
mee eens 35 29 45
weet niet/geen oordeel 7 8 4
oneens 26 25 20
helemaal oneens 6 7 5

Over sommige, voor ons land belangrijke beslissingen moet door de
kiezers zelf worden gestemd, het zogenoemde referendum (1971:
zonder 'sommige')

helemaal mee eens 17 26 27
mee eens 33 36 53
weet niet/geen oordeel 14 16 5
oneens 30 18 12
helemaal oneens 6 4 3

Bron: SKON (NKO'71 en '72); SCP (CV'98)

Een impressie van de steun voor de voorstellen in de achterban van politieke
partijen biedt tabel 1.21. Daar wordt voor de aanhang van PvdA, D66, CDA (in
1971 en 1972: ARP, CHU en KVP) en VVD vermeld hoeveel het percentage
voorstanders van de voorstellen afwijkt van het percentage voorstanders in de
bevolking (ook hier gaat het weer om percentages van alle ondervraagden, dus
inclusief de mensen die geen oordeel hebben).

In het begin van de jaren zeventig ondervinden de ideeën over staatkundige
vernieuwingen relatief veel steun bij de kiezers van de PvdA. Wat de gekozen
minister-president en burgemeester en het referendum betreft, geldt dat in 1971 ook
voor D66. De christen-democratische kiezers wijken in alle jaren in behoudende
richting van de gemiddelde kiezersvoorkeur af, de aanhang van de VVD schuift
eerder op naar het midden. Opvallend is de positie van de D66-aanhang in 1998.
Slechts de grotere steun aan invoering van een referendum herinnert nog aan het
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algemeen erkende vaderschap van D66 van staatkundige vernieuwingsplannen
meer dan twee decennia geleden. Een rechtstreeks gekozen minister-president is bij
de D66-kiezers thans zelfs minder populair dan bij de gemiddelde kiezer.

Tabel 1.21 Steun voor ideeën over staatkundige vernieuwing in de aanhang van vier partijen;a

kiesgerechtigden en bevolking van 21 jaar en ouder, 1971-1998 (in procentpunten afwijking van het
percentage onder de totale bevolking)

1971 1972 1998b

De minister-president moet rechtstreeks door de kiezers worden
gekozen

PvdA +15 +16 +1
D66 +14 . –12
CDA (ARP, CHU, KVP) –13 –10 – 7
VVD – 9 –11 – 3

Kamerleden dienen per district gekozen te worden
PvdA +8 +4 – 2
D66 – 1 . +2
CDA (ARP, CHU, KVP) – 3 – 2 0
VVD – 4 0 +5

Nederland moet een republiek worden
PvdA +8 + 5 +1
D66 +2 . – 2
CDA (ARP, CHU, KVP) – 6 – 6 – 7
VVD – 7 – 5 +2

De burgemeester moet worden gekozen door de inwoners van de
gemeente

PvdA +10 +13 +1
D66 +15 . +1
CDA (ARP, CHU, KVP) – 9 –15 –11
VVD –12 – 2 0

Over sommige, voor ons land belangrijke beslissingen moet door de
kiezers zelf worden gestemd, het zogenoemde referendum (1971:
zonder 'sommige')

PvdA +10 +1 +1
D66 +9 . +6
CDA (ARP, CHU, KVP) –12 –10 –10
VVD 0 – 6 +3
De partijaanhangen worden in 1971 onderscheiden met stemvoornemens voor de dana

aanstaande Kamerverkiezingen, in 1972 met het gerapporteerd stemgedrag bij de zojuist
gehouden Kamerverkiezingen en in 1998 met de 'partij waarop men zou gaan stemmen als er nu
Kamerverkiezingen zouden zijn' . 
= minder dan 100 respondenten.b

Bron: SKON (NKO'71 en '72); SCP (CV'98)

Over de hele linie is de polarisatie over de hervormingsvoorstellen in 1998 geringer
dan in het begin van de jaren zeventig. Met name over de invoering van het
referendum is inmiddels ook al lang gedelibereerd (voor tussenstanden: SCP 1990:
364-366; SCP 1992:498-500). Het voorstel voor een correctief referendum dat op
26 mei jl. in de eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid heeft gehaald,
sloot naar zijn aard een manipulatief gebruik uit (er zou slechts kunnen worden
gestemd over een aangenomen wetsvoorstel) en de te nemen barrières (eerst 40.000
handtekeningen, dan 600.000 en tot de stemmen van minimaal 3,5 miljoen kiezers)
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maakten een inflatoir gebruik van het middel niet zo waarschijnlijk. In de meeste
ons omringende landen zijn mogelijkheden tot nationale volksraadpleging met
succes ingepast in parlementaire stelsels. Anders dan bij de andere staatkundige
vernieuwingen, waar het gaat om de relatie tussen burgers en politici c.q.
bestuurden en bestuurders, gaat het bij het referendum om een mogelijkheid om in
te spelen op de eerder thematische dan alomvattend ideologische betrokkenheid van
moderne burgers bij de politiek (Andeweg 1997). Ondanks de lastige inpassing van
consultatieve lokale referenda in de reguliere politieke besluitvorming, is een
positieve ervaring met deze volksraadplegingen stellig geweest dat zij een kader en
stimulans boden voor de politieke meningsvorming in de maatschappij. Gezien de
zorgen van politici over een tanende politieke betrokkenheid van burgers en de
brede steun van die burgers voor de introductie van enige vorm van directe
volksraadpleging, is het jammer dat het correctieve referendum voorlopig slechts
een raadgevend karakter lijkt te krijgen.

1.5 Nederland in Europa

In de vorige Sociale en Culturele Verkenningen is voor het eerst een paragraaf met
deze titel opgenomen om telkens een of meer actuele kwesties in de publieke opinie
in Nederland in een vergelijkend Europees perspectief te plaatsen met gegevens uit
de Eurobarometers of andere databestanden. Vorig jaar werd aandacht besteed aan
de verhouding tussen de nationale en Europese politiek, de voortgang van de
Europese integratie en de acceptatie van buitenlanders en minderheden. Dit keer
wordt uitgebreider op één onderwerp ingegaan, namelijk op de verwachtingen die
men heeft van de volgende eeuw. De gegevens betreffen de bevolking van
achttien jaar en ouder. Na een korte presentatie van alle landen van de Europese
unie, gaat het verder om dezelfde zeven landen als in SCV'98: Nederland (NL),
Groot-Brittannië (GB), Denemarken (DK), Duitsland (D), België (B), Frankrijk (F)
en Italië (I).

Er werden in Eurobarometer 49.0 in het voorjaar van 1998 na de mededeling 'We
zijn minder dan twee jaar verwijderd van het jaar 2000' tien verwachtingen
voorgelegd met de vraag: 'Denkend aan de volgende eeuw, bent u het dan eerder
eens of eerder oneens met elk van de volgende uitspraken?' In figuur 1.7 zijn de
reacties weergegeven op de uitspraak 'In de 21e eeuw zal het slechter gaan dan in
deze eeuw', geordend naar toenemende instemming.
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Figuur 1.7 Instemming met de uitspraak 'In de 21e eeuw zal het slechter gaan dan in deze eeuw';
bevolking van 18 jaar en ouder in landen van de Europese Unie (gewogen resultaten)

Bron: EC (1998b)

De Spanjaarden tonen zich het meest optimistisch in hun toekomstverwachting, de
Luxemburgers het meest pessimistisch. Nederland zit in de top van optimistische
landen samen met de Scandinavische landen, Italië, Noord-Ierland en de Ierse
republiek. Dezelfde uitspraak werd ook enkele maanden eerder, in Eurobarometer
48 van oktober/november 1997, aan steekproeven in de Europese landen voorge-
legd. Afgaande op het verslag van dat onderzoek (EC 1998a) waren de uitslagen
zeer vergelijkbaar, zij het dat Nederlanders wat minder positief waren over de
toekomst.
Voor de aangekondigde landenselectie wordt cijfermatig in tabel 1.22 voor 1998 de
instemming vermeld met de zojuist behandelde negatieve toekomstverwachting en
met nog negen andere verwachtingen van de volgende eeuw.
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Tabel 1.22 Instemming met verwachtingen voor de volgende eeuw (% 'eerder eens'), bevolking van
18 jaar en ouder, 1997

In de 21e eeuw ... NL GB DK D B F I
zal het slechter gaan dan in deze eeuw 25 31 25 44 49 43 28
zal onze manier van leven aanzienlijk veranderen 74 76 76 74 67 68 62
zal er grote technologische vooruitgang worden
geboekt 82 87 88 85 79 79 78
zal de economische situatie in (Nederland) over het
geheel genomen verbeteren 48 42 50 26 30 40 48
zal de werkloosheid tenminste zo groot zijn als nu het
geval is 57 72 63 79 68 57 58
zullen er nog meer arme mensen zijn en nog meer
mensen die zich in een situatie van sociale uitsluiting
bevinden 58 51 48 69 69 61 45
zal er minder oorlog en minder geweld in de wereld
voorkomen 25 27 30 27 26 34 39
zal het in de (Nederlandse) samenleving steeds
slechter gaan 26 34 20 41 44 38 26
zullen onze kinderen en kleinkinderen een beter leven
hebben dan onze ouders en grootouders hadden 53 55 54 36 35 37 52
komen ernstige ziektes zoals AIDS of kanker niet meer
voor of is het mogelijk ze te genezen 38 66 67 61 62 75 73
Bron: EC (1998b) gewogen uitkomsten

Met uitzondering van de uitspraak dat ons leven aanzienlijk zal veranderen, hebben
de uitspraken duidelijk een positieve of negatieve lading. Het is niet zo dat over de
hele linie Nederland met Denemarken en Italië optimistisch zijn gestemd. In de lijn
met de geringe steun voor de opvatting dat de volgende eeuw slechter zal zijn, is in
de drie landen de opvatting dat het in het eigen land slechter zal gaan weinig
populair. Een beter toekomst van de economie verwacht de helft van de bevolking
in de drie landen en dat is een stuk hoger dan in het Verenigde Duitsland waar
slechts een kwart van de bevolking deze verwachting heeft. Nederland is echter
weinig optimistisch als het gaat om de vraag of er in de volgende eeuw minder
oorlog en geweld zal zijn, en opvallend pessimistisch zijn de Nederlanders in
vergelijking met de andere Europeanen als het gaat om de uitbanning van fatale
ziektes: slechts 38% van de Nederlanders verwacht dat in de volgende eeuw
ernstige ziektes zoals AIDS en kanker niet meer voorkomen of genezen kunnen
worden. In de andere landen heeft meer dan 60% van de bevolking een positieve
verwachting. Deze bevinding spoort met een ander resultaat uit onderzoek van
hetzelfde databestand, namelijk dat Nederlanders minder dan andere volken van
mening zijn dat kanker vermeden kan worden (EC 1998b: 88) Misschien verdraagt
in Nederland een zonnige toekomstverwachting zich beter dan elders met een zeker
defaitisme ten aanzien van ziektes (en in mindere mate oorlog en geweld)? 
Het is verleidelijk om hier uitgebreid in te gaan op nationale patronen in de toe-
komstverwachtingen, maar daarvoor ontbreekt de ruimte. Op basis van zogenoem-
de verkennende factoranalyses zijn drie positieve en vier negatieve toekomstver-
wachtingen  samengevat in een eendimensionaal 'toekomstoptimisme'. In23

tabel 1.23 wordt een gemeenschappelijke meting daarvan gebruikt om de landen te
vergelijken.24
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Tabel 1.23 Optimisme over de toekomst in landen, bevolking van 18 jaar en ouder, 1997

NL GB DK D B F I
gemiddeld optimisme op basis van tien
verwachtingen 17 5 27 –34 –33 – 9 27
significante (p < 0,05) afwijkingen van de
referentiegroep van 35-54-jarige mannen met
middelbaar opleidingsniveau die links noch
rechts zijn:

vrouw –19  9 –22 4  9  4 –12
jonger (18-34 jaar)  9 +18 12 14 11 11 1
ouder (55+) 7 9 9 +15 6 7 1
lager opgeleid (voor 16 jaar van school
gegaan) –24 1 7 –21 –33 16 14
hoger opgeleid (na 19 jaar of studeert nog) +13  8 12 +25 +36 +35 8
links (1-4 op 10-punts links-rechtsschaal) 5 13  6 0  5 +21 +20
rechts (7-10 op 10-punts links-
rechtsschaal) 

Bron: EC (1998b) gewogen uitkomsten

Op de samenvattende maat voor toekomstoptimisme scoren Denemarken en Italië
het hoogst, gevolgd door Nederland. De bevolking van België en Duitsland ziet de
volgende eeuw met het minste vertrouwen tegemoet. Vrouwen zijn onder andere in
Nederland geneigd tot meer pessimisme dan mannen. Leeftijd is zelden van belang,
maar de verschillen onder invloed van opleiding springen in het oog in Nederland
en enkele andere landen. Een hoger opleidingsniveau - in het Eurobarometer-
onderzoek vrij grof geïndiceerd met een langere onderwijsweg - draagt in
Nederland, Duitsland, België en Frankrijk sterk bij tot meer toekomstoptimisme.
Alleen in de zuidelijke landen draagt een linkse opstelling in de politiek bij aan een
zonniger toekomstvisie.

1.6 Publieke opinie over minderheden en discriminatie

Deze paragraaf bevat enige gegevens over de acceptatie van mensen van een ander
ras als naaste buren en de ongelijke behandeling van minderheden in de sfeer van
de arbeid. Wat het laatste betreft, is gevraagd of een promotie naar een buitenlander
of naar een Nederlander moest gaan. Bovendien werd de vraag voorgelegd wie er
door een noodzakelijk ontslag moest worden getroffen. In beide gevallen was het
mogelijk om aan te geven dat er geen verschil mocht worden gemaakt. 
De Nederlanders betonen zich over het algemeen afkerig van discriminatie. In 1998
vindt 73% dat er geen verschil gemaakt mag worden gemaakt bij het ontslag en
78% vindt datzelfde bij de toekenning van een promotie. Voor het wonen liggen de
zaken iets anders. Volgens de gegevens van figuur 1.8 is de terughoudendheid
jegens mensen van een ander ras als naaste buren vrij groot, namelijk 49% in 1998.
Dit percentage is de optelsom van de aanhang voor 'hangt ervan af' (27%), 'minder
prettig' (20%) en 'zou mij er tegen verzetten' (2%). Dit betekent dat in opinieonder-
zoek 51% zonder meer positief staat tegenover de nieuwe 'vreemde' buren. De 49%
die op reserve wijst, is belangrijk hoger dan de percentages die op een neiging tot
ongelijke behandeling wijzen. Dit zou kunnen worden toegeschreven aan een wat
anders geformuleerde vraagstelling. Een vraag over de toewijzing van een leeg-
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staande woning, op dezelfde wijze geformuleerd als de vragen over de arbeid, levert
echter een belangrijk lagere aanhang voor de gelijke behandeling ('het mag geen
verschil maken') op, namelijk 53%. Vooral buitenlanders als buren lijkt dus een
knelpunt te zijn.
Figuur 1.8 geeft eveneens veranderingen sinds 1978 weer. Het valt op dat de
veranderingen bij de drie items ongeveer hetzelfde patroon volgen, zij het dat de
afwijzende houding ten opzichte van vreemde buren aan het begin van de periode,
tussen 1978 en 1979, stijgt. Dit is niet zomaar een fluctuatie. De reserve is volgens
enkele metingen tussen 1966 en 1978 sterk toegenomen. In 1966 koesterde 14%
bezwaren, en in 1975 40%. Het vermoeden ligt voor de hand dat deze groei voort-
komt uit de omstandigheid dat Nederland juist in die periode voor het eerst met een
omvangrijke toestroom van buitenlanders te maken kreeg. Over het algemeen wordt
een stijging van de toestroom in een bepaald jaar gevolgd door een verslechtering
in het oordeel over buitenlanders in het daaropvolgende jaar. Deze regelmatigheid
tekent zich weliswaar vrij vaag af in de gegevens, maar het vermoeden lijkt toch
gewettigd dat het publiek vooral reageert op berichten over de instroom en niet
zozeer op een standcijfer (SCP 1998a: 135).

Figuur 1.8 Gereserveerde houding tegenover mensen van een ander ras als naaste buren en
ongelijke behandeling van buitenlanders, 1978-1998 (in procenten)

Bron: SCP (CV'78-'98)

Wanneer men kijkt naar de laatste jaren, blijkt de houding jegens de minderheden
vanaf 1995 in lichte mate negatiever te worden. In 1995 had 43% een bezwaar
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tegen buren van een ander ras, in 1998 was dat 49%. Bij de niet gepubliceerde
vraag over de woningverdeling verliep de ontwikkeling overeenkomstig. Het
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percentage respondenten dat een woning liever toegekend ziet aan een Nederlands
gezin steeg van 37 naar 45. In 1995 stemde 14% in met het ontslag van een
buitenlander, in 1998 20%. In 1995 moest volgens 14% van de ondervraagden de
promotie naar een Nederlander, in 1998 volgens 18%. Het idee dat steeds meer
buitenlanders, vooral asielzoekers zich in Nederland willen vestigen, terwijl
illegalen proberen om te blijven, zal aan deze ontwikkeling niet vreemd zijn.

De verandering in de houding van de Nederlanders tegenover buren van een ander
ras en in de twee opvattingen over arbeid zijn gedifferentieerd naar subgroepen
(figuur 1.9 en figuur 1.10). Voor het wonen is gekozen voor het criterium
gemeentegrootte, waardoor een respondent 'woonachtig in een grote gemeente van
400.000 of meer inwoners', 'in een gemeente van 100.000 tot 400.000 inwoners' of
'in een kleinere gemeente' is.25

Figuur 1.9 Gereserveere houding tegenover buren van een ander ras naar gemeentegrootte, 1978-
1998 (in procenten)

Bron: SCP (CV'78-'98)

Hoewel minderheden de neiging hebben zich in de grootste steden te vestigen, is de
tegenzin om hen als buren te accepteren in deze gemeenten over het algemeen het
laagst. Aan het begin van de periode is dat anders. Na 1993 lijkt er een verandering
in het algemene beeld op te treden. De tegenzin begint dan boven de weerstand in
de gemeenten van 100.000 tot 400.000 inwoners uit te groeien. In de middelgrote
steden neemt na het midden van de jaren tachtig de weerstand tegen buitenlandse
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buren af. Na 1994 stijgt deze weer. In de kleinere gemeenten is de tegenzin het
hoogst, hoewel het aantal leden van minderheidsgroepen er naar verhouding klein
is. Een duidelijke verklaring is niet voorhanden. Misschien moet men redeneren dat
waar de minderheden het minst aanwezig zijn, de gewenning aan hun
aanwezigheid ook het geringste is.

De verschillen in de neiging tot ongelijke behandeling op het terrein van de arbeid
zijn bekeken in samenhang met het beroepsniveau van de respondent (zie noot 5).
De verschillen zijn in het begin van de onderzochte periode beperkt, maar na
verloop van tijd is er meer differentiatie. Het oordeel van degenen met het laagste
beroepsniveau valt het meest negatief uit voor de minderheden.  De opvattingen26

van personen op hoger en middelbaar beroepsniveau ontlopen elkaar na 1983 niet
zoveel (figuur 1.10 en figuur 1.11). Dit resultaat is begrijpelijk. Een laag beroeps-
niveau impliceert niet alleen een laag opleidingsniveau, waarmee doorgaans een
minder gunstig oordeel over minderheden samengaat, maar ook concurrentie van
de buitenlanders bij het verkrijgen van werk.

Figuur 1.10 Ontslag voor de buitenlander, naar beroepsniveau, 1979-1998 (in procenten)

Bron: SCP (CV'78-'98)
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Figuur 1.11 Promotie voor de Nederlander, naar beroepsniveau, alleen voor werkenden, 1979-1998
(in procenten)

Bron: SCP (CV'78-'98)

Ter afsluiting van deze paragraaf worden enkele resultaten uit het International
Social Survey Programme (ISSP) van 1995 vermeld. Tabel 1.24 geeft de opvatting
over immigranten weer. Dragen zij bij aan de stijging van de criminaliteit? Nemen
zij schaarse banen in beslag? Leveren zij een bijdrage aan de economie? Ten slotte,
zorgen zij ervoor dat de samenleving zich meer openstelt voor de bijdrage van
andere culturen? Deze meningen zijn gecodeerd in de richting van 'negatief voor
buitenlanders'. De West-Europese landen uit het survey zijn vermeld. Verder zijn
twee grote Oost-Europese landen opgenomen, die nauwe banden met West-Europa
hebben onderhouden. Ter vergelijking hebben de USA, Japan en Rusland een plaats
in de tabellen gekregen. De scores van alle landen zijn verminderd met het
gemiddelde van West-Europa. Verschillen van 5% of meer, hetzij boven, hetzij
onder het West-Europees gemiddelde, zijn gewaardeerd met een plus- of een
minteken. De kleinere verschillen zijn op nul gesteld.
In West-Europa wordt de gedachte dat minderheden één van de bronnen van
criminaliteit zijn, vaak onderschreven. Het algemeen gemiddelde is het hoogste uit
de rij, namelijk 46%. De opvatting dat buitenlanders schaarse banen bezetten ten
koste van autochtonen, en dat zij helemaal niets aan de economie bijdragen, wordt
minder vaak gesteund. Dat buitenlanders de cultuur in gunstige zin internationali-
seren, wordt in ruime meerderheid onderschreven. Volgens slechts 19% ontbreekt
deze invloed. Nederland onderscheidt zich vrijwel niet van het West-Europese
beeld. De Nederlanders zijn alleen minder geneigd de oorzaak van de criminaliteit
bij de buitenlanders te zoeken.
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Consequent negatieve beeldvorming komt in de West-Europese landen niet voor.
Dat is wel het geval in Rusland en in Hongarije, waar alle vier scores hoger dan het
West-Europees gemiddelde zijn. De Polen scoren bij de misdaad en de concurrentie
om het werk hoger dan gemiddeld. De Japanners wijzen vooral de misdadigheid als
knelpunt aan. De Amerikanen doen dit in mindere mate, maar zij vinden vaker dat
buitenlanders werk in beslag nemen.

Tabel 1.24 Opvattingen over immigranten in een aantal landen, 1995, (in verschillen van het West-
Europees gemiddelde )a

doen misdaad bezetten economie bijdrage aan
stijgen schaarse banen ontbreekt cultuur ontbreekt

bijdrage aan de

West-Europees gemiddelde
(in %) 46 34 38 19

Japan + – – o

USA – + o o

Noorwegen + – + o
Zweden + – o –
Ierland – o – –
Groot-Brittannië – + o o
Nederland – o o o
Duitsland + o – o
Oostenrijk + o – +
Italië + o + +
Spanje – + o o

Hongarije + + + +
Polen + + o o

Rusland + + + +
Plusteken: meer dan 5% boven West-Europees gemiddelde. Minteken: meer dan 5% ondera

West-Europees gemiddelde. o: tussen 5% boven en 5% onder West-Europees gemiddelde.
Voor de cijfers zij verwezen naar tabellen B1.3 en B1.4.

Bron SCP (ISSP'95)

Het International Social Survey Programme (ISSP) 1995 bevat enige gegevens over
de gewenste mate van assimilatie door buitenlanders. Men zou kunnen zeggen dat
het gaat om het recht op de handhaving van de eigen minderheidscultuur tegenover
de wens minderheden in de omringende samenleving op te laten gaan. De mate
waarin de bevolkingen hun minderheden 'culturele rechten' toekennen, is nagegaan
door een reactie te vragen op de stelling dat men ook zonder alle tradities en
gewoonten van een land te kennen, een goed burger van dat land kan zijn. Verder
is gevraagd in hoeverre men vond dat de overheid minderheden moet helpen om
hun eigen cultuur te handhaven. Ten slotte werd de vraag voorgelegd wat het beste
voor de samenleving is: dat diverse minderheden hun eigen cultuur behouden of dat
zij voor het heil van de samenleving in de dominante cultuur moeten opgaan? De
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resultaten zijn vermeld in tabel 1.25. 
Nogal wat West-Europeanen gaat de uitspraak dat een goede burger alle gewoonten
en tradities moet kennen, te ver. Het West-Europees gemiddelde is 28%. Daarnaast
onderschrijven hogere percentages - gemiddeld 46% in west-Europa - beschermend
beleid voor de culturen van minderheden. De gedachte dat culturele verscheiden-
heid goed is voor een samenleving, ondervindt ook relatief veel steun (43%).
Hoewel het aantal voorstanders van assimilatie vrij groot is, is er over het algemeen
toch een zekere welwillendheid jegens 'het andere'.
De beide Scandinavische landen én Nederland kennen de minderheden minder dan
gemiddeld 'culturele rechten' toe. Hetzelfde kan gezegd worden van Groot-Brittan-
nië. In 1995 stelt men in deze landen meer dan gemiddeld prijs op assimilatie. In
Nederland heeft de nadruk op het behoud van eigen taal en cultuur tot op zekere
hoogte plaatsgemaakt voor het propageren van inburgering (SCP 1998a: 149-150).
Iets van deze ontwikkeling is terug te vinden in een internationale vergelijking.
Nederland lijkt overigens niet uniek te zijn in zijn standpunt.
Tegenover de zojuist genoemde groep van landen staan Ierland, Italië en Spanje die
minder veeleisend zijn op het gebied van de assimilatie. Duitsland hoort hier ook
wel bij, maar daar ziet men in de bescherming van vreemde culturen in mindere
mate een staatszaak.27

Tabel 1.25 Opvattingen over de 'culturele rechten' van minderheden in een aantal landen (in
verschillen van het West-Europees gemiddelde)a

ook zonder assimilatie steun voor cultuur eigen tradities
goed burger minderheden minderheden goed

Japan o + +

USA + – o

Noorwegen – – –
Zweden – – –
Ierland + + o
Groot-Brittannië o – –
Nederland – – –
Duitsland + – +
Oostenrijk o – o
Italië + + –
Spanje + + +

Hongarije o + +
Polen – + +

Rusland o + +

W e s t - E u r o p e e s
gemiddelde 28 46 43
+ = meer dan 5% boven West-Europees gemiddelde.
– = meer dan 5% onder West-Europees gemiddelde.
o = tussen 5% boven en 5% onder West-Europees gemiddelde.

Bron: SCP (ISSP'95)
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Het is opvallend dat de respondenten in de twee Oost-Europese landen en in
Rusland minder gunstig over migranten denken, maar minderheidsculturen wel
rechten toekennen. Het begrip minderheid betekent in deze gebieden waarschijnlijk
iets anders dan in West-Europa. In West-Europa gaat het om recent gearriveerde
migranten, die moeilijk in de samenleving opgenomen kunnen worden zonder dat
zij de taal en cultuur van het ontvangende land kennen. In Oost-Europa - en
vanzelfsprekend in Spanje - heeft het begrip betrekking op groepen die van
generatie op generatie in het land gevestigd zijn. Er is een evenwicht tussen de
dominante en de minderheidscultuur ontstaan. De overheden zijn geneigd minder-
heidsculturen te ondersteunen.
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Het SCP houdt zijn onderzoeken naar Culturele veranderingen in Nederland (CV) in het laatste1

kwartaal van het jaar.
Conjunctuurbericht Januari 1999, persbericht van het CBS, dd. 28 januari 1999.2

De gegevens van 1998 zijn ontleend aan onderzoek naar consumentenvertrouwen van het CBS. Hoewel3

de enquêtevragen van beide instellingen verschillend zijn geformuleerd - zo heeft de SCP-vraag drie
antwoordmogelijkheden en de CBS-vraag vijf - sluiten de resultaten vrij goed bij elkaar aan. Volgens
het CBS vond in 1997 gemiddeld 22% dat de werkloosheid de komende 12 maanden toe zou nemen,
37% vond dat zij gelijk zou blijven en 41% verwachtte daling. Volgens het SCP ging het om stijging
22%, gelijk blijven 32% en daling 45%.
Anders dan in Sociale en Culturele Verkenningen 1998 is de figuur met de uitkeringen in twee delen4

gesplitst om de leesbaarheid te bevorderen.
Het opleidingsniveau, het beroepsniveau en het inkomensniveau werden gehercodeerd in drie groepen5

(laag, midden en hoog). Daarna werden de gegevens opgeteld. De resulterende score werd daarna in
vier groepen verdeeld. Respondenten die op de drie gegevens tezamen meer dan één ontbrekende
waarde hadden, werden buiten beschouwing gelaten. In 1998 konden 115 personen niet geklasseerd
worden. In 1997 waren dat er 136.
Het gegeven sociaal-economische status werd samengesteld uit het opleidingsniveau, het niveau van het
huidige of vroegere beroep en de hoogte van het brutogezinsinkomen. In de laagste statusgroep vallen
een lage opleiding, een handarbeidersberoep of een laag geklasseerde administratieve functie en een
laag gezinsinkomen samen 
Resultaten van regressieanalyse met de opvattingen over de economie als afhankelijken en opleiding,6

beroep en inkomen als predictoren.
Beschouwt U zichzelf als links of als rechts? Antwoorden: zeer links, gematigd links, geen van beide,7

gematigd rechts, zeer rechts.
De aantallen respondenten waarmee de SP en de kleine christelijke partijen in de steekproef van CV'988

zijn vertegenwoordigd, zijn klein. Zij zijn echter nog statistisch werkbaar. 60 personen waren aanhanger
van de SP, 98 waren aanhanger van de kleine christelijke partijen. De overige aantallen respondenten
waren als volgt: GroenLinks: 174; PvdA: 503; D66: 146; CDA: 284; VVD: 370; wil niet zeggen, weet
het (nog) niet: 468; N totaal: 2.103.
De aanhang van de SP, bijvoorbeeld, vindt voor 67% dat het ziekengeld hoog genoeg is. Het9

gemiddelde oordeel is 76%. De SP bevindt zich dus 9% onder het gemiddelde. Doordat het gemiddelde
over de partijen berekend is, werd het verschil in het aantal aanhangers in de steekproef geneutraliseerd.
Elke partij weegt dus even zwaar. Ten slotte werden de afwijkingen per partij gesommeerd. Op deze
manier is de positie van politieke partijen ten aanzien van de uitkeringen, alle tezamen en elk
afzonderlijk, snel te zien.
De respondenten plaatsten zestien doeleinden in een rangorde. Van de doeleinden waren er twaalf10

afkomstig uit Ingleharts uitgebreide postmaterialisme schaal; de doeleinden met betrekking tot milieu,
werkloosheid, sociale zekerheid en allochtonen werden toegevoegd door Middendorp. Respondenten die
minder dan het totaal van zestien doeleinden in de rangordening onderbrachten, zijn van de berekening
uitgesloten. Sinds met ingang van 1998 het hele onderzoek computergestuurd wordt gehouden, doen
onvolledige rangordeningen zich overigens niet meer voor. De percentages zijn die van de plaatsingen
bij de eerste vijf prioriteiten; 64% van de respondenten plaatste dus in 1998 de bestrijding van misdaad
bij de vijf belangrijkste doelen.
De CBS-vraagstelling luidde als volgt: 'Vervolgens zou ik U willen vragen wat U de belangrijkste11

problemen in ons land vindt?'
Het lijkt verantwoord deze formuleringen grotendeels aan elkaar gelijk te stellen. Het SCP legt de12

mensen zestien, vooraf bepaalde problemen voor met de vraag om die te rangordenen. De vraag is dus
'gesloten'. Twee of meer problemen mogen niet op dezelfde plaats in de rangorde terecht komen. Er is
dus per probleem slechts één antwoord mogelijk. Het CBS gebruikt geen voorgecodeerde lijst van
problemen. De vraag is dus 'open' gesteld. Er kunnen bijgevolg andere problemen naar voren komen
dan die welke zijn opgenomen in de lijst van het SCP. Bovendien mag het publiek in het CBS-
onderzoek meer dan een probleem als het belangrijkste noemen. 
Er is gebruikt gemaakt van variantieanalyse.13

Er was sprake van drie antwoordmogelijkheden: te veel aan gedaan (code 1), genoeg aan gedaan (code14

2) en te weinig aan gedaan (code 3). Deze driedeling werd getransformeerd tot een verdeling met het
bereik 1-10, dezelfde schaal als die van de rapportcijfers. Door deze transformatie kreeg de

Noten
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oorspronkelijke code 2 de waarde 6. 
U heeft zojuist van een aantal onderdelen van het regeringsbeleid gezegd of er naar Uw mening te veel,15

juist genoeg of te weinig aan werd gedaan. Als U die onderdelen overziet, hoe luidt Uw oordeel dan in
het algemeen? Antwoorden: te veel, juist genoeg, te weinig, weet niet.
Vanzelfsprekend betekent 'Te weinig' dat de regering meer beleid moet gaan voeren. 'Juist genoeg'16

betekent dat het beleid hetzelfde blijft en 'Te veel' wil zeggen dat de regering minder gaat doen. Meer
beleid zou kunnen betekenen dat de Nederlanders ook meer belasting gaan betalen. Als de regering
evenveel blijft doen, zou dat betekenen dat de belastingen gelijk blijven. Als de regering minder gaat
doen, zouden de belastingen omlaag kunnen. Als U dit bedenkt, hoe luidt dan over het algemeen Uw
oordeel. Antwoorden: dan zeg ik te veel, dan zeg ik juist genoeg, dan zeg ik te weinig, weet niet.
192 ondervraagden konden niet worden ondergebracht, omdat zij op een van beide of op beide17

meningsvragen geen antwoord gaven.
In deze en de volgende paragrafen wordt, tenzij anders vermeld, gerapporteerd over de bevolking van18

achttien jaar en ouder, waarbij het geringe aantal ondervraagden zonder geldige antwoorden op
enquêtevragen buiten beschouwing blijft. 
In Nederland wordt tegenwoordig geen sekseverschil meer gevonden of eerder een hogere opkomstkans19

voor vrouwen, al of niet na correctie voor andere kenmerken. Na correctie op sociaal-economische
statusverschillen vinden Van Egmond et al. (1998) in een combinatie van nationale kiezersonderzoeken
in de periode 1971-1996 een grotere kans op opkomst bij vrouwen. Uit dat onderzoek komt overigens
ook naar voren dat het belang van sociaal-demografische kenmerken geen constante is. Zo lijkt een
lagere opkomst van jongeren en lager opgeleiden zich sterker te manifesteren als verkiezingen kort op
elkaar volgen.
Dat is gedaan met de methode en met dezelfde statistische criteria die eerder zijn gebruikt om20

bevolkingsgroepen naar de deelname aan vrijwilligerswerk te onderscheiden (Dekker 1999: 175-179):
exhaustive CHAID, opdelingen bij p (likelihood ratio chi ) <0,01 met Bonferroni correctie. De2

'onbekend en anders'-categorieën uit tabel 1.18 deden wel mee in de analyse, maar werden voor de
presentatie afgesplitst en blijven onvermeld m.u.v. de substantiële groep met onbekend inkomen. 
Blijkens figuur 1.6 zijn binnen de groep lager opgeleide (incidentele en frequente) kerkgangers21

onkerkelijken het minst opkomstgeneigd (70% tegenover 85% bij de katholieke en 90% bij de
protestante kerkgangers). 'Onkerkelijke kerkgangers' zijn overigens geen verwaarloosbaar kleine groep.
Bij de in de figuur opgenomen subcategorie van lager opgeleiden gaat het om 240 respondenten. 
De opvattingen werden in het NKO'98 voorgelegd naast situaties waarin de persoonlijke bereidheid om22

zich al of niet moeite te getroosten om te gaan stemmen, wordt gecombineerd met een hoge of lage
opkomst van de rest van de bevolking. Uit de voorkeursordeningen van deze situaties blijkt ook dat het
gaan stemmen een sterke norm is. Er is sterke voorkeur voor een hoge opkomst, maar zelf gaan
stemmen terwijl de rest het niet doet, heeft veelal wel de voorkeur boven een hoge opkomst waaraan
men zelf geen bijdrage heeft geleverd. Zie Pellikaan en Aarts (1999) voor een analyse van deze
gegevens in de geest van de rationelekeuzetheorie en een gepaster vocabulaire van dilemma' s en
paradoxen.
De verwachtingen in de 21e eeuw zal onze manier van leven aanzienlijk veranderen', 'in de 21e eeuw23

zal er grote technologische vooruitgang worden geboekt' en 'komen ernstige ziektes, zoals AIDS en
kanker niet meer voor of is het mogelijk ze te genezen' zijn buiten beschouwing gebleven.
Van de totale variantie van de zeven gedichotomiseerde verwachtingen wordt tussen de 32%24

(Denemarken en Nederland) tot 44% (Frankrijk) verklaard door de eerste principale component. Met
uitzondering van de uitspraak over werkloosheid in Groot-Brittannië, zijn de ladingen voortdurend 0,40
of groter. De patronen van ladingen vertonen verder een grote gelijkenis en daarom is de analyse
herhaald voor alle landen samen (met een gelijke inbreng per land). De eerste principale component
(verklaarde variantie 37%) komt weer goed overeen met de nationale componenten en de scores (x 100)
op deze component kunnen daarom worden gebruikt voor vergelijkingen tussen de landen.
In het onderzoek van 1978 was het gegeven gemeentegrootte niet opgenomen.25

Het jaar 1978 is weggelaten in de figuren omdat de celvullingen voor het hoogste niveau te gering26

waren.
In dit geval is de score van Duitsland beïnvloed door het resultaat voor Oost-Duitsland, waar men27

welwillend tegenover minderheidsculturen staat.
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Bijlage bij hoofdstuk 1

Tabel B1.1 Het rapportcijfer voor een aantal beleidsonderdelen is onvoldoende, 1994-1998 (in
procenten)

1994 1995 1996 1997 1998
werkgelegenheid 57 41 36 26 16
orde handhaven 54 45 42 49 53
z o r g :  be jaa rden ,
ziekenhuizen 47 41 42 54 56
sociale zekerheid 42 30 40 30 29
milieu 40 33 31 32 32
cultuur: concert, toneel 31 21 23 21 22
algemeen vormend
onderwijs 29 23 21 21 27
beroepsonderwijs 29 23 20 21 24
vrije tijd: sport 27 21 21 20 20
kosten levensonderhoud 32 36 27 26
leefbaarheid grote steden 37 37 35 41
opvang buitenlanders 29 29 34 44
Bron: SCP (CV'94-'98) 

Tabel B1.2 Het rapportcijfer voor een aantal beleidsonderdelen is voldoende, 1994-1998 (in
procenten)

1994 1995 1996 1997 1998
werkgelegenheid 29 38 36 35 30
orde handhaven 27 34 32 31 30
z o r g :  be jaa rden ,
ziekenhuizen 32 32 34 27 28
sociale zekerheid 31 35 33 35 35
milieu 34 34 37 37 34
cultuur: concert, toneel 35 38 42 41 36
algemeen vormend
onderwijs 31 32 34 34 32
beroepsonderwijs 30 31 35 31 29
vrije tijd: sport 35 35 36 33 37
kosten levensonderhoud 38 37 41 37
leefbaarheid grote steden 38 40 38 35
opvang buitenlanders 32 34 33 26
Bron: SCP (CV'94-'98) 
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Tabel B1.3 Opvattingen over immigranten in een aantal landen, 1995, (in procenten)

doen misdaad bezetten bijdrage aan de bijdrage aan de
stijgen schaarse banen economie cultuur ontbreekt

ontbreekt
Japan 65 15 23 20

USA 33 48 33 16

Noorwegen 69 20 51 21
Zweden 59 16 38 12
Ierland 13 38 21 10
Groot Brittannië 26 50 39 18
Nederland 37 28 38 17
Duitsland 59 35 31 17
Oostenrijk 63 38 26 25
Italië 64 37 59 38
Spanje 28 45 38 18

Hongarije 74 63 64 54
Polen 75 59 34 18

Rusland 63 54 53 41

West-Europa gemiddelde 46 34 38 20
Bron: SCV (ISSP'95)

Tabel B1.4 Opvattingen over de 'culturele rechten' van minderheden in een aantal landen (in
procenten)

ook zonder assimilatie steun voor cultuur eigen tradities
goed burger minderheden minderheden goed

Japan 29 60 85

USA 42 17 42

Noorwegen 16 20 25
Zweden 18 20 19
Ierland 44 52 40
Groot Brittannië 25 16 20
Nederland 21 21 29
Duitsland 41 41 53
Oostenrijk 25 40 43
Italië 36 61 37
Spanje 35 59 52

Hongarije 26 77 61
Polen 24 71 53

Rusland 29 75 82

West-Europa gemiddelde 28 46 43
Bron: SCP (ISSP'95)
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C De sociale staat van Nederland is sedert 1994 verbeterd, mede dankzij de
voortdurende economische groei. Tot nu toe achterblijvende groepen
profiteren ook van de gunstige ontwikkeling.

C Het opleidingsniveau van de bevolking (15-64 jaar) stijgt nog steeds. Het
gemiddelde aantal jaren genoten opleiding is inmiddels twaalf.

C Ruim 90% van de gediplomeerden uit het voortgezet onderwijs kiest voor
vervolgonderwijs. De deelname aan het middelbaar beroepsonderwijs loopt
wat terug; het hoger beroepsonderwijs blijft de sterkste groeier en het aantal
studenten in het wetenschappelijk onderwijs stijgt ook weer. 

C De deelnameproblemen concentreren zich bij allochtone kinderen en
kinderen van laagopgeleide autochtone ouders. Hun prestaties blijven achter
en zij haken eerder af. 

C Het aantal kinderen in het speciaal (basis)onderwijs stabiliseert zich. Het
voortgezet speciaal onderwijs groeit mede vanwege het toenemend aantal
allochtone kinderen. 

C Het aantal banen is sedert 1995 met 670.000 (11%) gestegen. Het aantal
uitkeringsgerechtigden per 100 werkenden daalde van 71 naar 62. 

C Alle sociale groepen hebben van de gunstige werkgelegenheidsontwikkeling
geprofiteerd, de gehuwde en samenwonende vrouwen nog het meest. Verder
stijgt de arbeidsparticipatie van 50-plussers, zowel van mannen als vooral
van vrouwen.

C Het aandeel mensen van 15 jaar en ouder dat gedurende het gehele jaar een
inkomen heeft, is sedert 1990 met 6% gestegen en bedraagt in 1997 ruim
76%. Het gemiddelde (gestandaardiseerd besteedbaar) huishoudensinkomen
is tussen 1990 en 1997 met 2% toegenomen tot 33.600 gulden.
Eenoudergezinnen zijn achtergebleven.

C De maatschappelijke achterstand, gemeten aan de hand van onderwijsni-
veau, arbeidsdeelname en inkomen, loopt terug.

C De verschillen in leefsituatie tussen de Nederlandse bevolking lopen langs
de lijnen van leeftijd, opleiding en inkomen. Personen in de hoogste
huishoudensinkomenscategorie scoren het hoogst en 75-plussers het laagst.
Gepensioneerden lopen hun achterstand enigermate in. 

2  LEEFSITUATIE

2.1 Twee indices

In dit hoofdstuk wordt de leefsituatie van de Nederlandse bevolking beschreven.
Om de leefsituatie in de tijd te kunnen meten, heeft het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) in 1974 een maatstaf, de leefsituatie-index, ontwikkeld. Deze
omvat acht aspecten, zoals gezondheid, huisvesting, mobiliteit, bezit van duurzame
consumptiegoederen en diverse vormen van maatschappelijke participatie. Deze
index is gebaseerd op het leefsituatieonderzoek (LSO) van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). De opzet van dit onderzoek is medio jaren negentig
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gewijzigd en de index is aangepast aan de gewijzigde maatschappelijke omstandig-
heden. De meest recente gegevens zijn van 1997. Hierover is vorig jaar gerappor-
teerd in de Sociale en Culturele Verkenningen 1998. Dit jaar worden enkele
aanvullende analyses gepresenteerd. Voorafgaand aan de paragraaf over de leef-
situatie-index worden zo actueel mogelijke cijfers gegeven over het onderwijs-
niveau, de arbeidsparticipatie en de inkomensontwikkeling en worden de ontwik-
kelingen in de tijd gevolgd. Onderwijs, arbeid en inkomen zijn cruciale maatschap-
pelijke hulpbronnen voor burgers om vorm te geven aan hun leven. Het ontbreken
of in onvoldoende mate aanwezig zijn ervan leidt tot maatschappelijke achterstand. 

In deze SCV wordt een eenvoudige index voor maatschappelijke achterstand
geïntroduceerd. De gekozen indicatoren zijn sociaal-economische kenmerken, die
in het algemeen belangrijke determinanten zijn voor maatschappelijke problemen
en een slechte leefsituatie. Wanneer burgers tegelijkertijd een lage opleiding, een
laag inkomen en een slechte arbeidsmarktpositie hebben, verkeren zij in een
situatie van maatschappelijke achterstand. De maatschappelijke achterstand in de
Nederlandse samenleving neemt af, wanneer meer burgers over de minimaal
vereiste maatschappelijke hulpbronnen beschikken. Deze index is een goede
maatstaf om het succes te meten van het overheidsbeleid dat gericht is op de
bestrijding van maatschappelijke achterstand. Met name in de laatste vijf jaar heeft
de overheid geïnvesteerd in het onderwijsachterstandsbeleid, de bestrijding van de
(langdurige) werkloosheid en het armoedebeleid. Vanwege wijzigingen in de
vraagstelling van het genoemde onderzoek op het terrein van onderwijs zit er
helaas een breuk in de tijdreeks van de scores voor maatschappelijke achterstand. 

2.2 Onderwijs

2.2.1 Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau van de Nederlandse volwassen bevolking stijgt gestaag.
Oudere, overwegend laagopgeleide generaties worden geleidelijk vervangen door
jongere met een in doorsnee veel hoger opleidingsniveau. De stijging van het
opleidingsniveau van de bevolking is af te lezen uit tabel 2.1, die overigens alleen
betrekking heeft op de bevolking van 15-64 jaar. Was begin jaren zeventig nog niet
een op de tien volwassenen hoger opgeleid, het moment is nu niet meer ver dat een
kwart van de 15-64-jarigen ten minste een hbo-diploma op zak heeft. Aan de
andere kant is het percentage volwassenen met uitsluitend basisonderwijs sterk
teruggelopen: in 1974 had een op de drie 15-64-jarigen niet meer dan basisonder-
wijs afgerond, nog geen vijfentwintig jaar later is dat nog maar een op de acht. 

De stijging van het opleidingsniveau is ook af te lezen aan de toename van het
gemiddelde aantal jaren opleiding. Met de stijging van het opleidingspeil is de
ongelijkheid van de verdeling van opleiding in de bevolking, dat wil zeggen de
mate waarin 'opleidingskapitaal' geconcentreerd is bij weinigen, geleidelijk aan
afgenomen. Dat is af te lezen aan het verloop van de Gini-index in de laatste regel
van tabel 2.1. Omdat de opleidingsverdeling aan de bovenkant begrensd is, in



57

tegenstelling tot bijvoorbeeld de inkomensverdeling, heeft de stijging van het
opleidingspeil geleid tot een meer gelijke verdeling. 

 
Tabel 2.1 Opleidingsniveau van de bevolking  van 15-64 jaar, 1974-1997 (in procenten)a

1974 1981 1985 1990 1995 1997
basisniveau 33 27 23 18 14 13
lbo/mavo 33 31 31 28 25 24
havo/vwo/mbo 26 31 33 37 40 41
hbo 6 9 10 12 14 15
wo 2 3 3 5 6 7
totaal 100 100 100 100 100 100

gemiddeld aantal jaren
opleiding 9,7 10,3 10,7 11,3 11,7 12,0b

Gini-index 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16

Bevolking exclusief scholieren/studenten.a

De opleidingsniveau is aan de hand van de nominale cursusduur als volgt omgerekend naarb

jaren onderwijs: basisniveau = 6 jaar, lbo = 9 jaar, mavo = 10 jaar, havo/vwo = 12 jaar, mbo =
13 jaar, hbo =16 jaar, 
wo = 18 jaar (zie ook SCP 1992).

Bron: SCP (1992); CBS (EBB'95, '97) SCP-bewerking

Opleiding is een belangrijke maatschappelijke hulpbron en de stijging van het
opleidingsniveau van de bevolking is dan ook een belangwekkende ontwikkeling.
Toch is er reden voor enige relativering van de betekenis van deze stijging. Voor de
leden van oudere generaties was een voortgezette opleiding eerder uitzondering dan
regel. Velen van hen hadden wel de benodigde aanleg en capaciteiten maar
staakten de schoolopleiding nadat aan de leerplicht was voldaan, bijvoorbeeld
omdat een voortgezette opleiding om financiële redenen niet haalbaar was. Onder
lager opgeleiden van oudere generaties zal daarom een aanzienlijke hoeveelheid
verborgen talent zijn te vinden. Ondanks het gebrek aan verdere scholing zal dat
talent toch ten dele tot ontplooiing zijn gekomen, bijvoorbeeld door ervaring
opgedaan op de arbeidsmarkt. Door louter af te gaan op de verdeling naar behaald
opleidingsniveau van oudere generaties worden hun capaciteiten waarschijnlijk
onderschat. Voor de leden van recente generaties met niet meer dan basisonderwijs
zal dat veel minder het geval zijn. Voor hen was een vervolgopleiding min of meer
de norm en de kans op verborgen talent onder recente lichtingen lager opgeleiden
moet daarom veel lager worden ingeschat. Lager opgeleiden van allochtone
herkomst vormen daarop waarschijnlijk een uitzondering. 

De stijging van het opleidingsniveau van generatie op generatie is zichtbaar
gemaakt in figuur 2.1 waarin het niveau behaald door de cohorten geboren tussen
1921 en 1970 is afgebeeld. Het opleidingsniveau is uitgedrukt in jaren onderwijs.
Er is onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Cohorten geboren na 1970
zijn buiten beschouwing gebleven omdat zij de schoolloopbaan nog niet volledig
hebben afgesloten.
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Zichtbaar is dat elk volgend geboortecohort een hoger opleidingsniveau heeft
bereikt dan het voorgaande. De stijging is bij de vrouwen veel sterker dan bij de
mannen en bij het jongste cohort is de achterstand van vrouwen, die bij de cohorten
geboren in de jaren twintig nog in de orde van twee jaar lag, inmiddels omgeslagen
in een lichte voorsprong. 

Figuur 2.1 Gemiddeld aantal jaren  opleiding en ongelijkheid van de opleidingsverdeling (Gini-a

index), naar geboortecohort, volwassenen geboren tussen 1921 en 1970

Zie noot b tabel 2.1.a

Bron: CBS (EBB'96 en '97) SCP-bewerking

Het verloop van de Gini-index maakt duidelijk dat de stijging van het opleidings-
niveau gepaard is gegaan met een afname van de ongelijkheid. Door de stijgende
onderwijsdeelname raakt kennis bij elk volgend geboortecohort gelijkmatiger
gespreid.

In de jongste groep volwassenen is een opleiding op niet meer dan basisniveau een
uitzondering aan het worden; blijkens CBS-cijfers heeft 7% van de 25-34-jarigen
alleen basisonderwijs, terwijl het aandeel onder de 65-74-jarigen nog 33%
bedraagt. Ouderen zijn dan ook sterk vertegenwoordigd onder laagopgeleiden. Van
alle laagopgeleiden tussen 15 en 75 jaar oud is 46% 55 jaar of ouder.
Daarnaast zijn veel lager opgeleiden te vinden onder sommige groepen alloch-
tonen. Zes op de tien Turken en Marokkanen heeft slechts basisonderwijs gevolgd
(tabel 2.2). Ook allochtonen afkomstig uit andere landen rond de Middellandse Zee
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en Surinamers en Antillianen hebben een achterstand op autochtonen, maar hun
situatie is veel minder ongunstig dan van Turken en Marokkanen.
 

Tabel 2.2 Bevolking  van 15-74 jaar naar opleidingsniveau en herkomst,  1997 (in procenten)a b

autochtonen Turken Marokkanen overig Surinamers en totaal
Middellandse Antillianen

Zee
basisniveau 14 60 63 24 24 15
lbo/mavo 25 19 18 31 30 25
havo/vwo/mbo 41 18 15 30 31 40
hbo 15 2 3 7 11 14
wo 6 1 2 9 4 7

totaal 100 100 100 100 100 100
Bevolking buiten het onderwijs.a

Op basis van nationaliteit en geboorteland van de persoon zelf; autochtonen hebben deb

Nederlandse nationaliteit en zijn in Nederland geboren.

Bron: CBS (EBB'97)   

Hoewel veel allochtonen een lagere opleiding hebben, is uiteraard de ruime
meerderheid (83%) van de laagopgeleiden van autochtone herkomst. Onder jonge
volwassenen (25-34 jaar) zonder enig diploma is het aandeel allochtonen nog het
hoogst, maar ook onder hen is de meerderheid (62%) van autochtone herkomst. 

2.2.2 Primair en voortgezet onderwijs

In het primair onderwijs lopen de leerprestaties van leerlingen uiteen. Een deel van
de verschillen heeft te maken met de sociaal-economische en/of etnische herkomst
van de leerlingen. De prestaties van kinderen van laagopgeleide ouders en van
kinderen van allochtone herkomst blijven achter. 
Al kort na aanvang van het basisonderwijs, in het tweede leerjaar, zijn de ver-
schillen tussen kinderen van laagopgeleide, allochtone ouders en hoogopgeleide
ouders groot, zowel op het gebied van taal als van rekenen. Dat is op te maken uit
tabel 2.3, die scores voor taal- en rekenvaardigheid bevat voor leerlingen in
verschillende groepen van het basisonderwijs. De scores zijn een indicatie van de
ontwikkeling van het kennisniveau in de loop van het basisonderwijs en zijn dus
ook tussen leerjaren te vergelijken. Door de verschillen tussen leerlingen uit
verschillende herkomstgroepen te vergelijken met de verschillen tussen leerjaren,
ontstaat een indruk van de omvang van de verschillen tussen herkomstgroepen. 

Vooral op het gebied van taalvaardigheid zijn de verschillen groot. Zowel in groep
zes als in groep acht hebben Turkse en Marokkaanse leerlingen nog niet het niveau
bereikt dat kinderen van hoogopgeleide ouders al in respectievelijk groep vier en
groep zes hebben bereikt; een achterstand van ruim twee leerjaren. Ook ten
opzichte van de gemiddelde leerling bedraagt de achterstand niet veel minder dan
twee jaar.
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Op het gebied van rekenvaardigheid zijn de verschillen wat minder dramatisch.
Turkse en Marokkaanse leerlingen in groep zes en groep acht hebben een achter-
stand van omgerekend ruim een jaar op leerlingen met hoogopgeleide ouders en
van twee derde jaar op de gemiddelde leerling.
De verschillen in rekenvaardigheid zijn in groep zes en groep acht geringer dan in
groep twee en groep vier. Het lijkt er dus op dat verschillen in rekenvaardigheid
afnemen in de loop van de basisschool. Bij de verschillen in taalvaardigheid is dat
niet het geval, deze zijn groter en stabiel.
Autochtone leerlingen van laagopgeleide ouders nemen een tussenpositie in: zij
presteren op een niveau dat ongeveer het midden houdt tussen de twee uiterste
herkomstgroepen.

Tabel 2.3 Taal- en rekenvaardigheid  van leerlingen in het basisonderwijs, naar leerjaar ena

herkomstgroep, 1996

groep 2 groep 4 groep 6 groep 8
taal

Turken/Marokkanen, ouders
laagopgeleid 939 1.000 1.045 1.083
overige allochtonen, ouders
laagopgeleid 950 1.020 1.058 1.097
autochtoon, ouders laagopgeleid 967 1.035 1.072 1.114
opleiding ouders mbo/havo/vwo 974 1.045 1.083 1.125
opleiding ouders hbo/wo 983 1.053 1.096 1.138

.
allen 971 1.039 1.079 1.120

rekenen
Turken/Marokkanen, ouders
laagopgeleid 854 1.034 1.118 1.185
overige allochtonen, ouders
laagopgeleid 867 1.045 1.124 1.186
autochtoon, ouders laagopgeleid 888 1.064 1.134 1.198
opleiding ouders mbo/havo/vwo 905 1.079 1.147 1.214
opleiding ouders hbo/wo 921 1.093 1.158 1.229

allen 899 1.073 1.143 1.210
PRIMA-vaardigheidscores.a

Bron: ITS/SCO (PRIMA'96)

Naast zwak presterende leerlingen in het basisonderwijs zijn er kinderen die
vanwege leer- of opvoedingsmoeilijkheden of vanwege een lichamelijke of
zintuiglijke handicap zijn aangewezen op speciaal onderwijs. Al lange tijd is er een
verschuiving gaande van regulier naar speciaal onderwijs; steeds meer jongeren
worden opgevangen in voorzieningen voor speciaal onderwijs of voor voortgezet
speciaal onderwijs. In tabel 2.4 is deze ontwikkeling vanaf het midden van de jaren
tachtig aan de hand van deelnemersaantallen weergegeven. Het totale aantal leer-
lingen van het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs is met 20% toegeno-
men ten opzichte van 1985. De groei van het voortgezet speciaal onderwijs (31%)
is sterker dan van het speciaal onderwijs (15%). De omvang van de relevante
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leeftijdsgroep voor het speciaal onderwijs nam in diezelfde periode slechts licht toe,
terwijl die voor het voortgezet speciaal onderwijs met maar liefst een kwart
verminderde. De groei van het speciaal onderwijs valt dus zeker niet te begrijpen
uit de demografische ontwikkeling. Binnen het speciaal onderwijs is de deelname
licht verminderd aan die vormen van onderwijs, die sinds 1995 zijn onderworpen
aan het beleid Weer samen naar school. Tegenover die afname staat het verder
doorgroeien van het overige speciaal onderwijs en van het voortgezet speciaal
onderwijs.

Tabel 2.4 Deelname (voortgezet) speciaal onderwijs, 1985-1997 (x 1.000 en indexcijfers) 

1985/'86 1990/'91 1994/'95 1995/'96 1996/'97 1997/'98

aantal deelnemers (x 1.000)
speciaal onderwijs 70,6 76,9 80,3 81,4 80,6 80,8
voortgezet speciaal onderwijs 31,5 32,3 36,9 38,4 39,7 41,1
totaal (voortgezet) speciaal
onderwijs 102,1 109,2 117,2 119,8 120,3 122,0

indexcijfers (1985 = 100)
speciaal onderwijs 100 109 114 115 114 115
voortgezet speciaal onderwijs 100 103 117 122 126 131
totaal (voortgezet) speciaal
onderwijs 100 107 115 117 118 120

basisonderwijs 100 98 99 101 102 103
bevolking 5-12 jaar 100 98 101 103 105 106
bevolking 13-17 jaar 100 79 77 77 76 76

Bron: OC&W (1998 = primair onderwijs in cijfers); CBS (statline, bevolkingsstatistiek)   

Zoals bekend zijn jongens en meisjes niet gelijk vertegenwoordigd in het (voort-
gezet) speciaal onderwijs: ongeveer twee op de drie deelnemers zijn jongens.
Verder zijn allochtone leerlingen enigszins oververtegenwoordigd. In het speciaal
onderwijs hebben ze een aandeel van 15%, terwijl dat in het basisonderwijs iets
meer dan 13% bedraagt. Het percentage allochtone leerlingen in het speciaal onder-
wijs is de afgelopen jaren in dezelfde mate toegenomen als in het basisonderwijs.
De oververtegenwoordiging van allochtonen neemt dus niet toe . 

In het voortgezet speciaal onderwijs is het percentage allochtone leerlingen daaren-
tegen wel sterker toegenomen dan in het basisonderwijs. Was dit percentage eind
jaren tachtig nog gelijk aan dat in het basisonderwijs, in 1997 was het 6 procent-
punten hoger (19%) (OC&W 1998). Van de groei van het voortgezet speciaal
onderwijs in de jaren 1991-1997 met ruim 8.000 leerlingen kwam een goede 3.000
voor rekening van allochtone leerlingen.
Naast opvang in scholen voor speciaal onderwijs ontvangen de laatste jaren steeds
meer leerlingen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs ambulante bege-
leiding vanuit het (voortgezet)speciaal onderwijs. Tussen 1991 en 1997 verdubbel-
de het aantal ambulant begeleide leerlingen ruimschoots (in 1991 3.100, in 1997
6.500) (OC&W 1998). De toename van ambulante begeleiding heeft de groei van
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het speciaal onderwijs niet kunnen verhinderen. Steeds meer jongeren krijgen
speciale zorg.

In het voortgezet onderwijs is er lange tijd een verschuiving gaande geweest van
beroeps- naar algemeen onderwijs en in samenhang daarmee van lagere naar
hogere schoolsoorten. Zo volgde in 1980 nog 35% van de 14-jarigen een beroeps-
opleiding en in 1990 nog maar 26%. Daarna heeft de belangstelling van de
14-jarigen voor het beroepsonderwijs zich gestabiliseerd (1995 25%).
Wanneer gekeken wordt naar de diploma's waarmee jongeren het voortgezet
onderwijs verlaten, dan blijkt dat tot in het begin van de jaren negentig steeds meer
jongeren het voortgezet onderwijs uitstroomden met een havo- of vwo-diploma op
zak en steeds minder met een vbo-diploma. Ook die ontwikkeling is de laatste jaren
tot stilstand gekomen (figuur 2.2). Van de gediplomeerde uitstroom uit het
voortgezet onderwijs had in 1996 34% een vbo-diploma, 28% een mavo-diploma,
20% een havo- en 19% een vwo-diploma.

Figuur 2.2 Gediplomeerde uitstroom uit het voortzet onderwijs naar behaald diploma, 1985-1996 (in
procenten)

Bron: CBS (onderwijsmatrix 1985-1996) SCP bewerking

Lang niet alle jongeren weten het voortgezet onderwijs met succes te doorlopen.
Daarnaast is er nog een groep leerlingen die nooit aan het voortgezet onderwijs
toekomt, bijvoorbeeld omdat ze hun opleiding in het voortgezet speciaal onderwijs
afsluiten. 
Het vaststellen van de omvang van de groep jongeren die het onderwijs zonder enig
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diploma verlaten, is lastig. De beschikbare gegevens hebben betrekking op het
voltijdse onderwijs, maar een deel van de uitvallers uit dat onderwijs stapt over
naar het deeltijdonderwijs en haalt daar alsnog een diploma. Verder zal een deel
van de uitvallers uit het havo/vwo al een mavo- of havo-diploma op zak hebben.
Met de jaarlijkse tellingen van het CBS waarop tabel 2.5 is gebaseerd, valt dat niet
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te achterhalen. Tabel 2.5 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal
jongeren dat het voltijdonderwijs verlaat zonder een diploma behaald te hebben,
uitgesplitst naar het laatstgevolgde onderwijs. Bij het beoordelen van de cijfers
moeten de zojuist genoemde beperkingen in het oog worden gehouden.
Het aantal uitvallers is geleidelijk aan verminderd van bijna 45.000 in het midden
van de jaren tachtig tot 34.000 in 1996. Gerekend in procenten van de totale
uitstroom uit het voltijdonderwijs is de uitval verminderd van 17% naar 14%. De
laatste jaren stabiliseert de uitval zich.

Tabel 2.5 Uitval  uit het voltijdonderwijs naar laatstgevolgde onderwijs, 1985-1995 (in aantallen ena

procenten)

1985 1990 1992 1994 1996

aantal (x 1.000)
basis- en speciaal onderwijs 12,4 14,1 14,0 13,4 14,1
vbo/mavo 18,1 17,1 15,7 11,2 11,3
havo/vwo 14,0 9,8 9,7 8,8 8,3
totaal 44,5 41,0 39,4 33,4 33,7

in procenten van de totale
uitstroom

basis- en speciaal onderwijs 4,8 5,6 6,0 5,9 5,7
vbo/mavo 6,9 6,8 6,7 4,9 4,6
havo/vwo 5,4 3,9 4,2 3,9 3,3
totaal 17,1 16,3 16,9 14,7 13,6

Uitstroom uit het voltijdonderwijs zonder dat een diploma in het voortgezet onderwijs is gehaald.a

Bron: CBS (onderwijsmatrix 1985, 1990-1996)   

2.2.3 Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

De overgrote meerderheid van de gediplomeerden van het algemeen voortgezet
onderwijs stapt over naar een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs
(mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo).
Omdat het percentage dat die overstap maakt, in de loop der jaren alleen maar is
toegenomen, wordt nu langzamerhand een verzadigingspeil bereikt: 90% of meer
van de gediplomeerden van het mavo, havo en vwo stapt rechtstreeks over naar een
voltijdse vervolgopleiding, terwijl ook nog een deel van de gediplomeerden na een
onderbreking van een jaar deze overstap maakt. Wel zijn er enige verschuivingen
opgetreden in de gemaakte keuzen: havo-gediplomeerden opteren de laatste jaren
wat minder voor een vwo- of een mbo-opleiding en wat vaker een hbo-opleiding.
Ook onder vwo-gediplomeerden neemt de belangstelling voor het hbo nog steeds
toe, terwijl die voor het wetenschappelijk onderwijs licht is verminderd (Kapel en
Jansen 1998). Het resultaat is dat vooral het hoger beroepsonderwijs in de achter-
liggende jaren een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt (tabel 2.6). Het absolute
aantal deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs en het wetenschappelijk
onderwijs is de achterliggende jaren verminderd, maar in vergelijking met het
teruglopende aantal jongeren was die daling slechts gering. Het wetenschappelijk
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onderwijs maakte het laatste jaar weer een stijging van het aantal studenten door,
zowel in absolute zin als in relatie tot de relevante leeftijdsgroep. De instroom van
nieuwe studenten wetenschappelijk onderwijs nam in 1997/'98 voor het eerst sinds
het begin van de jaren negentig weer toe ten opzichte van het voorgaande jaar
(+ 4%) (Van de Heide 1998) en die groei zette ook in 1998 door (+ 5%).

Tabel 2.6 Deelnemers aan het voltijds middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, 1985 -
1998 (in aantallen en indexcijfers)

1985/'86 1990/'91 1995/'96 1996/'97 1997/'98 1998/'99

aantal deelnemers (x 1.000)
middelbaar beroepsonderwijs 274,0 288,4 288,7 285,1 286,6 .
hoger beroepsonderwijs 149,0 193,7 229,8 233,3 236,8 241,2 
wetenschappelijk onderwijs 169,5 178,7 177,6 165,9 159,5 160,5a a

indexcijfer aantal deelnemers
middelbaar beroepsonderwijs 100 105 105 104 105 .
hoger beroepsonderwijs 100 130 154 157 159 162 
wetenschappelijk onderwijs 100 105 105 98 94 95 

indexcijfer deelnemers gecorrigeerd
voor de demografische ontwikkeling

middelbaar beroepsonderwijs 100 113 140 138 138 .
hoger beroepsonderwijs 100 132 192 203 211 217 
wetenschappelijk onderwijs 100 107 126 123 123 125 
Vanaf 1997/'98 op basis van de 1 decembertelling, welke in het verleden iets lager uitviel dan dea

definitieve telling.

Bron: CBS (Statline en mondeling verstrekte gegevens); Gordijn en Roessingh (1998); Van der
Heide (1998) 

2.2.4 Volwasseneneducatie

De volwasseneneducatie omvat het geheel van opleidingen, dat is gericht op deel-
nemers die als voornaamste dagelijkse bezigheid een andere activiteit hebben dan
het volgen van onderwijs. De volwasseneneducatie omvat opleidingen die zeer
uiteenlopen qua duur, intensiteit en gerichtheid. Naast kwalificerende opleidingen
gericht op het verwerven van basisvaardigheden, van een diploma of op het
verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt, zijn er tal van opleidingen die
inspelen op motieven van consumptieve aard (b.v. een hobby of interesse). De
laatstgenoemde worden veelal aangeboden in de particuliere sector. 

In het eerste deel van de jaren negentig liepen de aantallen deelnemers aan een
reeks van bekende vormen van volwasseneneducatie terug (tabel 2.7). Dat geldt
zowel voor de gesubsidieerde opleidingen als voor de opleidingen in de particuliere
sector. Opleidingen als het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en het
deeltijds hbo hadden al langer met teruglopende aantallen cursisten te maken. Het
laatste jaar zijn deze aantallen voor het eerste weer toegenomen. De Open
Universiteit en de basiseducatie bereikten begin jaren negentig een maximale
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omvang, maar zagen daarna het aantal deelnemers teruglopen. De daling in de
basiseducatie is overigens vooral het gevolg van een krimpend aantal autochtone
deelnemers. In 1990 telde de basiseducatie nog ongeveer evenveel autochtone als
allochtone deelnemers, in 1997 was inmiddels twee op de drie deelnemers
allochtoon. 

Tabel 2.7 Deelnemers aan een aantal vormen van volwasseneneducatie 1990-1997 (x 1.000)

1990/'91 1994/'95 1995/'96 1996/'97 1997/'98

basiseducatie 115,1 138,5 125,4 117,6 109,7
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
(vavo) 87,8 74,4 70,8 63,9 69,9
beroepsbegeleidend onderwijs (bbo) 136,3 129,5 127,6 110,5 114,9
middelbaar beroepsonderwijs 43,9 35,2 31,6 24,8 21,8
hoger beroepsonderwijs 53,0 44,2 41,5 42,9 47,5
wetenschappelijk onderwijs 14,7 11,6 10,4 11,8 12,2
Open Universiteit 36,1 27,2 25,1 21,6 22,6a

particulier onderwijs . 368,1 326,3 309,4 317,8

Alleen actieve deelnemers (d.w.z. die zich in een studiejaar voor minstens één nieuwe cursusa

hebben ingeschreven).

Bron: Righolt en Takkenberg (1998); CBS (1998)   

2.3 Arbeid

2.3.1 Recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De sterke groei van de werkgelegenheid, die in 1995 een aanvang nam, heeft zich
in 1998 onverminderd voortgezet. De werkzame beroepsbevolking (personen die
ten minste twaalf uur per week betaald werk verrichten) groeide met bijna 200.000.
Dat is weliswaar iets minder dan in 1997, toen een recordgroei met 213.000
personen bereikt werd, maar meer dan in 1995 en 1996. In vier jaar tijd is de
werkzame beroepsbevolking met ruim 670.000 of 11% toegenomen.
Dankzij de sterke werkgelegenheidsgroei is de geregistreerde werkloosheid in 1998
met bijna 90.000 gedaald tot iets meer dan 4% van de beroepsbevolking. Daarmee
is het werkloosheidspeil terug op het niveau van de tweede helft van de jaren
zeventig. 
Gezien de huidige economische vooruitzichten, zal de werkgelegenheidsgroei de
komende jaren teruglopen en de werkloosheid zich stabiliseren. Het Centraal
Planbureau verwacht dat de werkzame beroepsbevolking in 1999 nog met iets meer
dan 100.000 en in 2000 met 'slechts' 65.000 zal toenemen. De werkloosheid zal in
1999 nog iets dalen, maar in 2000 weer licht stijgen (CPB 1999: bijlage A7). 
Hoewel er in 1998, evenals in voorgaande jaren, sprake was van een forse groei van
het aantal flexibele banen, met 44.000 ofwel 8%, waren toch zeven van de acht
nieuwe banen vaste banen. Er wordt ook wel gesuggereerd dat de groei van de
werkgelegenheid vooral uit kleine baantjes bestaat. Dit is echter niet juist: de groei
concentreert zich de laatste jaren bij de voltijdbanen en de grote deeltijdbanen. 
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Tabel 2.8 Kerncijfers van de arbeidsmarkt, 1975-1998

eenheid 1975 1980 1985 1990 1995 1998
werkzame personen 1.000 personen 5.369 5.691 5.625 6.315 6.836 7.194a

wv. 12 uur per week of meer
(werkzame beroepsbevolking) 1.000 personen 4.744 4.881 4.811 5.644 6.063 6.593 

wv. vaste arbeidsrelatie 1.000 personen . . 4.287 4.684 4.880 5.246 b

flexibele arbeidsrelatie 1.000 personen . . 360 332 477 610 b

zelfstandigen 1.000 personen . . 610 628 706 738 b

 wv. 15-24 jaar 1.000 personen 1.063 1.075 934 973 776 789c a

55-64 jaar 1.000 personen 445 397 337 359 373 408c a

arbeidsvolume 1.000 arbeidsjaren 4.763 4.932 4.762 5.257 5.450 5.854d

wv. werknemers 1.000 arbeidsjaren 4.115 4.383 4.228 4.702 4.828 5.167 
arbeidsvolume in uren
(werknemers) mln. arbeidsuren 8.257 8.061 7.482 8.185 8.405
geregistreerde werkloosheid 1.000 personen 195 217 511 358 464 287 

wv. 15-24 jaar 1.000 personen 59 108 150 85 89 40 c

55-64 jaar 1.000 personen 26 32 19 13 14c

beroepsbevolking (v.a. 12
uur) 1.000 personen 4.883 5.075 5.293 6.063 6.596 6.943 

wv. 15-24 jaar 1.000 personen 1.124 1.231 1.159 1.085 894 878c a

55-64 jaar 1.000 personen 458 422 392 373 389 424c a

index werkzame personen 1975 = 100 100 106,0 104,8 117,6 127,3 134,0a

index werkzame
beroepsbevolking 1975 = 100 100 102,9 101,4 119,0 127,8 139,0 
index arbeidsvolume
(arbeidsjaren) 1975 = 100 100 103,5 100,0 110,4 114,4 122,9d

index arbeidsvolume
(arbeidsuren) 1975 = 100 100 97,6 90,6 99,1 101,8

werkloosheidspercentage % beroepsbevolking 4,0 4,3 9,7 5,9 7,0 4,1 
15-24 jaar % beroepsbevolking

15-24 jaar 5,3 8,8 13,0 7,8 10,0 4,8 
55-64 jaar % beroepsbevolking

55-64 jaar 5,7 7,6 4,8 3,5 3,6
brutoparticipatiegraad % bevolking 15-64

jaar 56,2 54,5 53,6 59,3 62,6 65,5 
mannen % mannen 15-64

jaar 81,9 76,6 73,2 74,6 76,3 78,1 
vrouwen % vrouwen 15-64

jaar 30,5 31,9 34,4 43,6 48,9 52,5 
15-24 jaar % bevolking 15-24

jaar 49,6 50,8 47,0 46,9 44,4 45,9a

55-64 jaar % bevolking 55-64
jaar 36,1 32,2 28,4 26,9 26,9 28,7a

arbeidsduur per arbeidsjaar uren 1.876 1.839 1.770 1.741 1.741
werkzame personen per 100
arbeidsjaren (P/A-ratio) 112,7 115,4 118,1 120,1 125,4
uitkeringsgerechtigden per
100 werkenden (i/a-ratio) 053,6 62,6 76,7 70,0 70,8 62,1e

idem excl, AOW 28,6 25,9 39,6 35,4 36,5 29,5e
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1997.a

1987.b

1981.c

Schatting op basis van CPB (1999).d

Op basis van de werkzame beroepsbevolking .e

Bron: CBS; SZW; SCP-bewerking
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Tussen 1994 en 1997 groeide het aantal voltijdbanen met 198.000 en het aantal
deeltijdbanen van 20-34 uur met 214.000. Het aantal baantjes van minder dan
twintig uur nam slechts met 70.000 toe, vrijwel uitsluitend banen van minimaal
twaalf uur per week (CBS b). Van de kleinste baantjes, van minder dan twaalf uur,
wordt bijna de helft door scholieren en studenten verricht. Daarnaast nemen huis-
vrouwen een aanzienlijk deel (bijna een kwart) voor hun rekening. Van de
scholieren en studenten van 15 jaar en ouder deed in 1997 43% betaald werk. 13%
van de scholieren en studenten werkt twaalf uur per week of meer (CBS, EBB'97
microbestand). Zie tabel 2.8 voor kerncijfers over ontwikkelingen van de arbeids-
markt vanaf 1975.

2.3.2 Recente ontwikkeling in het aantal uitkeringsgerechtigden

Uit tabel 2.8 blijkt dat het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van het aantal
werkenden de afgelopen jaren sterk is gedaald: in 1995 stonden nog 71 uitkerings-
gerechtigden tegenover 100 werkenden, in 1998 waren dit nog maar 62 uitkerings-
gerechtigden. Deze daling is het gevolg van twee ontwikkelingen: aan de ene kant
is het aantal werkenden, zoals hiervoor bleek, sterk gegroeid en aan de andere kant
is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald. In 1995 ontvingen 4,3 miljoen
personen een sociale uitkering, in 1998 was hun aantal gedaald tot 4,1 miljoen.  1

Figuur 2.3 schetst de ontwikkeling van de uitkeringen die het sterkst verband
houden met de situatie op de arbeidsmarkt, te weten de uitkeringen krachtens de
werkloosheidswet (WW), de arbeidsongeschiktheidswetten (WAO, AAW, WAZ en
WAJONG), de bijstand (ABW, inclusief de vroegere RWW) en vervroegde
uittreding (VUT). Elk van deze uitkeringen laat in de jaren negentig een eigen
patroon zien. Bij de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AAW/WAO, incl. WAZ
en WAJONG) deed zich tussen 1993 en 1996, onder invloed van de maatschappe-
lijke discussie over de WAO en de wijzigingen in de wetgeving, een daling in het
aantal uitkeringsgerechtigden voor, maar de laatste twee jaar stijgt het aantal
arbeidsongeschikten weer. Het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) is sterk
conjunctuurgevoelig. Nadat het aantal WW'ers vanaf 1990 meer dan verdubbelde
tot ruim 400.000 in het conjunctuurdal van 1994, is het aantal daarna weer
geleidelijk gedaald tot 273.000 in 1998. Het aantal bijstandsontvangers vertoont
over de gehele periode 1990-1997 (voor 1998 zijn nog geen cijfers beschikbaar) een
licht dalende trend en tevens een lichte conjunctuurbeweging. In 1997 is het aantal
bijstandsontvangers opvallend sterk gedaald, met 44.000 ofwel 9%. Het is niet echt
duidelijk of deze daling vooral moet worden toegeschreven aan de gunstige con-
junctuur dan wel aan de invoering van de nieuwe bijstandswet (nABW) in 1996 in
combinatie met gesubsidieerde arbeid. Het belangrijkste doel van deze wetswijzi-
ging was immers om de reïntegratiefunctie van de bijstand te versterken. Het aantal
vutters steeg tussen 1990 en 1995 gestaag van 128.000 naar 152.000. Daarna is
hun aantal licht gaan dalen. Het is nog te vroeg om hieruit te concluderen dat de
wijzigingen in VUT-regelingen, die de afgelopen jaren in veel CAO's zijn
overeengekomen, inmiddels hun vruchten beginnen af te werpen. Het werkelijke
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effect daarvan zal pas in de komende jaren zichtbaar worden (De Beer en Woittiez
1999). 

Het gebruikelijke onderscheid tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden kan ten
onrechte de suggestie wekken dat men op een bepaald moment slechts tot een van
beide categorieën kan behoren. Een deel van de uitkeringsgerechtigden heeft echter
ook betaald werk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gedeeltelijk arbeidsgeschikten
die naast een gedeeltelijke WAO-uitkering in deeltijd (blijven) werken of om
personen die aanvankelijk twee banen hadden maar een daarvan zijn kwijt geraakt,
waarvoor zij een (gedeeltelijke) WW-uitkering ontvangen. Uit CBS-cijfers
(Dickmann a) blijkt dat een op de vijf ontvangers van een arbeidsongeschiktheids-
uitkering tevens werkzaam is.  Dit aandeel is sinds het begin van de jaren negentig2

vrijwel constant. Van de ontvangers van een werkloosheidsuitkering (WW en
RWW tezamen) werkte in 1995 15%. Ook dit aandeel bleef in de eerste helft van de
jaren negentig vrijwel gelijk.

Figuur 2.3 Ontwikkeling aantal lopende uitkeringen, 1990-1998

Bron: Dickmann (a); LISV (1998); CBS (a en b)

2.3.3 Winnaars en verliezers op de arbeidsmarkt, 1994-1997

De sterke werkgelegenheidsgroei van de afgelopen jaren is niet aan alle groepen in
de beroepsbevolking in dezelfde mate ten goede gekomen. In deze subparagraaf
wordt nagegaan welke groepen het meest hebben geprofiteerd en of er ook
categorieën zijn aan wie de banengroei is voorbijgegaan. Omdat bij het schrijven
van deze paragraaf nog niet voldoende cijfers over het jaar 1998 beschikbaar
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waren, beperkt de analyse zich tot de jaren 1994-1997. 
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Tabel 2.9 Mutatie van de werkgelegenheid en de nettoparticipatiegraad tussen 1994 en 1997

absoluut relatief (in %) nettoparticipatiegraad
(x 1.000 personen) (in procentpunten)

totaal 482 8 4,1

mannen 204 5 3,3
wv. 15-24 jaar –7 –2 3,3
25-49 jaar 101 4 2,4
50-64 jaar 111 18 4,3

vrouwen 278 13 4,9
wv. 15-24 jaar –23 –6 1,2
25-49 jaar 221 14 6,5
50-64 jaar 78 34 4,8

mannen 204 5 3,3
wv. alleenstaanden 86 20 5,1
alleenstaande vaders 3 11 0,8
gehuwden/samenwonende
n 106 4 2,2
overigen 5 1 4,0

vrouwen 278 13 4,9
wv. alleenstaanden 45 15 4,1
alleenstaande moeders 24 29 7,1
gehuwden/samenwonende
n 213 14 5,5
overigen –2 –1 1,5

autochtonen 422 8 3,9
allochtonen 59 12 5,3

wv. Turken/Marokkanen 3 4 5,9
Surinamers/Antillianen 8 7 6,8
overigen 48 17 3,5

opleidingsniveau
laag (bo, mavo, vbo) –32 –2 2,4
middelbaar (havo, vwo,
mbo) 287 11 3,9
hoog (hbo, wo) 223 15 2,5

Bron: CBS (EBB'94 en EBB'97)  

Tabel 2.9 geeft voor een aantal, deels overlappende, bevolkingsgroepen aan met
hoeveel personen de werkgelegenheid tussen 1994 en 1997 is toegenomen.  In de3

verschillende kolommen is deze werkgelegenheidsgroei achtereenvolgens
uitgedrukt in absolute getallen, als relatieve toename (in procenten) en als toename
van de nettoparticipatiegraad (in procentpunten).

Als de werkgelegenheidsgroei in absolute getallen wordt uitgedrukt, springen vier
bevolkingscategorieën eruit met een toename van meer dan 200.000 personen,
namelijk 25-49-jarige vrouwen, gehuwde en samenwonende vrouwen, middelbaar
opgeleiden en hoogopgeleiden. De eerste twee groepen vallen grotendeels samen.
Ze illustreren het welbekende feit dat gehuwde en samenwonende vrouwen de
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afgelopen jaren aan een opmerkelijke inhaalrace op de arbeidsmarkt bezig zijn.
Hoewel zij in 1994 slechts een kwart van de werkzame beroepsbevolking uit-
maakten, namen zij in de drie daaropvolgende jaren bijna de helft van de werk-
gelegenheidsgroei voor hun rekening. De sterke groei van het aantal middelbaar en
hoogopgeleide werkenden bevestigt het overheersende beeld dat de werkgelegen-
heidsgroei vooral de beter opgeleiden ten goede komt.
Tegenover deze vier groepen met de (in absolute zin) grootste werkgelegenheids-
groei staan vier andere groepen waarvan het aantal werkzame personen in de
afgelopen jaren is gekrompen: 15-24-jarige mannen èn vrouwen, overige vrouwe-
lijke gezinsleden (dit zijn voornamelijk thuiswonende kinderen) en de laagopge-
leiden. De krimp van het aantal werkende jongeren is vooral een demografisch
effect: het aantal jongeren neemt af, dus vermindert ook het aantal jongeren met
betaald werk. Voor de overige vrouwelijke gezinsleden geldt hetzelfde; dit zijn ook
voornamelijk jongeren. De afname van het aantal laagopgeleiden met betaald werk
vormt de keerzijde van de concentratie van de werkgelegenheidsgroei bij de
middelbaar en hoogopgeleiden.
Naast deze vier groepen waarvan de werkgelegenheid is gekrompen, is er een
aantal groepen met een te verwaarlozen klein aandeel in de werkgelegenheidsgroei.
De banengroei lijkt dus grotendeels aan deze groepen voorbij te gaan. Het betreft
hier alleenstaande vaders, overige mannelijke gezinsleden, en de vier grote
minderheidsgroepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen).
Het aantal werkzame personen in deze groepen groeide met minder dan 10.000.

Vorenstaande vergelijking is in zoverre niet geheel 'eerlijk' dat de verschillende
groepen sterk in omvang verschillen. Een grote groep heeft al snel een groter
aandeel in de werkgelegenheidsgroei dan een kleine groep. Het is daarom
informatiever om de werkgelegenheidsgroei te relateren aan het aantal werkzame
personen in de verschillende groepen in het beginjaar 1994. Het gaat dan om de
relatieve werkgelegenheidsgroei, uitgedrukt in procenten, die is vermeld in de
middelste kolom cijfers van tabel 2.9.
Twee groepen waarvan de absolute werkgelegenheidstoename slechts middelmatig
was, blijken in relatieve zin de sterkste groei te vertonen: 50-64-jarige vrouwen en
alleenstaande moeders. Van de eerste groep nam de werkgelegenheid met meer dan
eenderde toe en van de tweede met 29%. In beide gevallen gaat het om groepen
waarvan de arbeidsdeelname zich in 1994 op een zeer laag niveau bevond (resp.
20% en 34%), zodat een gematigde toename in absolute zin gemakkelijk in een
sterke relatieve toename kan resulteren. De toename van de arbeidsdeelname van
alleenstaande moeders zou erop kunnen duiden dat de wijzigingen in de bijstands-
wet per 1 januari 1996 hun vruchten afwerpen. Op grond van de nieuwe bijstands-
wet hebben namelijk ook alleenstaande ouders met kinderen van vijf jaar of ouder
de plicht om werk te zoeken. Ook in 1995, voor de nieuwe wet in werking trad,
steeg het aantal werkzame alleenstaande moeders echter al, zodat de stijging niet
alleen aan de wetswijziging kan worden toegeschreven. Wel deed zich in 1996 en
1997 een forse stijging van de geregistreerde werkloosheid onder alleenstaande
moeders voor, van 25.000 naar 34.000 (CBS b). Aangezien het aantal alleenstaande
moeders in de werkloze beroepsbevolking in deze jaren niet veranderde, lijkt het
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hier echter om een fictieve toename te gaan. Het verschil tussen de geregistreerde
werkloosheid en de werkloze beroepsbevolking is namelijk dat men, om tot de
eerste categorie te worden gerekend, bij het arbeidsbureau moet staan ingeschreven,
terwijl voor de tweede categorie actief zoekgedrag het onderscheidende criterium is.

De sterkste groeiers in absolute zin - 25-49-jarige en gehuwde of samenwonende
vrouwen, middelbaar en hoogopgeleiden - blijken in relatieve zin slechts een iets
meer dan gemiddelde groei te vertonen. Hun grote aandeel in de totale werkgele-
genheidsgroei wordt dus voor een belangrijk deel - maar zeker niet geheel - ver-
klaard door de grote omvang van deze groepen. De groepen waarvan de werkge-
legenheid in absolute zin is gekrompen, vormen vanzelfsprekend ook in relatieve
zin de hekkensluiters. De groepen met een zeer kleine absolute groei vertonen, op
een uitzondering na, ook een kleine relatieve groei. Dit geldt voor de overige
mannelijke gezinsleden en voor de vier grote minderheidsgroepen. De werkgele-
genheid van Turken en Marokkanen groeide tussen 1994 en 1997 met nog geen 4%
en die van Surinamers en Antillianen met 7%, terwijl de groei voor de autochtone
beroepsbevolking 8% bedroeg. De via de EBB waargenomen achterblijvende werk-
gelegenheidsgroei van Turken en Marokkanen moet overigens volledig aan de
eerstgenoemde groep worden toegeschreven: terwijl het aantal werkzame Turken
tussen 1994 en 1997 met 4% kromp, groeide het aantal werkzame Marokkanen met
16%. Ook onder de overige allochtonen groeide de werkgelegenheid overigens twee
maal zo snel als het gemiddelde, namelijk met 17%. Doordat zij meer dan de helft
van alle allochtonen uitmaken, was de relatieve werkgelegenheidsgroei voor de
totale groep allochtonen met 12% groter dan voor de autochtonen. 

Ook de relatieve werkgelegenheidstoename kan nog een vertekend beeld geven van
het succes van verschillende groepen op de arbeidsmarkt. Een groep die in omvang
groeit, zal in het algemeen in absolute cijfers een sterkere werkgelegenheidsgroei
laten zien dan een groep die in omvang krimpt. Toch is het mogelijk dat het
aandeel werkenden, oftewel de nettoparticipatieraad, in de laatste groep zich
gunstiger ontwikkelt dan in de eerste. De laatste kolom van tabel 2.9 geeft de
verandering in de nettoparticipatiegraad (in procentpunten) van de verschillende
groepen tussen 1994 en 1997. 
Het eerste dat opvalt is, dat voor alle groepen de nettoparticipatiegraad is gestegen:
van elke groep had in 1997 dus een hoger percentage betaald werk dan in 1994. Zo
bezien hebben alle hier onderscheiden groepen van de werkgelegenheidsgroei
geprofiteerd. Van zeven groepen nam de nettoparticipatiegraad met meer dan
5 procentpunten toe, hetgeen in een periode van slechts drie jaar een forse stijging
is. Ten dele betreft dit dezelfde groepen waarvan de werkgelegenheid in absolute
zin of in relatieve zin sterk groeide, te weten 25-49-jarige en gehuwde/samen-
wonende vrouwen en alleenstaande moeders. Er treden nu echter ook enkele
nieuwe groepen op de voorgrond, te weten alleenstaande mannen en de vier grote
minderheidsgroepen. De groei van de arbeidsdeelname van alleenstaande mannen
betekent, dat zij hun achterstand ten opzichte van gehuwde en samenwonende
mannen aan het inhalen zijn. Dit is een tot nog toe onopgemerkt verschijnsel (van
een groep die overigens altijd al weinig aandacht krijgt) waarvoor niet direct een
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verklaring is te geven. Overigens was de arbeidsparticipatie van alleenstaande
mannen in 1997 met 66% altijd nog 17 procentpunten lager dan van gehuwde en
samenwonende mannen. Dat zich bij alleenstaande vrouwen geen overeenkomstige
ontwikkeling voordoet, is niet zo verwonderlijk. Terwijl alleenstaande ten opzichte
van gehuwde mannen een achterstand in arbeidsdeelname hebben, nemen onder de
vrouwen de alleenstaanden juist de koppositie in.
De relatief beperkte stijging van de participatiegraad van 25-49-jarige mannen en
van gehuwde en samenwonende mannen moet worden toegeschreven aan het feit
dat de arbeidsdeelname van beide groepen in 1994 al zeer hoog was (respectievelijk
87% en 81%), zodat een sterke stijging ook niet te verwachten viel.
Opmerkelijk is de sterke stijging van de arbeidsdeelname van de vier grote minder-
heidsgroepen, terwijl de relatieve werkgelegenheidsgroei van deze groepen onder
het gemiddelde ligt. De verklaring hiervoor ligt in een ander opmerkelijk gegeven,
namelijk dat de omvang van de bevolking van 15-64 jaar van deze groepen tussen
1994 en 1997 volgens de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS met 10%
is afgenomen. Het is echter twijfelachtig of deze afname reëel is. Aangezien in de
afgelopen jaren binnen deze groepen geen omvangrijke (r)emigratie heeft plaatsge-
vonden en de groep jongeren die de leeftijdsgrens van vijftien jaar overschrijdt,
groter is dan de groep ouderen die 65 jaar wordt, zou de bevolkingsomvang alleen
kunnen afnemen indien een aanzienlijk deel van de tweede generatie allochtonen
de Nederlandse nationaliteit heeft aangenomen.  Inderdaad zijn in de jaren4

1995-1997 zo'n 85.000 Turken en 40.000 Marokkanen tot Nederlander
genaturaliseerd (CBS 1999). Het is echter onwaarschijnlijk dat een groot deel
hiervan tot de tweede generatie behoort, aangezien in deze jaren minder dan 20.000
Turken en minder dan 16.000 Marokkanen de leeftijdsgrens van achttien jaar
hebben overschreden, waarbij het mogelijk wordt de Nederlandse nationaliteit aan
te nemen. Naturalisatie lijkt dan ook niet de gehele afname van de bevolking uit de
vier grote minderheidsgroepen te kunnen verklaren, zodat het aannemelijk is dat de
betrouwbaarheid van de uitkomsten van de Enquête beroepsbevolking voor
allochtonen te wensen overlaat.  Dit zou wellicht kunnen worden veroorzaakt door5

een toenemende non-respons onder (met name jongere) allochtonen. De op de EBB
gebaseerde trends in de arbeidsdeelname van allochtonen dienen dan ook met de
nodige terughoudendheid te worden geïnterpreteerd. 
Bij de overige allochtonen deed zich volgens de EBB de omgekeerde ontwikkeling
voor: deze bevolkingsgroep groeide met 9% aanzienlijk sneller dan de autochtone
bevolking, maar de stijging van de nettoparticipatiegraad met 2,6 procentpunten
bleef achter bij het gemiddelde. Deze uitkomst lijkt reëel: de groei van de overige
allochtone bevolking wordt onder meer verklaard door de instroom van asiel-
zoekers, die, ook wanneer zij de vluchtelingenstatus hebben, een zwakke positie op
de arbeidsmarkt hebben.
Ook in de groepen waarvan de werkgelegenheid in absolute en relatieve zin is
gekrompen, blijkt de participatiegraad te zijn gestegen. De daling van het aantal
werkende jongeren (15-24 jaar) en het aantal werkende laagopgeleiden moet dus
geheel worden verklaard uit het feit dat deze bevolkingsgroepen krimpen.
Niettemin bleef de groei van de arbeidsdeelname in deze groepen achter bij het
gemiddelde. De verschillen tussen de opleidingsniveaus zijn wel aanzienlijk
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geringer dan wanneer naar de absolute of relatieve werkgelegenheidsgroei wordt
gekeken. De participatiegraad van laagopgeleiden steeg tussen 1994 en 1997 met
hetzelfde percentage als de participatiegraad van hoogopgeleiden, namelijk
2,5 procentpunten, en bleef niet erg ver achter bij de stijging voor middelbaar
opgeleiden (met bijna 4 procentpunten). De afname van de werkgelegenheid van
laagopgeleiden mag dus niet zonder meer worden geïnterpreteerd als een
verslechtering van hun arbeidsmarktpositie. De verklaring is simpelweg dat er
steeds minder laagopgeleiden zijn.

Samenvattend blijkt de vraag welke groepen het meest en welke groepen het minst
hebben geprofiteerd van de sterke werkgelegenheidsgroei in de afgelopen jaren,
niet zo eenvoudig te beantwoorden te zijn. Aangezien de nettoparticipatiegraad van
alle hier onderscheiden groepen is gestegen, kan men met enig recht stellen dat alle
groepen hebben geprofiteerd. De groep die er het sterkst (in positieve zin)
uitspringt, is die van de gehuwde en samenwonende vrouwen. Zij nemen bijna de
helft van de totale werkgelegenheidsgroei tussen 1994 en 1997 voor hun rekening.
Daarnaast is de relatief sterke groei van de arbeidsdeelname van alleenstaande
moeders opmerkelijk. Bij de mannen valt alleen de groei van de werkgelegenheid
onder ouderen (vanaf 50 jaar) en onder alleenstaanden op. 
De mate waarin verschillende etnische groepen en opleidingsniveaus van de
werkgelegenheidsgroei hebben geprofiteerd, wordt vooral bepaald door de groei of
krimp van deze bevolkingsgroepen. De op het eerste gezicht teleurstellende werk-
gelegenheidsontwikkeling voor de vier grote minderheidsgroepen en de laagop-
geleiden (overigens deels overlappende groepen), blijkt niet zoveel af te wijken van
het gemiddelde als deze wordt gerelateerd aan de verandering in de omvang van
deze bevolkingsgroepen. 

2.3.4 Gesubsidieerd werk

Door het eerste kabinet-Kok (1994-1998) is, onder leiding van minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid A. Melkert, een ambitieus programma van gesubsidi-
eerd werk op de rails gezet. Nadat onder vorige kabinetten al meer dan 30.000
banen waren gecreëerd in het kader van de banenpoolregeling en het Jeugdwerk-
garantieplan (JWG), moesten daar in de periode 1994-1998 nog eens ruim 60.000
gesubsidieerde banen bijkomen. 40.000 daarvan waren structurele, volledig gesub-
sidieerde banen in de publieke sector in het kader van de regeling Extra werkgele-
genheid voor langdurig werklozen (EWLW), beter bekend als de Melkert 1-banen.
20.000 andere betroffen experimentele banen (waarvan ongeveer 50% van de
loonkosten wordt gesubsidieerd) in het kader van de regeling Experimenten
activering uitkeringsgelden (EAU), beter bekend als Melkert 2-banen. Daarnaast
zouden nog enkele duizenden gesubsidieerde banen in de schoonmaaksector tot
stand moeten komen in het kader van de Regeling schoonmaakdiensten
particulieren (RSP), beter bekend als de Witte Werkster en ook wel als Melkert 4
aangeduid).  De banen in het kader van het JWG en de banenpoolregeling gingen6

op in een nieuwe regeling in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden
(WIW).
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Eind 1998 was een belangrijk deel van de doelstelling gerealiseerd: er waren op dat
moment 34.700 Melkert 1-banen (87% van het beoogde aantal) gecreëerd en circa
12.000 Melkert 2-banen (60% van de doelstelling). Tezamen met ruim 40.000
WIW-banen (de vroegere JWG en banenpool), waren er eind 1998 bijna 90.000
gesubsidieerde banen voor langdurig werklozen, dat is 1,5% van de totale werk-
gelegenheid in Nederland. Daarnaast bestaat er nog een ongeveer even groot aantal
beschutte banen in de sociale werkvoorziening SZW (1998).

Terwijl in de periode 1994-1998 het aantal gesubsidieerde banen met ruim 50.000
groeide, daalde de geregistreerde langdurige werkloosheid van 250.000 naar
130.000 personen. Ogenschijnlijk was dus ruim 40% van de daling van het aantal
langdurig werklozen te danken aan de creatie van gesubsidieerd werk. Om verschil-
lende redenen kan men echter niet zonder meer deze conclusie trekken.
In de eerste plaats worden niet alleen langdurig werklozen (die langer dan een jaar
bij het arbeidsbureau staan ingeschreven) op gesubsidieerde banen tewerkgesteld.
Aan de JWG kunnen ook jongeren deelnemen die 'pas' een half jaar werkloos zijn,
en niet alle tewerkgestelden stonden (langer dan een jaar) ingeschreven bij het
arbeidsbureau. 
In de tweede plaats zou een deel van de langdurig werklozen ook zonder gesubsidi-
eerde baan wel aan het werk zijn gekomen. Dit zogenoemde deadweight loss zou
aanzienlijk kunnen zijn, gezien het feit dat het aandeel van de langdurig werklozen
in de totale geregistreerde werkloosheid de afgelopen vier jaar niet is veranderd: dit
aandeel schommelt al jaren rond de 50%. Het lijkt er dus op dat de daling van de
langdurige werkloosheid slechts de algemene trend van dalende werkloosheid
weerspiegelt. Als de gesubsidieerde banen de kans op werk voor langdurig
werklozen extra hadden vergroot, zou men verwachten dat het aantal langdurig
werklozen sneller zou zijn gedaald dan het aantal kortdurig werklozen. Dit blijkt
niet het geval te zijn.
In de derde plaats kan een deel van de gesubsidieerde banen in de plaats zijn
gekomen van bestaande banen (substitutie) of banen die anders zonder subsidie
zouden zijn gecreëerd (verdringing). Hoe groot dit effect is, is overigens erg
moeilijk te schatten, maar diverse onderzoeken leveren wel aanwijzingen voor
verdringing op (o.a. Noordermeer 1999; AbvaKabo FNV 1998).

Tabel 2.10 geeft, voor zover beschikbaar, informatie over achtergrondkenmerken
van de deelnemers aan de verschillende programma's voor gesubsidieerd werk. De
kenmerken van de deelnemers worden vergeleken met die van bijstandsontvangers
en van de langdurig (d.w.z. langer dan een jaar) geregistreerde werklozen. Hoewel
deze beide categorieën inactieven niet exact overeenkomen met de doelgroep van
gesubsidieerd werk (doorgaans gaat het daarbij om personen die langer dan een
jaar een bijstandsuitkering ontvangen), geven de cijfers toch een indruk van de
mate van onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in het
gesubsidieerde werk.
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Tabel 2.10 Deelnemers aan gesubsidieerd werk, bijstandsontvangers en geregistreerde werklozen
naar een aantal achtergrondkenmerken (in procenten)

 Melkert 1 Melkert 1  in JWG banenpool bijstand geregistreerda

bij de Melkert 2 e langdurige
gemeenten zorgsector werkloosheid

b

c

d d e

f

geslacht
mannen 57 27 67 37 66 48 57
vrouwen 43 73 33 63 34 52 43

leeftijd
< 30 jaar 23 18 100 29   
30-39 jaar 41 38 0 30  
40-55 jaar 34 43 0 29
> 55 jaar 3 2 0 12

< 27 jaar 27 1 19 14
27-34 jaar 40 17 25 24
35-44 jaar 26 35 26 30
$ 45 jaar 7 46 31 32

nationaliteit/afkomstg

Nederlands/autocht
oon 56 76 74 85 71
niet-Nederlands/
allochtoon 44 24 26 15 29
wv.
Surinaams/Antilliaa
ns 12 6 7
Turks/Marokkaans 13 12 9
overig 19 5 14

opleidingniveau
bo 11 27 26 28
mavo/vbo 48 51 47 25
havo/vwo/mbo 28 21 16 32
hbo/wo 13 1 6 15

werkloosheidsduurh

< 1 jaar 4 0
1-3 jaar 55 7 54i

> 3 jaar 41 93 46

N (= 100%) (x 1.000) 29,5 9,4 15 21,6 23,1 481,1 221
Samenstelling van de cumulatieve instroom in de Melkert 1-banen bij gemeenten tot 1 januari 1999.a

Samenstelling van het bestand per 31 december 1997.b

Samenstelling van de instroom in het eerste halfjaar van 1997.c

Samenstelling van het bestand per 1 juli 1997.d

Samenstelling van het bestand per 31 december 1996. Het betreft alleen periodieke bijstand aane

personen onder de 65 jaar.
Gemiddelde samenstelling van het bestand in 1996. Het betreft werklozen die langer dan een jaarf

bij het arbeidsbureau staan ingeschreven.
Voor Melkert 2 JWG en werkloosheid: afkomst, voor banenpool en ABW: nationaliteit.g

Voor Melkert 2 en banenpool de werkloosheidsduur op het moment van instroom in de regeling.h

Korter dan 3 jaar.i

Bron: Bavinck et al. (1998); Van Diepen (1997); Verkaik et al. (1998); CBS (a); SZW (1998: 111); TK
(1997/1998) SCP-bewerking   
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In Melkert 2-banen blijken, evenals in de banenpool, mannen vrij sterk overver-
tegenwoordigd te zijn. De samenstelling naar geslacht van de Melkert 1-banen bij
de gemeenten weerspiegelt die van de langdurige werkloosheid. In de Melkert 1-
banen in de zorgsector zijn vrouwen echter sterk oververtegenwoordigd. De verde-
ling naar leeftijd van de deelnemers aan de Melkert 1-banen komt redelijk overeen
met die van bijstandsgerechtigden, maar in de Melkert 2-banen zijn de wat oudere
leeftijdscategorieën sterk ondervertegenwoordigd. 

Terwijl de JWG speciaal bedoeld was voor jongeren en in de banenpool voorname-
lijk ouderen werkzaam zijn, richten de nieuwe regelingen zich sterker op de
middenleeftijdsgroepen. Dertigers zijn dan ook oververtegenwoordigd in de
Melkert-banen, terwijl 50-plussers duidelijk ondervertegenwoordigd zijn. 
Opvallend is het grote aandeel allochtonen in de Melkert 2-regeling: liefst 44% van
de deelnemers is van niet-Nederlandse afkomst, dat is aanzienlijk meer dan in het
bestand van langdurig werklozen. In het JWG en de banenpool komt het aandeel
allochtonen redelijk overeen met hun aandeel in de bijstand of de langdurige
werkloosheid. Van de deelnemers aan de Melkert 1-banen zijn geen cijfers over de
etniciteit beschikbaar. 
De tewerkgestelden in de Melkert 2-banen zijn gemiddeld wat hoger opgeleid dan
in het JWG en banenpool. Slechts een op de negen deelnemers aan Melkert 2 heeft
geen schooldiploma op zak, terwijl dit voor ruim een op de vier langdurig werk-
lozen geldt. Ook met betrekking tot het opleidingsniveau zijn geen gegevens over
de Melkert 1-regeling bekend. 
Ten slotte was 59% van de deelnemers aan Melkert 2 bij instroom in deze regeling
minder dan drie jaar werkloos. Dit is een veel groter deel dan in de banenpool,
waarvan verreweg de meeste deelnemers zeer langdurig werkloos waren (28% zelfs
langer dan tien jaar). De verdeling naar werkloosheidsduur in de Melkert 2-banen
komt echter goed overeen met die van de langdurig werklozen. Van de deelnemers
aan de Melkert 1-regeling was een op de vijf (19%) afkomstig uit een andere
gesubsidieerde baan, zoals een banenpool- of JWG-plaats (niet in de tabel).

Een bekend probleem bij arbeidsmarktprojecten is het verschijnsel van afroming:
van de doelgroep van een programma worden de meest kansrijke en meest
gemotiveerde personen bereikt, zodat de echte kansarmen onvoldoende baat hebben
bij de regeling. Doordat noch de samenstelling van de doelgroep, noch de samen-
stelling van de deelnemers aan de verschillende regelingen voor gesubsidieerd werk
nauwkeurig bekend is, is het moeilijk vast te stellen in hoeverre ook bij deze
regelingen van afroming sprake is. Tabel 2.10 geeft daarin slechts een beperkt
inzicht. Over de deelnemers aan de Melkert 1-regeling is zo weinig bekend, dat
onmogelijk kan worden bepaald in hoeverre zich bij deze regeling afroming
voordoet. Over de deelnemers aan de Melkert 2-regeling is meer bekend. Enerzijds
valt op dat zij zowel wat leeftijd als wat opleidingsniveau betreft niet tot de meest
kansarme werklozen behoren, maar anderzijds duidt het hoge percentage
allochtonen erop, dat met deze regeling toch een groep wordt bereikt met een bij
uitstek kwetsbare arbeidsmarktpositie. 
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Met een aandeel van 1,5% in de totale werkgelegenheid (3% incl. de WSW) is het
gesubsidieerde werk nog altijd een betrekkelijk marginaal verschijnsel.
Gesubsidieerd werk is echter geconcentreerd in een beperkt aantal sectoren, met
name in de quartaire sector. Tabel 2.11 geeft hiervan een indruk, waarbij de
kanttekening past dat de beschikbare gegevens een echt nauwkeurige indeling in
sectoren niet toelaten. Negen van de tien gesubsidieerde banen behoren tot de
quartaire sector (niet-commerciële dienstverlening) en ruim een op de drie is
gerealiseerd bij de gemeenten of andere onderdelen van het openbaar bestuur.
Daardoor is nu 6% van de banen bij het openbaar bestuur een gesubsidieerde baan
voor langdurig werklozen. In de maatschappelijke dienstverlening en sociaal-
culturele instellingen geldt dit voor bijna 5% van de banen en in het onderwijs voor
bijna 4%. Van de totale werkgelegenheidsgroei in de quartaire sector tussen 1994
en 1997 met 137.000 banen was ongeveer eenderde te danken aan de creatie van
gesubsidieerd werk. 

Tabel 2.11 Verdeling van gesubsidieerde banen naar sector en aandeel in totaal, 1997a

EWLW EAU JWG banenpool totaal totale werk-
Melkert 1 Melkert 2 gesubsidieer gelegenheid

d werkb

aantal (x 1.000)
openbaar bestuur/overheid 14,4 9,0 5,8 5,3 31,6 522
zorgsector 10,6 2,6 3,0 16,2 657
onderwijs 5,2 4,1 4,9 14,2 393
maatschappelijke
dienstverlening, sociaal-
culturele instellingen 2,5 3,9 8,1 14,4 319c

overige quartaire sector 0,8 1,8 2,3 84d

marktsector 3,0 5,4 7,4 4.425
totaal 34,7 15,0 21,6 23,1 89,3 6.400

aandeel in totaal (in
procenten)e

openbaar bestuur/overheid 42 60 27 23 35 6,0
zorgsector 31 12 13 18 2,5
onderwijs 15 19 21 16 3,6
maatschappelijke
dienstverlening, sociaal-
culturele instellingen 7 18 35 16 4,5
overige quartaire sector 5 8 3 2,8
marktsector 0 20 25 0 8 0,2
totaal 100 100 100 100 100 1,4
Met uitzondering van EWLW: 1 januari 1999.a

Omdat de cijfers van EAU betrekking hebben op de cumulatieve instroom in plaats van op hetb

bestand, zijn de aantallen slechts voor twee derde meegeteld bij de berekening van het totaal.
Kinderopvang.c

Projecten waarvoor het initiatief is genomen door RBA's en vakbonden.d

In de laatste kolom staat het aandeel van het gesubsidieerde werk in de totale werkgelegenheide

per sector vermeld.

Bron: Bavinck et al. (1998); Van Diepen (1997); Verkaik et al. (1998); CBS (1998a); TK (1997/1998)
SCP-bewerking   
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2.4 Inkomensverdeling

2.4.1 Statische en dynamische aspecten 

De verandering van de inkomensverdeling is het resultaat van statische en dyna-
mische ontwikkelingen. Statische ontwikkelingen hebben betrekking op koop-
krachtveranderingen van personen of huishoudens die niet van positie veranderen.
Koopkrachtgevolgen van positieveranderingen worden verdisconteerd in het
dynamische koopkrachtcijfer. Daarbij gaat het om zaken als ontslag, verandering
van baan, echtscheiding en dergelijk. Het overheidsbeleid is erop gericht om zowel
via de statische als via de dynamische invalshoek bij te dragen aan de verbetering
van de inkomenspositie van bepaalde bevolkingsgroepen. De statische invalshoek is
met name van belang voor degenen voor wie de arbeidsmarkt in principe geen reëel
alternatief is, zoals ouderen en arbeidsongeschikten. De dynamische invalshoek is
relevant voor degenen voor wie de arbeidsmarkt in principe nog wel een alternatief
vormt, zoals werklozen en personen werkzaam in het eigen huishouden. In deze
paragraaf zal de ontwikkeling van de inkomensverdeling in de jaren negentig
worden beschreven, waarbij statische en dynamische aspecten worden betrokken.

2.4.2 Inkomensontwikkeling 1990-1997

Naar de verwervingskant van het inkomen bezien is de verdeling van het bruto-
inkomen van personen relevant en naar de bestedingskant van het inkomen de
verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van huishoudens. De
verdelingen van het bruto persoonlijke inkomen en van het gestandaardiseerde
besteedbare huishoudensinkomen worden gegeven voor de jaren 1990-1997.
Tabel 2.12 geeft de gemiddelde bruto persoonlijke inkomens in prijzen van 1997.6

Er wordt in deze tabel een onderscheid gemaakt naar inkomensbron en geslacht.
Vervolgens zijn ook personen van vijftien jaar of ouder zonder inkomen of met een
onvolledig jaarinkomen in het verdelingsbeeld betrokken. Hierbij ontstaat een
ander beeld van de inkomensongelijkheid.

Van de personen van 15 jaar en ouder had in 1997 ruim 76% het hele jaar een
inkomen, 10% een gedeeltelijk jaarinkomen en een kleine 14% geen inkomen. In
1990 kwamen deze aantallen respectievelijk uit op ruim 70%, een kleine 12% en
18%.  De ontwikkeling van de inkomensongelijkheid weerspiegelt dit beeld: de7

inkomensongelijkheid voor personen met jaarinkomens is licht toegenomen, terwijl
de inkomensongelijkheid voor alle 15-jarigen en ouder duidelijk is afgenomen. Dit
is het gevolg van de toegenomen arbeidsmarktparticipatie en de daaruit volgende
toename van het aandeel personen met een eigen bron van inkomen. 
De ontwikkeling van het persoonlijk inkomen is betrekkelijk stabiel in de periode
1990-1997. Duidelijke uitzonderingen op dit beeld zijn de zelfstandigen en de
arbeidsongeschikten. De sterke daling van het gemiddeld persoonlijk inkomen van
zelfstandigen in de jaren negentig is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de
sterke toename van het aantal startende ondernemers.  De eveneens forse daling8

van het persoonlijk inkomen van arbeidsongeschikten houdt mede verband met de
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invoering van regelgeving die het beroep op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
moest terugdringen (1992 en 1993). Deze regelgeving heeft ook gevolgen voor de
hoogte (en de duur) van uitkeringen.

Tabel 2.13 Gemiddeld bruto persoonlijk inkomen van personen van 15 jaar en ouder, naar sociaal-
economische categorie (in prijzen van 1997)a

aantal personen gulden)
gemiddeld persoonlijk inkomen (x 1.000

 in 1997 (x
1.000) 1990 1995 1996 1997

inkomsten uit arbeid
werknemer overheid, man 407 72,3 74,4 74,1 74,1

idem, vrouw 183 47,7 48,6 49,0 49,5
werknemer marktsector, man 2.934 61,6 61,9 61,4 61,2

idem, vrouw 2.139 33,4 34,1 33,9 34,3
zelfstandige en overig actief . 77,2 65,5 61,7 .

inkomsten uit overdrachten
bijstandsontvanger of
werkloze 616 24,3 25,7 26,5 25,9
arbeidsongeschikte 460 35,9 33,8 32,7 32,2
gepensioneerde < 65 jaar 392 48,9 46,9 47,6 47,7b

idem, $ 65 jaar 1.870 27,7 27,7 28,2 28,8

alle personen met volledig
jaarinkomen 9.944 47,0 45,8 45,4 45,4

inkomensongelijkheid (Gini-
coëfficiënt) (9.944) 0,373 0,379 0,381 0,382

personen met onvolledig
jaarinkomen 1.295 11,6 11,1 11,1 10,7
personen zonder inkomen $ 15
jaar 1.773 – – – –

inkomensongelijkheid (Gini-
coëfficiënt) (13.012) 0,508 0,493 0,490 0,484

Exclusief personen in tehuizen en inrichtingen; 1997: betreft voorlopige cijfers.a

ANW- en VUT-uitkeringen.b

Bron: CBS, Personele inkomensverdeling

Tabel 2.13 geeft de gemiddelde waarde van het gestandaardiseerde besteedbare
inkomen van huishoudens voor de jaren 1990-1997 naar type huishouden en naar
inkomensbron van het hoofd van het huishouden. Het gestandaardiseerde inkomen
geeft een zuiver beeld van welvaartsverhoudingen tussen huishoudens en daarmee
van de koopkrachtontwikkeling van huishoudens, omdat hierin rekening is
gehouden met verschillen in omvang en samenstelling van huishoudens.9
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Tabel 2.13 Gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van huishoudens naar type en
inkomensbron (in prijzen van 1997)a

aantal gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudens inkomen (x 1.000 gulden)

in 1997

 (x 1.000) 1990 1995 1996 1997

samenstelling huishoudenb

huishoudens zonder
kinderen 
   met 1 volwassene 2.273 27,5 27,5 27,6 27,7
   met 2 volwassenen 2.107 38,1 39,1 39,2 39,5
   met $ 3 volwassenen 501 41,7 42,0 42,2 43,3
huishoudens met
kinderen
   met 1 volwassene 230 21,2 21,0 21,5 20,8
   met 2 volwassenen 1.333 30,5 31,8 32,0 32,3
   met $ 3 volwassenen 261 36,0 35,2 35,5 36,5

voornaamste inkomensbron
inkomen uit loon 3.757 35,9 36,8 36,5 36,7
inkomen uit uitkering 879 19,3 19,6 19,8 19,9c

inkomen uit pensioen 1.605 30,5 30,8 31,0 31,2d

inkomen uit overige
bronnen 465 42,0 43,9 43,0 .

alle huishoudens 6.706 32,9 32,4 32,1 33,6

inkomensongelijkheid
Gini-coëfficiënt - 0,273 0,268 0,272 0,273
Theil-coëfficiënt - 0,139 0,129 0,136 0,141

Exclusief huishoudens in tehuizen en inrichtingen; 1997: betreft voorlopige cijfers.a

Kinderen: minderjarige kinderen (0-17 jaar); volwassenen: meerderjarige personen ($ 18 jaar).b

Exclusief pensioenuitkeringen tot 65 jaar (ANW, VUT).c

Inclusief pensioenuitkeringen tot 65 jaar (ANW, VUT).d

Bron: CBS, Personele inkomensverdeling

De ontwikkeling van de gemiddelde koopkracht van huishoudens is in de periode
1990-1997 betrekkelijk stabiel en vertoont weinig verschillen tussen huishoudens
naar samenstelling en inkomensbron. Gemiddeld is de koopkracht van het inkomen
in de gehele periode met 2% toegenomen, waarbij eenoudergezinnen relatief
ongunstig afsteken (-2%) en paren met kinderen gunstig (+6%). Naar voornaamste
inkomensbron zijn de verschillen nagenoeg verwaarloosbaar. Opmerkelijk is de
relatief sterke stijging van het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van alle
huishoudens in 1997 (met ruim 4%), hetgeen mede verband houdt met een relatief
sterke daling van huishoudens die in belangrijke mate afhankelijk zijn van een
uitkering (-7%), ten gunste van huishoudens die hoofdzakelijk een looninkomen
ontvangen (+3%). Uit tabel 2.13 blijkt voorts dat aan de geleidelijke, lichte daling
van de inkomensongelijkheid in de periode 1990-1995 een einde is gekomen, en
dat deze is omgeslagen in een lichte stijging. Dat is met name af te leiden uit de
ontwikkeling van de Theil-coëfficiënt, die een sprekender beeld geeft dan de
relatief ongevoelige Gini-coëfficiënt. Daarmee is de inkomensongelijkheid in 1997
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weer op het niveau gekomen van het jaar 1990. Hierbij past de kanttekening dat het
door het kabinet-Kok 1 gevoerde armoedebeleid voornamelijk in het jaar 1998 tot
uitdrukking is gekomen. Bovendien hebben de inkomensmaatregelen die zijn
genomen in het kader van de 'loonstrookjesproblematiek', eveneens een matigend
effect op de mate van inkomensongelijkheid.   

Tabel 2.14 geeft een beeld van de dynamische koopkrachtontwikkeling van
inkomensgroepen voor de periode 1991-1997. Deze koopkrachtontwikkeling heeft
betrekking op de mutatie van gestandaardiseerde inkomens van personen in
constante prijzen van 1997.  Het betreft mediane mutaties, dat wil zeggen de10

koopkrachtmutatie die hoort bij de middelste persoon in een reeks van koopkracht-
mutaties. De dynamische koopkrachtmutaties hebben betrekking op steeds dezelfde
huishoudens in twee opeenvolgende jaren, en omvatten tevens de statische
koopkrachtontwikkeling.

Tabel 2.14 Dynamische koopkrachtontwikkeling van personen van 15 jaar en ouder, naar
inkomensgroepen, 1991-1997 (in procenten)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 gemiddel
d 1991-

1997

laagste 10%-groep –0,5 0,6 0,2 –1,2 1,2 0,6 0,8 0,2

1e 25%-groep (laagste
inkomens) –0,3 0,5 0,3 –1,2 1,0 0,7 1,0 0,3
2e 25%-groep 0,8 0,5 1,0 0,0 0,7 1,3 1,8 0,9
3e 25%-groep 1,4 0,9 1,6 0,7 1,4 1,7 1,9 1,4
4e 25%-groep (hoogste
inkomens) 1,3 0,3 1,5 1,0 1,5 1,8 1,2 1,2

hoogste 10%-groep 1,1 0,1 1,3 0,9 1,8 1,8 0,7 1,1

totale bevolking 0,7 0,6 1,0 0,0 1,0 1,3 1,4 0,9

Bron: CBS, Personele inkomensverdeling   

De mediane koopkrachtontwikkeling in de periode 1991-1997 komt uit op 0,9% per
jaar voor de totale bevolking; lager (0,2% per jaar) voor de 10% huishoudens met
de laagste inkomens en iets hoger (1,1% per jaar) voor de 10% huishoudens met de
hoogste inkomens. Over de gehele periode gerekend gaat het om een
koopkrachtverschil van ruim 6%. Dit verschil is vooral ontstaan in de jaren 1991
(1,6%) en 1994 (2,1%), maar ook de jaren 1993 (1,1%) en 1996 (1,2%) hebben
bijgedragen aan dit opgelopen verschil in koopkrachtontwikkeling tussen de laagste
en hoogste inkomensgroepen.

Het beeld van de inkomensontwikkeling tot en met 1997 kan deels worden
aangevuld met de statische inkomensmutaties van de jaren 1998 en 1999. Het
Centraal Planbureau heeft voor enkele bevolkingsgroepen de (mediane) statische
inkomensmutaties berekend. Deze zijn voor de jaren 1998 en 1999 weergegeven in
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tabel 2.15.

Tabel 2.15 Statische koopkrachtmutaties in 1998 en 1999 voor enkele huishoudenstypen (in
procenten)a

alleenstaande/eenouderg
ezin alleenverdiener tweeverdiener

hoofverdieners, werknemer
< 150% wml 2,25 3,25 ? 3 150-250% wml 2 3,25
> 250% wml 2,75 3,50 3,25

hoofdverdiener,
uitkeringsontvanger

< 120% wml 3,75 3,75 ? 3> 120% wml 2 3
hoofdverdiener 65-plusser

< 120% AOW 6,25 5,25? 3,50b

> 120% AOW 3,25 3,50
wml: bruto wettelijk minimumloon; AOW: bruto 100% AOW-uitkeringa

Het betreft hier een in omvang betrekkelijk kleine groep.b

Bron: CPB

Het gemiddelde koopkrachtbeeld is gunstig, ongeveer 3½% in 1998 en 1999
samen, en betrekkelijk gelijkmatig gespreid over verschillende bevolkingsgroepen.
Positieve uitschieters vormen de gepensioneerden met een laag inkomen (tot 120%
van de volledige bruto-AOW-uitkering). Dit gunstige beeld voor ouderen met lage
inkomens is met name in 1998 gerealiseerd door de verhoging van de (alleenstaan-
de) ouderenaftrek en de verlaging van het eerste schijftarief voor ouderen. Bij deze
uitkomsten moet nogmaals bedacht worden dat het gaat om mediane koopkracht-
mutaties en dat dynamische ontwikkelingen in het geheel buiten beeld blijven.11

2.5 Index voor maatschappelijke achterstand

In de voorgaande paragrafen zijn inkomen, opleiding en arbeidsmarkt afzonderlijk
aan de orde gekomen. Door inkomen, opleiding en arbeidsmarktpositie in één
index te combineren kunnen vergelijkende uitspraken over maatschappelijke
achterstand worden gedaan. Regelmatig rapporteert het SCP over een dergelijke
index, het meest recent in Van hoog naar laag, van laag naar hoog (Knol 1998).
Tot nu toe hanteerde het SCP voornamelijk ruimtelijke gebieden als eenheden:
steden of wijken worden dan met elkaar vergeleken. Het is echter ook mogelijk om
een index te ontwikkelen voor individuen. Dan wordt niet de maatschappelijke
achterstand van gebieden met elkaar vergeleken, maar die van personen.

Deze paragraaf beschrijft zo'n index voor maatschappelijke achterstand die op
individueel niveau gemeten is, en die bestaat uit: een laag opleidingsniveau
(maximaal mavo), een huishoudensinkomen onder de lage-inkomensgrens , en de12

individuele arbeidsmarktpositie (verricht iemand betaald werk of niet). Aangezien
van de personen ouder dan 65 jaar nog slechts weinigen betaald werk verrichten
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wordt onderscheid gemaakt tussen personen ouder en personen jonger dan
65 jaar.  In het eerste geval bestaat de achterstandsindex uit de eerste twee indica-13

toren, en voor personen jonger dan 65 jaar uit de drie indicatoren.

Tussen 1983 en 1993 is het aantal mensen jonger dan 65 jaar dat op geen van de
drie indicatoren negatief scoort, gegroeid: van 29% naar 48% (zie tabel 2.16). In
diezelfde periode is het aantal mensen jonger dan 65 jaar met grote maat-
schappelijke achterstand (score 3) gedaald. In 1993 heeft nog maar 6% te maken
met een sterke achterstandspositie: geen werk, lage opleiding en een laag inkomen.
Doordat in 1994 de vraagstelling is veranderd, zijn de gegevens voor onderwijs in
1997 niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere jaren.  Gegevens voor de14

komende jaren zullen uit moeten wijzen of de trend wordt voortgezet.

Tabel 2.16 Maatschappelijke achterstandsscore door de tijd heen voor personen jonger dan 65 jaar
(in procenten)

score 0 score 1 score 2 score 3

1983 29 31 27 12
1986 36 32 23 9
1989 43 26 23 8
1990 43 31 19 8
1991 43 29 20 9
1992 47 30 17 7
1993 48 30 17 6

1997 42 31 19 9

Score 0 = op geen van de drie indicatoren een achterstandspositie; score 3 = op alle indicatoren
sprake van een achterstandssituatie
N.B.: in 1994 is de vraagstelling van een van de indicatoren veranderd, waardoor de gegevens voor
1997 niet zonder meer te vergelijken zijn met de eerdere gegevens.

Bron: CBS (LSO'83-'93; POLS'97) SCP-bewerking  

Tabel 2.17 laat zien dat de - tussen 1983 en 1993 - verminderde maatschappelijke
achterstand geldt voor personen jonger dan 65 jaar, en ook voor personen ouder
dan 65 jaar. Tussen deze groepen is er echter wel een verschil in niveau. Bijna de
helft van de personen jonger dan 65 jaar heeft niet te maken met achterstand op een
van de indicatoren, terwijl dit voor personen ouder dan 65 jaar 28% is. Bovendien
heeft nog bijna een op de drie ouderen te maken met zowel een lage opleiding als
een laag inkomen.
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Tabel 2.17 Maatschappelijke achterstandsscore door de tijd heen, voor personen ouder dan 65 jaar
(in procenten)

score 0 score 1 score 2

1983 16 38 46
1986 19 37 44
1989 28 40 32
1990 26 43 31
1991 26 40 34
1992 25 38 37
1993 28 41 31

1997 24 40 36
N.B.: in 1994 is de vraagstelling van een van de indicatoren veranderd, waardoor de gegevens voor
1997 niet zonder meer te vergelijken zijn met de eerdere gegevens.

Bron: CBS (LSO'83-'93; POLS'97) SCP-bewerking  

Als gekeken wordt naar de huishoudenssamenstelling blijkt dat vooral alleen-
staanden tussen 1983 en 1993 een inhaalslag hebben gemaakt (zie tabel 2.18). Was
in 1986 het percentage dat een grote maatschappelijke achterstand heeft, nog het
hoogst voor alleenstaanden, in 1993 wordt die positie ingenomen door personen die
deel uitmaken van een eenoudergezin.

Tabel 2.18 Maatschappelijke achterstandsscore door de tijd heen, naar huishoudenssamenstelling (in
procenten)

score 0 score 3

alleen- eenouder- zonder paar met alleen- - paar zonder paar met
staande gezin kinderen kinderen staande gezin kinderen kinderen

paar eenouder

1986 24 20 29 34 28 26 19 8
1989 30 21 39 38 20 23 12 9
1990 30 22 37 39 22 28 11 6
1991 26 22 33 43 23 27 16 6
1992 33 23 39 45 20 19 13 5
1993 30 19 38 49 18 21 11 5

1997 27 26 34 41 19 32 14 7
N.B.: in 1994 is de vraagstelling van een van de indicatoren veranderd, waardoor de gegevens voor
1997 niet zonder meer te vergelijken zijn met de eerdere gegevens.

Bron: CBS (LSO'86-'93; POLS'97) SCP-bewerking   

Volledige gezinnen met kinderen zijn er het beste aan toe, afgemeten aan deze
index voor maatschappelijke achterstand. Slechts 5% van hen heeft in 1993 te
maken met een grote achterstand, terwijl nagenoeg de helft op geen van de drie
indicatoren scoort.
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2.6 De leefsituatie-index

2.6.1 De ontwikkeling van de leefsituatie na 1993 voortgezet

In de Sociale en Culturele Verkenningen 1998 is beschreven op welke wijze de
leefsituatie-index in 1997 is aangepast ten opzichte van 1994. Daarbij werd de
verwachting uitgesproken dat er een trendbreuk zou ontstaan. Om de gevolgen van
de veranderingen in de maatstaf te minimaliseren is ervoor gekozen om de
leefsituatie-index in zowel 1993 als 1997 voor Nederland als geheel op 100 te
stellen en de overige jaren daarvan een afgeleide te laten zijn. Door deze werkwijze
is het mogelijk om de ontwikkeling voor groepen in de tijd te blijven vergelijken.
Het is echter niet mogelijk om de ontwikkeling van de leefsituatie voor de
Nederlandse bevolking als geheel vast te stellen.15

In figuur 2.4 is te zien dat in het algemeen de trend voor de verschillende groepen
redelijk kan worden voortgezet. Dit ondanks de andere manier van enquêteren, de
gewijzigde vraagstelling en de veranderde indicatoren. Voor afzonderlijke
variabelen is soms wel een trendbreuk te zien is (zie bijlage B2.1).

Figuur 2.4 De ontwikkeling van de leefsituatie van diverse bevolkingsgroepen tussen 1974 en 1997a

De scores voor 1993 en 1997 zijn op 100 gesteld; de verticale lijn geeft aan dat tussen 1993 ena

1997 de index is gewijzigd.

Bron: CBS (LSO'74-'93 en POLS'97) SCP-bewerking
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Er zijn enkele afwijkingen van de tot 1993 gesignaleerde trend.
- de groep 18-24-jarigen vertoont een verbetering van de leefsituatie in plaats van

een verslechtering;
- het omgekeerde geldt voor personen ouder dan 75 jaar die volgens de nieuwe

index met een verslechtering van hun leefsituatie te maken hebben gekregen
(evenals de niet weergegeven 55-64-jarigen).

De afwijkingen zijn voornamelijk gerelateerd aan leeftijd. Nadere analyse leert dat
indicatoren die betrekking hebben op de uitgaansactiviteiten en het sporten,
hiervoor verantwoordelijk zijn. In de vernieuwde leefsituatie-index zijn het vooral
de clusters vrijetijdsbesteding en sportbeoefening die veel bijdragen aan de
uiteindelijke score (vgl. SCV 1998: 82 ev.). Het belang van de indicatoren op deze
terreinen is toegenomen. Daarnaast spelen sociale contacten en autobezit een rol bij
de verschillen in leefsituatie tussen leeftijdsgroepen.

In tabel 2.19 zijn de scores voor enkele indicatoren die deel uitmaken van de index,
uitgesplitst naar leeftijd. De samenhang is evident. Wanneer echter deze scores
worden vergeleken met die in voorgaande jaren (1974 en 1993), blijkt de stijging
van autobezit, uitgaan en sporten onder jongeren niet veel af te wijken van de
stijging onder ouderen. De trendbreuk houdt dan ook waarschijnlijk meer verband
met het grotere belang van deze indicatoren bij het bepalen van de relatieve scores
voor de leefsituatie, dan met een toenemend aantal autobezitters of sporters.
Overigens blijft vergelijking in de tijd lastig, omdat de vraagstelling is gewijzigd.

Tabel 2.19 Uitsplitsing van enkele indicatoren, naar leeftijd, 1997 (in procenten)
18-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar $ 75 jaar

aantal
uitgaansactiviteiten

geen 1 5 8 10 18 24 48
1 of 2 9 18 25 27 33 36 38
3 of 4 34 31 26 23 20 13 6
$ 5 55 45 42 40 30 28 8

totaal aantal sporten
geen 10 17 19 31 38 52 77
1 of 2 44 50 50 49 48 40 20
$ 3 46 33 31 20 14 8 3

sociale isolatie
sterk 1 6 9 8 12 13 18
tamelijk sterk 9 12 13 15 19 20 31
weinig 11 11 13 16 19 19 18
niet 22 14 15 13 12 10 12
totaal niet 57 58 50 48 39 39 21

bezit een NS-kaart 28 10 7 8 12 26 18
bezit een auto 74 85 89 88 84 75 36
Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking  
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2.6.2 Achtergronden bij de leefsituatie

Uit figuur 2.4 blijkt dat de leefsituatie niet voor alle groepen in de samenleving
gelijk is. De leefsituatie van bijvoorbeeld ouderen is vergelijkenderwijze slechter
dan die van jongeren, die van hogere inkomensgroepen beter dan die van lage
inkomensgroepen en de leefsituatie van eenoudergezinnen is slechter dan die van
volledige gezinnen met kinderen (niet alle groepen in de figuur).
De kwaliteit van de leefsituatie is onder meer afhankelijk van de maatschappelijke
kansen en mogelijkheden die iemand krijgt en vervolgens ook benut of kan
benutten. Naast persoonlijke inspanningen speelt de overheid hierbij een rol
doordat zij al dan niet voorwaarden schept om iedereen dezelfde kansen en
mogelijkheden te geven. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in compenseren-
de voorzieningen en voorzieningen die mensen in staat stellen hun capaciteiten
optimaal te benutten. Compenserende voorzieningen zijn onder andere de indivi-
duele huursubsidie, de collectief gefinancierde gezondheidszorg en het stelsel van
sociale zekerheid. Daarnaast tracht de overheid te bewerkstelligen dat mensen goed
worden opgeleid, een redelijk inkomen hebben en betaalde arbeid verrichten; deze
drie onderdelen worden in het kader van de leefsituatie beschouwd als 'hulp-
bronnen'. De veronderstelling daarbij is dat hoe meer hulpbronnen iemand bezit,
hoe beter de leefsituatie zal zijn. Naast hulpbronnen kunnen ook andere factoren
een rol spelen, die niet of slechts zeer lastig door de overheid te beïnvloeden zijn,
zoals leeftijd en huishoudenssamenstelling.

Figuur 2.5 Leefsituatie naar huishoudenssamenstelling, 1974-1997 (1993 en 1997 zijn op 100
gezet voor de totale bevolking)

Bron: CBS (LSO'74-'93; POLS'97) SCP-bewerking
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In eerdere Sociale en Culturele Verkenningen is de leefsituatie regelmatig naar
leeftijd uitgesplitst (zie ook figuur 2.4). Het blijkt dat deze voor de leeftijdsgroepen
18-24 jaar en 35-44 jaar het best is, en voor mensen ouder dan 75 jaar het slechtst.

Figuur 2.6 Maatschappelijke achterstand en de leefsituatie, door de jaren heen

N.B.: in 1994 is de onderwijsvraagstelling (een van de achterstandsindicatoren) gewijzigd; in 1997
is de leefsituatie-index herzien.

Bron: CBS (LSO'83-'93; POLS'97) SCP-bewerking

Wanneer de invloed van diverse achtergrondkenmerken op de leefsituatie wordt
bekeken, blijkt uit tabel 2.20 dat van de hulpbronnen inkomen en opleiding het
belangrijkst zijn. Daarnaast speelt leeftijd een grote rol.

Opvallend is de teruggang van de invloed van de huishoudenssamenstelling na
1993 evenals de sterkere rol van de arbeidsmarktpositie. Of dit structureel of
eenmalig is (bv. door meettechnische oorzaken), zal in de toekomst moeten
blijken.16
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Tabel 2.20 Invloed van enkele achtergrondkenmerken op de leefsituatie, 1974-1997 (ANOVA-
analyse, bèta-
coëfficiënten)a

1974 1980 1986 1993 1997
opleiding 0,21 0,22 0,26 0,21 0,26b

inkomen 0,27 0,23 0,23 0,24 0,28c

huishoudenssamenstelling 0,14 0,24 0,21 0,25 0,10d

leeftijd 0,25 0,27 0,25 0,20 0,24e

inkomensbron 0,11 0,07 0,12 0,10 0,11f

arbeidsmarktpositie 0,03 0,02 0,00 0,05 0,11g

verklaarde variantie 0,45 0,48 0,48 0,47 0,54
De bèta geeft de relatieve invloed van een verklarende variabele op de te verklaren variabele,a

gecorrigeerd voor de effecten van alle andere verklarende variabelen. De waarde ligt tussen 0 en
1.
Hoogst voltooide opleiding van de respondent: lo/vglo; lbo/mavo/vwo-3; havo/vwo/mbo;b

hbo/universiteit.
Huishoudensinkomen in oktielen tot 1980, daarna decielen.c

Alleenstaande; paar zonder kind(eren); paar met kind(eren); eenoudergezin.d

18-24 jaar; 25-34 jaar; 35-44 jaar; 45-54 jaar; 55-64 jaar; 65-74 jaar; $ 75 jaar.e

Hoogste inkomensbron van het huishouden, tot 1997: arbeid; pensioen/vermogen; AOW/AWW;f

overige sociale uitkering; overig, vanaf 1997: loon/salaris; winst; vut; pensioen/AOW; sociale
uitkering/beurs; overig.
Verricht de respondent betaalde arbeid; tot 1997: werkt wel/werkt niet, in 1997: werkt meer dang

12 uur, minder dan 12 uur, werkt niet.

Bron: CBS (LSO'74-'93, POLS'97) SCP-bewerking

2.6.3 De leefsituatie en satisfacties

De leefsituatie-index is een geobjectiveerde maatstaf, waarin niet is opgenomen hoe
tevreden men over allerlei aspecten van het leven is. Hiervoor is gekozen vanwege
de beleidsrelevantie van de resultaten. Satisfacties zijn moeilijker door beleid te
beïnvloeden. Aan de andere kant zijn satisfacties niet onbelangrijk, omdat zij een
indicatie vormen voor de beleving van de leefsituatie en als zodanig maatschappe-
lijk en politiek relevant zijn.

Over het algemeen is de Nederlander gelukkig en vindt hij zichzelf gezond. Dit is
tussen 1974 en 1997 nauwelijks aan verandering onderhevig geweest (zie
figuur 2.7). De scores voor geluk en gezondheid liggen hoger dan de tevredenheid
met de woonsituatie, de vrienden- en kennissenkring, het leven in zijn geheel en de
financieel-maatschappelijke positie.

Mensen met een slechte leefsituatie zijn door de jaren heen minder gelukkig dan
mensen met een goede leefsituatie (zie figuur 2.8). In 1997 is het geluksgevoel iets
afgenomen ten opzichte van 1993. Bij mensen met de slechtste leefsituatie is de
teruggang sterker dan bij anderen.

In 1997 is de relatie tussen de leefsituatie en een algemeen geluksgevoel sterker dan
in voorgaande jaren het geval was.  Deze relatie is vooral sterk voor de volgende17



1970 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1997 2000 
1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

geluk 

gezondheid 

woonsituatie 

vrienden- en kennissenkring 

leven 

financieel-maatschappelijke positie 

93

onderdelen: het hebben van sociale contacten, het ontbreken van
gezondheidsklachten, een grote diversiteit van (culturele) uitgaansactiviteiten en
het op vakantie gaan.

Figuur 2.7 Ontwikkeling van de tevredenheid met aspecten van de leefsituatie, 1974-1997
(gemiddelde scores)a

De score loopt op van 1 = ongelukkig/ongezond/ontevreden tot 5 = zeer gelukkig/zeera

gezond/zeer tevreden.

Bron: CBS (LSO'74-'93; POLS'97) SCP-bewerking

De subjectief ervaren gezondheid is eveneens weinig veranderd na 1974. Mensen
met een goede leefsituatie vinden zichzelf gezonder dan mensen met een slechte
(zie figuur 2.9).
De relatie tussen de leefsituatie en de ervaren gezondheid vertoont een wat grilliger
beeld dan die tussen de leefsituatie en geluk. Over het algemeen is de samenhang in
de eerste echter groter dan in de laatste (met een correlatiecoëfficiënt van rond 0,40
voor gezondheid tegen 0,33 voor geluk).  De scores op de leefsituatie-index18

differentiëren sterker voor gezondheid dan voor geluksgevoel.
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Figuur 2.8 Geluksgevoel  voor mensen met een goede en mensen met een slechte leefsituatie,a

1977-1997

De vraag luidde: 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?' (1 = ongelukkig; 5 = erga

gelukkig).

Bron: CBS (LSO'76-'93 en POLS'97) SCP-bewerking

Tussen de leefsituatie en satisfacties met sociale en materiele aspecten van het
bestaan is er een zwakker, maar toch duidelijk verband: hoe beter de leefsituatie is,
hoe hoger de tevredenheid. In tabel 2.21 is een overzicht opgenomen van de
gemiddelde tevredenheid per leefsituatiedeciel met diverse onderwerpen. Als
antwoord moest een rapportcijfer tussen een en tien worden gegeven.

Voor alle groepen geldt dat mensen het meest tevreden zijn over hun woning.
Verreweg het minst tevreden zijn Nederlanders over de samenleving in haar totaal;
dit is de enige satisfactie met een gemiddeld rapportcijfer dat lager is dan een
zeven.
Het grootste verschil tussen mensen met een slechte en mensen met een goede
leefsituatie is te vinden bij de tevredenheid met de financiële middelen van het
huishouden: mensen met de slechtste leefsituatie waarderen dit met voldoende en
mensen met de beste leefsituatie met goed.
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Figuur 2.9 Subjectief ervaren gezondheid  van mensen met een slechte en mensen met een goedea

leefsituatie, 1974-1997

De vraag luidde: 'Hoe is over het algemeen uw gezondheid?' (1 = slecht; 5 = zeer goed).a

Bron: CBS (LSO'74-'93 en POLS'97) SCP-bewerking
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Tabel 2.21 Gemiddelde tevredenheidsscores (rapportcijfers van 1 tot en met 10) naar decielen van
de leefsituatie, 1997

gemiddelde tevredenheid met

woning kennissen- woon- financiële maatschap- Nederlands
kring omgeving middelen pelijke e

positie samenlevin
g

eerste deciel 
(slechtste leefsituatie) 7,6 7,2 7,3 6,6 6,7 6,3
tweede deciel 7,6 7,4 7,6 6,7 7,0 6,3
derde deciel 7,7 7,7 7,7 7,2 7,2 6,7
vierde deciel 7,8 7,7 7,7 7,2 7,3 6,6
vijfde deciel 7,8 7,7 7,7 7,5 7,4 6,6
zesde deciel 7,9 7,9 7,7 7,5 7,5 6,6
zevende deciel 8,0 7,9 7,7 7,7 7,6 6,7
achtste deciel 8,1 7,9 7,9 7,6 7,6 6,7
negende deciel 8,0 7,9 7,9 7,7 7,6 6,9
tiende deciel (beste
leefsituatie) 8,2 8,0 7,9 7,9 7,8 6,9

gemiddelde score 7,9 7,7 7,7 7,4 7,4 6,6
correlatie met
leefsituatie 0,14 0,19 0,12 0,27 0,25 0,18
Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking 
De tevredenheid neemt over het algemeen toe naarmate de leefsituatie beter is.
Andersom is echter niet altijd het geval. Mensen die een bepaald aspect met een
negen waarderen, hebben gemiddeld een betere leefsituatie dan mensen die
hetzelfde aspect met een tien waarderen. Zo ligt de gemiddelde leefsituatiescore van
mensen die de woning, de woonomgeving en de kennissenkring een negen geven,
rond de 103, terwijl dat voor mensen die een tien geven, rond de 97 is. Nadere
analyses wijzen uit dat dit vooral komt doordat veel ouderen, die volgens de index
een slechtere leefsituatie hebben, vaker tevreden zijn met aspecten van de
leefsituatie dan jongeren (zie tabel 2.22). Een uitzondering is de Nederlandse
samenleving: ouderen zijn hiermee het minst tevreden van alle leeftijdsgroepen.
Een verklaring zou kunnen zijn, dat zij zich door de moderne maatschappelijke
ontwikkelingen bedreigd voelen.

Tabel 2.22 Gemiddelde tevredenheid naar leeftijdsklasse, 1997

gemiddelde tevredenheid met

woning woonom- kennissen- financiële maatschap- Nederlandse
geving kring middelen pelijke positie samenleving

18-24 jaar 7,6 7,4 8,0 7,2 7,2 6,7
25-34 jaar 7,6 7,4 7,7 7,3 7,4 6,8
35-44 jaar 8,0 7,8 7,6 7,5 7,4 6,7
45-54 jaar 8,0 7,8 7,6 7,4 7,3 6,6
55-64 jaar 8,0 7,8 7,7 7,3 7,3 6,6
65-74 jaar 8,2 8,1 7,8 7,5 7,7 6,6
$ 75 jaar 8,1 8,1 7,6 7,6 7,4 6,4
Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking
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2.6.4 De leefsituatie, sociale contacten en verhuisgeneigdheid

Sociale contacten zijn medebepalend voor de kwaliteit van het leven. Hoe minder
sociale contacten, hoe groter de sociale isolatie en de eenzaamheid. Om deze reden
heeft het SCP een aantal vragen over sociale isolatie aan de leefsituatie-index
toegevoegd. In tabel 2.23 staat per niveau van de leefsituatie hoe intensief er
contact wordt gehouden met drie groepen mensen.19

De verschillen zijn slechts klein. In het algemeen hebben mensen het meest contact
met familieleden; gemiddeld is dat bijna eenmaal per week. Iets minder vaak zijn
er contacten met vrienden of kennissen en buren.

Tabel 2.23 Aantal keren contact  met familie, vrienden, kennissen en buren naar leefsituatiedeciel,a

1997 (gemiddelde scores)

familie vrienden en kennissen buren

deciel 1 (slechtste
leefsituatie) 4,4 3,8 4,3
deciel 2 4,6 4,2 4,3
deciel 3 4,7 4,4 4,4
deciel 4 4,6 4,5 4,4
deciel 5 4,7 4,5 4,4
deciel 6 4,8 4,6 4,4
deciel 7 4,8 4,8 4,4
deciel 8 4,8 4,7 4,5
deciel 9 4,8 4,8 4,6
deciel 10 (beste
leefsituatie) 4,7 4,9 4,6

gemiddelde 4,7 4,5 4,4
correlatie met de
leefsituatie 0,12 0,30 0,09

5 = 1 x per week of vaker; 1 = zelden of nooit.a

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking 

Ook is er weinig verschil tussen mensen met een goede en mensen met een slechte
leefsituatie. Een uitzondering vormen mensen met de hoogste scores op de leef-
situatie-index. Zij hebben vaker contact met vrienden en kennissen dan met familie.
Mensen met de slechtste leefsituatie hebben relatief weinig contact met vrienden en
kennissen. In eerdere jaren was een vergelijkbaar patroon waar te nemen.
Naast sociale contacten zijn ook de woning waarin iemand woont, en de omgeving
waarin de woning staat, belangrijke aspecten in het dagelijkse leven. Een aantal
kenmerken van de woning en van de woonomgeving is opgenomen in de index.
Aan de hand van tabel 2.24 wordt dieper ingegaan op de mate waarin bewoners
zich thuis voelen in hun woning en in de buurt.
In het algemeen zijn mensen met een goede leefsituatie positiever over hun huis en
de buurt dan mensen met een slechte leefsituatie. Op de stelling 'In deze buurt is
het niet prettig wonen' antwoorden mensen het meest positief. Bij deze stelling is
ook het verschil tussen mensen met een slechte en mensen met een goede
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leefsituatie het grootst.

Tabel 2.24 Gemiddelde scores  voor vragen over de woning en de buurt per leefsituatiedeciel, 1997a

deze in deze hier indien veel over komende tijd
buurt niet woning eigenlijk mogelijk voor andere in huis

prettig goed best prettig uit buurt woning blijven
wonen getroffen leven verhuizen wonenb c c b

b

c

deciel 1 (slechtste
leefsituatie) 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2
2 4,4 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2
3 4,5 4,3 4,4 4,3 4,2 4,3
4 4,5 4,3 4,4 4,2 4,1 4,2
5 4,5 4,3 4,4 4,1 4,1 4,3
6 4,6 4,3 4,4 4,2 4,2 4,2
7 4,6 4,5 4,4 4,2 4,1 4,2
8 4,7 4,5 4,6 4,3 4,2 4,3
9 4,8 4,5 4,5 4,4 4,2 4,3
deciel 10 (beste
leefsituatie) 4,8 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3

gemiddelde 4,6 4,4 4,4 4,2 4.2 4,2
correlatie met de
leefsituatie 0,18 0,10 0,13 0,07 0,05 0,02

Hoe hoger, hoe positiever de mening over buurt of woning, met andere woorden:a

1 = absoluut mee eens; 5 =absoluut mee oneens,b

1 = absoluut mee oneens; 5 =absoluut mee eens.c

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking 

Mensen zijn minder geneigd stellingen te onderschrijven die een verhuizing
impliceren ('veel over voor een andere woning', 'komende tijd in dit huis blijven
wonen'). Dit is nagenoeg onafhankelijk van de leefsituatie.

2.6.5 Leefsituatie en stedelijkheid

In eerdere Sociale en Culturele Verkenningen is onderzocht of de leefsituatie van
bewoners van de grote steden beter of juist slechter is dan die van anderen (zie SCV
1994). Daaruit bleek dat de leefsituatie in de grote steden slechter is dan in de rest
van het land. Ook in 1997 is dit het geval, zij het dat het verschil gering is (zie
tabel 2.25). De bewoners van de G21-gemeenten hebben eveneens een iets slechtere
leefsituatie dan de bewoners van de rest van het land.
Tussen de verschillende stedelijkheidsklassen  blijken de verschillen ook klein. De20

zeer sterk stedelijke gemeenten (waartoe ook de grote steden behoren) scoren
gemiddeld 98 de minder stedelijke 101.

De verschillen zijn iets groter als gevraagd wordt naar de tevredenheid met de
woning en de woonomgeving. In niet-stedelijke gebieden zijn bewoners tevredener
dan in de stedelijke. Het geluksgevoel en de subjectieve gezondheid zijn voor alle
stedelijkheidsklassen gelijk aan het Nederlands gemiddelde.
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Tabel 2.25 Leefsituatie-index en gemiddelde tevredenheid (schaal 1-10) met woning en
woonomgeving in diverse gemeenten, 1997

leefsituatie tevredenheid met de tevredenheid met de
woning woonomgeving

Nederland 100 7,9 7,7

G4 97 7,5 7,2
G21 98 7,8 7,5
niet G25 101 8,0 7,9

zeer sterk stedelijk 98 7,5 7,4
sterk stedelijk 100 7,8 7,6
matig stedelijk 101 7,9 7,7
weinig stedelijk 101 8,1 8,0
niet stedelijk 101 8,1 8,0
Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking 

2.7 Conclusie

Dit hoofdstuk beschrijft de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en de
belangrijkste maatschappelijke hulpbronnen, waarover burgers beschikken om hun
leven naar eigen opvattingen in te richten. Op deze wijze ontstaat inzicht in de
sociale staat van Nederland. De overheid streeft naar een evenwichtige sociale
ontwikkeling en naar gelijke kansen voor iedere burger. Onderwijs, arbeid en
inkomen zijn vanwege de grote maatschappelijke effecten belangrijke terreinen van
overheidsbeleid. Dit beleid is gericht op een meer gelijke verdeling van deze
maatschappelijke goederen, althans op het handhaven van een zeker minimum-
niveau voor alle sociale groepen in de samenleving.

Het opleidingsniveau van de bevolking (15-64 jaar) stijgt nog steeds, omdat de
laagopgeleide geboortecohorten worden vervangen door jongere cohorten die
gemiddeld veel hoger zijn opgeleid. Het aantal jaren genoten opleiding is inmiddels
in 1997 gestegen tot twaalf. De vraag is of in de toekomst sprake zal zijn van
verzadiging. De gediplomeerde uitstroom uit het voortgezet onderwijs stabiliseert
zich sedert een paar jaar op circa 60% vbo/mavo en 40% havo/vwo. Ruim 90% van
de gediplomeerden kiest voor vervolgonderwijs. De voor de demografische
ontwikkeling gecorrigeerde deelname aan het middelbaar beroepsonderwijs loopt
wat terug ten gunste van het hoger beroepsonderwijs, dat de sterkste groeier blijft.
Na een tijdelijke teruggang lijkt het wetenschappelijk onderwijs ook weer in een
groeifase terecht te komen.
De deelnameproblemen concentreren zich bij allochtone kinderen en kinderen van
laagopgeleide autochtone ouders. Hun prestaties blijven achter en zij haken eerder
af. De achterstand van de allochtone kinderen in taalvaardigheid ten opzichte van
het gemiddelde niveau bedraagt aan het eind van de basisschool bijna twee jaar; de
verschillen in rekenvaardigheid zijn minder groot. Kinderen van laagopgeleide
autochtone ouders presteren beter, maar blijven ook behoorlijk achter bij het
gemiddelde niveau.
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De deelname aan het speciaal onderwijs lijkt zich te stabiliseren. Enerzijds worden
meer kinderen met lichte handicaps en leer- en opvoedingsproblemen opgevangen
in het reguliere onderwijs (Weer-samen-naar-school-beleid) en loopt de deelname
aan de betrokken vormen van speciaal onderwijs terug, maar andere vormen van
speciaal onderwijs blijven groeien. De deelname aan het voortgezet speciaal
onderwijs wordt hoger, mede vanwege de sterke stijging van het percentage
allochtone leerlingen. 

De werkgelegenheid blijft sedert 1994 sterk groeien en de geregistreerde werkloos-
heid is in 1998 gedaald tot ongeveer 4%, het niveau van 1975. Het aantal
uitkeringsgerechtigden per honderd werkenden is verminderd van 71 naar 62 als
gevolg van enerzijds de toename van het aantal werkzame personen en anderzijds
de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. 
De vraag is welke sociale groepen van deze ontwikkeling het meest hebben
geprofiteerd. Er gingen in de periode 1994-1997 480.000 personen extra aan het
werk. In absolute cijfers springen vier elkaar overlappende bevolkingscategorieën
eruit met een groei van meer dan 200.000 personen: de 25-49-jarige vrouwen,
gehuwde of samenwonende vrouwen, de middelbaar en de hoogopgeleiden. Relatief
gezien groeien zij ook een aantal procenten meer dan het gemiddelde van 8%.
Enkele, in absolute omvang kleine groepen, namelijk de 50-64-jarige vrouwen en
de alleenstaande moeders, zijn relatief de sterkste groeiers (34% en 29%).
Opvallend in de CBS-cijfers is voorts de ontwikkeling bij de etnische minderheden.
De Marokkanen realiseren een relatieve groei van 16%, terwijl het aantal werk-
zame Turken met 4% terugliep. Er zijn echter enige twijfels aan de betrouwbaar-
heid van deze cijfers. Wanneer ten slotte wordt gekeken naar de nettoparticipatie-
graad, dan blijken alle groepen vooruit te zijn gegaan. Het gemiddelde is 4,1%.
Opvallend is de meer dan gemiddelde stijging van de arbeidsparticipatie van 
50-64-jarigen, zowel mannen als vrouwen.
Het aantal gesubsidieerde banen steeg in de periode van 1994-1998 met 50.000 tot
ruim 90.000, ongeveer 1,5% van de werkgelegenheid en inclusief de WSW 3%.
Negen van de tien gesubsidieerde banen worden gevonden in de quartaire sector. Er
is geen eenduidige uitspraak te doen over het effect op de langdurige werkloosheid;
wel worden door de verschillende regelingen de doelgroepen, voorzover bekend,
redelijk bereikt.  

De belangrijkste trend op inkomensgebied is de percentuele stijging van het aantal
inkomenstrekkers. Van de personen van 15 jaar en ouder had in 1997 ruim 76%
het hele jaar een inkomen, 10% gedurende een deel van het jaar een inkomen en
14% geen inkomen. In 1990 waren deze percentages respectievelijk 70, 12 en 18. 
De hoogte van de inkomens is de laatste jaren betrekkelijk stabiel, zowel het per-
soonlijk inkomen als het (gestandaardiseerd) huishoudensinkomen. Het gemiddelde
huishoudensinkomen is sedert 1990 ongeveer 2% hoger geworden en bedraagt in
1997 33.600 gulden. Eenoudergezinnen blijven achter. De inkomensongelijkheid is
sedert 1990 een beetje groter geworden, wanneer naar de jaarinkomens wordt
gekeken, maar gedaald wanneer ook de overige inkomens in beschouwing worden
genomen. 
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Het CPB voorspelt voor 1998 en 1999 samen een stijging van gemiddeld 3,5%;
wellicht zullen de realisatiecijfers in 1998 een ander beeld te zien geven, omdat de
situatie voor gepensioneerden met een laag inkomen vanwege overheidsmaatrege-
len relatief gunstig zal zijn.

De positieve ontwikkelingen ten aanzien van onderwijs, arbeid en inkomen zijn
terug te vinden in de index voor maatschappelijke achterstand. Het aandeel van de
bevolking dat op de drie genoemde terreinen negatief scoort, neemt af.

Vanwege de trendbreuk in de gegevens is er geen antwoord te geven op de vraag of
in de periode 1994-1997 de leefsituatie van de Nederlandse bevolking als geheel is
verbeterd. Wel kunnen groepen met elkaar worden vergeleken. Niet verrassend
scoren de hoogste inkomens, de hoogopgeleiden en de jongeren tot 24 jaar op de
leefsituatie-index gunstiger dan gemiddeld. De laagopgeleiden, werklozen en
ouderen, in het bijzonder de 75-plussers, blijven achter; de pensioengerechtigden
halen hun achterstand enigermate in. De verschillen tussen huishoudensvormen
verminderen. 

De algemene conclusie is, dat sociale staat van Nederland sedert 1994 is verbeterd,
mede dankzij de voortdurende economische groei. Tot nu toe achterblijvende
groepen profiteren mede van de gunstige sociale ontwikkeling. De maatschappe-
lijke achterstand vermindert; steeds meer mensen beschikken over de meest
essentiële bestaansvoorwaarden en weten een gunstige leefsituatie te realiseren.
Deze algemene trend laat onverlet, dat specifieke groepen sociale problemen
ondervinden en dat in de steden een concentratie van maatschappelijke achterstand
optreedt. Over dit laatste onderwerp wordt in het volgende hoofdstuk gerappor-
teerd. 
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Het gaat hierbij om de volgende uitkeringen: AOW, AWW/ANW, WW, ZW,1

AAW/WAO/WAZ/WAJONG, VUT, IOAW/IOAZ, ABW/RWW. Bron: SZW (1998, bijlage 11).
Hierbij moet wel worden aangetekend dat van ongeveer een op de vier ontvangers van een2

arbeidsongeschiktheidsuitkering niet bekend is of deze werkzaam is. Het werkelijke aandeel werkzame
arbeidsongeschikten kan dus hoger liggen.
Het gaat hier om de werkzame beroepsbevolking, dat wil zeggen personen die ten minste twaalf uur per3

week betaalde arbeid verrichten.
Etniciteit wordt in de Enquête beroepsbevolking bepaald op grond van de nationaliteit of het4

geboorteland. Dit betekent dat allochtonen die in het buitenland zijn geboren en tot Nederlander worden
genaturaliseerd, nog steeds tot de allochtone bevolking worden gerekend.
Wordt tussen 1993 en 1997 een aantal leeftijdscohorten van verschillende etnische minderheidsgroepen5

gevolgd, dan blijkt de afname het sterkst bij de Turken, die in 1993 tussen 15 en 19 jaar respectievelijk
tussen 30 en 34 jaar waren, en bij Surinamers van 20-24 jaar. Alleen bij de eerste groep (Turken van
15-19 jaar) zou Naturalisatie tot Nederlander een rol kunnen spelen; bij de andere twee groepen is dit
niet erg aannemelijk.
Ook bestaat de Melkert 3-regeling, officieel Experimenten werken met behoud van uitkering op basis6

van artikel 144 ABW. Het gaat daarbij om onbetaalde activiteiten van bijstandsontvangers.
In afwijking van andere jaren wordt hier niet het bruto-inkomen van personen maar het bruto6

persoonlijk inkomen weergegeven. Het persoonlijk inkomen omvat alle inkomsten uit arbeid, winst en
uitkering; het bruto-inkomen van personen omvat bovendien de inkomsten uit vermogen, de premie
voor werknemersverzekeringen en de overdrachten aan huishoudens (kinderbijslag, huursubsidie e.d.)
conform de ter zake geldende regelgeving (bestanddelen die op het huishouden betrekking hebben,
worden doorgaans toegewezen aan de persoon met het hoogste persoonlijke arbeidsinkomen). 
Doordat de AOW in 1985 is geïndividualiseerd, ontvangen alle 65-plussers een eigen inkomen.7

Beperken we ons tot de 15-64-jarigen, dan is het aantal personen met volledige jaarinkomens gestegen
van 65,6% in 1990 naar 72,5% in 1997.
Zie CBS, Sociaal-Economische Maandstatistiek, mei 1999: Inkomensverdeling 1977-1997.8

De equivalentiefactor kan globaal benaderd worden met de formule (V+0,7K) , waarbij V het aantal9 0,5

volwassenen is en K het aantal kinderen.
Elke persoon krijgt het gestandaardiseerde inkomen van het huishouden waarvan het deel uitmaakt. 10

Zo wordt geen rekening gehouden met veranderingen in sociale en economische posities van individuen11

en veranderingen in de samenstelling van huishoudens, noch met veranderingen in het gebruik van
overheidsvoorzieningen (zoals de huursubsidie).
Deze grens is afgeleid van het bijstandsniveau van 1979. Er wordt een equivalentiefactor gebruikt om te12

corrigeren voor de verschillen in huishoudenssamenstelling. Zie SCR 1998 (SCP 1998: 106-111) en
Armoedemonitor 1998 (SCP/CBS 1998: 13).
Het aandeel 65-plussers dat betaalde arbeid verricht is 3% à 4%.13

Het gaat om wijzigingen in de vraagstelling naar onderwijsniveau. Overigens zijn de gebruikte14

databestanden niet geschikt om nauwkeurige uitspraken te doen over percentages mensen met
bijvoorbeeld een lage opleiding. De index geeft dan ook slechts een indicatie van achterstandscumulatie
bij personen.
Hierbij moet aangetekend worden dat de gegevens ten behoeve van de leefsituatie-index verzameld15

worden onder zelfstandig wonende personen en hun gezinnen. Mensen die (tijdelijk) in een instelling
verblijven of die geen vaste verblijfplaats hebben, maken geen deel uit van de steekproef op basis
waarvan de resultaten tot stand komen.
De hier gepresenteerde cijfers wijken enigszins af van cijfers uit eerdere publicaties. Dit komt doordat16

huishoudenssamenstelling is toegevoegd als verklarende variabele en doordat inkomensdecielen zijn
gebruikt in plaats van een drie-indeling (25% laag, 25%-75%, 25% hoog). Overigens is hierdoor wel de
verklaringskracht van het model toegenomen.
In 1997 is de Pearson's correlatiecoëfficiënt tussen de leefsituatie en een algemeen geluksgevoel 0,33.17

Tot 1990 was dat ongeveer 0,22 en in het begin van de jaren 90 0,24.
De Pearson's correlatiecoëfficiënt was in 1977 0,33; eind jaren 80 rond de 0,41; begin jaren negentig18

rond de 0,38 en in 1997 0,40.
De in de index gebruikte indicatoren gaan meer over de diepte van de contacten dan over de regelmaat19

ervan. De in de index gebruikte isolatievragen zijn ook wel bekend onder de naam: 'verkorte UCLA-
schaal'.

Noten
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Dit is een door het CBS geconstrueerde maatstaf, gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid van20

gemeenten. Voor ieder adres binnen een gemeente is de omgevingsadressendichtheid vastgesteld van
een gebied met een straal van een kilometer rondom dat adres. De omgevingsadressendichtheid van een
gemeente is de gemiddelde waarde hiervan voor alle adressen binnen die gemeente. De volgende
stedelijkheidsklassen worden onderscheiden:
1 = zeer sterk stedelijk (2.500 adressen of meer per km )2

2 = sterk stedelijk (1.500-2.500 adressen per km )2

3 = matig stedelijk (1.000-1.500 adressen per km )2

4 = weinig stedelijk (500-1.000 adressen per km )2

5 = niet stedelijk (minder dan 50 adressen per km ).2
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Bijlage bij hoofdstuk 2

B2.1 Breuken in de trend van indicatoren voor de leefsituatie

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de trendbreuken die gevonden
worden als de leefsituatieonderzoeken van 1974-1993 vergeleken worden met het
Periodiek onderzoek naar de leefsituatie van het CBS (POLS) uit 1997. De indeling
is per cluster.

De trend van indicatoren uit de clusters Wonen en Bezit duurzame
consumptiegoederen zijn nauwelijks gewijzigd. Voor de nieuw-toegevoegde vragen
is dit uiteraard onbekend.

Gezondheid 

De grootste verandering is de gewijzigde vraagstelling. Tussen 1989 en 1993 was
de inleidende vraag: 'Heeft u de afgelopen twaalf maanden langer dan drie
maanden of minstens drie keer last gehad van een of meer van de volgende
aandoeningen?' In 1997 is het deel van de zin 'langer dan drie maanden of
minstens drie keer' weggelaten (de vraag luidt nu: 'Heeft u de afgelopen twaalf
maanden last gehad van een of meer van de volgende aandoeningen?'). Daarnaast
zijn enkele aandoeningen in 1997 niet meer opgenomen terwijl andere juist zijn
toegevoegd. 
Met deze wijzigingen is de vragenlijst over de aandoeningen in overeenstemming
gebracht met een vergelijkbaar gedeelte in de Gezondheidsenquête. 

Ondanks deze veranderingen zijn er nauwelijks wijzigingen in de gecombineerde
schaal 'ernstige aandoeningen': 91% van de mensen in 1997 had van geen van de
negen aandoeningen last (tegen 93% in voorgaande jaren), het gemiddelde aantal
aandoeningen is iets gestegen van 0,08 tot 0,10.

Groter zijn de wijzigingen bij de 'overige aandoeningen'. In 1997 had 45% geen
last van deze aandoeningen, terwijl dit voorheen meer dan 55% was. Het gemid-
delde steeg ook van 0,75 tot 1,12, terwijl het aantal mogelijke aandoeningen gelijk
gebleven is (18). In dit blok vragen vonden dan ook veel veranderingen plaats,
waaronder het genoemde weglaten van een minimum aantal keren of een bepaalde
duur van de aandoening.
Sommige van de wijzigingen hebben te maken met het toevoegen van enkele
woorden aan de vraag (percentage stijgt) of juist het weglaten van delen van de
vraag (percentage daalt).
De scores op basis van het Vragenlijst Onderzoek Ervaren Gezondheidsbestand
(VOEG-score) hebben, evenals vorenstaande afzonderlijke items, nauwelijks
wijzigingen ondergaan; 25% zegt geen enkele klacht te hebben, iets meer dan 40%
heeft een tot maximaal drie klachten. Het gemiddelde steeg wel licht: in 1997 2,73;
in 1993 2,65 en in 1992 2,54.
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Sportbeoefening

Door het bij naam noemen van een aantal sporten daalt het percentage
respondenten dat geen sport beoefent, licht (van 33% naar 29%).

Vrijwilligerswerk

Twee soorten verenigingen waarvoor vrijwilligerswerk kan worden gedaan, zijn per
omissie niet in de vragenlijst van 1997 opgenomen (waaronder de sportvereniging).
Dit is er waarschijnlijk de oorzaak van dat het percentage respondenten dat geen
vrijwilligerswerk verricht, steeg van 56 tot 67.
In de vragenlijst 1999 is dit rechtgezet.

Lidmaatschap van verenigingen

Ook hier is door een omissie een aantal verenigingen waarvan iemand lid kan zijn,
niet opgenomen. Dit is er waarschijnlijk de oorzaak van dat het percentage mensen
dat geen lid is van een vereniging, steeg van 48 tot 51 (overigens evenveel als in
1989/'90). 
Ook dit is in 1999 rechtgezet.

Uitgaansactiviteiten

In dit cluster hebben de meeste veranderingen plaatsgevonden. Het aantal met
name genoemde items is vergroot van vijf tot twaalf. Daarnaast waren tot 1997 de
antwoordcategorieën gesplitst in 'vaak', 'soms' en 'zelden of nooit' (waarvan alleen
de eerste categorie werd meegenomen in de totaalscore). Vanaf 1997 is de
vraagstelling: 'Gaat u weleens naar...', met alleen 'ja' of 'nee' als mogelijke
antwoorden. Dit heeft tot gevolg dat er nauwelijks nog een vergelijking in de tijd is
te maken: het percentage respondenten dat niet uitgaat, is gedaald van 63 tot 12.
Een voorbeeld van afzonderlijke items voor respectievelijk 1993 (soms + vaak) en
1997 (weleens); filmbezoek: 34%, 53%; sportwedstrijden: 33%, 44%;
concert/opera/toneel: 42%, 25% (klassiek concert), 27% (popconcert), 36%
(toneel), enzovoort.

Hobbyactiviteiten

Bij de hobbyactiviteiten heeft eenzelfde wijziging van antwoordcategorieën
plaatsgevonden als bij de uitgaansactiviteiten (was vaak/soms/zelden of nooit,
waarbij vaak in de index werd opgenomen; is geworden: ja of nee). De hobby's die
bij naam worden genoemd, zijn ook gewijzigd.
Ondanks deze verschillen is er in de gecombineerde schaal 'hobbyactiviteiten'
weinig veranderd: 14% van de respondenten heeft geen enkele hobby, dat was 12%;
en het gemiddelde aantal is 2,16 en was 2,22.
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Achtergrondkenmerken

In de achtergrondkenmerken leeftijd en geslacht is er nauwelijks verschil met
eerdere jaren. Bij opleiding is opvallend dat het percentage 'havo/vwo/mbo' gedaald
is. Vergelijking met de CBS-publicaties De leefsituatie van de Nederlandse
bevolking leert dat dit tussen 1993 en 1994 geschiedde. De oorzaak hiervoor is
gelegen in een veranderde vraagstelling in 1994.
Een vergelijking voor inkomen heeft weinig zin aangezien hierbij gebruik wordt
gemaakt van een indeling in oktielen of decielen (die altijd 12,5% of 10% van de
steekproef omvatten).
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De rijksoverheid heeft in 1995-1996 met de vier grote steden in de Randstad
(G4) en 21 andere steden (G21) een convenant gesloten om maatschappelijke
achterstanden te bestrijden en de leefbaarheid te verbeteren. In dit hoofdstuk zijn
enkele kerncijfers gepresenteerd over de sociale ontwikkeling in deze steden.
• De bevolking in de steden neemt toe en verandert van samenstelling als

gevolg van een jaarlijks overschot van buitenlandse migratie en voortdurend
vertrek van Nederlanders. Het aantal allochtonen in de G3 is inmiddels
gestegen tot 32% à 35% en in Utrecht tot 22%.

• De ontwikkeling van het opleidingsniveau verloopt in de G4 tot nu toe
gunstig als gevolg van een stijging van het reeds grote aandeel hoogopge-
leiden (26%) en een lichte teruggang in het eveneens grote aandeel
laagopgeleiden (22%).

• De prestaties van de leerlingen in het basisonderwijs liggen in de steden
(G25) op een lager peil dan in de rest van Nederland. Gegeven de
afwijkende bevolkingssamenstelling blijven de prestaties in het
basisonderwijs in de steden echter slechts weinig achter. 

• In het voorgezet onderwijs blijken de schoolloopbanen in de G4 minder
gunstig te verlopen en in de overige steden juist gunstiger.

• De steden hebben geprofiteerd van de economische hoogconjunctuur. De
werkzame beroepsbevolking is er in 1994-1997, evenals in Nederland als
geheel, met 8% gegroeid. Ook is het aantal banen gestegen en het aantal
werklozen gedaald, echter in de grote steden en vooral in de overige steden
minder dan elders. De aantallen uitkeringen (WW en ABW) zijn
daarentegen scherper gedaald dan elders.

• Het werkloosheidspercentage is in de G25 in 1997 nog 1,5 tot 2,5 keer zo
hoog als in de rest van Nederland. De steden hebben mede vanwege de
langdurige werkloosheid verhoudingsgewijs nog veel bijstandsontvangers,
drie- à viermaal zoveel als in de rest van Nederland.

• Rond een kwart van de bijstandsgerechtigden in de G4 stroomde in 1998 uit
de ABW; het deel hiervan dat werk vond, varieerde per stad van eenderde
tot de helft. 

• De welvaart is in Nederland in 1985-1997 met 17% toegenomen, in de G25
echter met 11%. In de periode 1994-1997 is de toename van verschillen
afgeremd. In 1997 is het gemiddelde gestandaardiseerd inkomen per
huishouden ongeveer 33.600 gulden. Het inkomen is in de steden circa
5.000 gulden lager dan in de rest van Nederland. In 1985 was dit verschil
2.500 gulden.

• De oververtegenwoordiging van de lagere inkomens in de steden is
versterkt. In de G4 behoorde in 1997 38% en in de G21 34% tot het kwart
van de Nederlandse bevolking met de laagste inkomens.

3  ONDERWIJS, ARBEID EN INKOMEN IN DE GROTE STEDEN
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3.1 Grotestedenbeleid

In het kabinet-Kok 1 werd voor het eerst een bewindspersoon belast met het beleid
voor de grote steden, te weten staatssecretaris Kohnstamm. Doel van dit beleid was
het opheffen van de structurele achterstanden die de grote steden in de Nederlandse
samenleving hadden opgelopen. Daarnaast zou het moeten leiden tot meer
samenhang tussen de beleidsmaatregelen, die ten aanzien van de grote steden in
allerlei maatschappelijke sectoren reeds tot stand waren gekomen. De eerste
afspraken tussen de rijksoverheid en de steden werden in de loop van 1995 vastge-
legd in een tweetal convenanten, een met de vier grote steden uit de Randstad, een
met vijftien andere grote en middelgrote steden. De laatste groep is in 1996
uitgebreid met zes steden, zodat uiteindelijk 25 steden aan het grotestedenbeleid
deelnemen.  1

Het grotestedenbeleid concentreerde zich in de kabinetsperiode Kok 1 op enkele
centrale thema's: werken, onderwijs, veiligheid, leefbaarheid en zorg. Gezien de
relatief grote werkloosheid in de steden en de mogelijkheid om het nieuwe beleids-
instrument van de Melkert-banen in te zetten heeft het thema werken verreweg de
meeste aandacht gekregen. Daarbij ging het zowel om het scheppen van nieuw
werk door het bevorderen van de stedelijke economie als om beleid voor specifieke
achterstandsgroepen op de arbeidsmarkt. Het financieel overzicht dat aan het eind
van de kabinetsperiode is gepresenteerd, laat zien dat het overgrote deel van de
middelen die in het kader van de convenanten voor de steden beschikbaar waren,
betrekking had op het bevorderen van de stedelijke economie en werkgelegenheid
(TK 1997/1998). In het kabinet-Kok 2 wordt het grotestedenbeleid voortgezet door
de minister voor het grotestedenbeleid Van Boxtel. Met de aan het beleid deel-
nemende steden (een partiële uitbreiding met vijf steden is voorzien ) zullen aan2

het einde van 1999 nieuwe convenanten worden afgesloten. Met deze nieuwe cyclus
in het grotestedenbeleid wordt verdere integratie van maatregelen beoogd. Met
name de afstemming met het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing, een nieuw
instrument van het ministerie van VROM gericht op het verbeteren van de fysieke
omgeving en het leefklimaat in de steden krijgt een hoge prioriteit.

In het verlengde van het voorgaande hoofdstuk Leefsituatie zullen in dit hoofdstuk
de ontwikkelingen in de steden in kaart worden gebracht op het terrein van
onderwijs  (§ 3.3), arbeid (§ 3.4) en inkomen (§ 3.5). Het gaat hier om
onderwerpen die centraal staan in het grotestedenbeleid. Gezien het belang van de
bevolkingssamenstelling wordt hierop in paragraaf 3.2 vooraf kort ingegaan. In de
laatste paragraaf worden enige algemene conclusies geformuleerd over de sociale
ontwikkeling van de steden gedurende de laatste vijf tot tien jaar. De hier
gepresenteerde analyse kan niet worden beschouwd als een beleidsevaluatie in de
strikte zin van het woord, omdat op basis van de beschikbare gegevens de relaties
tussen de doelstellingen, beleidsinspanningen en de feitelijke ontwikkelingen in de
steden niet kunnen worden ontrafeld. Voor informatie over een aantal andere
terreinen, zoals leefbaarheid, zorg en veiligheid en voor informatie over wijken, zij
verwezen naar het Jaarboek 1998 Grotestedenbeleid (Verweij et al. 1999).
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3.2 Ontwikkeling van de bevolking

Deze paragraaf borduurt voort op eerdere publicaties, te weten De beklemde stad
(Van der Wouden 1996) en het Sociaal en Cultureel Rapport 1996, waarin bij tal
van onderwerpen wordt ingegaan op de specifieke positie van de grote steden. De
beschikbare gegevens worden geactualiseerd en waar mogelijk aangevuld met
gegevens over de 21 grote en middelgrote steden die partner zijn in het betrokken
convenant (G21). Over deze laatste groep moet worden opgemerkt dat het een zeer
heterogene verzameling van steden in Nederland is. Tussen twee specifieke steden
onderling kunnen grote verschillen bestaan. De gepresenteerde cijfers gaan over
gemiddelden. De situatie in individuele steden kan sterk afwijken van dit gemid-
delde. 

De omvang van de vier grootste steden (G4) is sinds de jaren vijftig vrij sterk aan
fluctuaties onderhevig geweest. Terwijl de Nederlandse bevolking tussen 1945 en
1998 continu is gegroeid, hebben de vier grote steden hun bevolking decennia lang
zien afnemen. Het aandeel van de G4 in de nationale bevolking is zelfs nog sterker
gedaald. In 1955 woonde nog 22% van de totale Nederlandse bevolking in een van
de vier grote steden, in 1985 nog slechts 13%. Vanaf 1985 is het aandeel gestabili-
seerd. De G21 herbergen momenteel 16% van de Nederlandse bevolking. 
Achter deze ontwikkeling gaan processen van geboorte en sterfte (de natuurlijke
groei) en migratie schuil.

Figuur 3.1 Jaarlijkse bevolkingsgroei, geboorteoverschot en migratiesaldi van de vier grote steden,
1951-1997

Bron: CBS Bevolkings- en migratiestatistiek, diverse jaren (SCP-bewerking)
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In figuur 3.1 zijn deze processen voor de vier grootste gemeenten samen weerge-
geven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse
migratie. Het buitenlandse migratiesaldo bestaat uit het verschil tussen het aantal
vestigers in de grote steden vanuit het buitenland en het aantal vertrokkenen uit de
steden naar het buitenland. Bij het binnenlandse migratiesaldo gaat het om vesti-
ging vanuit en vertrek naar de rest van Nederland. 

De suburbanisatie en het dalende geboorteoverschot veroorzaken vanaf 1964 een
steeds sterkere afname van de bevolking. Dit duurt tot 1973, het jaar van de eerste
oliecrisis. Vanaf dat jaar neemt het saldo van de binnenlandse migratie weer toe.
Deels heeft deze kentering ongetwijfeld te maken met de oliecrisis. De financiële
zekerheid nam af en de risico's van hoge kosten van het woon-werkverkeer werden
voor veel mensen te groot. In 1979, het jaar van de tweede oliecrisis, is hetzelfde
patroon zichtbaar. Hoewel steeds minder mensen uit de steden trekken, blijft het
binnenlandsemigratiesaldo negatief. 
Het saldo van de buitenlandse migratie krijgt in de loop der tijd een steeds grotere
invloed op de bevolkingsgroei. Vooral vanaf de jaren zeventig zijn de effecten
zichtbaar. Deze immigratie bestond in eerste instantie vooral uit mannelijke
arbeidskrachten uit de mediterrane landen. De werving van buitenlandse arbeids-
krachten werd na de eerste oliecrisis stopgezet (Lucassen en Penninx 1994).
Daarna veranderde de aard van de migratie. De groep migranten bestond na 1973
vooral uit nieuwkomers in het kader van de gezinshereniging, uit Surinamers die
met het oog op de onafhankelijkheid van dat land in 1975 naar Nederland trokken,
en uit asielzoekers. 
In 1985 is de bevolkingsgroei in de grote steden voor het eerst sinds twee decennia
weer positief. Het binnenlandse migratiesaldo heeft zich dan gestabiliseerd op een
tekort van ongeveer 10.000 personen. De aanwas van de grootstedelijke bevolking
komt dan voor het merendeel voor rekening van de buitenlandse immigratie. 
De ontwikkelingen in drie van de grootste steden lijken sterk op elkaar. Utrecht
vertoont echter een iets ander patroon. De bevolkingsgroei is pas vanaf 1970
negatief. Verder heeft Utrecht veel minder dan de andere steden te maken gehad
met immigratie van Surinamers. De piek in het buitenlandse migratiesaldo in 1975
deed zich in Utrecht dan ook niet voor. 

De invloed van migratieprocessen op de omvang en de samenstelling van de
bevolking kan enorm zijn. Per jaar verlaten zo'n 100.000 mensen de vier grote
steden en vestigen er zich ongeveer 90.000. Op een gezamenlijk inwonertal van
circa 2,2 miljoen personen, betekent dit dat gemiddeld 4% à 5% van de bevolking
per jaar wordt vervangen. Als de nieuwe bewoners ongeveer dezelfde kenmerken
hebben als de vertrekkers, verandert er weinig aan de samenstelling van de bevol-
king. Als er echter sprake is van selectieve migratie, kan een stad in korte tijd
geheel van karakter veranderen. 
Analyses van gegevens over 1993 tonen aan dat de migratie van en naar de grote
steden ten aanzien van meerdere kenmerken selectief is (Van der Wouden 1996).
Het inkomen, het huishoudenstype en de gewenste woning hebben de grootste
invloed op het verhuisgedrag. Het zijn vooral de hogere inkomensgroepen, de
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tweepersoonshuishoudens en de gezinnen met kinderen die uit de vier grote steden
vertrekken. De vertrekkers betrekken bovendien vaak een eengezinswoning.
Gedreven door het relatief lage aanbod van geschikte woningen binnen de stad, zijn
zij min of meer gedwongen hun heil buiten de grote steden te zoeken. Tussen 1990
en 1996 hebben de steden tevens te maken gehad met een onevenredig grote
instroom van mensen met een buitenlandse nationaliteit. In Nederland als geheel
was het jaarlijks migratieoverschot van niet-Nederlanders gemiddeld 0,4% van de
totale bevolking. In de G21 ging het eveneens om 0,4%, maar in de G4 om 1,1%.3

Tevens zijn onevenredig veel Nederlanders uit de steden vertrokken. Op nationaal
niveau bedroeg het jaarlijks migratietekort van Nederlanders gemiddeld 0,04%. Bij
de G21 was het saldo hoger, namelijk 0,06% en in de G4 zelfs 0,5%. Bij deze gege-
vens moet overigens bedacht worden dat de groep niet-Nederlanders niet uitslui-
tend bestaat uit asielzoekers en minderheden, maar zeer divers van aard is. In de
G4 blijkt verder de migratie naar leeftijd licht selectief te zijn. De groep 20-39-
jarigen is oververtegenwoordigd bij de vettigere, de ouderen (65 jaar en ouder)
verlaten juist relatief vaak de stad. 

De samenstelling van de bevolking in de grootste steden van Nederland wijkt van
oudsher af van het Nederlands gemiddelde. Een beschouwing van de periode 1982-
1994 leert dat de verschillen tussen de vier grote steden en de rest van Nederland
geprononceerder zijn geworden. In 1994 zijn bijvoorbeeld de meer welvarende
huishoudens en de gezinnen met kinderen in de steden nog dunner gezaaid dan in
1982. De concentratie van etnische minderheden is enorm gegroeid en ligt in 1994
vier keer zo hoog als het nationaal gemiddelde. Turken en Marokkanen zijn zelfs
vijf keer zo vaak in de grote steden te vinden. 
Recentere gegevens over de samenstelling van de bevolking zijn schaars. De
weinige beschikbare gegevens betreffen onder meer de leeftijd van de bevolking en
de aantallen allochtonen. Het blijkt dat de steden praktisch dezelfde leeftijdsopbouw
hebben als de rest van Nederland. De steden herbergen iets minder jongeren onder
de twintig jaar dan de rest van Nederland. De groep 20-39-jarigen is licht
oververtegenwoordigd. Opnieuw wijken de G4 sterker af van het landelijk gemid-
delde dan de G21. 
Het aantal allochtonen blijft ook in 1998 sterk afwijken van het nationaal gemid-
delde. Dit geldt niet alleen voor de G4, maar ook voor de G21. Dit blijkt uit figuur
3.2 waarin het aandeel van verschillende groepen allochtonen in de bevolking is
weergegeven. Het gaat zowel om de eerste als om de tweede generatie allochtonen.
Hierbij is de beperkte definitie van allochtoon gehanteerd. Uiteraard zijn illegalen
niet verdisconteerd. Volgens deze definitie behoort iemand tot de eerste generatie
allochtonen als hij-/zijzelf en ten minste een van beide ouders in het buitenland is
geboren. Personen worden gerekend tot de tweede generatie allochtonen als zijzelf
in Nederland en beide ouders in het buitenland zijn geboren.
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Figuur 3.2 Allochtonen in de G4, G21 en Nederland, 1998 (in procenten) 

Bron: CBS (Statline)

De concentratie van allochtonen in de G21 is weliswaar hoger dan in Nederland als
geheel, maar nog steeds aanzienlijk lager dan in de vier grootste gemeenten. Dit
geldt voor bijna alle onderscheiden groepen, het duidelijkst voor de Surinamers.
Het aandeel Surinamers in de G4 is bijna vijf keer zo hoog als in Nederland als
geheel en meer dan zeven keer zo hoog als in de G21.

Overigens zijn er ook op dit punt verschillen tussen de vier grootste steden onder-
ling. Vooral de situatie in de stad Utrecht springt in het oog. Het aandeel alloch-
tonen in Utrecht bedraagt 'slechts' 22% - tegen meer dan 35% in Amsterdam. In
Den Haag en Rotterdam bestaat ongeveer 32% van de bevolking uit allochtonen.
Vooral de minderheden uit het Caribisch gebied zijn ondervertegenwoordigd in
Utrecht. Deze stad herbergt daarentegen een relatief grote vertegenwoordiging van
Marokkanen.

3.3 Onderwijs

3.3.1 Opleidingsniveau

De verdeling van de bevolking naar opleidingsniveau wijkt in de grote steden af
van die in de rest van het land. In doorsnee is de grootstedelijke bevolking slechts
iets hoger opgeleid dan die in de rest van het land, maar de spreiding over
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opleidingsniveaus is in de grote steden duidelijk groter dan elders. Tegenover een
naar verhouding groot aantal volwassenen met niet meer dan basisonderwijs staat
een eveneens hoog percentage hoger opgeleiden (hbo- of wo- niveau; tabel 3.1). De
middenniveaus zijn in de grote steden zwakker vertegenwoordigd. De sterkere
spreiding komt ook tot uiting in de hogere waarden van de Gini-index in de vier
grote steden; de ongelijkheid van de opleidingsverdeling is er groter dan elders in
het land. 

Tabel 3.1 Opleidingsniveau van de bevolking  van 15-74 jaar in de vier grote steden, de rest van heta

land en geheel Nederland, 1996 (in procenten, opleidingsjaren en Gini-index)

Amsterda Rotterdam Den Utrecht totaal vier rest van Nederland
m Haag grote steden het land

basisonderwijs 20 26 21 17 22 15 16
lbo/mavo 19 25 19 16 20 26 25
havo/vwo/mbo 30 32 34 30 31 41 39
hbo 17 10 14 18 14 14 14
wo 15 7 12 18 12 5 6

totaal 100 100 100 100 100 100 100

opleidingsjarenb

gemiddeld 12,1 10,9 11,8 12,6 11,7 11,6 11,7

Gini-index 0,19 0,20 0,19 0,18 0,19 0,16 0,17
 Exclusief scholieren en studenten.a

Het opleidingsniveau is aan de hand van de nominale cursusduur als volgt omgerekend naarb

jaren onderwijs: basisniveau = 6 jaar, lbo = 9 jaar, mavo = 10 jaar, havo/vwo = 12 jaar, mbo = 13
jaar, hbo = 16 jaar,
wo = 18 jaar (zie ook SCP 1992).

Bron: CBS (EBB'96) SCP-bewerking   

Tussen de vier grote steden onderling bestaan eveneens belangrijke verschillen.
Rotterdammers zijn in doorsnee veel lager opgeleid dan de bewoners van de drie
andere grote steden en ook dan de rest van het land. De Utrechtse bevolking vormt
het andere uiterste. Hier doet zich de invloed voelen van de aanwezigheid van veel
instellingen voor hoger onderwijs. Veel afgestudeerden blijven aanvankelijk in hun
studiestad wonen. In de leeftijd van 25-34 jaar is het aantal hoger opgeleiden in
Utrecht dubbel zo hoog als landelijk (51% versus 24% landelijk). In hogere
leeftijdsgroepen neemt dit verschil af. Hetzelfde tekent zich in zwakkere mate af in
Amsterdam, terwijl ook universiteitssteden als Leiden, Nijmegen en Groningen een
hoogopgeleide bevolking kennen (Verweij et al. 1999). 

De ontwikkeling van het opleidingsniveau verloopt, gezien over de betrekkelijk
korte periode waarvoor vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn (1992-1996), niet
ongunstiger in de grote steden. Integendeel, het gemiddelde opleidingspeil nam in
drie van de vier grote steden tussen 1992 en 1996 zelfs sterker toe dan elders in het
land (tabel 3.2). Rotterdam volgde vrijwel de landelijke trend en blijft dus achter bij
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de drie andere grote steden. Ook het percentage laagopgeleiden neemt in de vier
grote steden, net als elders in het land, gestaag af. 

Tabel 3.2 Verandering in opleidingsniveau van de bevolking  van 15-74 jaar in de vier grote steden,a

de rest van het land en geheel Nederland, 1992-1996 (in procentpunten en opleidingsjaren) 

Amsterda Rotterdam Den Haag Utrecht totaal vier rest van Nederland
m grote het land

steden
verandering in
procentpunten 

basisonderwijs –4 –3 –3 –8 –4 –3 –3
lbo/mavo –2 –1 –6 –3 –3 –1 –2
havo/vwo/mbo +3 +3 +5 +5 4 +3 +3
hbo +1 –1 +1 +2 +1 +1 +1
wo +2 +2 +3 +5  +3  +1 +1

verandering
opleidingsjaren  +0,5 +0,3  +0,7 +1,0 +0,5 +0,4 +0,4b

 Exclusief scholieren en studenten.a

Het opleidingsniveau is aan de hand van de nominale cursusduur als volgt omgerekend naarb

jaren onderwijs: basisniveau = 6 jaar, lbo = 9 jaar, mavo = 10 jaar, havo/vwo = 12 jaar, mbo = 13
jaar, hbo = 16 jaar, wo = 18 jaar (zie ook SCP 1992).

Bron: CBS (EBB'92, '96) SCP-bewerking   

De achtergrond van de grootstedelijke lager opgeleide wijkt af. Stedelingen met een
lage opleiding zijn in toenemende mate van allochtone herkomst; in 1996 was al
meer dan de helft (51%) van de grootstedelijke bevolking met niet meer dan
basisonderwijs van allochtone herkomst, vier jaar eerder was dat nog 43%. 
Landelijk gezien zijn ouderen de belangrijkste groep van laagopgeleiden; 45% van
alle laagopgeleiden van 15-75 jaar zijn 55 jaar of ouder.
Binnen het jongere deel van de grootstedelijke volwassenen met een lage opleiding
is het aandeel van allochtonen nog hoger: in 1996 was in de grote steden driekwart
van de 25-34-jarigen en twee derde van de 35-44-jarigen met niet meer dan
basisonderwijs van allochtone herkomst. Ook deze percentages nemen snel toe.
Met de stijging van het opleidingsniveau van de autochtone bevolking ontstaat in
de grote steden steeds meer een onevenwichtige verhouding tussen een beter
opgeleid autochtoon bevolkingsdeel en een laagopgeleid bevolkingsdeel van
overwegend allochtone herkomst.

3.3.2 Primair onderwijs 

De leerprestaties in het basisonderwijs en de verwijzing naar het speciaal onderwijs
zijn indicatoren voor het verloop van de schoolloopbaan. Achterblijvende prestaties
in het basisonderwijs zijn de voorbode van een geringer schoolsucces in het
voortgezet onderwijs, terwijl ook verwijzing naar het speciaal onderwijs niet
gunstig is voor het bereiken van een hoog eindniveau.



113

Louter op grond van de achtergrond van de leerlingen in de vier grote steden mag
worden verwacht dat de prestaties er op een lager peil liggen dan elders in het land;
de schoolbevolking in de vier grote steden telt onevenredig veel allochtone
leerlingen. Tabel 3.3 geeft een overzicht van het percentage leerlingen dat deel
uitmaakt van de allochtone en de autochtone doelgroep van het onderwijsvoor-
rangsbeleid (ovb) in verschillende gemeenten (het gaat om respectievelijk
allochtone en autochtone kinderen met laagopgeleide ouders).4

Op de Amsterdamse en Rotterdamse basisscholen behoort de helft van de leerlingen
tot de allochtone doelgroep van het ovb. In Den Haag en Utrecht zijn deze
percentages wat geringer maar nog aanzienlijk hoger dan elders in het land. De
G21 gemeenten nemen een tussenpositie in. 
Het aandeel van autochtone doelgroepleerlingen is gering in de vier grote steden.
Net als elders wordt in de steden ongeveer drie op de tien autochtone leerlingen tot
de doelgroep van het ovb gerekend, maar als gevolg van het geringe aantal autoch-
tone leerlingen, zijn er in de vier grote steden ook weinig autochtone doelgroepleer-
lingen. Rotterdam is een uitzondering; in die stad behoort meer dan vier op de tien
autochtone leerlingen tot de doelgroep van het onderwijsvoorrangsbeleid. Eerder
werd al geconstateerd dat de Rotterdamse bevolking lager is opgeleid dan die van
de andere grote steden. Bij elkaar zijn zeven op de tien leerlingen in die stad
kansarm volgens de beleidsdefinitie.

Tabel 3.3 Percentage leerlingen in het basisonderwijs dat deel uitmaakt van de doelgroep van het
onderwijsvoorrangsbeleid, naar groepen van gemeenten, 1985-1997

allochtone autochtone
doelgroep doelgroep totaal doelgroep totaal

situatie 1996
Amsterdam 51 13 64 100
Rotterdam 49 22 70 100
Den Haag 40 17 56 100
Utrecht 37 20 57 100
totaal G4 46 17 63 100

G21 16 25 41 100
overige gemeenten 7 26 32 100

totaal Nederland 12 25 37 100

ontwikkeling 1985-1996
Amsterdam +10 –14 –4
Rotterdam +11 –13 –2
Den Haag +11 –12 –1
Utrecht +8 –19 –10
totaal G4 +10 –14 –3

G21 +4 –15 –11
overige gemeenten +2 –16 –13

totaal Nederland +4 –15 –12
Bron: OC&W; SCP-bewerking   
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Het tweede deel van tabel 3.3 toont de ontwikkeling van de percentages doelgroep-
leerlingen sedert 1985. In de vier grote steden nam het percentage allochtone
leerlingen gemiddeld met 10 procentpunten toe, elders maar met 2 à 4 procent-
punten. Het percentage autochtone doelgroepleerlingen nam overal vrij sterk af. In
de vier grote steden werd die afname grotendeels tenietgedaan door de groei van
het aantal allochtone doelgroepleerlingen (m.u.v. Utrecht). De achterstandsproble-
matiek in de vier grote steden is in vergelijking met tien jaar geleden duidelijk
verzwaard.

De grote aantallen leerlingen van allochtone herkomst in de grote steden en de
concentratie van allochtonen binnen bepaalde wijken van de grote steden, heeft
geleid tot het ontstaan van het fenomeen van de zwarte scholen. Als de hoge grens
van meer dan 75% allochtone leerlingen wordt aangehouden, dan is in de vier grote
steden inmiddels zo'n 30% van de basisscholen als zwart aan te merken (1996/'97:
Amsterdam en Rotterdam 34%; Den Haag 23%; Utrecht 13%). Dergelijke
concentraties van allochtone leerlingen zijn elders nauwelijks te vinden (G21: 3%
zwarte basisscholen; overige gemeenten: 0,5% zwarte basisscholen). Driekwart van
alle zwarte scholen in Nederland waren in 1996 gesitueerd in de vier grote steden.
Midden jaren tachtig was nog minder dan 15% van de basisscholen in de vier grote
steden volgens het genoemde criterium een zwarte school. 
Naast het groeiende aantal allochtone jongeren in de grote steden en de ongelijke
spreiding van allochtonen over woonwijken binnen de steden, speelt ook het proces
van schoolkeuze een rol in het ontstaan van zwarte basisscholen (Tesser et al.
1995).

De vaardigheden van de leerlingen op het gebied van taal en rekenen liggen in de
vier grote steden op een lager peil dan in de rest van het land. Volgens gegevens
afkomstig uit het PRIMA-cohortonderzoek  is er al in een vroege fase van het5

basisonderwijs (groep 2) sprake van een achterstand van de leerlingen in de vier
grote steden op die in de rest van het land. In groep vier is die achterstand nog iets
toegenomen, om daarna stabiel te blijven tot het eind van de basisschool. Een en
ander is af te lezen in figuur 3.3 waarin de zogeheten PRIMA-vaardigheidscores op
het gebied van taal en rekenen voor leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 van de
basisschool zijn afgebeeld. Deze scores geven een indicatie van de groei van de
taal- en rekenvaardigheid in de loop van de basisschool. 
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Figuur 3.3 PRIMA-vaardigheidscores op het gebied van taal en rekenen in groep 2, 4, 6 en 8 van
het basisonderwijs, naar gemeentecategorie, 1996

Bron: ITS/SCO (PRIMA 1996) SCP-bewerking
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Om een betere indruk te krijgen van de omvang van de verschillen tussen de vier
grote steden en de rest van het land, kan de achterstand van de leerlingen in de vier
grote steden worden afgezet tegen de groei van vaardigheden. Het blijkt dan dat de
taalachterstand van de leerlingen in de vier grote steden aan het eind van de basis-
school overeenkomt met bijna de helft van de gemiddelde toename in taalvaardig-
heid tussen groep 6 en groep 8, oftewel met bijna een leerjaar. De achterstand in
rekenvaardigheid is geringer; ongeveer 30% van het verschil tussen groep 6 en
groep 8, oftewel ruim een half leerjaar.

De invloed van de samenstelling van de grootsteedse leerlingenpopulatie op het
bereikte eindniveau is zichtbaar gemaakt in tabel 3.4. Deze geeft naast het feitelijke
verschil in taal- en rekenvaardigheid tussen de vier grote steden en de rest van het
land, ook het verschil gecorrigeerd voor de herkomst (opleidingsniveau van de
ouders, etnische herkomst) van de leerlingen. Van het verschil in taalvaardigheid
tussen de verschillende groepen van gemeenten resteert vrijwel niets na toepassing
van de genoemde correctie. Van het verschil in rekenvaardigheid blijft nog wel
ongeveer eenderde over. Is de taalachterstand in de grote steden geheel te herleiden
tot de herkomst van de leerlingen, op het gebied van rekenvaardigheid komen de
leerlingen in de grote steden hoe dan ook iets minder goed voor de dag. Het
resterende verschil is echter niet groot en van een substantiële negatieve afwijking
in de grote steden kan niet meer worden gesproken.

Tabel 3.4 Taal- en rekenvaardigheid  in groep 8 van het basisonderwijs naar groep van gemeenten,a

1996

taalvaardigheid rekenvaardigheid

feitelijk verschil verschil feitelijk verschil verschil
gecorrigeerd gecorrigeerdb b

vier grote steden –16,7 –1,4 –18,5 –5,8
G21 gemeenten –4,5 –0,9 0,1 3,0
overige gemeenten 0,0 0,0 0,0 0,0
a Verschil in PRIMA-scores voor taal- en rekenvaardigheid.
b Door middel van multiple classificatieanalyse gecorrigeerd voor verschillen in opleidingsniveau

van de ouders en verschillen in etnische herkomst.

Bron: ITS/SCO (PRIMA 1996) SCP-bewerking   

3.3.3 Voortgezet onderwijs

Bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs spelen de prestaties van de
leerlingen in het basisonderwijs en het schooladvies afgegeven door de basisschool
een grote rol. In het Sociaal en Cultureel Rapport 1996 werd geconstateerd dat
begin jaren negentig in de vier grote steden bij eenzelfde prestatieniveau hogere
adviezen werden afgegeven en voor hogere vormen van vervolgonderwijs werd
gekozen dan elders in het land. Er was dus sprake van overadvisering en van een
hoge schoolkeuze in de grote steden.
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Op basis van het PRIMA-cohortonderzoek is te constateren dat daar in 1996 nog
geen verandering in was gekomen. Ook in dat jaar werden in de grote steden bij
een gegeven prestatieniveau hogere adviezen verstrekt dan elders in het land. De
mate van overadvisering in de vier grote steden was in 1996 van nagenoeg dezelfde
orde van grootte als in het begin van de jaren negentig (SCP 1996). 
De overadvisering in de vier grote steden is niet duidelijk te herleiden tot het grote
aantal allochtone leerlingen in de steden. Het blijkt namelijk dat de allochtone
leerlingen in de vier grote steden geen hogere adviezen krijgen dan hun autochtone
stadsgenoten. Allochtone én autochtone leerlingen krijgen in de steden een hoger
advies dan elders in het land. De advisering in de G21 gemeenten wijkt in het
geheel niet af van de overige gemeenten.

De advisering wordt gevolgd door de schoolkeuze. Voor de generatie die begin
jaren negentig in het voortgezet onderwijs van start ging, valt te constateren dat in
de grote steden gemiddeld voor vervolgonderwijs van eenzelfde niveau werd
gekozen als elders in het land, ondanks het lagere prestatieniveau aan het einde van
het basisonderwijs. De hoge adviezen werden gevolgd door een hoge keuze. In het
verdere verloop van het voortgezet onderwijs raakten de leerlingen in de vier grote
steden echter geleidelijk aan op achterstand op de rest van het land (SCP 1996). 
Als gevolg van de vorming van scholengemeenschappen zijn verschillen in
aanvankelijke schoolkeuze minder goed zichtbaar geworden. Steeds meer
leerlingen starten in brede brugklassen. Wanneer na enkele jaren het gros van de
leerlingen echter een keuze heeft gemaakt, blijkt dat de leerlingen in de vier grote
steden meer in de lagere schooltypen zijn te vinden; het percentage leerlingen dat
in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs ten hoogste een vbo-opleiding
volgt, is in de vier grote steden hoger dan elders (figuur 3.4). Bovendien zijn deze
leerlingen in de vier grote steden dan nog vaak in de individuele variant te vinden
(ivbo). 
Aan de andere kant van de schaal valt op dat het percentage vwo-leerlingen in de
vier grote steden iets hoger is dan landelijk. De verdeling in de vier grote steden is
dus onevenwichtiger, ook gezien het geringe percentage leerlingen op het midden-
niveau (mavo en havo). De ongelijke verdeling over de opleidingen van volwas-
senen in de steden vertaalt zich dus naar het deelnamepatroon in het voortgezet
onderwijs.
In de G21 is het onderwijsniveau in het derde leerjaar voortgezet onderwijs over het
geheel het hoogst; het percentage (i)vbo-leerlingen is het geringst en het percentage
op havo/vwo het grootst. Op het punt van evenredige deelname aan verschillende
vormen van onderwijs is in deze fase van het voortgezet onderwijs dus geen sprake
van een probleem in deze gemeenten.
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Figuur 3.4 Leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort en
groep van gemeenten, 1997/'98

Bron: Verweij et al. (1999) SCP-bewerking

In het SCR 1996 werd vastgesteld dat leerlingen in de grote steden tijdens hun
schoolloopbaan steeds verder achteropraken bij de leerlingen in de rest van het land
(SCP 1996). Die achterstand nam verschillende vormen aan: deelname aan lagere
schoolsoorten, vertraging en ongediplomeerde schooluitval. Vooral op het punt van
de uitval staken de vier grote steden met een bijna driemaal zo hoog percentage
drop-outs zeer ongunstig af bij de rest van het land (resp. 18% en 6%). Anders dan
in het basisonderwijs, bleken schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs van de
grote steden minder gunstig te verlopen dan op grond van de sociale en etnische
herkomst van de leerlingen viel te verwachten. Er is waarschijnlijk sprake van een
negatieve invloed van het leefklimaat in de grote steden.

Meer recente gegevens over het percentage zittenblijvers en geslaagden maken
duidelijk dat de kans op vertraging in de vier grote steden nog altijd groter is dan
elders in het land. Het percentage zittenblijvers is er zo'n 5 procentpunten hoger en
het aandeel geslaagden 5% lager dan in de rest van het land. Het voor de vier grote
steden nadelige verschil in slagingspercentage lijkt de laatste jaren iets te zijn
ingelopen (Verweij et al. 1999). De percentages zittenblijvers en geslaagden zijn in
de G21 gemeenten vrijwel gelijk aan het landelijke gemiddelde.

Actuele gegevens over het ongediplomeerd schoolverlaten in de vier grote steden,
of over het aantal leerlingen dat in de steden zonder startkwalificatie het onderwijs
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uitstroomt, zijn nog niet beschikbaar. Wel is het mogelijk op basis van gegevens uit
de Enquête Beroepsbevolking aan te geven welk deel van de jeugdige grootstede-
lijke bevolking niet in het bezit is van een diploma van het voortgezet onderwijs,
terwijl men ook niet meer bezig is met een opleiding. In de vier grote steden heeft
in 1996 bijna een kwart (23%) van de jongeren tot 25 jaar die niet meer aan het
onderwijs deelnemen, geen diploma van het voortgezet onderwijs gehaald.
Landelijk is dat percentage maar half zo hoog (12%). Het contrast is nog groter als
het cijfer van de grote steden wordt afgezet tegen de rest van het land (10%). Ten
opzichte van 1992 is er sprake van een kleine verbetering, in dat jaar was namelijk
24% van de jongeren tot 25 jaar zonder enig diploma.

3.4 Arbeidsmarktontwikkelingen

3.4.1 Kerncijfers arbeidsmarkt

Tabel 3.5 geeft een aantal kerncijfers over de arbeidsmarktsituatie in de vier grote
steden (G4), de middelgrote steden behorend tot de G21, de rest van Nederland en
geheel Nederland. De grote en middelgrote steden blijken relatief veel werklozen
en uitkeringsgerechtigden te tellen. In de G25 (G4+G21) woont 29% van de
Nederlandse beroepsbevolking, maar 41% van de werkloze beroepsbevolking en
48% van de geregistreerde werklozen. Verder huisvesten de G25 33% van de
personen met een WW-uitkering en liefst 59% van de bijstandsontvangers, waarvan
meer dan de helft (33% van het totaal) in de vier grote steden. Ondanks het hoge
aandeel werklozen en uitkeringsgerechtigden is echter ook een relatief groot deel
van de banen in de G25 te vinden, namelijk 39%.

De nettoparticipatiegraad, dat is het deel van de bevolking van 15-64 jaar dat voor
ten minste twaalf uur per week betaald werk verricht, is in de (middel)grote steden
met 58% lager dan in de rest van het land (62%), al is het verschil niet bijzonder
groot. Opvallender zijn de verschillen in werkloosheid en uitkeringsafhankelijk-
heid. Het werkloosheidspercentage is in de (middel)grote steden, afhankelijk van de
gehanteerde definitie, 1,5 tot 2,5 maal zo hoog als elders. Dit komt slechts in
beperkte mate tot uitdrukking in het aandeel personen met een WW-uitkering, dat
in de (middel)grote steden nauwelijks boven het landelijk gemiddelde ligt. De
(middel)grote steden tellen verhoudingsgewijs echter wel zeer veel bijstandsont-
vangers. Gerelateerd aan de beroepsbevolking is hun aandeel in de vier grootste
steden meer dan het viervoudige en in de G21 bijna het drievoudige van dat in de
rest van het land. Dit komt doordat een relatief groot deel van de werklozen in de
(middel)grote steden bestaat uit langdurig werklozen en werklozen zonder
arbeidsverleden, die geen recht (meer) hebben op een loongerelateerde WW-
uitkering. 
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Tabel 3.5 Kerncijfers arbeidsmarkt, naar gemeentecategorie, 1997

G4 G21 Nederland Nederlanda
rest van

aantallen (x 1.000)
bevolking van 15-64 jaar 1.358 1.709 7.496 10.563
beroepsbevolking 882 1.082 4.875 6.838
werkzame beroepsbevolking 797 992 4.611 6.400
werkloze beroepsbevolking 85 95 259 438b

geregistreerde werkloosheid 90 90 195 375c

WW-uitkeringen 55 72 264 391
bijstandsuitkeringen 143 114 180 437
banen van werknemers 1.094 1.270 3.703 6.067

nettoparticipatiegraad (in
procenten van de bevolking van
15-64 jaar) 58,7 58,0 61,5 60,6

aandeel in de beroepsbevolking (in
procenten)

werkloze beroepsbevolking 9,6 8,7 5,3 6,4
geregistreerde werkloosheid 10,2 8,3 4,0 5,5
WW-uitkeringen 6,3 6,6 5,4 5,7
bijstandsuitkeringen 16,3 10,5 3,7 6,4
banen van werknemers 124,0 116,9 76,0 88,7d

Voor een deel van de G21 (Deventer, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Schiedam ena

Venlo) betreffen de cijfers van de (beroeps)bevolking en werkloosheid het gemiddelde voor de
jaren 1995-'97.
Werkloze beroepsbevolking bestaat uit personen die niet of minder dan 12 uur per weekb

werken, maar wel 12 uur of meer willen werken en daarom beschikbaar zijn.
Idem en ingeschreven bij het arbeidsbureau.c

Exclusief zelfstandigen.d

Bron: CBS (a) SCP-bewerking

De relatief hoge werkloosheid in de (middel)grote steden kan niet eenvoudig
worden verklaard uit een tekort aan banen. Op elke vier personen in de
beroepsbevolking zijn er in de vier grootste steden namelijk vijf banen beschikbaar.
Buiten de (middel)grote steden zijn er slechts drie banen op elke vier personen. Een
aanzienlijk deel van de banen in de (middel)grote steden wordt dus bezet door
forenzen die buiten de (middel)grote steden wonen.
Vergelijking van de cijfers voor de vier grootste steden en de G21 leert, dat de
middelgrote steden over het algemeen iets gunstiger scoren dan de grootste vier,
maar ongunstiger dan de rest van het land. Zo zijn het werkloosheidspercentage en
het aandeel bijstandsontvangers lager dan in de vier grote steden en hoger dan
elders. Ten aanzien van de nettoparticipatiegraad en het percentage WW-
ontvangers scoren de G21 echter nog slechter dan de vier grote steden.
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Tabel 3.6 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, naar gemeentecategorie, 1994-1997

G4 G21 Nederland Nederlanda
rest van

absolute mutaties (x 1.000)
bevolking 15-64 jaar –15 6 99 90
beroepsbevolking 42 28 302 372
werkzame beroepsbevolking 61 70 350 480
werkloze beroepsbevolking –19 –17 –74 –109
geregistreerde werkloosheid –23 –12 –76 –111
WW-uitkeringen –8 –11 –27 –47
bijstandsuitkeringen –12 –17 –27 –55
banen van werknemers 80 93 353 526

relatieve mutaties (%)
bevolking 15-64 jaar –1 0 1 1
beroepsbevolking 5 3 7 6
werkzame beroepsbevolking 8 8 8 8
werkloze beroepsbevolking –18 –15 –22 –20
geregistreerde werkloosheid –20 –12 –28 –23
WW-uitkeringen –13 –14 –9 –11
bijstandsuitkeringen –8 –13 –13 –11
banen van werknemers 8 8 11 10

mutaties in procentpunten
nettoparticipatiegraad 5,1 3,8 3,9 4,1b

percentage werkloze
beroepsbevolking –2,8 –2,0 –1,9 –2,1c

percentage geregistreerde
werkloosheid –3,3 –1,6 –1,9 –2,0c

percentage WW-uitkeringen –1,2 –1,4 –0,9 –1,1c

percentage bijstandsuitkeringen –2,2 –2,1 –0,8 –1,2c

Voor een deel van de G21 (Deventer, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Schiedam ena

Venlo) betreffen de cijfers van de (beroeps)bevolking en werkloosheid de mutatie tussen het
gemiddelde voor de jaren 1992-'94 en de jaren 1995-'97. Bij Breda, 's -Hertogenbosch en
Tilburg is gecorrigeerd voor de gemeentelijke herindeling in 1996 of 1997.
Werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevolking van 15-64 jaar.b

In procenten van de beroepsbevolking.c

Bron: CBS (a) SCP-bewerking  

Tabel 3.6 brengt recente ontwikkelingen in de arbeidsmarktsituatie in de
(middel)grote steden en in de rest van Nederland in kaart. De aandacht beperkt
zich hier tot de opgaande conjunctuurfase van 1994-1997 (recentere gegevens
waren bij het schrijven niet beschikbaar). De belangrijkste constatering waartoe
tabel 3.6 aanleiding geeft, is dat alle categorieën van gemeenten - zowel de vier
grootste steden als de G21 en de rest van het land - van de gunstige economische
ontwikkeling hebben geprofiteerd. In alle gemeentecategorieën zijn de werkzame
beroepsbevolking en het aantal banen tussen 1994 en 1997 gegroeid en de
werkloosheid en het aantal WW- en bijstandsuitkeringen gedaald. Uit het bovenste
gedeelte van tabel 3.6 blijkt echter dat het grootste deel van de werkgelegenheids-
groei buiten de (middel)grote steden (d.w.z. de G25) is gerealiseerd: bijna drie-
kwart van de groei van de werkzame beroepsbevolking en ruim twee derde van de
banengroei kwamen in de rest van Nederland tot stand. De afname van het aantal



122

bijstandsuitkeringen kwam echter voor meer dan de helft voor rekening van de
(middel)grote steden. De afname van het aantal ontvangers van een werkloosheids-
of bijstandsuitkering blijft overigens ver achter bij de groei van de werkgelegen-
heid. In de middelgrote steden was deze verhouding relatief gezien nog het
gunstigst: om het aantal WW- en bijstandsontvangers met één te verminderen
waren ruim drie nieuwe banen nodig. In de vier grootste steden was deze
verhouding 1 : 4 en in de rest van het land zelfs 1 : 6,5. Het grootste deel van de
nieuwe banen wordt dus niet door uitkeringsgerechtigden bezet, maar door
werkzoekenden zonder uitkering, zoals herintredende vrouwen, studerenden en
schoolverlaters.

In het middelste deel van tabel 3.6 zijn de relatieve (procentuele) veranderingen
tussen 1994 en 1997 vermeld. Opvallend is dat de verschillen tussen de vier
grootste steden, de middelgrote steden (G21) en de rest van Nederland betrekkelijk
klein zijn. De werkzame beroepsbevolking is in alle gemeentecategorieën even snel
gegroeid, hoewel de banengroei in de (middel)grote steden iets achterbleef bij die in
de rest van het land. Ook de daling van de werkloosheid was in de (middel)grote
steden wat minder sterk dan elders; vooral in de G21 liep de werkloosheid relatief
weinig terug. Het is dan ook opmerkelijk dat het aantal personen met een WW-
uitkering in de (middel)grote steden wel sterker daalde dan gemiddeld. Dit geldt
niet voor het aantal bijstandsontvangers in de vier grootste steden, dat minder sterk
daalde dan elders in het land. Dit suggereert dat de werkloosheid in de vier grootste
steden de afgelopen jaren verhoudingsgewijs nog sterker is geconcentreerd bij
groepen met een relatief grote 'afstand' tot de arbeidsmarkt. 

In het onderste deel van tabel 3.6 zijn de veranderingen in de nettoparticipatiegraad
en in de werkloosheids- en uitkeringsgraad vermeld. De (middel)grote steden laten
nu een gunstiger beeld zien dan de rest van het land. De verklaring daarvoor is dat
de percentages werklozen en uitkeringsontvangers in de (middel)grote steden hoger
zijn dan elders, zodat een vergelijkbare relatieve daling in een grotere absolute
daling (in procentpunten) resulteert. De opvallend sterke stijging van de nettoparti-
cipatiegraad in de vier grootste steden wordt verklaard door het feit dat de bevol-
king van 15-64 jaar in deze steden iets is gekrompen, terwijl het aantal werkenden
vrij sterk is gestegen.
Tussen de gemeenten behorende tot de G25 onderling bestaan aanzienlijke
verschillen in arbeidsmarktindicatoren. Tabel B3.1 in de bijlage geeft hiervan een
gedetailleerd beeld, in tabel 3.7 worden de belangrijkste gegevens samengevat.  Het6

percentage geregistreerde werklozen blijkt uiteen te lopen van 4% in Breda en
Zwolle tot 14% in Groningen en Leeuwarden en het aantal bijstandsontvangers (als
percentage van de beroepsbevolking) van 6% in Zwolle tot 19% in Rotterdam.
Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat een groot deel van de bijstandsont-
vangers niet tot de beroepsbevolking behoort (omdat zij niet beschikbaar zijn voor
betaald werk), maar in tabel 3.7 en B3.1 wel zijn meegeteld.
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Tabel 3.7 Kerncijfers arbeidsmarkt voor de vier grote steden afzonderlijk, de G21 gezamenlijk en
Nederland, niveaus in 1997 en relatieve mutaties 1994-1997 (in procenten) 

niveaus in 1997 (in %) relatieve mutatie 1994-1997 (in %)
netto- geregi- WW- bij- banen werkzam geregi- WW- bij- bane

particip streerde uitke- stands- e streerde uitke- stands- n
a- werkloo ringen uitke- beroeps- werkloo ringen uitke-

tiegraa s-heid ringen bevol- s-heid ringen
d kinga

b
b

b

b

G4 58,7 10,2 6,3 16,3 124,0 8 –20 –13 –8 8
Amsterda
m 58,8 10,2 5,9 18,1 122,3 8 –24 –11 –3 12
Rotterda
m 55,2 12,8 7,6 18,9 125,8 10 –18 –14 –11 3
Den Haag 60,5 8,8 6,2 13,4 107,2 4 –19 –9 –4 5
Utrecht 63,1 7,0 4,7 10,4 154,0 14 –11 –23 –20 12

G21 58,0 8,3 6,6 10,5 116,9 8 –12 –14 –13 8

Nederland 60,6 5,5 5,7 6,4 88,7 8 –23 –11 –11 9
Werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevolking van 15-64 jaar.a

In procenten van de beroepsbevolking.b

Bron: CBS (a) SCP-bewerking   

Ondanks de grote onderlinge verschillen hebben alle gemeenten behorende tot de
G25 geprofiteerd van de gunstige werkgelegenheidsontwikkeling sinds 1994. In
alle gemeenten zijn de werkzame beroepsbevolking en het aantal banen gegroeid en
in bijna alle gemeenten zijn de aantallen werklozen en uitkeringsontvangers
gedaald. De sterkste werkgelegenheidsgroei (gemeten aan het aantal banen) deed
zich in de jaren 1994-1997 voor in 's -Hertogenbosch, Dordrecht, Eindhoven,
Tilburg en Zwolle. Het valt op dat drie van deze vijf steden in Noord-Brabant
liggen. Het aantal banen in de provincie Noord-Brabant nam tussen 1994 en 1997
dan ook met ruim 10% toe. Hieruit mag echter niet worden geconcludeerd dat de
werkgelegenheidsgroei zich in de afgelopen jaren concentreerde in de zuidelijke
helft van Nederland. Ook in Utrecht en Noord-Holland groeide het aantal banen
met 10% à 11%, terwijl Zeeland en Limburg met respectievelijk 3% en 5% juist de
kleinste banengroei hadden. 

Tussen de groei van de werkgelegenheid enerzijds en de daling van het aantal
werklozen of uitkeringsgerechtigden anderzijds, bestaat binnen de G25 slechts een
vrij zwak verband. Figuur 3.5 illustreert dit voor de toename van het aantal banen
en de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers. Grosso modo gaat een
sterkere banengroei weliswaar samen met een sterkere afname van het aantal
bijstandsuitkeringen, maar tussen de gemeenten onderling bestaan grote ver-
schillen. Zo nam zowel in Groningen als in Hengelo het aantal banen met 5% toe,
maar terwijl in Groningen het aantal bijstandsontvangers met 15% daalde, steeg
hun aantal in Hengelo met 13%. Dit betekent dat het stimuleren van de werk-
gelegenheidsgroei niet altijd in een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in
een gemeente hoeft te resulteren. Oorzaken daarvan kunnen zijn dat de nieuwe
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banen worden bezet door personen zonder uitkering (zoals herintredende vrouwen
en schoolverlaters) of door werkzoekenden die in een andere gemeente wonen.

Figuur 3.5 Mutatie aantal banen en bijstandsuitkeringen, G4 en G21, 1994-1997

Bron: CBS (1999a) SCP-bewerking   

3.4.2 Gesubsidieerd werk

Het grootste deel van de banen die in de afgelopen jaren zijn gecreëerd, is niet
terechtgekomen bij werkloze uitkeringsgerechtigden maar bij andere werkzoeken-
den. Dit verklaart waarom de daling van de (langdurige) werkloosheid en van het
aantal uitkeringsgerechtigden ver achterblijven bij de werkgelegenheidsgroei. Om
relatief kansarme werklozen toch een reëel perspectief op betaald werk te bieden, is
sinds het aantreden van het eerste kabinet-Kok (1994-1998) het aantal gesubsi-
dieerde banen fors uitgebreid. Naast de al langer bestaande banenpools en
JeugdWerkGarantiebanen werden circa 35.000 banen in het kader van de regeling
Extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen Melkert 1 (EWLW), 12.000
banen krachtens de regeling Experimenten archivering uitkeringsgelden Melkert 2
(EAU), en enkele duizenden gesubsidieerde banen in de schoonmaaksector in het
kader van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren (RSP), geschapen. Eind
1997 waren in het kader van al deze regelingen bijna 80.000 banen gecreëerd.7

Vergeleken met eind 1994 betekende dat een toename met ongeveer 45.000 banen.
Aangezien het totale aantal banen tussen eind 1994 en eind 1997 met 526.000
toenam, was ongeveer een op iedere twaalf nieuwe banen een gesubsidieerde baan.
In de vier grote steden was dit aandeel echter aanzienlijk groter, zo blijkt uit
tabel 3.8: ruim een op de zes nieuwe banen was daar een gesubsidieerde baan. In
vijftien van de middelgrote steden behorend tot de G21, waaraan de
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Melkert 1-banen in eerste instantie waren toegewezen, maakten de gesubsidieerde
banen in de periode 1994-1997 een tiende van de banengroei uit.

Tabel 3.8 Mutatie van de (additionele) werkgelegenheid en het aantal bijstandsuitkeringen, 1994-
1997 (x 1.000 banen c.q. personen)

werkzame
beroepsbevolki banen van bijstandsuit- gesubsidieerd wv. Melkert 1-

ng werknemers keringen werk banen
Nederland 480 526 –55 45 26
vier grootste steden 61 80 –12 14 9
wv. Amsterdam 21 43 –2 6 4

Rotterdam 20 8 –6 6 4
Den Haag 7 11 –1 3 2
Utrecht 13 19 –3 1 1

15 middelgrote steden 59 76 –15 7 4a

totaal (middel)grote
steden 120 156 –27 21 14

Almelo, Arnhem, Breda, Deventer, Eindhoven, Enschede, Groningen, Helmond, Hengelo, 's-a

Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Zwolle.

Bron: CBS (a); Verweij et al. (1999); TK (a) SCP-bewerking   

Ondanks de forse groei in de afgelopen jaren is het aandeel van het gesubsidieerde
werk in de totale werkgelegenheid nog altijd gering: eind 1997 was slechts 1,2%
van alle banen in Nederland een gesubsidieerde baan, in de vier grote steden was
dit 2,8% en in de vijftien middelgrote steden 2%. Hierbij worden de banen in de
sociale werkvoorziening (WSW) overigens niet meegeteld; hun aantal is ongeveer
gelijk aan dat van de overige gesubsidieerde banen.

Hoewel het aandeel van de gesubsidieerde werkgelegenheid in de totale werkge-
legenheidsgroei in de afgelopen jaren niet bijzonder groot was, droegen de gesubsi-
dieerde banen mogelijk wel substantieel bij aan de daling van het aantal bijstands-
ontvangers. Uit tabel 3.8 blijkt dat de groei van het gesubsidieerde werk in dezelfde
orde van grootte lag als de afname van het aantal bijstandsuitkeringen. Landelijk
stond een groei met 45.000 gesubsidieerde banen tegenover een afname van het
aantal bijstandsontvangers met 55.000. In de vier grote steden groeide het aantal
gesubsidieerde banen, met 14.000 zelfs iets sterker dan het aantal bijstands-
uitkeringen afnam, met 12.000. Dit suggereert dat zonder de creatie van gesubsi-
dieerd werk het aantal bijstandsontvangers in de grootste steden in de afgelopen
jaren zelfs nog zou zijn gestegen. Deze conclusie moet echter met enige voorzich-
tigheid worden getrokken (zie ook § 2.3). Niet alle personen die op een gesubsidi-
eerde baan tewerk worden gesteld, ontvingen voordien een bijstandsuitkering.
Bovendien zou een deel van de bijstandsontvangers die op een gesubsidieerde baan
zijn tewerkgesteld, anders wellicht een niet-gesubsidieerde baan hebben gevonden.
Daarnaast dient men te bedenken dat de cijfers in tabel 3.8 betrekking hebben op
het saldo van de instroom in en uitstroom uit (gesubsidieerd) werk c.q. de bijstand.
De instroom in werk en de uitstroom uit de bijstand zijn veel groter dan deze saldi.



126

Om goed inzicht te verkrijgen in het effect van gesubsidieerd werk op het aantal
bijstandsontvangers dient men dan ook de uitstroom uit de bijstand in kaart te
brengen.

3.4.3 Uitstroom uit de bijstand in G4

Op 1 januari 1996 trad een ingrijpende herziening van de bijstand in werking, die
vooral tot doel had om de activerende werking van de bijstand te versterken. In het
vervolg zouden in beginsel alle bijstandsgerechtigden zich beschikbaar moeten
houden voor betaald werk, met uitzondering van enkele groepen, zoals alleen-
staande ouders met een kind onder de vijf jaar en personen van 57,5 jaar en ouder.
Het onderscheid tussen de Rijksgroepregeling voor werkloze werknemers (RWW)
(de bijstand voor werklozen) en de Algemene bijstandswet (voor uitkeringsgerech-
tigden zonder sollicitatieplicht) kwam daarom te vervallen. 
Hebben deze wijzigingen in de (nieuwe) Algemene bijstandswet (nABW) inmiddels
vruchten afgeworpen? Is de uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk
toegenomen? Na drieëneenhalf jaar is daarover nog zo goed als niets bekend. Met
de inwerkingtreding van de nABW zijn voor de gemeenten richtlijnen opgesteld
voor de levering van gegevens over de bijstand aan het CBS. Op basis daarvan
zullen op termijn zowel het aantal bijstandsgerechtigden dat jaarlijks uit de bijstand
stroomt, als hun 'bestemming' kunnen worden vastgesteld: regulier werk, gesub-
sidieerd werk of een andere bestemming. Tot op heden is het echter niet mogelijk
gebleken om op basis van deze gegevens een betrouwbare bijstandsstatistiek samen
te stellen. Daardoor is op dit moment nog geen landelijke informatie beschikbaar
over de uitstroom uit de bijstand en kan niet worden vastgesteld of de invoering van
de nABW heeft geleid tot een grotere kans op reïntegratie in het arbeidsproces van
bijstandsgerechtigden. Om toch enig inzicht te verkrijgen in de uitstroom uit de
bijstand heeft het SCP de sociale diensten van de vier grote steden bereid gevonden
om uitstroomcijfers ter beschikking te stellen. Tezamen leveren deze overigens niet
meer dan een fragmentarisch beeld op van recente ontwikkelingen. Alleen
Rotterdam was in staat uitstroomcijfers voor een reeks van jaren te leveren, mede
dankzij een onderzoek dat het Nederlands Economisch Instituut in 1997 hiernaar
heeft verricht (Van Nes et al. 1997).
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Tabel 3.9 Uitstroom uit de bijstand in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, 1998

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrechta

aantal bijstandsontvangers op 1 januari 62.102 52.673 25.770 12.960
totale uitstroom 16.400 15.360 9.697 3.624
wv. uitstroom naar werk 5.671 8.767 4.724 1.393

aandeel van uitstroom in bestand + instroom
(in %)

totale uitstroom 22,3 23,5 28,7 24,1
wv. uitstroom naar werk 7,7 13,4 14,0 9,3
Uitstroompercentages geschat op basis van een instroom van 8.000.a

Bron: Gegevens verstrekt door Bedrijfsbureau van de Sociale dienst Amsterdam, Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Den
Haag, Sociale Zaken & Werkprojecten Utrecht; SCP-bewerking  
In de vier grootste gemeenten is in 1998 ruwweg een kwart van de bijstandsont-
vangers uitgestroomd, in Amsterdam wat minder en in Den Haag wat meer. Men
stroomt uit naar werk of een andere uitkering of het recht op bijstand om andere
redenen. Terwijl in Rotterdam en Den Haag de helft of meer van de uitstromers
werk vonden, was dit in Amsterdam en Utrecht slechts eenderde. Een 'gemiddelde'
bijstandsontvanger had daardoor in Den Haag in 1998 tweemaal zo veel kans om
aan het werk te gaan als een Amsterdamse bijstandsontvanger. Hierbij moet wel de
kanttekening worden gemaakt dat de sociale diensten van de gemeenten zelf enig
voorbehoud maken bij de betrouwbaarheid van de registratie van de bestemming
van personen die uit de bijstand stromen. Het is daardoor vooralsnog onduidelijk of
het verschil tussen Amsterdam en Utrecht enerzijds en Rotterdam en Den Haag
anderzijds duidt op een reëel verschil in 'prestaties' tussen deze gemeenten. Gaat
het daadwerkelijk om reële verschillen, dan zou dit betekenen dat sommige
gemeenten er aanzienlijk beter in slagen om hun bijstandsontvangers aan het werk
te krijgen dan andere. Dit is des te opmerkelijker omdat de banengroei in de twee
gemeenten met de slechtste prestatie, Amsterdam en Utrecht, in de voorgaande
jaren aanzienlijk groter was dan in Rotterdam en Den Haag (tabel 3.7). Helaas
bleken de gegevens over de aard van het werk waarnaar bijstandsontvangers
uitstromen (regulier werk, additioneel werk of zelfstandig ondernemerschap), zo
gebrekkig, dat het ook niet mogelijk is om op basis daarvan conclusies te trekken.
Nader onderzoek naar de achtergronden van deze grote verschillen in effectiviteit is
dan ook gewenst.

Van Rotterdam is op basis van de gegevens over een reeks van jaren een nadere
analyse van de uitstroom uit de bijstand mogelijk. Tabel 3.10 schetst de ontwikke-
lingen in Rotterdam sinds 1992.
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Tabel 3.10 Aantal bijstandsontvangers en instroom in en uitstroom uit de bijstand in Rotterdam,
1992-1998

aantal (x 1.000 personen) (%)
aandeel in het bestandb

aantal uitstroom
bijstandsontvangers op uitstroom uit wv. uitstroom uit de wv. uitstroom

 1 januari de bijstand naar werk bijstand naar werka

1992 55,2 14,8 . 21,4 . 
1993 54,6 14,3 . 20,8 . 
1994 54,5 14,3 7,7 20,9 11,2
1995 54,3 14,8 8,5 21,7 12,4
1996 53,6 16,6 9,6 24,2 14,1
1997 51,9 16,2 8,9 23,5 12,9
1998 52,7 15,4 8,8 23,5 13,4
1999 50,0     

Feitelijk gaat het om het aantal op 31 december van het voorafgaande jaar.a

Aantal personen dat is uitgestroomd, in procenten van het aantal bijstandsontvangers op 1b

januari plus de instroom in het desbetreffende jaar.

Bron: Van Nes et al. (1997), door Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Rotterdam
verstrekte gegevens; SCP-bewerking   

Rotterdam telde begin 1999 50.000 bijstandsontvangers. Vergeleken met 1992 is
dit aantal met ruim 5.000 (bijna 10%) teruggelopen. Een belangrijke verklaring
hiervoor is dat vanaf 1996 de uitstroom uit de bijstand is gestegen. In de eerste helft
van de jaren negentig stroomde jaarlijks iets meer dan een vijfde van de bijstands-
gerechtigden weer uit de uitkering; aan het eind van de jaren negentig is dit met
enkele procentpunten opgelopen. Ruim de helft van de personen die de bijstand
verlaten, doet dit vanwege het vinden van betaald werk. Dit betekent dat jaarlijks
een op de zeven à acht bijstandsgerechtigden werk vindt. Ook dit aantal ligt sinds
1996 hoger dan in de voorgaande jaren. De cijfers in tabel 3.10 suggereren dat de
wijzigingen in de Bijstandswet per 1 januari 1996 de jaarlijkse uitstroom uit de
bijstand in Rotterdam met 1.000 tot 2.000 personen heeft verhoogd. De uitstroom
naar werk lijkt met minimaal enkele honderden en maximaal zo'n duizend te zijn
toegenomen. Het feit dat de uitstroom in 1997 en 1998 al weer wat lager was dan in
1996, suggereert dat een deel van het effect van de wijziging van de ABW slechts
tijdelijk was. Daarnaast moet de kanttekening worden gemaakt dat de jaren 1996-
1998 tevens jaren waren met een zeer gunstige economische ontwikkeling. Een
deel van de extra uitstroom zou dan ook het gevolg kunnen zijn van de aantrek-
kende vraag naar arbeidskrachten en niet van veranderingen in het beleid. Een
aanwijzing hiervoor is dat de uitstroom in 1995, toen de economie begon aan te
trekken, ook al toenam. Concluderend is er wel enige aanwijzing dat de invoering
van de nABW tot een grotere uitstroom uit de bijstand naar werk heeft geleid, maar
dit effect lijkt niet erg groot en zou bovendien binnen enkele jaren weer grotendeels
kunnen wegebben.
In totaal zijn in de periode 1995-1997 in Rotterdam 27.000 bijstandsontvangers
uitgestroomd doordat zij betaald werk vonden. In diezelfde periode zijn ongeveer
6.000 nieuwe gesubsidieerde banen geschapen. Op grond hiervan kan worden
geconcludeerd dat op z'n minst een op de vier à vijf bijstandsontvangers die aan het
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werk gaan, dit doet in een gesubsidieerde baan. Anders gezegd: ten minste
driekwart slaagt erin op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te komen. 

3.5 Inkomensontwikkelingen

Tabel 3.11 geeft een globaal beeld van de verdeling van inkomens naar
gemeentecategorie in 1997. De gemeenten zijn in drie klassen ingedeeld: de vier
grote steden (G4), de 21 middelgrote steden (G21) en de rest van Nederland. Het
inkomen betreft het gestandaardiseerde besteedbare inkomen van huishoudens: de
invloed van omvang en samenstelling van huishoudens op de koopkracht van het
inkomen is zoveel mogelijk uitgeschakeld door het besteedbare inkomen te delen
door een huishoudensequivalentiefactor. Daardoor zijn de welvaartsposities van
huishoudens van verschillende omvang en samenstelling vergelijkbaar. Een
bijkomend voordeel is dat bij vergelijkingen in de tijd geen rekening hoeft te
worden gehouden met veranderingen in omvang en samenstelling van huis-
houdens. Studenten die een zelfstandige huishouding voeren, zijn als afzonderlijk
huishouden in de tabel opgenomen. Om de inkomensverdelingen in de gemeenten
met elkaar te vergelijken worden de inkomens in kwartielen verdeeld.

Tabel 3.11 Kerncijfers inkomensverdeling naar gemeentecategorie, 1997 (in procenten)a 

G4 G21 gemeenten Nederland
overige

huishoudens in de
hoogste 25%-welvaartsgroep 19 20 27 25b

laagste 25%-welvaartsgroep 38 34 20 25

huishoudens met een
laag inkomen 25,6 19,9 12,4 15,5c

langdurig laag inkomen 11,8 9,5 5,4 7,0d

personen in huishoudens met een
laag inkomen 24,7 17,2 9,9 12,8c

langdurig laag inkomen 11,2 8,1 3,7 5,3d

 Voorlopige cijfers.a

 Welvaartsgroep: huishoudens, ingedeeld naar oplopend gestandaardiseerd besteedbaarb

inkomen (alle huishoudens).
 Uitgedrukt in de koopkracht van een alleenstaande komt dit neer op 19.500 gulden per jaar (inc

prijzen van 1997). Studentenhuishoudens en huishoudens met onvolledig jaarinkomen zijn niet
opgenomen.

 Gedurende ten minste vier jaar.d

Bron: CBS, Inkomensstatistiek   

Uit tabel 3.11 blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de gemeentecategoriën. De
oververtegenwoordiging van lagere inkomensgroepen in de grote steden overtreft in
aanzienlijke mate de ondervertegenwoordiging van hogere inkomensgroepen.
Terwijl gemiddeld voor Nederland 25% van de huishoudens worden gerekend tot
de hoogste respectievelijk laagste inkomensgroep, blijkt dat in de vier grote steden
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19% van de huishoudens in de hoogste inkomensgroep en 38% in de laagste
inkomensgroep zijn gesitueerd. Dit betekent dat niet zozeer de verdeling van
rijkdom maar vooral van armoede een sterk stedelijke dimensie heeft. De sterk
stedelijke dimensie van armoede blijkt ook uit de verdeling van huishoudens met
een laag inkomen. Terwijl in de vier grote steden ruim een op de vier huishoudens
met een laag inkomen moet rondkomen - een bedrag van 19.500 gulden netto voor
een alleenstaande in 1997 - is dit in de 21 middelgrote gemeenten een op de vijf
huishoudens en in de rest van Nederland een op de acht huishoudens.  Een8

vergelijkbare verhouding treffen we aan bij het aantal huishoudens dat al vier jaar
of langer is aangewezen op een laag inkomen: een op negen huishoudens in de vier
grote steden, een op elf huishoudens in de 21 middelgrote steden en een op twintig
huishoudens in de rest van Nederland. Kijken we in plaats van naar huishoudens
naar personen in huishoudens, dan is het beeld nog pregnanter. Is in de vier grote
steden het percentage huishoudens met een langdurig laag inkomen ruim twee keer
zo groot als in niet-stedelijk Nederland, het percentage personen met een langdurig
laag inkomen is ruim drie keer zo groot. Dit is mede toe te schrijven aan het hogere
aandeel van kleine huishoudens (met name alleenstaanden en eenoudergezinnen) in
de grote steden en de oververtegenwoordiging van kleine huishoudens in de lagere
inkomensgroepen. Deze oververtegenwoordiging van kleine huishoudens in de
lagere inkomensgroepen blijkt ook uit het geringere aantal personen van huishou-
dens dat afhankelijk is van een (langdurig) laag inkomen.
Tabel 3.12 geeft een beeld van de ontwikkeling van de inkomensverdeling in de tijd
naar gemeentecategorie. Aan de hand van de huishoudens die behoren tot de
hoogste en laagste 25%-welvaartsgroep. Figuur 3.6 geeft een vergelijkbaar beeld als
tabel 3.12 voor de jaren 1985 en 1997, maar daarbij zijn huishoudens met studie-
financiering als belangrijkste inkomensbron (studenten) en huishoudens die slechts
een gedeelte van het jaar inkomen hebben, als bijzondere groep niet meegenomen.   
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Tabel 3.12 Ontwikkelingen in de inkomensverdeling naar gemeentecategorie 1985-1997 (in
procenten)

G4 G21 gemeenten Nederland
overige

huishoudens in de hoogste 25%-welvaartsgroepa

1985 21 21 27 25
1990 20 20 27 25
1993 20 20 27 25
1997 19 20 27 25b

huishoudens in de laagste 25%-welvaartsgroepa

1985 34 30 21 25
1990 37 34 20 25
1993 38 34 20 25
1997 38 34 20 25b

gemiddeld gestandaardiseerd
besteedbaar inkomen van huishoudens
(x 1.000)c

1985 27,2 27,1 29,7 28,8
1990 30,2 30,2 34,7 33,2
1993 29,7 29,7 34,3 32,8
1997 30,1 30,4 35,2 33,6b

 Welvaartsgroep: huishoudens, ingedeeld naar oplopend gestandaardiseerd besteedbaara

inkomen.
 Voorlopige cijfers.b

In prijzen van 1997.c

Bron: CBS, Inkomensstatistiek (omrekening in prijzen van 1997; SCP-bewerking)

Uit tabel 3.12 blijkt, dat de welvaart tussen 1985 en 1997 in Nederland met 17% is
toegenomen, voornamelijk gerealiseerd in de periode 1985-1990 (15%). De huis-
houdensinkomens in de grote steden zijn met 11% gestegen, in de rest van Neder-
land met ruim 18%. Het verschil tussen de G4 en G21 en de rest van Nederland is
opgelopen van circa 8% in 1985 tot ruim 14% in 1997. De gemiddelde welvaart in
de (grote) steden was in 1985 2.500 lager en in 1997 5.000 gulden lager dan in de
rest van Nederland. Tussen 1993 en 1997 zijn de verschillen blijven toenemen,
maar minder sterk dan in de voorgaande jaren.
Uit tabel 3.12 blijkt voorts dat de verdeling stabiel is, vooral in de bovenste helft
van de inkomensverdeling. Bij de onderste helft zien we een lichte verslechtering in
de grote en middelgrote steden in de periode 1985-1990. Het aandeel van
huishoudens dat tot de laagste 25% gerekend kan worden, is met 4 procentpunt
gestegen. In absolute aantallen gaat het hier om een omvangrijke categorie
huishoudens. Dit zou deels een migratie-effect kunnen zijn - beter gesitueerden
vertrekken uit de steden, minder gesitueerden stromen toe of blijven daar - maar
deels ook een sociaal-economisch effect: huishoudens in de (middel)grote steden
hebben in verhouding minder geprofiteerd van het economisch herstel in de tweede
helft van de jaren tachtig, mogelijk door de beperking van het voorzieningenniveau
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van de sociale zekerheid en de grotere 'afstand' tot de arbeidsmarkt van werklozen
in de (middel)grote steden. Dit laatste is in lijn met de in de vorige paragraaf
gesuggereerde ontwikkeling, dat de werkloosheid in de grote steden zich
concentreert bij groepen met een relatief grote 'afstand' tot de arbeidsmarkt.

Figuur 3.6 Huishoudens per kwartielgroep van gestandaardiseerd besteedbaar inkomen, naar
gemeentecategorie in 1985 en 1997a

1997: voorlopige cijfers.a

'Bijzonder' in de legenda: studenten en gedeeltelijke jaarinkomens. 

Bron: CBS, Inkomensstatistiek

Uit figuur 3.6 blijkt dat de verdeling van huishoudens over de tweede tot en met de
vierde 25%-inkomensgroep in de vier grote steden en de rest van Nederland in
1985 vrij gelijkmatig was, zij het dat het niveau in de rest van Nederland uiteraard
hoger was. In de G21-gemeenten was juist de verdeling over de eerste tot en met de
derde 25%-welvaartsgroep vrij gelijkmatig. Dit beeld is in de loop van de tijd iets
verschoven, met name bij de G21 en in iets mindere mate bij de G4. Bij de G21
zien we een relatieve daling van de middeninkomens, bij de G4 een relatieve daling
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van de hogere inkomens. Uit de figuur blijkt voorts het relatief grote aandeel van
huishoudens met bijzondere inkomens, als studenten en gescheidenen met een
onvolledig jaarinkomen. Deze vormen in verhouding een substantieel aandeel in de
(middel)grote steden, en zijn overwegend gesitueerd in de laagste inkomensgroep.
Hun aandeel is in de loop van de tijd bij alle gemeentecategorieën toegenomen.  

Tabel 3.13 geeft een beeld van de ontwikkeling in de tijd van de huishoudens met
een laag inkomen naar gemeentecategorie.

Tabel 3.13 Huishoudens met een laag inkomen,  naar gemeentecategorie, 1985-1997 (ina

procenten)

G4 G21 gemeenten Nederland
overige

met een laag inkomen
1985 29,0 25,6 19,1 21,8
1990 23,3 19,7 12,1 15,0
1993 24,6 19,3 12,4 15,3
1997 25,6 19,9 12,4 15,5b

wv. langdurigc

1993 10,9 9,1 5,2 6,7
1997 11,8 9,5 5,4 7,0b

 Uitgedrukt in de koopkracht van een alleenstaande komt dit neer op 19.650 gulden per jaar (ina

prijzen van 1997).
Voorlopige cijfers.b

 Gedurende ten minste vier jaar.c

Bron: CBS, Inkomensstatistiek   

Het economisch herstel in de periode 1985-1990 is duidelijk terug te vinden in de
forse daling van het percentage huishoudens met een laag inkomen. Deze daling is
echter substantieel geringer geweest in de grote en middelgrote steden (ruim een
vijfde) dan in de rest van Nederland (ruim eenderde). Vanaf 1990 is het beeld wat
stabieler, zij het dat het percentage huishoudens met een laag inkomen in de vier
grote steden toch weer ruim 2 procentpunt verder is gestegen. Een dergelijke
stijging is niet waarneembaar in de middelgrote steden en de rest van Nederland.

Tabel 3.14 geeft het percentage huishoudens naar gemeentecategorie, dat hoofd-
zakelijk afhankelijk is van een sociale uitkering. Daarbij is uitgegaan van huis-
houdens met een hoofd dat jonger is dan 65 jaar.
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Tabel 3.14 Uitkeringsafhankelijke huishoudens tot 65 jaar, naar welvaartsgroep  ena

gemeentecategorie, 1995-1997 (In procenten)

G4 G21 gemeenten Nederland
overige

uitkeringsafhankelijken tot 65 jaar
1985 39 35 23 27
1990 35 32 21 25
1993 34 32 22 26
1997 30 26 20 23b

idem, in laagste 25%-
welvaartsgroep

1985 56 54 41 47
1990 63 58 39 48
1993 67 60 40 50
1997 70 65 42 52b

 Welvaartsgroep: huishoudens, ingedeeld naar oplopend gestandaardiseerd besteedbaara

inkomen.
 Voorlopige cijfers.b

Bron: CBS, Inkomensstatistiek   

Uit tabel 3.14 blijkt dat uitkeringsafhankelijkheid in belangrijke mate is geconcen-
treerd in de grote en middelgrote steden. Terwijl gemiddeld in de jaren negentig
een op de vier huishoudens in Nederland afhankelijk is van een sociale uitkering, is
dit een op de drie huishoudens in de (middel)grote steden en een op de vijf in de
rest van Nederland. Zoals in § 3.4.1 opgemerkt heeft de daling van deze uitkerings-
afhankelijkheid, zich voornamelijk in de (middel)grote steden voltrokken: met
9 procentpunt in de (middel)grote steden en met 3 procentpunt in de rest van
Nederland. Ook relatief is de daling in de (middel)grote steden aanzienlijk groter:
circa een kwart tegenover circa een achtste in de rest van Nederland.
Deze daling heeft ook een inkomenscomponent. Opmerkelijk is dat de daling van
de uitkeringsafhankelijkheid gepaard is gegaan aan een sterkere concentratie van
uitkeringsafhankelijken in de lagere inkomensgroepen, met name in de middelgrote
en grote steden. In 1985 behoorde ongeveer 56% van de uitkeringsafhankelijken in
de grote steden tot de laagste 25%-welvaartsgroep, dit aandeel is geleidelijk
opgelopen tot 70% in 1997: een stijging van 14 procentpunt. Een vergelijkbaar
beeld treffen we aan bij de middelgrote steden: een stijging van 11 procentpunt. In
de rest van Nederland blijft dit aandeel echter nagenoeg gelijk op ongeveer 40%. 

Tabel 3.15 ten slotte, geeft een beeld van de inkomenspositie, en veranderingen
daarin, van 65-plussers naar gemeentecategorie. 
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Tabel 3.15 65-plussers in de laagste 25%-welvaartsgroep,  naar gemeentecategorie (in procenten)a,

G4 G21 gemeenten Nederland
overige

1985 37 30 27 29
1990 35 33 29 31
1993 35 31 27 29
1997 36 30 27 28b

 Welvaartsgroep: huishoudens, ingedeeld naar oplopend gestandaardiseerd besteedbaara

inkomen (excl. huursubsidie).
 Voorlopige cijfers.b

Bron: CBS, Inkomensstatistiek   

Uit tabel 3.15 blijkt dat het aandeel van 65-plussers in de laagste inkomensgroep
oploopt naar stedelijkheid. In 1997 viel ongeveer 36% van de 65-plus-huishoudens
in de vier grote steden in de laagste 25%-welvaartsgroep, dit aantal kwam uit op
30% in de middelgrote steden en op 27% in de rest van Nederland. Deze verhou-
dingen blijken ondanks de vergrijzing redelijk stabiel in de tijd. 

3.6 Conclusies

In het verlengde van hoofdstuk 2 over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking
is in dit hoofdstuk specifiek gekeken naar de sociale ontwikkelingen in de grote en
middelgrote steden die participeren in het grotestedenbeleid, respectievelijk G4 en
G21. In de afgelopen decennia was de sociaal-economische positie van de inwoners
van de steden systematisch verslechterd. Het eerste kabinet-Kok formuleerde als
belangrijke doelstellingen het wegwerken van maatschappelijke achterstanden door
verbeteringen te bewerkstelligen ten aanzien van onderwijs en arbeid; daarnaast is
voor geheel Nederland een gericht inkomensbeleid gevoerd voor groepen die in
welvaart achterbleven.

Het huidige grotestedenbeleid van het tweede kabinet-Kok heeft, in vergelijking
met het voorgaande kabinet, een grotere reikwijdte met zijn drie pijlers: de
economische infrastructuur, de ruimtelijke infrastructuur en de sociale infrastruc-
tuur. Aanvullend zijn: versterking economische concurrentiepositie, aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt, duurzaam herstel van kwetsbare wijken, veiligheid,
bereikbaarheid, zorg en jeugdbeleid. Ook nu zijn echter het terugdringen van
(structurele) werkloosheid, de verbetering van het onderwijsniveau en de
bestrijding van armoede centrale doelstellingen naast leefbaarheid en veiligheid.
Tegen deze achtergrond zijn in dit hoofdstuk de ontwikkelingen rond onderwijs,
arbeid en inkomen in kaart gebracht. Daarbij zijn telkens de volgende vragen
gesteld: hoe is de situatie in de G4 en G21 in vergelijking met (de rest van)
Nederland, hoe is de ontwikkeling in de tijd en in het bijzonder gedurende het
tijdvak 1994-1997 en is er sprake van opvallende verschillen tussen de steden. De
beschikbare (landelijke) data leggen belangrijke beperkingen op aan de actualiteit
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en de uitsplitsingsmogelijkheden per stad; verder moet het voor het grotesteden-
beleid relevante wijkniveau buiten beschouwing blijven. Er is enige informatie over
de bevolkingsontwikkeling toegevoegd, omdat de sociale situatie in de steden sterk
wordt beïnvloed door de veranderingen in de samenstelling van de bevolking.

De ontwikkeling van de bevolking in de grote steden is na decennia van teruggang
sinds 1985 licht positief, voornamelijk vanwege een overschot van de buitenlandse
migratie. Daartegenover staat een negatief saldo van de binnenlandse migratie, dat
bovendien selectief van aard is. Volgens de laatst beschikbare cijfers zijn het vooral
hogere inkomensgroepen, tweepersoonshuishoudens en gezinnen met kinderen die
de steden verlaten. Het resultaat is, dat het aantal autochtonen daalt en het aantal
allochtonen toeneemt tot in 1998 gemiddeld ongeveer 33% in de G4 en 14% in de
G21 tegenover ruim 11% in Nederland als geheel. Deze ontwikkeling impliceert
een grote beleidsopgave voor met name de grote steden: zij worden geconfronteerd
met een voortdurende stroom van immigranten, die moeten worden gehuisvest en
ingeburgerd en vervolgens via onderwijs en arbeid in de Nederlandse samenleving
worden geïntegreerd.

Op het terrein van het onderwijs komt deze ontwikkeling het meest pregnant naar
voren. Het percentage leerlingen in het basisonderwijs dat deel uitmaakt van de
allochtone doelgroep van het onderwijsachterstandsbeleid, steeg voor de G4 van
36% in 1985 naar 46% 1997 en voor de G21 van 12% naar 16% tegenover een
toename van 5% naar 7% in de overige gemeenten. Tegelijkertijd daalde het
percentage leerlingen uit de autochtone doelgroep in de grote steden minder snel
dan elders, zodat per saldo in de G4 63% van de leerlingen tot de doelgroep voor
het onderwijsvoorrangsbeleid behoort, tegenover 41% in de G21 en 32% in de
overige gemeenten. Zoals bekend slaagt het onderwijs er nog niet in de achterstand,
waarmee deze leerlingen op school komen, te overbruggen. Aan het einde van de
basisschoolperiode bedraagt deze volgens de laatst bekende gegevens (1996) in de
vier grote steden voor taal bijna een leerjaar en voor rekenen ruim een half jaar.
Deze achterstand werkt door in het voortgezet onderwijs. De leerlingen in de grote
steden komen uiteindelijk meer in de lagere schoolsoorten terecht, lopen vertra-
gingen op en zij verlaten vaker ongediplomeerd de school. Het resultaat is, dat in
de grote steden bijna een kwart (23%) van de jongeren tot 25 jaar in 1996 geen
diploma van het voortgezet onderwijs heeft gehaald. Landelijk is dat percentage
maar half zo hoog (12%). Overigens heeft er in de periode 1992-1996 wel een
lichte verbetering plaatsgevonden. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd, dat het
percentage vwo-leerlingen in de grote steden ook wat hoger is. Deze situatie weer-
spiegelt deels de onevenwichtige opleidingsverdeling van de volwassenen. Het
aandeel hoogopgeleiden is met name in de grote steden relatief hoog en stijgt nog
verder. De onderwijssituatie in de G21 daarentegen is relatief gunstig.

De steden en in het bijzonder de grote steden tellen relatief veel (langdurig) werklo-
zen en uitkeringsgerechtigden. In 1997 was het werkloosheidsaandeel voor de G4



137

10%, voor de G21 8% en voor de rest van Nederland 4%. De percentages WW- en
bijstandsuitkeringen waren respectievelijk voor de G4 23, voor de G21 17 en voor
de rest van Nederland 9. De vraag is of de steden - met de steun van het regerings-
beleid in de rug - in de afgelopen jaren evenredig of meer hebben kunnen profiteren
van de gunstige economische conjunctuur. Wanneer naar de relatieve verande-
ringen in de arbeidsmarktcijfers gedurende de periode 1994-1997 wordt gekeken,
dan zijn de verschillen tussen enerzijds de G4, en G21 en anderzijds de rest van
Nederland klein. Desalniettemin kan worden vastgesteld, dat de banengroei in de
steden wat achterbleef en ook de werkloosheid minder daalde dan in de rest van
Nederland. Opvallend is de meer dan gemiddelde daling van het aantal WW- en
bijstandsuitkeringen in de G21 en in het bijzonder de G4. Utrecht springt eruit met
een teruggang van 43%. Uit de uitkeringscijfers kan echter wel worden afgeleid,
dat de werkloosheid in de vier grootste steden nog sterker geconcentreerd is bij
groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. De verschillen tussen de
gemeenten zijn overigens aanzienlijk. Dit komt ook tot uiting in de relatie tussen de
werkgelegenheidsgroei en de daling van het aantal werklozen c.q uitkerings-
gerechtigden. Stimulering van de werkgelegenheid leidt niet per definitie tot daling
van de aantallen uitkeringen, omdat de ter beschikking komende arbeidsplaatsen
worden bezet door (beter gekwalificeerde) herintreedsters, schoolverlaters of
werkzoekenden uit andere gemeenten.

Een belangrijk onderdeel van het grotestedenbeleid is het scheppen van gesubsidi-
eerde banen. De steden hebben hiervan relatief sterk geprofiteerd. In de G4 was een
op de zes nieuwe banen gesubsidieerd en in de G21 een op de tien, tegenover een
op de twaalf in Nederland als geheel. De vraag of bijstandsontvangers deze banen
zijn gaan bezetten, is vanwege gebrek aan gegevens niet over de gehele linie te
beantwoorden. Uit Rotterdamse cijfers valt af te leiden, dat dit in deze gemeente
voor ten minste een kwart het geval was. 

De situatie op de arbeidsmarkt en de bevolkingssamenstelling hebben een belang-
rijke invloed op de inkomensverdeling. De welvaart is in Nederland tussen 1985-
1997 met 17% toegenomen, in de G25 echter met slechts 11%. Overigens werd
deze groei voornamelijk in de jaren tachtig gerealiseerd. In 1997 was het gemid-
delde gestandaardiseerde inkomen 33.600 gulden. In de steden was het 5.000
gulden lager. Wanneer de inkomens landelijk in quartielen worden verdeeld, dan
blijkt, dat in 1997 38% van de huishoudens uit de G4 tot de laagste welvaartsgroep
en 19% tot de hoogste welvaartsgroep behoort. De G21 zitten hier dichtbij.
Wanneer de lage-inkomensgrens wordt toegepast, blijkt een kwart van de huishou-
dens in de G4 en een vijfde in de G21 hieronder te blijven. Armoede is in belang-
rijke mate een stedelijk fenomeen. Hoewel het algemene beeld van de inkomens-
verdeling over de periode 1985-1997 betrekkelijk stabiel blijft, blijkt aan de onder-
kant voor de grote steden sprake te zijn van een lichte verslechtering. Het aandeel
van de huishoudens dat tot het laagste kwart moet worden gerekend was in 1985
voor de G4 nog 34% en voor de G21 30%. Hoewel er in de onderzochte periode als
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gevolg van het economisch herstel een daling van het aantal huishoudens met lage
inkomens heeft plaatsgevonden, is deze daling in de steden substantieel geringer
geweest en is het aandeel van de langdurig arme huishoudens gestegen. Wanneer
naar het aandeel uitkeringsafhankelijke huishoudens wordt gekeken, blijkt dit
percentage in de steden meer gedaald dan elders. Deze daling is echter gepaard
gegaan met een sterke concentratie van de uitkeringsafhankelijken in de lage
inkomenscategorie.

Wanneer naar het totaal van de indicatoren voor de sociaal-economische positie
van de steden wordt gekeken, blijkt de situatie weliswaar verbeterd maar relatief
nog achter te blijven, en is de achterstand voor sommige steden ten aanzien van
inkomen en arbeid zelfs groter geworden. In de grote steden (G4) zijn het onder-
wijsniveau, de inkomens en de nettoparticipatie op de arbeidsmarkt gestegen, maar
tegelijkertijd lijkt het beeld van de complete stad verder weg. Er is sprake van een
zekere tweedeling in het onderwijs, de werkloosheid concentreert zich verder bij de
achterstandsgroepen en het aandeel van de laagste inkomens is toegenomen. De
immigratie zal hieraan mee debet zijn. De in dit hoofdstuk gepresenteerde cijfers
onderstrepen de noodzaak van een effectief grotestedenbeleid.
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Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almelo, Arnhem, Breda, Deventer, Eindhoven, Enschede,1

Groningen, Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Zwolle,
Dordrecht, Haarlem, Heerlen, Leiden, Schiedam, Venlo.
Waarschijnlijk zullen worden toegevoegd: Alkmaar, Amersfoort, Emmen, Lelystad en Zaanstad.2

Voor de helderheid zij hier benadrukt dat het gaat om het migratiesaldo, dus om het verschil tussen het3

aantal niet-Nederlanders dat zich in Nederland respectievelijk de steden vestigt en het aantal niet-
Nederlanders dat Nederland respectievelijk de steden verlaat. 
Om als allochtoon te worden aangemerkt, moet de leerling of (een van) de ouders uit een omschreven4

reeks van landen afkomstig zijn. Laagopgeleid betekent niet meer dan een lbo-diploma.
De bestanden zijn aan het SCP geleverd door het Wetenschappelijk statistisch agentschap.5

Voor een aantal van de G21-gemeenten, te weten Deventer, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden,6

Schiedam en Venlo, hebben de cijfers van de werkzame beroepsbevolking en de geregistreerde
werkloosheid betrekking op het gemiddelde over drie opeenvolgende kalenderjaren. In plaats van 1997
gaat het bij deze gemeenten om het gemiddelde over de jaren 1995-1997 en in plaats van 1994 om het
gemiddelde over 1992-1994. Doordat de arbeidsmarktsituatie in 1992 en 1993 gunstiger was dan in
1994 en in 1995 en 1996 ongunstiger dan in 1997, geven de cijfers in tabel B3.1 voor deze gemeenten
waarschijnlijk een te ongunstig beeld.
Het exacte aantal is overigens moeilijk vast te stellen, doordat van de Melkert 2-banen alleen het totale7

aantal deelnemers dat is ingestroomd, bekend is. Aangezien het hier om tijdelijk werk gaat van
maximaal twee jaar, is het aantal Melkert 2-banen op een bepaald moment kleiner dan het cumulatieve
aantal instromers. Doordat de deelnemers gemiddeld ongeveer een jaar in een Melkert 2-baan
werkzaam zijn (Van Diepen 1997: 29) en de regeling eind 1997 ruim twee jaar bestond, is
verondersteld dat het totale aantal Melkert 2-banen op dat moment de helft bedroeg van de cumulatieve
instroom.
Dit bedrag kan voor andere huishoudenstypen globaal als volgt worden bepaald: laag inkomen in 19978

is 19.650 gulden maal de wortel uit (V + 0,7K), waarbij V het aantal volwassenen en K het aantal
kinderen is.

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 3

Tabel B3.1 Kerncijfers arbeidsmarkt voor de G4, G21 en Nederland, niveaus in 1997 en relatieve
mutaties 1994-1997 (in procenten) 

niveaus in 1997 (in %) relatieve mutatie 1994-1997 (in %)

netto- geregi- stand banen beroep geregi- uitke- stand banen
partici- streerde s- s- streerde ringe s-
patie- werkloo uitke- bevolkin werkloo n uitke-

graad s-heid ringen g s-heid ringena b

WW-
uitke-

ringen
b

bij- zame WW- bij-

b

b

werk-

G4
Amsterdam 58,8 10,2 5,9 18,1 122,3 8 –24 –11 –3 12
Rotterdam 55,2 12,8 7,6 18,9 125,8 10 –18 –14 –11 3
's–Gravenhage 60,5 8,8 6,2 13,4 107,2 4 –19 –9 –4 5
Utrecht 63,1 7,0 4,7 10,4 154,0 14 –11 –23 –20 12

G21
Almelo 50,7 11,4 9,0 15,4 126,3 5 –12 –5 2 6
Arnhem 56,4 10,2 6,7 14,4 138,0 6 –14 –12 –19 7
Breda 62,3 4,2 6,3 7,5 108,8 12 –25 –18 –20 9
Deventer 56,7 9,5 7,7 10,0 119,9 8 33 0 2 7c

Dordrecht 60,8 5,7 5,7 10,3 94,6 17 –25 –13 –1 11
Eindhoven 59,9 6,9 6,1 8,7 142,9 14 –33 –31 –15 11
Enschede 53,9 9,9 7,0 11,8 99,9 8 –25 –18 –9 6
Groningen 54,0 14,1 5,7 16,5 125,7 8 10 –12 –15 5
Haarlem 64,6 5,9 5,5 6,7 91,9 2 0 –7 –12 8
Heerlen 53,3 10,2 7,6 11,5 117,5 1 3 –5 –14 4c

Helmond 56,8 9,3 8,2 9,0 85,1 13 3 –3 –15 6c

Hengelo 58,6 7,2 7,8 9,4 108,3 9 –11 –7 13 5c

's-
Hertogenbosch 62,5 5,1 6,6 6,9 136,2 14 –30 –16 –26 16
Leeuwarden 53,5 14,1 8,2 15,9 153,4 5 13 1 2 1c

Leiden 59,5 5,6 5,2 7,7 94,1 2 –25 –16 –13 8
Maastricht 57,3 9,6 6,6 9,5 117,6 4 25 –15 –23 9
Nijmegen 57,7 10,6 6,3 15,6 115,0 9 –30 –15 –16 6
Schiedam 58,8 10,7 7,1 11,0 87,3 5 17 –9 10 4c

Tilburg 57,8 6,2 7,0 8,6 108,4 5 –29 –19 –19 11
Venlo 56,3 8,5 8,4 9,5 143,0 0 21 –16 –7 3c

Zwolle 60,0 4,4 5,6 6,3 139,2 5 –26 –4 –18 10

Nederland 60,6 5,5 5,7 6,4 88,7 8 –23 –11 –11 9

Werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevolking van 15-64 jaar.a

In procenten van de beroepsbevolking.b

De cijfers met betrekking tot de nettoparticipatiegraad, de werkzame beroepsbevolking en dec

geregistreerde werkloosheid betreffen het gemiddelde over de jaren 1995-1997 in plaats van
1997 en het gemiddelde over de jaren 1992-1994 in plaats van 1994.

Bron: CBS (1999) SCP-bewerking
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4  DE QUARTAIRE SECTOR

C De productie in de quartaire sector is in de periode 1986-1997 met 10%
gegroeid, bijna 1% per jaar. De groei is de periode 1994-1997 afgezwakt tot
0,3%. De marktsector groeide in dezelfde elf jaar met in totaal 38%.

C De arbeidsproductiviteit in de quartaire dienstverlening is met 5% toegenomen,
dat is 0,4% per jaar, een voor deze sector gebruikelijk percentage. Gedurende
de laatste paar jaar was de stijging slechts 0,2% per jaar. De marktsector
daarentegen heeft een forse stijging gerealiseerd, namelijk 16% over elf jaar. 

C De reële kosten (per eenheid product) van de overheid en de niet-commerciële
dienstverlening zijn in de onderzochte periode met 10% omhoog gegaan en in
de marktsector met eenzelfde percentage gedaald. 

C De zorgsector vertoonde in de periode 1986-1997 de beleidsmatig geaccordeer-
de volumegroei van 1,3%, met uitzondering van juist de deelsector ouderen- en
thuiszorg, waarvan de productie gedurende de laatste jaren daalde. De stijging
van de reële kosten per product in de zorg was vergelijkbaar met het
gemiddelde in de quartaire sector (10%), met uitzondering van de deelsector
ouderen- en thuiszorg, waar een groei van 19% optrad, onder meer veroorzaakt
door een dalende arbeidsproductiviteit. Opvallend is de stijging van de arbeids-
productiviteit in de ziekenhuizen en bij de specialisten.

C De sector justitie sprong in de periode 1986-1997 eruit met een productiegroei
van 46%, voornamelijk door de toename van het aantal gevangenen. De
arbeidsproductiviteit daalde met 10%, waarbij de stijging in het gevangenis-
wezen teniet werd gedaan door de sterke teruggang bij de rechtspraak. De
ontwikkeling van de kosten per eenheid product bij justitie was met een stijging
van 3% per jaar ongunstig. De oorzaak ligt ook hier bij de rechtspraak. De
groeicurve van deze kosten is echter de laatste jaren afgeplat. 

C De productie in de sector uitvoering sociale zekerheid bleef stijgen tot 1994,
maar daarna daalde deze met 6% per jaar door een verminderd beroep op
arbeidsbureaus, bedrijfsverenigingen en sociale diensten. De reële kosten per
eenheid product gingen scherp omhoog met 39%, mede door de verdrievoudi-
ging ervan bij de arbeidsbureaus. 

C Bij de asielaanvragen is sprake van grote jaarlijkse fluctuaties met een
overigens sterk stijgende trend. De productie vertoonde in de periode
1988-1997 dan ook een stijging van 500% à 600%. Bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst liep de ontwikkeling van de reële kosten hiermee redelijk in
de pas. Bij de opvang van asielzoekers lijkt sprake van een daling van de reële
kosten per bewoner. 

C Wanneer de meerjarencijfers voor de quartaire sector in de rijksbegroting 1999
voor de jaren 1999-2002 worden vergeleken met SCP-ramingen, gebaseerd op
demografische ontwikkelingen en trends in het voorzieningengebruik, blijken
aanzienlijke verschillen. Deze verschillen komen deels voort uit de ramings-
systematiek, deels gaat het om allocatie op basis van andere criteria dan
gebruiksontwikkelingen. 
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4.1 Inleiding
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen in de quartaire sector. De quar-
taire sector bestaat grofweg uit de overheid en de niet-commerciële dienstverlening,
inclusief het openbaar vervoer.
De ontwikkelingen in de productie, de productiviteit en de kosten van een groot
deel van de quartaire sector worden in paragraaf 4.2 in beeld gebracht. Het doel is
om de ontwikkelingen van de kosten uiteen te leggen in productie en kosten per
eenheid product, welke laatste ook weer in een aantal componenten wordt
opgesplitst.
In paragraaf 4.3 worden verschillende ramingen en het regeerakkoord naast elkaar
gezet en becommentarieerd. 
De instroom en de opvang van asielzoekers krijgt speciale aandacht in een aparte
paragraaf (§ 4.4), omdat deze voorziening dit jaar voor het eerst wordt behandeld.
Het is de bedoeling dit onderwerp in een volgende Sociale en Culturele
Verkenningen in het reguliere overzicht op te nemen en wel bij het beleidsterrein
justitie.

4.2 Productie, productiviteit en kosten

4.2.1 Definities en data

Onderwerpen in deze paragraaf zijn de ontwikkelingen van de productie, de
arbeidsproductiviteit en de reële kosten per eenheid product in de quartaire sector,
in onderdelen van de quartaire sector en, ter vergelijking, in de marktsector.

De belangrijkste deelsectoren van de quartaire sector zijn:
- onderwijs
- zorg
- politie, justitie en brandweer
- belastingdienst en uitvoeringsorganen sociale zekerheid
- cultuur en sport
- openbaar vervoer
- openbaar bestuur
- defensie.
De deelsectoren zijn vervolgens weer opgebouwd uit beleidsterreinen (zie
tabel 4.1). Een voorbeeld is de deelsector onderwijs die is opgebouwd uit primair,
voortgezet en hoger onderwijs. Elke deelsector kent ten minste één beleidsterrein.
De beleidsterreinen zijn op hun beurt weer opgebouwd uit kleinere bouwstenen,
namelijk voorzieningen. Zo is het beleidsterrein primair onderwijs opgebouwd uit
de voorzieningen basisonderwijs en speciaal onderwijs. In totaal worden ruim 40
voorzieningen geanalyseerd. Zie voor een overzicht IOO/SCP (1995: bijlage II).
Om de tabellen leesbaar te houden gaat de onderverdeling in de tabellen niet verder
dan de beleidsterreinen. In de tekst zal, ter verklaring van sommige ontwikkelingen
op beleidsterreinen, indien nodig worden teruggegrepen naar de ontwikkelingen op
voorzieningenniveau. 
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Er wordt alleen gekeken naar de eindproducten die aan burgers worden geleverd,
de zogenoemde finale dienstverlening. Tussenproducten, maar ook moeilijk aan
individuele burgers toerekenbare diensten als openbaar bestuur en defensie blijven
buiten beschouwing.

De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het Gegevensbestand Quartaire Sector
(GEKS) van het SCP, dat op zijn beurt is gebaseerd op publicaties van het Centraal
Bureau voor de Statistiek, jaarverslagen van de betrokken instanties en gegevens uit
de stukken rond de Rijksbegroting. Zie voor een meer volledige bronvermelding
IOO/SCP (1995: bijlage I). Telkens worden in tabellen indexcijfers gepresenteerd
voor de jaren 1986, 1990, 1994 en 1997. Deze jaren sporen ruwweg met het begin
en het einde van de laatste drie kabinetsperioden.  Voor het jaar 1998 zijn nog geen1

cijfers beschikbaar, zodat genoegen genomen moet worden met 1997 als eindjaar.
Als zich middenin een kabinetsperiode een opmerkelijke stijging of daling van een
indexcijfer voordoet, wordt dit alleen in de tekst vermeld.

Door een nieuwe prioriteitenstelling bij het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn
er geen recente gegevens meer over cultuur en sport. Daarom moet de deelsector
cultuur en sport in deze SCV buiten beschouwing blijven. Bij de andere deelsec-
toren moet soms genoegen worden genomen met voorlopige of deels (door het SCP)
bijgeschatte cijfers voor de laatste twee jaar (1996 en 1997). Dat betreft met name
enkele onderdelen van de zorg.2

Van de finale dienstverlening van de quartaire sector (dus uitgezonderd overheids-
bestuur en defensie) wordt, in termen van personeelsvolume, 80% à 90% in dit
hoofdstuk besproken. Alleen cultuur, sport en een aantal kleine voorzieningen
blijven buiten beschouwing. In het vervolg zal echter voor het gemak over de quar-
taire sector worden gesproken, als het om die 80% à 90% van de finale dienstverle-
ning gaat.

De indeling van deze paragraaf is als volgt. Subparagraaf 4.2.2 presenteert het
begrip productindicator. De ontwikkelingen van de productie worden met behulp
van deze indicatoren in beeld gebracht. Onder productie wordt verstaan de omvang
van de gerealiseerde dienstverlening. De ontwikkelingen van de arbeidsproducti-
viteit, gedefinieerd als de productie per arbeidsuur, worden besproken in subpara-
graaf 4.2.3. In paragraaf 4.2.4 komen de ontwikkelingen van de reële kosten, dat
wil zeggen de voor prijsstijgingen gecorrigeerde kosten, per eenheid product aan
bod. In deze laatste subparagraaf wordt de groei van reële kosten per product in een
aantal componenten uiteen getrokken.

4.2.2 Productie

Omdat de goederen en diensten die door de quartaire sector worden geproduceerd,
doorgaans niet op de vrije markt worden gebracht, is hun marktwaarde meestal niet
bekend. De waarde van de productie kan dan niet in geldeenheden worden uitge-
drukt. Daarom neemt men voor het vaststellen van de productie van quartaire goe-
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deren en diensten vaak zijn toevlucht tot productindicatoren. Die weg is, evenals in
voorgaande edities, in deze SCV bewandeld. Indicatoren kunnen zowel betrekking
hebben op het aantal bediende consumenten (bv. leerlingen in het onderwijs en
bewoners van verzorgingshuizen), als het aantal verrichte diensten (bv. afgehandel-
de zaken bij de rechtspraak en verstrekte uitkeringen bij uitkeringsinstanties).
Omdat er uitgegaan wordt van de finale productie, is gepoogd de indicatoren zo
dicht mogelijk bij het eindproduct te kiezen. Dit betekent bijvoorbeeld dat interme-
diaire leveranties van beleidsmakers op ministeries (bv. beleidsnota's) niet in de
indicatoren opgenomen zijn en dat bij medische specialisten niet wordt gekeken
naar het aantal verrichtingen, maar naar het aantal behandelde patiënten.
Kwaliteitsaspecten van de dienstverlening zijn zo veel mogelijk meegenomen in de
indicatoren. In de zorgsector wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met verschil in
zorgzwaarte onder bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Gebrek aan
geschikte gegevens belemmert echter het consequent opnemen van kwaliteitsaspec-
ten in de productindicatoren.
Als clusters van voorzieningen zijn bekeken, zijn de productindicatoren opgeteld
tot 'samengestelde' productindicatoren. Als gewichten gelden hierbij de kostenaan-
delen van de onderliggende voorzieningen in het laatste jaar (1997). Voor een over-
zicht van de gebruikte indicatoren wordt verder verwezen naar IOO/SCP (1995:
bijlage II).3

Figuur 4.1 zet de ontwikkeling van de productie in de quartaire sector af tegen die
in de marksector.4
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Figuur 4.1 Productie in de quartaire sector en de marksector, 1986-1997 (in indexcijfers, 1986 =
100)

Bron: SCP (GEKS)

De quartaire sector groeit gestaag met 10% over 1986-1997 (bijna 1% per jaar). De
marktsector groeit over dezelfde periode met 38%, meer dan drie keer zo snel. De
groei van de marktsector is niet gelijkmatig over alle jaren verdeeld. Begin jaren
negentig is deze, door conjuncturele ontwikkelingen, lager dan in de rest van de
beschouwde periode.

In tabel 4.1 wordt de ontwikkeling van de productie op de verschillende beleidster-
reinen gepresenteerd voor de steekjaren 1986, 1990, 1994 en 1997.

Tabel 4.1 Productie in de quartaire sector en de marktsector, 1986-1997 (in indexcijfers, 1986 =
100, en gemiddelde jaarlijkse procentuele groei)

indexcijfers gem. proc. groei
1986 1990 1994 1997 1986- 1994-1997

1997
primair onderwijs 100 100 104 109 0,8 1,6
voortgezet onderwijs 100 88 84 81 –1,9 –1,3
hoger onderwijs 100 108 119 113 1,1 –1,7
ziekenhuizen en specialisten 100 110 118 122 1,8 1,1
geestelijke gezondheidszorg 100 110 124 130 2,4 1,6
extramurale gezondheidszorg 100 112 116 121 1,8 1,5
ouderen en thuiszorg 100 99 100 100 0,0 –0,2
gehandicapten 100 108 119 123 1,9 1,2
justitie 100 115 134 146 3,5 2,9
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politie en brandweer 100 105 103 122 1,9 5,9
belastingdienst 100 110 124 139 3,1 3,9
uitvoering sociale zekerheid 100 105 112 93 –0,7 –6,1
openbaar vervoer 100 110 131 128 2,3 –0,7

totaal onderwijs 100 96 97 96 –0,4 –0,3
totaal zorg 100 106 112 115 1,3 0,8
totaal politie, justitie en brandweer 100 107 110 128 2,2 5,2
totaal belastingdienst en sociale 100 107 115 105 0,5 –3,0
zekerheid
totaal openbaar vervoer 100 110 131 128 2,3 –0,7

totaal quartaire sector 100 104 109 110 0,9 0,3
totaal marktsector 100 115 124 138 3,0 3,6

Bron: SCP (GEKS)

Twee beleidsterreinen kennen over de gehele periode 1986-1997 een productiegroei
die hoger is dan die in de marktsector: justitie, met een productiegroei van totaal
46%, en de belastingdienst met een groei van 39%. Oorzaak van de sterke groei bij
justitie is de toename van het aantal gevangenen (met 159%). Dat de productie bij
de belastingdienst zo sterk is gestegen, komt onder andere door het gestegen aantal
werkenden en het gestegen aantal eigen woningen, die beide invloed hebben op het
aantal aangiften.
Er zijn twee beleidsterreinen waar, over de gehele periode 1986-1997 gezien, per
saldo een daling te zien is. De productie bij het voortgezet onderwijs daalt met
19%. Vooral de daling in de periode 1986-1990 valt op. De oorzaak ligt bij demo-
grafische factoren. Ook bij de sociale zekerheid neemt de productie per saldo af.
Opmerkelijk is dat hier tot 1994 nog sprake is van een stijging. Daarna, in de
periode 1994-1997, vindt er een daling plaats met bijna 20%. Oorzaak is hier het
verminderde beroep op de arbeidsbureaus, de bedrijfsverenigingen en de sociale
dienst. Bij de bedrijfsverenigingen speelt de privatisering van de uitvoering van de
Ziektewet in 1996 een belangrijke rol. Het verminderde beroep op de arbeidsbu-
reaus en de sociale dienst hangt samen met de afnemende werkloosheid.
Na 1990 groeit het primair onderwijs weer, na een stilstand tot rond 1990. De
oorzaak ligt opnieuw bij demografische ontwikkelingen. Het hoger onderwijs laat
tot en met 1994 een flinke groei zien, daarna een daling. Stijgende deelnemingsper-
centages, demografische ontwikkelingen en beleidsmatige ingrepen in de studie-
financiering, spelen bij deze ontwikkelingen een rol.
Over de periode 1986-1997 vertoont de zorg de beleidsmatig toegestane volume-
groei van 1,3% per jaar. Echter, het beleidsterrein ouderen en thuiszorg laat,
ondanks een sterke toename van het aantal ouderen, geen groei zien. De oorzaak is
de afnemende rol van verzorgingshuizen en de stagnerende rol van de thuiszorg.
Alleen het beroep op verpleeghuizen neemt toe. Hieruit kan men concluderen dat
de afnemende rol van verzorgingshuizen niet wordt gecompenseerd door de
thuiszorg.
Het beleidsterrein politie en brandweer vertoont vooral ná 1994 een onstuimige
groei. De nadelige effecten op de productiegroei van de reorganisatie van de politie
in het begin van de jaren negentig zijn in de laatste periode duidelijk overwonnen.
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De productie bij het openbaar vervoer neemt in de periode 1986-1990 met 10% toe.
Vervolgens is er in 1991 een zeer grote stijging door het invoeren van de OV-jaar-
kaart voor studenten. Daarna stabiliseert de productie zich min of meer.

4.2.3 Arbeidsproductiviteit

Onder arbeidsproductiviteit wordt hier verstaan de productie per arbeidsuur.
Figuur 4.2 brengt de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de quartaire
sector en in de marktsector in beeld.

Over de gehele periode 1986-1997 neemt de arbeidsproductiviteit in de quartaire
sector toe met 5%, in de marktsector met 16%. In 1987 daalt in beide sectoren de
arbeidsproductiviteit nog licht. Daarna is er in de marktsector sprake van een
voortdurende maar in omvang wisselende stijging van gemiddeld bijna 1,6% per
jaar. De sterke stijging in 1994 hangt samen met het toenmalig fenomeen van de
jobless growth, die een gevolg was van een tijdens de voorafgaande periode van
laagconjunctuur ontstane overcapaciteit. In de quartaire sector is er in de periode
1987-1991 een lichte stijging waarneembaar, maar daarna blijft de arbeidsproducti-
viteit tot en met 1996 min of meer constant. Pas in 1997 stijgt de arbeidsproductivi-
teit in de quartaire sector weer licht.
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Figuur 4.2 Arbeidsproductiviteit in de quartaire sector en de marksector, 1986-1997 (in indexcijfers,
1986 = 100, en gemiddelde jaarlijkse procentuele groei)

Bron: SCP (GEKS)

Het verschil in ontwikkeling tussen de arbeidsproductiviteit in de quartaire sector
en de marktsector is in overeenstemming met de theorie van Baumol. Deze zegt dat
de arbeidsproductiviteit in de quartaire sector minder snel stijgt dan die in de
marktsector, doordat de arbeid in veel onderdelen van de quartaire sector zich
minder gemakkelijk laat vervangen door materieel (machines, computers). Verder
is er in de quartaire sector nauwelijks concurrentie.

In tabel 4.2 wordt weer een cijfermatig overzicht verstrekt van de ontwikkelingen
van de arbeidsproductiviteit in de verschillende beleidsterreinen van de quartaire
sector.



149

Tabel 4.2 Arbeidsproductiviteit in de quartaire sector en de marktsector, 1986-1997 (in indexcijfers,
1986 = 100, en gemiddelde jaarlijkse procentuele groei)

indexcijfers gem. proc. groei
1986 1990 1994 1997 1986-1997 1994-1997

primair onderwijs 100 107 106 102 0,2 –1,5
voortgezet onderwijs 100 98 101 97 –0,2 –1,4
hoger onderwijs 100 96 103 103 0,3 0,1
ziekenhuizen en specialisten 100 107 114 116 1,4 0,8
geestelijke gezondheidszorg 100 102 108 107 0,6 –0,3
extramurale gezondheidszorg 100 107 105 109 0,8 1,2
ouderen en thuiszorg 100 96 95 92 –0,8 –1,0
gehandicapten 100 98 95 91 –0,8 –1,5
justitie 100 97 95 90 –1,0 –1,7
politie en brandweer 100 105 98 110 0,9 4,0
belastingdienst 100 117 140 156 4,2 3,8
uitvoering sociale zekerheid 100 94 82 88 –1,2 2,2
openbaar vervoer 100 109 133 145 3,5 3,1

totaal onderwijs 100 101 103 99 –0,1 –1,3
totaal zorg 100 102 104 104 0,3 –0,1
totaal politie, justitie en brandweer 100 103 97 104 0,3 2,5
totaal belastingdienst en sociale 100 101 97 106 0,5 2,8
zekerheid
totaal openbaar vervoer 100 109 133 145 3,5 3,1

totaal quartaire sector 100 102 104 105 0,4 0,2
totaal marktsector 100 104 112 116 1,4 1,2

Bron: SCP (GEKS)

Grootste stijger is de belastingdienst: 56% over de beschouwde periode van 11 jaar.
De belangrijkste oorzaak hiervoor is de automatisering van de belastingdienst. De
op een na grootste stijging valt waar te nemen bij het openbaar vervoer (45%). De
verklaring van deze laatste stijging ligt deels bij de hogere bezettingsgraad als
gevolg van de introductie van de OV-jaarkaart voor studenten. Beide beleidsterrei-
nen stijgen ook meer in arbeidsproductiviteit dan de marktsector. Verder is bij
beide beleidsterreinen de stijging van de arbeidsproductiviteit groter dan de stijging
van de productie. Dit betekent dat ondanks de toegenomen productie het aantal
gewerkte uren bij beide beleidsterreinen is afgenomen.
Dalingen van arbeidsproductiviteit vinden plaats bij de uitvoering van de sociale
zekerheid (-12%), bij justitie (-10%), bij gehandicapten (-9%), bij ouderen en
thuiszorg (-8%) en bij het voortgezet onderwijs (-3%). De arbeidsbureaus en de
sociale dienst zijn de veroorzakers van de daling bij de uitvoering van de sociale
zekerheid. Hoewel de productie bij deze voorzieningen in de periode 1986-1997
daalt, neemt het aantal arbeidsuren toe. Hierbij moet aangetekend worden dat er
geen rekening is gehouden met de zwaarte van de inspanningen voor bemiddeling.
Dat de arbeidsproductiviteit bij justitie daalt, komt door de sterke daling bij de
rechtspraak. Deze overheerst een flinke stijging bij het gevangeniswezen. Bij de
gehandicapten wordt in de productindicator nog geen rekening gehouden met de
zorgzwaarte. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit
onderschat. Bij de ouderen wordt wel rekening gehouden met de zorgzwaarte, maar
niet met de kwaliteitsdimensie van 'handen aan het bed'. Bij het primaire en het
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voortgezet onderwijs daalt de arbeidsproductiviteit juist in de laatste kabinets-
periode. Dit ligt deels aan, al dan niet autonome, veranderingen in groepsgrootte.
Over de gehele periode beschouwd, staat er bij het onderwijs naast de productivi-
teitsdaling bij het voortgezet onderwijs een stijging bij het primair en hoger
onderwijs. Bij het primair onderwijs is de verhoging van de arbeidsproductiviteit
(grotere klassen) in de periode 1986-1990 weer grotendeels tenietgedaan in de
periode 1994-1997. Dit laatste hangt samen met het streven naar een afnemende
groepsgrootte. Bij het hoger onderwijs is na een daling in de periode 1986-1990
weer sprake van een stijging van de arbeidsproductiviteit in de periode 1990-1994
door een flinke stijging van het aantal studenten.
De stijging van de arbeidsproductiviteit van de ziekenhuizen en specialisten is vrij
groot, namelijk even groot als in de marktsector. Bij de geestelijke gezondheidszorg
stijgt de arbeidsproductiviteit vooral in de tweede periode; bij de extramurale
gezondheidszorg vooral in de eerste periode. Op beide laatste beleidsterreinen is de
stijging over de gehele periode 1986-1997 wel veel minder dan in het beleidsterrein
ziekenhuizen en specialisten.
Na een flinke daling van de arbeidsproductiviteit bij politie en brandweer in de
periode van reorganisatie, is in de periode daarna weer sprake van een forse
stijging.

4.2.4 Kosten

De reële kosten zijn de nominale kosten gedefleerd met het prijsindexcijfer voor de
gezinsconsumptie. Het quotiënt van de reële kosten en de productie geeft de reële
kosten per eenheid product. Deze kunnen worden opgevat als de kostprijs van de
betreffende dienst ten opzichte van de gemiddelde prijs van goederen en diensten.
In figuur 4.3 wordt het verloop gepresenteerd van de reële kosten per eenheid
product in de quartaire sector en in de marksector.
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Figuur 4.3 Reële kosten per eenheid product in de quartaire sector en de marksector, 1986-1997 (in
indexcijfers, 1986 = 100)

Bron: SCP (GEKS)

Over de gehele periode 1986-1997 is er per saldo in de quartaire sector sprake van
een stijging van de reële kosten per eenheid product met 10%, terwijl zich in die
periode in de marktsector een daling voordoet met 10%. Deze kosten blijven eind
jaren tachtig in de quartaire sector nog vrij constant, daarna doet zich bijna elk jaar
een stijging voor. In de marktsector laat zich tot en met 1993 een wisselend beeld
zien, in de laatste vier jaar van de beschouwde periode is er een spectaculaire
daling. Op de oorzaken van deze daling wordt verderop in deze subparagraaf
ingegaan. 
Tabel 4.3 geeft voor de steekjaren een cijfermatige presentatie van de ontwikkeling
van de reële kosten per eenheid product in de quartaire en de marktsector, waarbij
de eerste weer wordt uitgesplitst naar beleidsterrein.
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Tabel 4.3 Reële kosten per eenheid product in de quartaire sector en de marktsector, 1986-1997 (in
indexcijfers, 1986 = 100, en gemiddelde jaarlijkse procentuele groei)

indexcijfers gem. proc. groei
1986 1990 1994 1997 1986-1997 1994-

1997
primair onderwijs 100 95 103 108 0,7 1,6
voortgezet onderwijs 100 100 111 117 1,4 1,6
hoger onderwijs 100 104 101 108 0,7 2,3
ziekenhuizen en specialisten 100 100 101 104 0,3 0,8
geestelijke gezondheidszorg 100 101 100 102 0,2 0,7
extramurale gezondheidszorg 100 104 108 100 0,0 –2,5
ouderen en thuiszorg 100 109 112 119 1,6 2,1
gehandicapten 100 103 108 114 1,2 1,7
justitie 100 109 132 138 3,0 1,6
politie en brandweer 100 102 120 106 0,6 –4,0
belastingdienst 100 101 95 101 0,1 2,0
uitvoering sociale zekerheid 100 105 121 139 3,0 4,7
openbaar vervoer 100 92 80 83 –1,6 1,4

totaal onderwijs 100 100 107 112 1,1 1,8
totaal zorg 100 103 106 109 0,8 0,9
totaal politie, justitie en brandweer 100 103 121 112 1,0 –2,7
totaal belastingdienst en sociale 100 104 113 126 2,1 3,9
zekerheid
totaal openbaar vervoer 100 92 80 83 –1,6 1,4

totaal quartaire sector 100 102 106 110 0,8 1,2
totaal marktsector 100 100 98 90 –1,0 –2,9

Bron: SCP (GEKS)

Een grote toename van de reële kosten per eenheid product doet zich voor bij de
uitvoering van de sociale zekerheid (+39%) en bij justitie (+38%). Bij de sociale
zekerheid vallen de arbeidsbureaus op: de kosten verdrievoudigen! In hoeverre deze
toename te verklaren is uit toegenomen bemiddelingszwaarte is niet bekend.
Hoewel de gehanteerde productiemaat vrij grof is, omdat er alleen rekening wordt
gehouden met het aantal ingeschreven werkzoekenden en niet met openstaande
vacatures, de samenstelling van het werkzoekendenbestand en het succes bij de
bemiddeling, is een nadere analyse van de oorzaken van deze opmerkelijke
kostenstijging wenselijk. De oorzaak voor de stijgende reële kosten per eenheid
product bij justitie ligt bij de stijgende kosten van de rechtspraak, die gepaard zijn
gegaan met een dalende productie.
Het openbaar vervoer laat als enig quartair beleidsterrein een daling zien van de
reële kosten per eenheid product. Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen bij
de spoorwegen, waar de kosten afnemen en de productie onder andere door de
invoering van de OV-jaarkaart voor studenten toeneemt.
Het onderwijs laat gemiddeld een iets grotere stijging van de reële kosten per
eenheid product zien (+12%) dan de gehele quartaire sector (+10%). Bij het
primair en voortgezet onderwijs vindt de stijging vooral in de tweede en de derde
periode plaats (het primair onderwijs geeft in de eerste periode zelfs nog een daling
te zien). Het hoger onderwijs vertoont een stijging in de eerste en derde periode,
terwijl er in de tweede een daling valt waar te nemen. Dat de stijging van de reële
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kosten per eenheid product bij het onderwijs relatief hoog is, komt met name door
de al eerdergenoemde daling van de arbeidsproductiviteit in het voortgezet onder-
wijs.
De reële kosten per eenheid product nemen in de zorg gemiddeld ongeveer even-
veel toe als in de quartaire sector in het geheel (9% resp. 10%) over de gehele
beschouwde periode. Wel is het beeld verschillend per beleidsterrein: per saldo een
nulgroei bij extramurale zorg tot een groei van 19% bij ouderen en thuiszorg. De
groei van per saldo 0% bij de extramurale zorg is opgebouwd uit een stijging tot en
met 1992, gevolgd door een even grote daling erna.
Opmerkelijk is dat de stijging van de reële kosten per eenheid product bij het
beleidsterrein politie en brandweer ten tijde van de reorganisatie van de politie, in
de periode 1994-1997 weer grotendeels wordt gecompenseerd. Hoofdoorzaak
hiervan is de toegenomen productie bij de politie in deze laatste periode.

De groei van de reële kosten per eenheid product is opgebouwd uit een aantal
componenten, namelijk de gemiddelde reële loonkostenstijging (bestaande uit de
stijging van het CAO-loon, de sociale premies voor rekening van de werkgevers en
het incidentele loon), de stijging van de reële materiële kosten per arbeidsuur en de
groei van de arbeidsproductiviteit. Onder een stijging van het incidentele loon
wordt elke stijging van de loonkosten verstaan, die niet het gevolg is van wijzigin-
gen in CAO-lonen of wijzigingen in sociale premies van werkgevers. Voor de
periode 1994-1997 wordt een overzicht van de verschillende componenten verstrekt
in tabel 4.4. De achterliggende cijfers met betrekking tot contractlonen, incidentele
loonkosten en materiële kosten per arbeidsuur zijn opgenomen in bijlage B4.

Als alleen de periode 1994-1997 wordt bekeken, valt weer op dat de gemiddelde
jaarlijkse groei van de reële kosten per eenheid product in de quartaire sector
(+1,2%) afsteekt bij die in de marktsector (-2,9%). Het verschil wordt vooral
veroorzaakt door een hogere groei van het incidentele loon, een hogere groei van de
materiële kosten per arbeidsuur en een lagere groei van de arbeidsproductiviteit
(Baumol en minder concurrentie) in de quartaire sector.
De groei van de reële kosten per eenheid product is het grootst bij de uitvoering van
de sociale zekerheid (+4,7%). Dit komt vooral door hoge incidentele loonstijgingen
(+4,6%) en door een zeer sterke groei van de materiële kosten per arbeidsuur
(+10,4%), die de invloed van de stijging van de arbeidsproductiviteit (+2,2%)
overtreffen.

De sterkste daling doet zich voor bij het beleidsterrein politie en de brandweer. Hier
is sprake van een lichte daling van de materiële kosten per arbeidsuur (-0,1%),
tegen een forse stijging hiervan in de quartaire sector als geheel (+2,1%). De al
eerdergenoemde zeer forse stijging van de arbeidsproductiviteit (+4,0%) bepaalt
ook sterk deze uitkomst.
Een eveneens sterke daling van de reële kosten per eenheid product treedt op bij de
extramurale gezondheidszorg (-2,5%). Een negatieve ontwikkeling bij de inciden-
tele lonen en een daling van de materiële kosten per arbeidsuur spelen hierbij een
grote rol.
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Tabel 4.4 Decompositie van de gemiddelde jaarlijkse groei van de reële kosten per eenheid product in de
quartaire sector en de marktsector, 1994-1997 (in procenten)

reële loonkosten per
arbeidsuur

groei groei groei groei groei
reële aandee reëel CAO- inciden- aandeel reële arbeids-

l
kosten arbeids loon en teel materiël kosten produc-

per - soc. e per
eenheid  = kosten x ( prem.  +  loon ) + kosten x arbeidsuu  - tiviteit
product werkg. r

a

1994- 1997 1994-1997 1994- 1997 1994- 1994-
1997 1997 1997 1997

primair onderwijs 1,6 0,8 –0,8 1,5 0,2 –2,2 –1,5
voortgezet onderwijs 1,6 0,8 –0,8 1,2 0,2 –0,4 –1,4
hoger onderwijs 2,3 0,7 –0,8 2,8 0,3 3,2 0,1
ziekenhuizen en 0,8 0,6 0,1 1,3 0,4 1,9 0,8
specialisten
geestelijke gezond- 0,7 0,7 0,1 –0,1 0,3 1,4 –0,3
heidszorg
extramurale –2,5 0,7 0,1 –1,5 0,3 –1,0 1,2
gezondheidszorg
ouderen en thuiszorg 2,1 0,7 0,1 0,8 0,3 1,5 –1,0
gehandicapten 1,7 0,7 0,1 0,0 0,3 0,4 –1,5
justitie 1,6 0,8 1,0 2,4 0,2 –8,6 –1,7
politie en brandweer –4,0 0,7 1,0 –1,1 0,3 –0,1 4,0
belastingdienst 2,0 0,7 1,0 2,2 0,3 11,7 3,8
uitvoering sociale 4,7 0,6 0,6 4,6 0,4 10,4 2,2
zekerheid
openbaar vervoer 1,4 0,5 0,2 0,4 0,5 8,4 3,1

totaal onderwijs 1,8 0,8 –0,8 1,5 0,2 –0,4 –1,3
totaal zorg 0,9 0,6 0,1 0,5 0,4 1,1 –0,1
totaal politie, justitie en –2,7 0,7 1,0 –0,5 0,3 –2,4 2,5
brandweer
totaal belastingdienst en 3,9 0,6 0,7 4,1 0,4 10,7 2,8
sociale zekerheid
totaal openbaar vervoer 1,4 0,5 0,2 0,4 0,5 8,4 3,1

totaal quartaire sector 1,2 0,7 0,0 1,1 0,3 2,1 0,2
totaal marktsector –2,9 0,8 0,3 –2,5 0,2 0,1 1,2

Het incidentele loon is hier gedefinieerd als restterm, dat wil zeggen dat deel van de stijging van de reëlea

loonkosten per uur dat overblijft na correctie voor de stijging van het reële CAO-loon per uur en na correctie
voor de stijging van de sociale premies die voor rekening van de werkgever komen.

Bron: SCP (GEKS)

Bij het onderwijs is het beeld voor de verschillende beleidsterreinen divers. Alle
drie de beleidsterreinen kennen een vrij sterke stijging van de reële kosten per
eenheid product, maar de stijging bij het hoger onderwijs is aanzienlijk (+2,3%).
De sterke incidentele loonstijging en de toename van de materiële kosten per
arbeidsuur bij het hoger onderwijs bepalen hier het beeld.
Bij de zorg valt weer op dat de stijging van de reële kosten per eenheid product
(+0,9%) achterblijft bij die van de quartaire sector in zijn geheel. Deze stijging
varieert van -2,5% bij de extramurale zorg tot +2,1% bij de ouderen en thuiszorg.
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De incidentele loonstijging bij de extramurale gezondheidszorg is fors negatief
(-1,5%). Bij ziekenhuizen en specialisten en bij ouderen en thuiszorg is de groei
van de materiële kosten per arbeidsuur relatief hoog. De groei in arbeidsproductivi-
teit is bij drie van de vijf beleidsterreinen negatief. Alleen bij de ziekenhuizen en
specialisten en bij extramurale gezondheidszorg is deze groei positief (resp. +0,8%
en +1,2%).
Dat bij justitie de groei van de reële kosten per eenheid product nauwelijks verschilt
van die van de quartaire sector als geheel betekent niet dat de achterliggende
decompositie hetzelfde is. De loonkostenstijging is relatief fors. Er is sprake van
een sterke daling in plaats van stijging van de materiële kosten per arbeidsuur 
(-8,6%) en van een daling in plaats van een stijging van de arbeidsproductiviteit 
(-1,7%). De belastingdienst kent over de periode 1994-1997 een gemiddelde groei
van de reële kosten per eenheid product van +2,0%. Deze is opgebouwd uit een
redelijk grote reële loonkostenstijging van +3,2% (CAO-loon, werkgeverspremies
en incidenteel loon samen), een extreem hoge stijging van de materiële kosten per
arbeidsuur van +11,7% en eveneens forse arbeidsproductiviteitsgroei van +3,8%
per jaar.
Bij het openbaar vervoer is de totale loonkostenstijging vrij laag (+0,5%). De
materiële kosten per arbeidsuur nemen daarentegen sterk toe (+8,4%), terwijl de
arbeidsproductiviteit ook vrij sterk stijgt (+3,1%). Deze componenten leiden samen
tot een groei van de reële kosten per eenheid product van +1,4% bij het openbaar
vervoer.

4.3 Beleidsvoornemens en ramingen

In 1998 publiceerde het SCP ten behoeve van de kabinetsformatie het Memoran-
dum Quartaire Sector 1998-2002, waarin op basis van de zogenoemde demo- en
basisramingen aanbevelingen werden gedaan over de verdeling van middelen ten
behoeve van quartaire diensten (SCP 1998a; zie voorts SCP 1998b, hoofdstuk 4).
De uitkomsten van de demoraming hebben betrekking op de gevolgen van demo-
grafische ontwikkelingen voor het gebruik van voorzieningen. In de basisraming
wordt tevens rekening gehouden met trendmatige ontwikkelingen, die worden
doorgetrokken met behulp van extrapolatiemethoden. De aanbevelingen uit dit
Memorandum worden gelegd naast de belangrijkste ombuigingen en intensiverin-
gen naar aanleiding van de kabinetsformatie. De daarbij gebruikte bronnen zijn het
regeerakkoord 1998-2002 (TK 1997/1998), de Rijksbegroting 1999 voor de
ministeries van OC&W, BZK, Justitie en VWS (TK 1998/1999a, b, c en d) en
aanvullende kamerstukken als het Jaaroverzicht Zorg 1999 en bijbehorende
beleidsstukken (TK 1998/1999e). Ten slotte wordt een en ander in verband
gebracht met recente ontwikkelingen op de diverse terreinen, voorzover daar
althans zicht op bestaat.

Een vergelijking van de beleidsvoornemens van de regering en het genoemde
Memorandum levert het beeld op van de tabellen 4.5 tot en met 4.7. 
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Tabel 4.5 Voornaamste intensiveringen en ombuigingen voor onderwijs in 2002 (x 1 miljoen gulden) 
maatregel Memorandum 1998-

Begrotingsstukken 1999 2002
leerlingenvolume hbo 50 260
leerlingenvolume mbo 220
leerlingenvolume overig onderwijs 40
klassenverkleining basisonderwijs 580 *
onderhoud/vernieuwing/inventaris vo/bve 400
studiefinanciering 590 *
leraren 210
informatie- en communicatietechnologie 240
arbeidsproductiviteit –170
collegegeld/schoolgeld –245 *
budgettering incidenteel –150 *
saldo overig 155
totaal 1.700 480
* = genoemd of geïmpliceerd, maar niet gekwantificeerd

Bron: TK (1998/1999a)

Tabel 4.5 gaat in op het onderwijs. Wat het meest opvalt bij een vergelijking van de
plannen conform de rijksbegroting 1999 en de aanbevelingen van het SCP in het
kader van het Memorandum is, dat er aanzienlijke verschillen zijn: het SCP voor-
ziet evenals het ministerie een extra groei voor het hbo, oppert de mogelijkheid van
een budgettering van het incidentele loon en het gaat impliciet uit van een
indexatie van collegegelden en schoolgelden. Onderwerpen als middelen voor
klassenverkleining, studiefinanciering en informatie- en communicatietechnologie
passen niet in de systematiek van de SCP-ramingen. Op de laatstgenoemde onder-
werpen werd daarom alleen in kwalitatieve zin ingegaan.
Bij het hbo is er overigens een verschil in grootte-orde van de bijstelling: het
ministerie gaat uit van een toename met 18.000 studenten en 50 miljoen meer-
kosten, het SCP van 35.000 studenten en 260 miljoen gulden meer. De achtergrond
is dat het ministerie uitgaat van een bepaalde taakstelling, die zou moeten worden
ingevuld door verkorting van de studieduur van bepaalde categorieën studenten.
Het SCP veronderstelt daarentegen dat de effecten hiervan zullen worden geneu-
traliseerd door een vermeerderde belangstelling voor het hbo. Voorts gaat de SCP-
systematiek uit van vaste kosten per student, terwijl het beleid van de overheid er al
tien jaar op gericht is om het hbo meer studenten te laten opleiden met min of meer
gelijkblijvende middelen. Overigens heeft het ministerie zeer onlangs aangekon-
digd dat het een bedrag van 114 miljoen gulden in 1999 oplopend tot 172 miljoen
gulden in 2002 extra beschikbaar stelt voor het hoger onderwijs. Indien dit bedrag
bestemd is voor het hbo, is in belangrijke mate voorzien in de genoemde discre-
pantie tussen OC&W-bedragen en SCP-ramingsuitkomsten.

Ten aanzien van het mbo is het beeld ingewikkelder. Naar het inzicht van het SCP
heeft het ministerie de groei van de ongediplomeerde en indirecte instroom in het
mbo jarenlang onderschat. Daar staat tegenover dat er de laatste jaren sprake is van
een groeiende tweedeling in het voortgezet onderwijs, die mogelijkerwijs deels
samenhangt met het groeiende aandeel allochtone leerlingen en deels een gevolg is
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van de invoering van de basisvorming. Enerzijds groeit de instroom in havo/vwo
ten nadele van het mavo, aan de andere kant van het spectrum neemt de instroom
in het voortgezet speciaal onderwijs en het ivbo toe. Een en ander tast de positie
van het mavo, de belangrijkste rekruteringsbron voor het mbo, aan. Dit effect is in
het Memorandum Quartaire Sector 1998-2002 onderschat. Een bijkomend
probleem is de stagnerende informatie over het mbo. Sinds kort is de indeling naar
leerjaar komen te vervallen. Deze is echter niet opgevolgd door een indeling in
termen van eerstejaars en ouderejaars. Zelfs over de instroom naar vooropleiding
bestaan voor de afgelopen twee jaar nog geen bruikbare cijfers. Daardoor kunnen er
op dit moment nauwelijks harde uitspraken over de toekomstige ontwikkeling van
de leerlingenaantallen in het mbo worden gedaan.

Tabel 4.6 Voornaamste intensiveringen en ombuigingen zorgsector in 2002 (x 1 miljoen gulden)
voorziening/maatregel Begrotingsstukken 1999 Memorandum 1998-2002
curatieve zorg 1.490 1660
geestelijke gezondheidszorg 260 360
gehandicaptenzorg 390 380
ouderen- en thuiszorg 1.900 400
wachtlijsten in bedragen verwerkt *
totaal 4.040 2.800
* = genoemd of geïmpliceerd, maar niet gekwantificeerd

Bron: TK (1998/1999e)

Voor de zorgsector (tabel 4.6) werd in het Memorandum 1998-2002 geconstateerd
dat de beschikbare middelen (1,3% groei per jaar) op het eerste gezicht vrijwel
toereikend leken om de demografische en trendmatige ontwikkelingen op te
vangen. Indien rekening wordt gehouden met de nog onverdeelde middelen voor
volumegroei in het JOZ, bedroeg het berekende tekort 80 miljoen gulden.
Bij deze berekeningen was echter nog geen rekening gehouden met de ontwikkelin-
gen in de geneesmiddelensector, waar na enkele jaren van effectieve prijsbeheer-
sing weer aanzienlijke kostenstijgingen optreden. Hier voorziet de rijksbegroting
een groei met 1.550 miljoen gulden.

Blijkens de vergelijking van de begrotingsstukken 1999 en het Memorandum  (tabel5

4.6) sporen de cijfers voor de eerste drie voorzieningen redelijk met elkaar; maar
verschillen de bedragen voor de ouderen- en thuiszorg sterk. In de beleidsarme
SCP-ramingen worden de (lange) wachtlijsten constant gehouden, is er geen
rekening gehouden met een kwaliteitsslag in de verpleeghuizen en wordt de
jarenlange rantsoenering van de thuiszorg niet ongedaan gemaakt. In de tekst van
het Memorandum is overigens wel het voorbehoud gemaakt dat de kosten van de
bestrijding van wachtlijsten niet ingecalculeerd zijn. De kosten voor geneesmidde-
len zijn niet in het Memorandum opgenomen, al worden de overschrijdingen van de
afgelopen jaren, de te verwachten kostengroei en de consequenties daarvan voor het
budgettair kader voor de zorgsector wel besproken.
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Tabel 4.7 Voornaamste intensiveringen en ombuigingen politie/justitie in 2002 (x 1 miljoen gulden)
voorziening Begrotingsstukken 1999 Memorandum 1998-2002
politie 375 310
justitie 185 100
saldo overig 25
totaal 585 410
Bron: TK (1998/1999b en 1998/1999c)

Zoals tabel 4.7 laat zien, sporen de intensiveringen voor politie/justitie redelijk met
de Memorandum-uitkomsten. Aanvullende analyses, die ook in het Memorandum
waren opgenomen, wezen overigens uit dat de ophelderingspercentages bij de
politie gestadig afnemen en dat de criminaliteit bij ongewijzigd beleid vanaf 1998
weer een stijgend verloop zal gaan vertonen. De geschatte toename van de crimi-
naliteit bedraagt 4,4% voor de periode 1998-2002. Deze ontwikkeling kan worden
omgebogen door een forse inzet van extra middelen bij justitie (gevangeniswezen
en rechtspraak) en in veel mindere mate door een inzet van extra middelen bij de
politie. Volgens deze analyses heeft de besteding van bijvoorbeeld 100 miljoen
gulden extra voor rechtspraak of gevangeniswezen een effect op de criminaliteit
van naar schatting -0,8%. De inzet van extra middelen voor de voorzieningen op
het terrein van justitie spoort hiermee, al ging het SCP in dit verband uit van
hogere bedragen ten behoeve van het gevangeniswezen. 
Er zijn overigens signalen dat de behoefte aan celcapaciteit achterblijft bij de in het
Memorandum verwachte groei. Dit noopt het SCP tot terughoudendheid bij
aanbevelingen met betrekking tot een gewenste extra groei van het gevangenis-
wezen.

4.4 Asielzoekers 

4.4.1 Asielaanvragen en asielverleningen

Door de eeuwen heen zijn er in de wereld oorlogen en gewelddadige confrontaties
van groepen geweest. Door de eeuwen heen waren er dan ook vluchtelingen,
ontheemden en asielzoekers. De laatste decennia wordt West-Europa echter in
toenemende mate met deze verschijnselen geconfronteerd. Debet hieraan is een
groot aantal conflicthaarden. Daarnaast heeft de uitbreiding van de communicatie-
mogelijkheden en de toegenomen mobiliteit van burgers het zowel voor oorlogs- en
politieke vluchtelingen als voor economische 'vluchtelingen' gemakkelijker
gemaakt om elders hun toevlucht te zoeken. Sinds het midden van de jaren tachtig
is het aantal asielzoekers in Nederland snel gestegen. Figuur 4.4 brengt dit in
beeld.
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Figuur 4.4 Asielaanvragen en asielverlening in Nederland

* Cijfers 1998: voorlopige schattingen.

Bron: IND

Het aantal asielaanvragen bedroeg in 1988 ruim 7.000. In twee jaren verdrievou-
digde dit aantal tot rond de 21.000 en bleef daarna enkele jaren stabiel. In 1993
zette weer een stijging in en in 1994 werd een recordaantal van 53.000 asielaan-
vragen ingediend. De daaropvolgende twee jaar laten een daling zien tot 23.000,
maar 1997 en 1998 een hernieuwde stijging tot 45.000. Voor 1999 werd in de
rijksbegroting 1999 nog een daling tot 35.000 voorzien. In samenhang met de
sterke groei van de instroom in het laatste kwartaal van 1998 is dit aantal later naar
boven bijgesteld, waarbij een cijfer van 62.000 is genoemd. Door het CPB wordt
thans voor 1999 uitgegaan van een aantal van 52.000 (CPB 1999), een cijfer dat
recentelijk ook wordt genoemd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Het CBS komt op een vergelijkbaar aantal (50.000 plus of min 8.000). De nog niet
te voorziene gevolgen van de oorlog in Kosovo maken een raming, zelfs op kortere
termijn, erg onzeker. In het algemeen blijken de aantallen asielzoekers sterk te
fluctueren. Daarbij spelen niet alleen conflicthaarden, maar ook het toelatingsre-
gime en de wisselende populariteit van gastlanden een rol. Op de langere termijn is
het aantal asielzoekers nauwelijks voorspelbaar. Doortrekken van trends leidt tot
een verdubbeling in de komende tien jaar; veronderstellingen over stabiliserende
beleidsmaatregelen en de werking van een evenwichtsmechanisme leiden tot een
raming waarin het aantal asielzoekers op langere termijn licht afneemt tot 40.000
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per jaar. Dit laatste scenario vormt het uitgangspunt voor de langetermijnraming
van het CBS (CBS 1999).

Door het CBS (1998) is een overzicht gemaakt van de resultaten van de asielproce-
dure in de jaren 1993 tot en met 1997. Uit deze cijfers blijkt dat 23% van de
asielzoekers de A-status verkrijgt en daarmee wordt erkend als politiek vluchteling.
31% krijgt een vergunning tot verblijf (VTV) of voorlopige vergunning tot verblijf
(VVTV). De overige 46% wordt afgewezen. Van deze laatste groep wordt overi-
gens slechts een kwart het land uitgezet. In de overige gevallen is de controle op
het daadwerkelijk vertrek minder stringent. 

Figuur 4.4 geeft ook een inzicht in het aantal gehonoreerde asielverzoeken. Hierbij
zijn de drie bovengenoemde asielcategorieën opgeteld. De figuur laat zien dat het
aantal gehonoreerde asielverzoeken aanzienlijk achterblijft bij het aantal aanvra-
gen. Verder is er sprake van een grote tijdsspanne tussen verzoek en beslissing: de
piek van 1994 in de aanvragen correspondeert met een piek in de asielverlening in
1996. Ten slotte weerspiegelt de figuur het feit dat de achterstanden in de behande-
ling van asielverzoeken de laatste jaren aanzienlijk zijn teruggebracht.  6

Asielverzoeken werden tot en met 1993 afgehandeld door de Dienst Vreemde-
lingenzaken van het ministerie van Justitie, die op 1 januari 1994 overging in een
agentschap. Dit agentschap kreeg de naam Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Momenteel zijn er drie landelijke aanmeldcentra, namelijk op Schiphol, in
Zevenaar en in Rijsbergen. Hier wordt voor maximaal 24 uur onderdak geboden en
wordt een snel onderscheid gemaakt tussen degenen die de normale procedure
doorlopen, en hen die bij voorbaat kansloos zijn.

Asielzoekers van wie het verzoek in het aanmeldcentrum niet-ontvankelijk of
kennelijk ongegrond is verklaard (1 op de 10), worden geen verdere opvangfacili-
teiten geboden. De overigen worden doorgezonden naar de reguliere opvangcentra.
Naar het zich thans laat aanzien, blijven vrijwel allen die de A-status of een
vergunning tot verblijf (VTV of VVTV) krijgen, in Nederland en doen dus in een
vroeger of later stadium een beroep op de gebruikelijke collectieve voorzieningen,
zoals onderwijs, huisvesting, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Ook van de
afgewezenen blijft, zoals gezegd, een belangrijk deel in Nederland.

De opvang van asielzoekers die in procedure worden genomen, geschiedt volgens
de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) waarvan de uitvoering vanaf 1 januari
1995 berust bij het ministerie van Justitie (voordien bij het ministerie van VWS).
Hierbij zijn te onderscheiden de centrale opvang in centra en de decentrale opvang
in woningen. Tot de centrale opvang behoren de Onderzoekscentra (OC) waarin de
asielzoekers verblijven gedurende de behandeling van hun aanvraag. Ook degenen
die een kort geding hebben aangespannen tegen dreigende uitzetting (een stan-
daardprocedure), verblijven daar. Het streven is de tijd die in een OC wordt door-
gebracht, beperkt te houden tot niet meer dan een maand. In een Asielzoekerscen-
trum (AZC) worden diegenen opgevangen die door de procedure zijn gekomen met
een definitieve of voorlopige verblijfsstatus, alsmede andere asielzoekers die niet
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verwijderd kunnen worden. De verblijfsduur bedroeg in 1994 naar schatting
gemiddeld dertien maanden (TK 1994/1995) en was in 1997 blijkens in- en uit-
stroomcijfers van het COA (1997: 43) eerder langer dan korter. De verblijfskosten
in een AZC kunnen voor 1997 worden geschat op gemiddeld 27.000 gulden op
jaarbasis, waarin begrepen zijn kost, inwoning, zakgeld en ziektekostenverzeke-
ring. Daarnaast genieten kinderen die in AZC's verblijven, basisonderwijs en
voortgezet onderwijs en hebben de houders van een A-status in de AZC's toegang
tot de volwasseneneducatie. Onder de ROA valt ten slotte ook de decentrale opvang
in woningen die de gemeenten beschikbaar stellen. Daarbij gaat het vooral om
asielzoekers die hier zeer vermoedelijk zullen blijven. Zij verblijven met drie tot
vier personen in deze woningen. Het ging in 1994 om circa 22.000 asielzoekers. De
kosten belopen gemiddeld 18.000 gulden per persoon per jaar. De laatste jaren is de
bezetting van de decentrale opvang afgebouwd tot een gemiddeld aantal van 12.000
in 1998.

Na uitstroom uit de ROA-voorzieningen hebben de asielzoekers toegang tot regu-
liere voorzieningen. De gemeente ontvangt voor het opzetten van een opvangpro-
gramma een stimuleringsuitkering van het rijk: de Bijdrageregeling opvang
verblijfsgerechtigden (BOV). A-statushouders en houders van een VTV hebben
toegang tot de arbeidsmarkt en komen bij gebrek aan een arbeidsplaats in aanmer-
king voor ABW/RWW.
De integrale kosten zijn in 1994 geschat door de Heroverwegingswerkgroep
asielzoekersbeleid. In deze berekening zijn opgenomen de directe kosten, bestaande
uit de justitiële behandeling en de opvang in de ROA-voorzieningen (kost, inwo-
ning, ziektekostenverzekering, onderwijs aan leerplichtigen) en de indirecte kosten
verbonden aan het gebruik van collectieve voorzieningen door verblijfsgerechtigden
(onderwijs, sociale zekerheid, arbeidsmarktvoorzieningen, huisvesting).
Veronderstellingen over de doorstroom van de asielzoekers door het systeem zijn
erin verdisconteerd. Op grond van ervaringsgegevens zijn variabelen als procedu-
retijd, tijd in verschillende vormen van opvang, percentage statusverleningen,
leeftijdsopbouw, toegang tot de voorzieningen en doorstroom naar de arbeidsmarkt
geschat. Volgens deze berekening zijn de kosten per ingestroomde asielzoeker in
het eerste jaar rond de 28.000 gulden, in het tweede jaar 25.000 gulden en in de
daarop volgende jaren 15.000 gulden. De vermindering van de kosten heeft niet
zozeer te maken met een verandering in het voorzieningengebruik als wel met de
kans op vertrek/verwijdering uit Nederland en met de kans om via werk zelfstandig
in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Volgens de berekeningen van de
Heroverwegingswerkgroep uit 1994 leidt een constante instroom van 35.000
asielzoekers per jaar na vijf jaar tot een kostenpost van circa 3,5 miljard gulden.

Tot slot wordt in tabel 4.8 voor zes Europese landen een overzicht gegeven van het
aantal asielverzoeken gerelateerd aan de bevolking.
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Tabel 4.8 Ingediende asielverzoeken als percentage van de bevolkinga

     1988 1990 1992 1994 1996 1997
Nederland 0,05 0,14 0,13 0,34 0,15 0,22
Duitsland 0,16 0,30 0,68 0,20 0,18 0,16
België  0,05 0,13 0,18 0,14 0,12 0,11
Frankrijk     0,05 0,10 0,05 0,05 0,03 0,04
Verenigd Koninkrijk 0,01 0,05 0,04 0,06 0,05 0,06
Denemarken 0,09 0,10 0,27 0,13 0,11 0,10

gewogen
gemiddelde 0,08 0,16 0,26 0,13 0,10 0,11b

Alle cijfers zijn gebaseerd op bevolkingsaantallen 1993.a

Gewogen met bevolkingsomvang 1993.b

Bron: Jaarverslagen IND

Na een stijging in het begin van de jaren negentig tot circa 0,25% van de bevolking
van de genoemde landen is het aantal asielzoekers in de periode 1994-1997 weer
afgenomen. In 1996 en 1997 bedroeg het gemiddeld rond de 0,1% van de
bevolking. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de landen: Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk onderscheiden zich door een naar verhouding laag aantal
asielzoekers. België ligt rond het gemiddelde. Hetzelfde geldt voor Denemarken,
met dien verstande dat de aantallen daar rond 1992 vrij hoog lagen. Duitsland
onderscheidt zich door een relatief hoog aantal asielzoekers: in 1992 was dit zelfs
ruim 2,5 maal het gemiddelde. Tot en met 1992 lag Nederland onder het gemid-
delde van de in de tabel vermelde landen. In 1994 vond in Nederland echter een
forse stijging plaats, waardoor ons land ineens de positie van Europees koploper
verwierf. De oorzaak hiervan ligt vermoedelijk bij de invoering van het concept
'veilige derde landen' in Duitsland, waardoor een relatief groot aantal asielzoekers
naar Nederland trok. Als reactie daarop werden in Nederland de Wet veilige derde
landen en de Wet veilige landen van herkomst ingevoerd met als doel de toestroom
van asielzoekers naar ons land eveneens terug te dringen. Dit is aanvankelijk tot op
zekere hoogte gelukt. In 1997 verwierf Nederland door een groei van het aantal
asielzoekers met circa 50% echter opnieuw een toppositie binnen Europa.

4.4.2 Quartaire dienstverlening aan asielzoekers

Met de opvang van asielzoekers en de behandeling van asielaanvragen uiteenlopen-
de kosten gemoeid. Deze kunnen worden ingedeeld in een aantal deelcategorieën:
a. juridische afhandeling van de asielaanvragen (IND);
b. opvang van asielzoekers (ROA);
c. gebruik van overige finale diensten door asielzoekers (met name onderwijs,

zorg en maatschappelijke dienstverlening);
d. overdrachtsuitgaven als bijstand en huursubsidie (ministeries van SZW en

VROM).
In het kader van deze rapportage, die met name is gericht op de quartaire dienst-
verlening, wordt geen aandacht besteed aan categorie d. Ook categorie c wordt op
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deze plaats niet nader aan de orde gesteld omdat deze vormen van dienstverlening
niet bij uitstek zijn gericht op asielzoekers.

Tabel 4.9 geeft een overzicht van gebruik en kosten van de IND (voorheen Dienst
Vreemdelingenzaken) en van de Centrale/decentrale opvang asielzoekers, die allen
ressorteren onder het ministerie van Justitie. De Centrale Opvang Asielzoekers
(COA) is inmiddels verzelfstandigd.

Tabel 4.9 Productie en kosten van finale dienstverlening aan asielzoekers en immigranten , 1988- 

1997
niveau indexcijfers, 1988 = 100

1988 1988 1990 1992 1994 1996 1997a

IND
beslissingen asiel 8.800 100 119 363 582 854 513b

reguliere
verblijfsvergunningen 8.000 100 172 322 321 622 700
beslissingen naturalisatie 7.900 100 156 447 662 891 612
verwijdering 6.600 100 162 321 473 781 941
totale productie   100 186 328 565 637 576c

personeel 183 100 165 356 577 757 816
totale kosten 38 100 132 237 549 620 634

opvang asielzoekers
deelnemers centrale opvang 900 100 619 1.281 3.084 3.163 3.561
deelnemers decentrale
opvang 5.800 100 212 340 384 328 214
deelnemers totaal 6.700 100 269 472 763 726 684
personeel centrale opvang 105 100 619 1.281 1.750 2.016 2.261e

totale kosten 131 100 267 502 716 690 687

In de meeste gevallen gaat het hierbij om aantallen. Kosten zijn uitgedrukt in miljoenen guldens.  a

Hier berekend als de som van asielverlening en afwijzingen. b

Het betreft een gewogen gemiddelde van de vier voornoemde productcategorieën. De gewichtenc

zijn gebaseerd op de kosten per eenheid conform IND 1997 (p. 38). Door deze standaardisering
is alleen de relatieve ontwikkeling van de totale productie van belang. Deze is voor 1988
genormeerd op 100.
Reële kosten, uitgedrukt in prijzen 1988. Bij deze kostenreeks dient de kanttekening te wordend

gemaakt dat de cijfers voor de diverse jaren deels uit verschillende bron komen en qua definitie
niet altijd geheel consistent zijn.
Voor 1988-1992 geschat (evenredig aan deelnemers).e

Bron: Jaarverslagen IND, COA; Rijksbegrotingen Justitie en WVC

De vier productindicatoren voor de vreemdelingendienst en de IND zijn afkomstig
uit de jaarverslagen van de IND. Deze productindicatoren omvatten niet alleen
dienstverlening ten behoeve van asielzoekers, maar ook dienstverlening ten
behoeve van andere immigranten. Een eerste vraag bij de keuze van de indicatoren
is in hoeverre men de indiening van aanvragen dan wel de afhandeling daarvan als
prestatie moet tellen. Hier is gekozen voor indicatoren aan het eind van het
productieproces. Omdat aangenomen mag worden dat elke aanvraag binnen een
beperkte tijdsperiode wordt afgehandeld, onderscheiden beide indicatoren zich
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overigens alleen door de (wisselende) tijdsduur tussen indiening en afhandeling.
Een tweede punt is de keuze tussen proces- en productindicatoren. De IND maakt
onderscheid naar diverse tussenstappen in de besluitvorming: eerste aanleg,
bezwaar, beroep. Deze stappen zijn hier toegerekend aan het eindproduct. Omdat
een besluit in eerste aanleg kan worden herzien, is bij het tellen van asielverlening
en afwijzingen sprake van dubbeltellingen. Bovendien neemt het percentage
gevallen waarin bezwaar of beroep wordt aangetekend, de laatste jaren sterk toe.
Anderzijds wordt door deze dubbeltellingen wel een goede indruk verkregen van de
toegenomen werkbelasting per asielaanvraag. Overigens is het opvallend hoezeer
het verloop van de vier onderscheiden productindicatoren onderling overeenstemt.
Dit geldt zelfs voor de toekenning van reguliere verblijfsvergunningen, een
onderwerp dat toch nauwelijks verband lijkt te houden met het aantal asielzoekers. 

Figuur 4.5 geeft een grafische illustratie van de ontwikkeling van het gewogen
totaal van de productie in vergelijking met die van het personeel en van de totale
kosten.

Het verloop van deze drie indices blijkt onderling nauw samen te hangen. Met
name in 1993 bleven de kosten achter, terwijl recentelijk de personeelsomvang wat
sneller is gestegen dan de beide andere maten. De relatief snelle groei van de
personeelsomvang hangt duidelijk samen met een kwaliteitsslag: terugdringen van
achterstanden, met als nevendoelstellingen een snelle uitwijzing van kansloze
asielzoekers te bewerkstelligen en beter toe te zien op een effectieve verwijdering
van uitgeprocedeerde asielzoekers (IND 1997). Hoe het mogelijk is dat de totale
kosten achtergebleven zijn bij de groei van het personeel, is minder duidelijk.

Figuur 4.6 geeft een grafische illustratie van enkele indicatoren voor de centrale en
decentrale opvang van asielzoekers. Het betreft aantallen deelnemers, personeels-
sterkte en kosten.
Bij de kosten is het overigens de vraag in hoeverre deze in hun geheel te bestempe-
len zijn als kosten van quartaire dienstverlening. Kostenposten als kleed- en
zakgeld zijn eerder te bestempelen als overdrachtsuitgaven. Dit geldt vermoedelijk
in sterkere mate voor de centrale dan voor de decentrale opvang, maar de beschik-
bare cijfers laten alleen voor de laatste jaren een uitsplitsing over beide kosten-
posten toe.
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Figuur 4.5 Kengetallen voor de IND (indexcijfers 1988 = 100)

Bron: Jaarverslagen IND

Figuur 4.6 Kengetallen opvang asielzoekers (indexcijfers 1988 = 100)

Bron: Jaarverslagen COA; Rijksbegrotingen Justitie en VWS
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De centrale opvang vertoont een veel snellere groei dan de decentrale. Dit ligt deels
aan de explosieve toename van de instroom, maar vermoedelijk ook aan de beperk-
te capaciteit van de decentrale opvang, waardoor in steeds sterkere mate moest
worden teruggevallen op centraal georganiseerde (nood)voorzieningen. De laatste
jaren neemt het belang van de decentrale opvang ook in absolute zin sterk af. Dit is
het gevolg van een beleidsbeslissing om de decentrale opvang geleidelijk af te
bouwen. De reële kosten van de decentrale opvang houden gelijke tred met het
aantal deelnemers. Bij de centrale opvang blijven de kosten en de personeels-
omvang de laatste jaren sterk achter bij het aantal deelnemers. Er is blijkbaar
sprake van een aanzienlijke verbetering van de efficiency van de opvang. Deze
hangt mogelijk samen met schaaleffecten.

4.5 Samenvatting

De marktsector is in de periode 1986-1997 met 38% gegroeid. Dat is meer dan drie
keer zoveel als de groei in de quartaire sector (+10%). Ook bij de reële kosten per
eenheid product zijn de verschillen tussen de quartaire en de marktsector groot. In
de quartaire sector is sprake van een stijging van de reële kosten per eenheid
product met 10%, terwijl in de marktsector sprake is van een daling met 10%,
welke vrijwel uitsluitend vanaf 1994 wordt gerealiseerd. Dit verschil kan gedeelte-
lijk verklaard worden uit het verschil in groei van de arbeidsproductiviteit. In de
desbetreffende periode bedroeg deze groei in de quartaire sector 5% en in de
marktsector 16%.
Bij justitie en de belastingdienst is de productiegroei over de periode 1986-1997
uitzonderlijk groot: 46% respectievelijk 39%. De productie bij het voortgezet
onderwijs en bij de uitvoering van de sociale zekerheid nemen af.
De ontwikkeling van de reële kosten per eenheid product laat eveneens een groot
verschil zien per beleidsterrein. Bij justitie en bij de uitvoering van de sociale
zekerheid stijgen deze kosten met circa 40% en bij openbaar vervoer dalen zij met
17%.
De arbeidsproductiviteit is bij de belastingdienst (+56%) en het openbaar vervoer
(+45%) sterk gestegen in de periode 1986-1997. Bij de sociale zekerheid, bij justitie
en bij de ouderen- en gehandicaptenzorg is de arbeidsproductiviteit juist afgeno-
men.

De vergelijking tussen de beleidsvoornemens conform de Rijksbegroting 1999 en
het Memorandum 1998-2002 laat enkele discrepanties zien, die deels te maken
hebben met politieke keuzen die van een andere orde zijn dan de door het SCP
gehanteerde beleidsarme methodiek (klassenverkleining, kwaliteitsverbetering in
de zorg) en deels met onderwerpen die in de SCP-systematiek niet aan bod komen
(studiefinanciering, informatie- en communicatietechnologie, wachtlijsten).
Een signaalwaarde hebben de verschillen bij mbo en hbo en het gevangeniswezen.

Bij het hbo raamde het SCP een snellere groei van studentenaantallen dan het
ministerie van OC&W. Vooralsnog lijkt dit te worden gestaafd met de recente
ontwikkelingen. Overigens heeft het ministerie inmiddels in diverse stappen al
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extra middelen voor het hbo uitgetrokken, zij het minder dan door het SCP
becijferd toename.
Bij het mbo lijkt het ministerie de groei van de ongediplomeerde en indirecte
instroom te onderschatten. Anderzijds is sprake van een onverwachte teruggang in
de omvang van het mavo, de voornaamste rekruteringsgrond voor het mbo. De
ontwikkelingen worden bovendien versluierd door een nijpend tekort aan informa-
tie over leerlingenstromen en ontwikkelingen in de studieduur. Vermoedelijk zijn
de ministeriële ramingen te laag en was de raming uit het Memorandum 1998-2002
te hoog.
Bij justitie sporen de intensiveringen volgens het regeerakkoord qua totale omvang
met de indicaties uit het Memorandum. Overigens lag de nadruk bij de SCP-
conclusies meer op een middelengroei bij het gevangeniswezen.
Er zijn echter signalen dat de behoefte aan celcapaciteit achterblijft bij de in het
Memorandum verwachte groei. Dit noopt het SCP tot terughoudendheid bij aanbe-
velingen met betrekking tot een gewenste extra groei van het gevangeniswezen.

Bij de asielaanvragen is sprake van grote jaarlijkse fluctuaties, die overigens wel
een sterk stijgende trend vertonen. Ramingen zijn hachelijk, enerzijds vanwege de
genoemde fluctuaties en anderzijds omdat het de vraag is in hoeverre de genoemde
trend zich zal voortzetten. De fluctuaties in de instroom lijken in sterkere mate het
gevolg te zijn van verschillen in toelatingsregimes van West-Europese landen dan
van de totale omvang van de asielzoekersstroom.
Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) loopt de ontwikkeling van de reële
kosten redelijk in de pas met de productie. Merkwaardigerwijs lijkt het personeel
sneller te groeien dan de kosten. Dit wordt veroorzaakt door het achterblijven van
de materiële kosten bij de personeelskosten. Bij de COA lopen personeel en kosten
in de pas, maar groeit het aantal deelnemers sneller.



168

Hoewel het tweede kabinet-Lubbers in 1989 ten val kwam, heeft dit kabinet toch nog grotendeels de1

begroting voor 1990 voorbereid. Daarom wordt het jaar 1990 als eindjaar van het tweede
kabinet-Lubbers beschouwd.
Onder andere: verzorgingshuizen, thuiszorg, voorzieningen voor gehandicapten en ambulante2

geestelijke gezondheidszorg.
Door het samengaan van de instellingen voor kruiswerk en voor gezinsverzorging en de daarmee3

gepaard gaande integratie van de verslaglegging in het Jaarboek thuiszorg zijn de twee genoemde
voorzieningen samengevoegd tot de voorziening thuiszorg. Tevens valt deze voorziening niet meer
onder de extramurale gezondheidszorg, maar is samengevoegd met het beleidsterrein ouderen tot het
beleidsterrein ouderen en thuiszorg.
De productie in de marktsector wordt gemeten met behulp van het begrip bruto toegevoegde waarde,4

terwijl in de quartaire sector gebruik wordt gemaakt van indicatoren voor de finale dienstverlening. Als
bij de marktsector de finale productie zou worden gehanteerd, zou dat dubbeltellingen met zich
meebrengen vanwege de onderlinge leveranties. Aan de andere kant kan het begrip bruto toegevoegde
waarde niet in de quartaire sector worden gehanteerd, omdat er in de quartaire sector geen prijzen zijn
waarin die waarde kan worden uitgedrukt. Zolang ervan wordt uitgegaan dat in de quartaire sector de
ingekochte materiële goederen een vast aandeel in de totale productie van de quartaire sector uitmaken,
geeft de hantering van productindicatoren voor de productie in de quartaire sector geen problemen.
De in tabel 4.6 onder Begrotingsstukken 1999 vermelde cijfers betreffen de volumegroei tussen 19985

en 2002 en kunnen als zodanig niet direct met de uitkomsten in het Memorandum Quartaire Sector
1998-2002 worden vergeleken omdat de daar vermelde cijfers betrekking hebben op het verschil tussen
de SCP-ramingen en de vigerende meerjarenramingen van de betrokken ministeries. 
Het inlopen van deze achterstanden blijkt op een impliciete en zeker niet ondubbelzinnige manier:6

enerzijds door de relatieve toename van de asielverlening ten opzichte van de asielaanvragen, anderzijds
door de verkorte afstand tussen het 'dal' in de asielaanvragen (1996) en dat in de asielverlening (1997).

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 4

Tabel B4.1 Reële contractlonen, 1986-1997 (in indexcijfers, 1986 = 100, en gemiddelde jaarlijkse
procentuele groei)

indexcijfers gem. proc. groei
1986 1990 1994 1997 1986- 1994-1997

1997
primair onderwijs 100 100 100 97 –0,2 –0,8
voortgezet onderwijs 100 100 100 97 –0,2 –0,8
hoger onderwijs 100 100 100 97 –0,2 –0,8
ziekenhuizen en specialisten 100 101 104 104 0,4 0,1
geestelijke gezondheidszorg 100 101 104 104 0,4 0,1
extramurale gezondheidszorg 100 101 104 104 0,4 0,1
ouderen en thuiszorg 100 100 102 102 0,2 0,1
gehandicapten 100 101 102 103 0,3 0,1
justitie 100 100 97 100 0,0 1,0
politie en brandweer 100 100 97 100 0,0 1,0
belastingdienst 100 100 97 100 0,0 1,0
uitvoering sociale zekerheid 100 100 99 101 0,1 0,6
openbaar vervoer 100 100 101 102 0,1 0,2

totaal onderwijs 100 100 100 97 –0,2 –0,8
totaal zorg 100 101 103 103 0,3 0,1
totaal politie, justitie en brandweer 100 100 97 100 0,0 1,0
totaal belastingdienst en sociale 100 100 98 101 0,0 0,7
zekerheid
totaal openbaar vervoer 100 100 101 102 0,1 0,2

totaal quartaire sector 100 100 101 101 0,1 0,0
totaal marktsector 100 104 106 107 0,6 0,3

Bron: SCP (GEKS)
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Tabel B4.2 Incidentele lonen, 1986-1997 (in indexcijfers, 1986 = 100, en gemiddelde jaarlijkse
procentuele groei)

indexcijfers gemidd. proc. groei
1986 1990 1994 1997 1986-1997 1994-1997

primair onderwijs 100 105 115 120 1,7 1,5
voortgezet onderwijs 100 100 113 117 1,5 1,2
hoger onderwijs 100 97 99 108 0,7 2,8
ziekenhuizen en specialisten 100 103 106 110 0,9 1,3
geestelijke gezondheidszorg 100 102 104 103 0,3 –0,1
extramurale gezondheidszorg 100 112 110 105 0,5 –1,5
ouderen en thuiszorg 100 105 108 110 0,9 0,8
gehandicapten 100 102 103 103 0,2 0,0
justitie 100 100 109 117 1,4 2,4
politie en brandweer 100 104 117 113 1,1 –1,1
belastingdienst 100 109 120 128 2,3 2,2
uitvoering sociale zekerheid 100 97 96 110 0,8 4,6
openbaar vervoer 100 101 97 98 –0,2 0,4

totaal onderwijs 100 101 111 116 1,3 1,5
totaal zorg 100 104 106 108 0,7 0,5
totaal politie, justitie en brandweer 100 102 113 112 1,0 –0,5
totaal belastingdienst en sociale 100 101 103 116 1,3 4,1
zekerheid
totaal openbaar vervoer 100 101 97 98 –0,2 0,4

totaal quartaire sector 100 102 107 110 0,9 1,1
totaal marktsector 100 100 103 95 –0,4 –2,5

Bron: SCP (GEKS)

Tabel B4.3 Materiële kosten per arbeidsuur, 1986-1997 (in indexcijfers, 1986 = 100, en gemiddelde
jaarlijkse procentuele groei)

indexcijfers gemidd. proc. groei
1986 1990 1994 1997 1986-1997 1994-1997

primair onderwijs 100 93 94 88 –1,2 –2,2
voortgezet onderwijs 100 88 113 112 1,0 –0,4
hoger onderwijs 100 113 122 134 2,7 3,2
ziekenhuizen en specialisten 100 112 123 130 2,4 1,9
geestelijke gezondheidszorg 100 105 112 116 1,4 1,4
extramurale gezondheidszorg 100 109 113 109 0,8 –1,0
ouderen en thuiszorg 100 102 100 105 0,4 1,5
gehandicapten 100 97 100 102 0,1 0,4
justitie 100 129 204 155 4,1 –8,6
politie en brandweer 100 118 132 131 2,5 –0,1
belastingdienst 100 155 207 288 10,1 11,7
uitvoering sociale zekerheid 100 104 109 146 3,5 10,4
openbaar vervoer 100 100 117 149 3,7 8,4

totaal onderwijs 100 97 109 108 0,7 –0,4
totaal zorg 100 107 112 116 1,3 1,1
totaal politie, justitie en brandweer 100 118 141 131 2,5 –2,4
totaal belastingdienst en sociale 100 117 132 179 5,4 10,7
zekerheid
totaal openbaar vervoer 100 100 117 149 3,7 8,4

totaal quartaire sector 100 106 116 123 1,9 2,1
totaal marktsector 100 106 111 112 1,0 0,1
Bron: SCP (GEKS)
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C Dit hoofdstuk bevat cijfers, analyses en beschouwingen over sociale
participatie, politieke participatie, sociaal vertrouwen en institutioneel
vertrouwen in de Nederlandse samenleving. In de media en in de
internationale wetenschappelijke literatuur worden hieraan veelal zorgelijke
beschouwingen gewijd. 

C Uit de beschikbare cijfers komt in Nederland geen neergaande, eerder een
stijgende trend naar voren, waar het gaat om sociale en politieke participatie
in het algemeen. In 1998 is ruwweg twee derde van de bevolking
maatschappelijk actief en heeft de helft enige politieke activiteit ontplooid.
Wel is er een teruggang in het lidmaatschap van politieke partijen. 

C Het sociaal vertrouwen is vanaf begin jaren zeventig gestegen; in 1972 had
38% van de bevolking (18 jaar en ouder) vertrouwen in de medemens en in
1998 55%. Het politieke vertrouwen lijkt op de lange termijn constant
gebleven of wat gedaald.

C Ongeveer twee derde van de bevolking heeft in 1998 vertrouwen in rechters,
politie en Tweede Kamer, circa eenderde in kerken, ambtenaren en pers.
Daartussen zitten de scores voor strijdmacht, grote bedrijven en de Europese
Unie. 

C Internationale cijfers laten zien, dat het gemiddelde institutioneel
vertrouwen in Nederland hoog is. Relatief groot is in ons land het
vertrouwen in regering, parlement en ook in politieke partijen. Partijen
scoren laag, maar minder uitzonderlijk laag dan elders. 

C Er is een verband tussen enerzijds participatie en vertrouwen en anderzijds
de sociaal-demografische kenmerken geslacht, leeftijd en opleiding. Hoger
opgeleiden zijn maatschappelijk en politiek actiever dan lager opgeleiden.
Vrouwen hebben minder vertrouwen en participeren minder dan mannen. 

C De stijging van de sociale participatie tussen 1977 en 1998 blijkt
grotendeels te herleiden tot een toegenomen deelname van vrouwen aan
onder meer vakbonden en beroepsorganisaties.

C De relaties tussen participatie en vertrouwen zijn niet sterk. Lidmaatschap
van organisaties leidt niet zonder meer tot sociaal vertrouwen of tot
politieke participatie. De invloed is afhankelijk van het soort organisatie
waarvan men lid is. Ook het verband tussen sociaal vertrouwen en
institutioneel vertrouwen is niet sterk. 

5  PARTICIPATIE EN VERTROUWEN

5.1 Relaties tussen participatie en vertrouwen

De laatste jaren zijn er regelmatig zorgelijke beschouwingen te horen over de
neergang van de maatschappelijke en politieke betrokkenheid en participatie in ons
land. Tot die zorgen geven verschijnselen in Nederland zelf aanleiding - de
voorbeelden reiken van gebrek aan burgerzin in de openbare ruimte via de



172

neergang van het verenigingsleven tot afnemende opkomst bij verkiezingen en de
leegloop van politieke partijen -, maar voor een deel zijn ze ook geïmporteerd.
Vooral beschouwingen over en analyses van ontwikkelingen in Amerika hebben
grote invloed, waarbij moeilijk uit te maken is of dat nou komt vanuit het idee dat
wat in Amerika gebeurt, ons op kortere of langere termijn ook te wachten staat, of
omdat toppers van de Amerikaanse sociale wetenschappers door de kwaliteit van
hun werk en tot de verbeelding sprekende presentatie nu eenmaal een grote invloed
hebben op wat internationaal de 'real issues' zijn.
In de Amerikaanse discussie worden allerlei verschijnselen van betrokkenheid en
participatie in verband gebracht met het vertrouwen dat burgers in elkaar en in hun
publieke en politieke instituties hebben. Dat gebeurt vaak onder de noemer sociaal
kapitaal, dat wordt omschreven als het geheel van "kenmerken van maatschappe-
lijke organisatie zoals netwerken, normen en sociaal vertrouwen, die afstemming
en samenwerking voor wederzijds voordeel bevorderen" (Putnam 1995). Het
vermoeden is dat voor de instandhouding van het sociale kapitaal activiteiten van
vrijwillige organisaties en vrijwillig individueel engagement een grote rol spelen.
Alvorens daarop verder in te gaan, wordt eerst iets meer gezegd over de toege-
nomen aandacht voor het onderwerp vertrouwen.

Vertrouwen is in hoog tempo een populair onderwerp geworden in de sociale
wetenschappen. Het onderwerp raakte in de mode door Making democracy work
van Putnam (1993) en Trust van Fukuyama (1995). Voor beide auteurs is
wederzijds vertrouwen van burgers een centraal element in het vermogen van een
maatschappij om te komen tot effectieve samenwerking en gecoördineerde actie.
Putnam vergelijkt Italiaanse regio's om te laten zien hoe vertrouwen is ingebed in
veelomvattende 'civic community'-tradities en positieve economische, politieke en
bestuurlijke effecten genereert. Fukuyama gaat landenvergelijkend te werk om het
economisch belang van sociaal vertrouwen aannemelijk te maken. De stelling is in
beide gevallen dat het vertrouwen tussen burgers doorwerkt in het functioneren van
maatschappelijke instellingen en naast een aangenamer sociaal-cultureel klimaat
ook tastbare bestuurlijke en economische opbrengsten heeft.
Economisch is het basisidee dat men met wederzijds vertrouwen sneller tot
transacties komt en deze transacties soepeler verlopen. Er wordt minder gescreend
en gecontroleerd, minder schriftelijk vastgelegd en minder geld aan advocaten
besteed. Politiek is een verwante overweging dat vertrouwen collectieve actie
facilieert. Ik lever mijn vrijwillige bijdrage zolang ik erop kan vertrouwen dat
anderen daar geen misbruik van maken als 'freeriders'. Naarmate er meer
vertrouwen is, zullen burgers gemakkelijker in staat zijn om gemeenschappelijke
problemen op te lossen en dat zonder een beroep te hoeven doen op de overheid met
haar controle en sanctiemogelijkheden. 
De wetenschappelijke belangstelling voor sociaal vertrouwen is toegenomen door
een samenloop van omstandigheden. Van belang zijn de al langer toenemende
belangstelling voor culturele factoren binnen diverse sociaal-wetenschappelijke
disciplines, de zich opeenstapelende aanwijzingen voor een verontrustende daling
van het vertrouwen van burgers in de politiek en in publieke instituties in enkele
landen, de ontdekking dat wijdverbreid wantrouwen, cynisme en onverschilligheid
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grote belemmeringen zijn voor de nieuwe democratieën in Oost- en Centraal-
Europa, en toenemende onzekerheid in brede kring over de morele grondslagen van
het beschaafde samenleven en de gevestigde democratieën in het westen (sociale
cohesie, de kloof tussen burgers en politiek).

Het gaat bij dit sociaal vertrouwen vooral om 'generalized trust' ten aanzien van
onbekenden, niet om het vertrouwen in kleine kring of in 'de eigen soort'. Tussen
beide kan een positief verband bestaan. In een geslaagde opvoeding in gelukkige
omstandigheden kan sprake zijn van een uitdijend vertrouwen in andere mensen,
maar er zijn ook voorbeelden te over waarin groot wederzijds vertrouwen in een
kleine kring gepaard gaat met de cultivering van wantrouwen tegenover
buitenstaanders.
De meting van gegeneraliseerd sociaal vertrouwen in surveyonderzoek gebeurt
meestal, ook in dit hoofdstuk, met één simpele vraag: 'Vindt u dat over het
algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet
voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?', met als antwoord-
mogelijkheden 'wel te vertrouwen', 'je kan niet voorzichtig genoeg zijn' en 'weet
niet'. Deze vraag uit Amerikaans onderzoek uit de jaren vijftig heeft via het
landenvergelijkende onderzoek van de politieke cultuur rond 1960 door Almond en
Verba (1989) en in latere European en World values-onderzoeken ruime
verspreiding gevonden. 

Er is in literatuur over sociaal kapitaal ook aandacht voor vertrouwen in instituties
en de media. Men zou dit vertrouwen kunnen zien als een verdere veralgemeni-
sering van vertrouwen in anderen, maar er is ook wat voor te zeggen om hier van
een andere dimensie te spreken: een verticale dimensie van vertrouwen tussen
burgers en overheid en van vertrouwen in de instituties die in de collectieve
meningsvorming en politieke besluitvorming een rol spelen, dwars op de
horizontale vertrouwensrelaties tussen (groepen) burgers. Tussen sociaal
vertrouwen en institutioneel vertrouwen wordt statistisch meestal een positief, zij
het zelden sterk verband gevonden, zowel op individueel niveau als in nationale
gemiddelden (Newton 1999; Dekker 1999a).
Met name in de Verenigde Staten is er ook een praktische belangstelling voor het
verband tussen sociaal vertrouwen en vertrouwen in politieke instellingen.
Misschien zijn oorzaken van het sterk toegenomen wantrouwen en cynisme dat
politici en politieke instellingen ten deel valt, weg te nemen en kan via een herstel
van het politieke vertrouwen van het Amerikaanse publiek ook het vertrouwen
tussen de burgers onderling worden verstevigd. Sommigen stellen dat, gezien de
statistische zwakte en onzekere causaliteit van verbanden tussen individuele
metingen van soorten vertrouwen, van een dergelijke strategie weinig te
verwachten is (Uslaner 1999). Anderen verwijzen naar studies van institutionele
verschillen in vertrouwenwekkendheid en de uitstraling van politieke en
bureaucratische integriteit, en gaan op zoek naar de organisaties en procedures die
in breder verband vertrouwen kunnen genereren (Levi 1998). 
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Over de relaties tussen sociaal vertrouwen en participatie hebben vooral het boek
van Putnam (1993) over de Italiaanse regio's en zijn beschouwingen over de
neergang van het democratisch burgerschap in de Verenigde Staten (Putnam 1995)
inmiddels veel onderzoek uitgelokt (o.a. Van Deth et al. 1999, voor een kritische
bespreking Foley en Edwards 1998).
Putnam signaleert in Amerika een afname van vertrouwen en van participatie en
stelt dat er een verband tussen beide trends bestaat. Op kleine schaal verspreidt zich
door contacten en gemeenschappelijke activiteiten onderling vertrouwen in sociale
netwerken: "ik vertrouw jou omdat ik haar vertrouw en zij me verzekert dat ze jou
vertrouwt" (Putnam 1993: 169). Verenigingen en andere vrijwillige sociale
verbanden zijn van belang om de schaal van persoonlijke netwerken te overstijgen.
Actieve betrokkenheid bij de lokale gemeenschap zorgt voor meer vertrouwen en
door dat vertrouwen bloeit het gemeenschapsleven. Lidmaatschap van vrijwillige
organisaties en vrijwilligerswerk kunnen netwerken en normen dragen en
vertrouwen stimuleren, maar kunnen omgekeerd ook worden gezien als zaken die
voortkomen uit netwerken en worden gestimuleerd door normen en vertrouwen. Er
is sprake van een wederzijdse versterking van vertrouwen en participatie en van
vertrouwen en engagement als twee facetten van een onderliggende factor, namelijk
sociaal kapitaal (Putnam 1995). 
Voor het statistisch verband tussen sociale participatie en vertrouwen zijn ook
internationaal wel aanwijzingen te vinden: in landen waar meer wordt gepartici-
peerd, is er meer onderling vertrouwen en participanten hebben meer vertrouwen
dan niet-participanten (Dekker en Van den Broek 1999). Wat de causaliteit betreft,
vinden sommige auteurs statistische aanwijzingen dat de effecten van participatie
op vertrouwen sterker zijn dan andersom, en bieden anderen overwegingen waarom
het omgekeerde verband waarschijnlijker is: engagement komt voort uit vertrouwen
en vertrouwen is ingebed in een algemene levenshouding - bijvoorbeeld optimisme
(Uslaner 1999).

Naast de wisselwerking tussen sociaal vertrouwen en (sociale) participatie zoals
met name Putnam die beschrijft, is in de literatuur ook een relatie gelegd tussen
sociaal vertrouwen en politieke participatie. Zo benadrukten Almond en Verba
(1989) het belang van sociaal vertrouwen voor beschaafd uitvechten van politieke
meningsverschillen. Als er onderling vertrouwen is, zijn burgers niet bang dat ze in
hun privé-leven nadelige consequenties zullen ondervinden van het uiten van
politieke dissensus. 
Sociaal vertrouwen als gevolg van politieke participatie is in de literatuur geen
thema. Wel is de wisselwerking van politieke participatie en politiek vertrouwen al
lang onderwerp van politicologisch onderzoek. Daarbij gaat het vooral om
vertrouwen in de integriteit en responsiviteit van politici en politieke instellingen.
Dit vertrouwen is een element van de overtuiging dat je in staat bent invloed uit te
oefenen op de politiek, oftewel politiek zelfvertrouwen. Dergelijk vertrouwen is een
basis voor politieke activiteiten en door de daarbij opgedane ervaringen kan het
vertrouwen worden geschokt of versterkt.
Los van de participatie, komt men in de literatuur ook de gedachte tegen dat sociaal
vertrouwen kan gedijen dankzij politiek geschapen condities zoals een functio-
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nerende rechtsstaat, die ernstige schendingen van vertrouwen afstraft, en een
verzorgingsstaat die anderszins de risico's van te goed vertrouwen beperkt. 

Naast de relaties tussen verschillende soorten vertrouwen en tussen vertrouwen en
participatie, verdient het verband tussen sociale en politieke participatie aandacht.
Dat sociale participatie uitmondt in politieke participatie, is iets dat veelvuldig en
ook al heel lang is gesignaleerd. In een uitvoeriger beschouwing zou hier een
behandeling van de Amerikaanse ervaringen van Alexis de Tocqueville niet
misstaan, maar om de achtergronden van het huidige surveyonderzoek op dit
gebied aan te geven volstaat hier opnieuw een verwijzing naar de landen-
vergelijkende analyse van de 'civic culture' door Almond en Verba (1989) en het
vele onderzoek dat daarop heeft voortgebouwd (zie Koopmans 1994, Dekker en
Van den Broek 1999).
Verba et al. (1995: 40) maken voor het actief betrokken raken bij de politiek een
onderscheid tussen drie soorten individuele effecten van participatie in niet-
politieke organisaties:
- leden raken geïntegreerd in sociale netwerken waarin verzoeken om politieke

participatie worden gedaan (men ontmoet actieve mensen); 
- ze worden blootgesteld aan politieke informatie (er worden politieke kwesties

aan de orde gesteld in een preek in de kerk of aan de bar van de
sportvereniging); en

- ze doen ervaringen op en leren organisatorische en communicatieve
vaardigheden aan, die in de politiek van pas komen, zoals het deelnemen aan
vergaderingen, het schrijven van zakelijke brieven en het houden van
toespraken en presentaties.

Naast deze individuele effecten zijn relaties van niet-politieke organisaties met de
politiek van belang: de organisaties realiseren collectieve voorzieningen of
behartigen anderszins publieke belangen, waardoor op zijn minst een functionele
overlap ontstaat met het werkterrein van overheidsinstanties, en ze behartigen
expliciet hun belangen tegenover overheden en nemen standpunten in bij politieke
controverses. Hier raken de leden collectief bij de politiek betrokken als aanhang
van organisaties.
 
Tot zover een aantal verbanden die in de literatuur worden gelegd tussen sociale en
politieke participatie en vertrouwen. De materie is complex en de doelstellingen
van een kort hoofdstuk in een publicatie die bestemd is voor een breed publiek,
moeten beperkt zijn. Naast trends in participatie en vertrouwen, kunnen slechts
enkele relaties aan bod komen. Relaties die in de literatuur de meeste aandacht
hebben gekregen, komen aan de orde. Wordt er causaliteit gesuggereerd, dan is dat
eerder om redenen van een toegankelijke presentatie dan uit een theoretische of
statistische voorkeur. Aan de orde komen: 
- sociaal vertrouwen als effect van sociale participatie;
- politieke participatie als effect van sociale participatie;
- vertrouwen in instituties als effect van participatie en sociaal vertrouwen.
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Het hoofdstuk is gebaseerd op de Nationale kiezersonderzoeken (NKO's), vooral het
onderzoek van 1998. De NKO's worden al vele jaren gehouden rond de
Kamerverkiezingen, meestal met een enquête voorafgaande aan de verkiezingen en
(de eerste golf) en een enquête kort erna (de tweede golf). De belangrijkste
onderwerpen van het onderzoek door de jaren heen zijn het stemgedrag en
partijvoorkeuren (zie Thomassen et al. 1999). Daarnaast komen andere vormen van
participatie en politieke betrokkenheid voortdurend aan de orde en is er per
onderzoek ruimte om gegevens te verzamelen waaraan op dat moment bij
politicologen en andere sociale wetenschappers behoefte bestaat. In dit hoofdstuk
wordt gebruikgemaakt van gegevens over politieke participatie en houdingen die
voortdurend zijn verzameld, en van minder frequent verzamelde gegevens over
sociale participatie en over vertrouwen. Anders dan elders in deze publicatie (in
§ 1.4 waar gegevens uit de NKO's naast die van Culturele veranderingen in
Nederland staan) en anders dan tot nu toe gebruikelijk was in SCP-publicaties,
vindt in dit hoofdstuk een vrij sterke herweging van de resultaten plaats. Dit wordt
toegelicht in bijlage B5.1.

In paragraaf 5.2 wordt nu eerst een overzicht gegeven van ontwikkelingen in
participatie en vertrouwen in Nederland tussen 1972 en 1998. Vervolgens wordt in
paragraaf 5.3 voor 1977 en 1998 kort ingegaan op groepsverschillen en op de
individuele relaties. Voor 1998 is het mogelijk om aandacht te besteden aan
vertrouwen in instituties en om een genuanceerder beeld te geven van de sociale
participatie en haar effecten op sociaal vertrouwen en politieke participatie. Dat
gebeurt in paragraaf 5.4, waarna een slotbeschouwing volgt in paragraaf 5.5.

5.2 Ontwikkelingen in participatie en vertrouwen

Tabel 5.1 toont voor de kiesgerechtigde Nederlandse bevolking - 21 jaar en ouder
in 1972, daarna 18 jaar en ouder - lidmaatschaps- en deelnamecijfers.
Ondanks herweging van de resultaten op onder andere opkomstcijfers, is er in
tabel 5.1 sprake van enige overschatting van de participatie. Zo is uit andere
bronnen bekend dat de organisatiegraad van vakbonden (aandeel van de afhanke-
lijke beroepsbevolking) daalde van 37% in 1972 naar 28% in het midden van de
jaren negentig. In de tabel gaat het om alle kiesgerechtigden en daarom zou,
ondanks toevoeging van beroeps- en standsorganisaties aan de vakbonden, het
aandeel georganiseerden hier lager moeten zijn. Het feitelijke aandeel van het
electoraat dat lid is van in de Tweede Kamer gekozen partijen, nam af van 4,9% in
1972 naar 2,6% in 1994 en 1998 (SCP 1998: 761 en mededeling van het
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Waarschijnlijk speelt bij
zowel vakbonden als partijen naast de vermeende sociale wenselijkheid van
lidmaatschap enige verwarring over individueel lidmaatschap en collectief
lidmaatschap van huishoudens de respondent parten.
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Tabel 5.1 Sociale en politieke participatie, 1972-1998, bevolking van 18 jaar (in 1972: 21) en ouder
(in procenten)

197 197 198 198 198 199 199
lidmaatschappen

vak-, beroeps- of standsorganisatie passief lid 14 20 20 . 23 27 24
actief lid 8 6 6 . 5 

buurt- of wijkvereniging passief lid 6 8 9 . . . 8 
actief lid 4 6 6 . . . 8 

vrouwenverenigingen en -bonden passief lid 4 3 3 . . . 3 
actief lid 6 5 5 . . . 3 

overige organisaties pa
ssi
ef
lid 7 8 9 . . . 18a

actief lid 16 24 29 . . . 29a

sociale participatie: is van minstens één van deze
organisaties lid 49 57 60 . . . 66a

is lid van een politieke partij 10 9 9 8 6 6 4 
deelname aan TK-verkiezingscampagne

een raambiljet of verkiezingsbord thuis opgehangen 6 10 . . . 3 3 
gesprekken met anderen gevoerd om hen over te
halen op een bepaalde partij te stemmen 17 14 . . . 18 14 
aan een politieke partij geld gegeven speciaal voor
haar verkiezingsactiviteiten 5 6 . . . 3 2 
een verkiezingsvergadering, -bijeenkomst of -forum
bezocht 6 5 . . . 2 1 

activiteitenb

contact opgenomen met een minister of lid van de
Tweede Kamer . 5 6 7 9 5 7 
contact opgenomen met burgemeester, wethouder
of raadslid . 17 13 13 20 13 20 
een politieke partij ingeschakeld . 4 6 6 9 6 6 
een organisatie ingeschakeld . 8 11 8 17 9 10 
de media ingeschakeld . 5 7 5 9 8 10 
meegedaan aan een handtekeningenactie . 39 43 42 57 51 62 
meegedaan met een actiegroep of demonstratie . 10 15 19 28 24 25 

politieke participatie: enige activiteit los van
handtekeningenacties . 43 45 47 54 51 52 c

In 1998 is niet gevraagd naar 'overige organisaties' , maar zijn wel meer soorten organisatiesa

voorgelegd. In dat jaar wordt het lidmaatschap van sportorganisaties en van organisaties van
huurders en woningbezitters als overige organisaties beschouwd.
Gevraagd wordt naar het ooit weleens deelgenomen hebben aan activiteiten die wordenb

geïntroduceerd als mogelijkheden om te protesteren tegen wat in de Tweede Kamer gebeurt
(1972 blijft buiten beschouwing omdat de vraagstelling toen ook protest tegen gemeentebesturen
betrof, hetgeen de gerapporteerde participatie waarschijnlijk bevorderde). 
Lidmaatschap van een partij, deelname aan de campagne en/of enige andere activiteiten metc

uitzondering van de deelname aan handtekeningenacties. Voor de jaren 1981-1989 is niet de
deelname aan afzonderlijke campagneactiviteiten bekend, maar wel het aantal
campagneactiviteiten waaraan is deelgenomen (Dekker 1999b).  

Bron: SKON (NKO'72-'98) gewogen resultaten

De cijfers weerspiegelen wel goed de neergaande trend in partijpolitieke organi-
satiegraad en de stijgende trend in het lidmaatschap van vrijwillige organisaties in
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het algemeen (SCP 1998: 757-765). Ook de afgenomen animo voor verkiezings-
campagnes toont een reële trend, al is het cijfer dat in 1998 nog bij 3% van de
kiesgerechtigden thuis een verkiezingsaffiche hing, niet zo reëel (dan had er bij een
op de twintig huizen iets moeten hangen). Reëler lijkt dat de informele betrokken-
heid bij de campagne zich heeft gehandhaafd: zowel in 1977 als in 1998 zegt 14%
van de ondervraagden dat ze in gesprekken probeerden de partijkeuze van anderen
te beïnvloeden. Wat de afzonderlijke politieke activiteiten in tabel 5.1 betreft, is het
feit dat ze in het kiezersonderzoek als protestactiviteiten worden geïntroduceerd,
een rem op de gerapporteerde deelname; de vraagstelling of men er 'ooit' gebruik
van maakte, werkt waarschijnlijk erg stimulerend (Dekker 1999b). De duidelijkste
trend is dat de activiteiten die ooit door politicologen werden betiteld als
'onconventioneel' om ze te onderscheiden van de 'normale' electorale en gezags-
dragersgerichte participatie, inmiddels het belangrijkste onderdeel van het
participatierepertoire van de Nederlandse burger zijn geworden: een kwart van de
ondervraagden in 1998 heeft weleens deelgenomen aan een actiegroep of
demonstratie, een ruime meerderheid doet kond van de deelname aan een hand-
tekeningenactie. Wordt de laatste activiteit buiten beschouwing gelaten, dan kan
over de hele periode met licht stijgende tendens ruwweg de helft van de bevolking
als politiek participant worden aangemerkt.

Tabel 5.2 biedt indicatoren voor sociaal en politiek vertrouwen. Sociaal vertrouwen
is gemeten met de standaardvraag voor gegeneraliseerd intermenselijk vertrouwen,
die in de inleiding al aan bod kwam. Politiek vertrouwen wordt benaderd met de
ontkenning van een aantal negatieve uitspraken over politici.
Het sociale vertrouwen toont een scherpe stijging tussen 1977 en 1998; van 40%
naar 55%. Het is jammer dat tussenliggende jaren ontbreken, maar gezien andere
enquêtegegevens is de stijging wel plausibel. De 'European values'-onderzoeken
tonen met dezelfde vraag voor ons land voor 1981 en 1990 een stijging van sociaal
vertrouwen van 45% naar 54% (Dekker 1999a: 170).
Er is geen goede indicator beschikbaar voor politiek vertrouwen in de zin van de
overtuiging dat politici te goeder trouw zijn en niet willens en wetens het algemeen
belang schaden. Het dichtst in de buurt komt de ontkenning van de uitspraak' tegen
beter weten in beloven politici meer dan zij waar kunnen maken', die niet voor niets
afkomstig is uit een vragenbatterij waarmee politicologen politiek wantrouwen
plegen te meten. De cijfers in tabel 5.2 suggereren een geslonken politiek
vertrouwen. Het idee dat politici welbewust meer beloven dan ze waar kunnen
maken, was altijd al populair en men kan zich afvragen of hier niet slechts een
betrekkelijk onschuldige beroepsdeformatie wordt gesignaleerd (voor vertegen-
woordigers en marktkooplui geldt in de ogen van het publiek waarschijnlijk
hetzelfde). Een blijk van diepgeschokt vertrouwen is het waarschijnlijk niet, gezien
de resterende vier opvattingen in de tabel. De uitspraken dat politici vooral op hun
eigen belang uit zijn en dat je eerder Kamerlid wordt dankzij vrienden dan dankzij
bekwaamheid, worden doorgaans gebruikt om politiek cynisme te meten. In alle
jaren wijzen betrekkelijk stabiele meerderheden deze opvattingen af. Afwijzing van
de resterende twee opvattingen (Kamerleden interesseren zich niet voor mensen
zoals ik en partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem) wordt in de
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politicologie gezien als een teken van politiek zelfvertrouwen, maar dat impliceert
toch ook vertrouwen in de integriteit en responsiviteit van politici. De beide
indicatoren geven geen aanleiding om te veronderstellen dat dit vertrouwen afnam.
Vergelijkbare indicatoren in andere enquêtebestanden tonen evenmin duidelijke
trends (zie tabel 1.17 in hoofdstuk 1; SCP 1996: 531-535). Kortom, volgens de
eerste indicator is het vertrouwen in de oprechtheid van politici wel afgenomen,
maar dat is waarschijnlijk niet gepaard gegaan met een algemeen afnemend
vertrouwen in de politiek. 

Tabel 5.2 Sociaal en politiek vertrouwen, 1972-1998, bevolking van 18 jaar (in 1972: 21) en ouder
(in procenten)

197 197 198 198 198 199 199

sociaal vertrouwen = 'de meeste mensen zijn te
vertrouwen' 38 40 . . . . 55a

(HELEMAAL) NIET EENS met 'Tegen beter weten in
beloven politici meer dan ze waar kunnen maken' . 21 18 14 15 9 11

(HELEMAAL) NIET EENS met 'Ministers en
staatssecretarissen zijn vooral op hun eigen belang uit' . 68 70 66 69 63 67

(HELEMAAL) NIET EENS met 'Kamerlid word je
eerder door je politieke vrienden dan door je
bekwaamheden' . 55 59 56 60 58 58

NIET EENS met 'De politieke partijen zijn alleen maar
geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening' 36 48 47 51 54 48 48
NIET EENS met: 'Kamerleden bekommeren zich niet
om de mening van mensen zoals ik' 41 53 56 57 59 56 59

In antwoord op de vraag 'Vindt u dat men in het algemeen de meeste mensen kan vertrouwen ofa

vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met andere mensen?'

Bron: SKON (NKO'72-'98) gewogen resultaten

Overziet men de ontwikkelingen in participatie en vertrouwen in deze paragraaf,
dan kan, ondanks enige twijfels bij de betrouwbaarheid van de databronnen,
worden vastgesteld dat er in ons land minder reden is voor zorg dan in de
Verenigde Staten. Amerikanen participeren minder en ze vertrouwen minder dan
zij ooit deden. Zo zou het sociale vertrouwen in Amerika zijn afgenomen van 58%
in 1960 tot 35% in de jaren negentig (Uslaner 1999). Volgens dezelfde vraag-
stelling steeg het vertrouwen in Nederland van 38% in 1972 naar 55% in 1998. In
die periode is zeker de sociale en waarschijnlijk ook de politieke participatie
toegenomen. Het politieke vertrouwen daalde, maar daar moet gezien de specifieke
meting en de contra-indicaties, niet veel waarde aan worden gehecht. Op politiek
vertrouwen als een variant van institutioneel vertrouwen wordt in paragraaf 5.4
teruggekomen. Eerst wordt in paragraaf 5.3 verder ingegaan op de ontwikkelingen
tussen 1977 en 1998.  

5.3 De samenhang in 1977 en 1998

Samengaan van trends is één ding, het bestaan van relaties ertussen een ander.
Zoals eerder aangeduid, zijn er in de politicologische literatuur verschillende
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causaliteitsketens te vinden. In de inleidende paragraaf zijn drie relaties naar voren
gehaald, waarvan er twee in deze paragraaf aan bod komen, namelijk de effecten
van sociale participatie op sociaal vertrouwen en op politieke participatie.

Tabel 5.3 toont sociaal vertrouwen en politieke participatie als afhankelijken van
sociale participatie. Het betreft drie dichotome metingen zoals weergegeven in de
gearceerde rijen van tabel 5.1 en tabel 5.2. De effecten van sociale participatie zijn
ook weergegeven als relatieve kansenverhoudingen, ongecorrigeerd en gecorrigeerd
voor sekse, leeftijd en relatieve opleidingsniveaus. Naarmate een coëfficiënt groter
dan 1 is, zijn er sterkere positieve effecten van sociale participatie op vertrouwen en
politieke participatie (een coëfficiënt kleiner dan 1, zou duiden op een negatief
effect).

Tabel 5.3 Sociaal vertrouwen en politieke participatie naar sociale participatie, in 1977 en 1998,
bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten [horizontaal gepercenteerd] en relatieve
kansenverhoudigen)

heeft sociaal
vertrouwen participeert politiek

1977 1998 1977 1998
geen sociale participatie 37 51 29  43  
wel sociale participatie 43 57 53  56  

ongecorrigeerde relatieve kansenverhouding 1,3* 1,3* 2,7** 1,7**a

gecorrigeerde relatieve kansenverhouding  1,1 1,1 2,5** 1,6**a b

Significantie: * = p <.05 en ** = p <.01 (tweezijdig). a

Gecorrigeerd is voor effecten van sekse, leeftijd (18-44 jaar/$ 45 jaar) en opleiding (in eenb

opdeling van niveaus in twee zo gelijk mogelijke helften per jaar).

Bron: SKON (NKO'77/'98) gewogen resultaten

Sociale participatie vertoont slechts zeer bescheiden positieve effecten op vertrou-
wen: zowel in 1977 als in 1998 hebben de sociale participanten iets meer vertrou-
wen dan de sociale non-participanten (43% tegen 37% in 1977, 57% tegen 51% in
1998), maar het effect verdwijnt na correctie voor sociaal-demografische verschil-
len. De sociale participatie maakt aanzienlijk meer verschil voor de politieke
participatie.
De politieke participatie is onder de sociale participanten 24 respectievelijk
13 procentpunten hoger dan onder de mensen die geen lid zijn van verenigingen en
maatschappelijke organisaties; de effecten van sociale participatie verdwijnen ook
niet wanneer met sociaal-demografische verschillen rekening wordt gehouden. De
bevinding van beperkte effecten van sociale participatie op sociaal vertrouwen
correspondeert met ander Nederlands onderzoek. Op basis van gegevens uit 1996
signaleert ook De Hart (1999: 231) dat het lidmaatschap van verenigingen en het
doen van vrijwilligerswerk in het algemeen niet gepaard gaat met substantieel meer
vertrouwen in de medemens of in politieke instituties.

Gaat men af op de cijfers voor de hele bevolking, dan zijn er tussen 1977 en 1998
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statistisch significante toenamen geweest in het sociale vertrouwen en de sociale en
politieke participatie. In tabel 5.4 worden de ontwikkelingen nog eens tegen het
licht gehouden en wordt de invloed van de zojuist geïntroduceerde drie sociaal-
demografische standaardkenmerken nagegaan. Naast de gemiddelde effecten van
sekse, leeftijd en relatief opleidingsniveau worden in de onderste drie rijen van de
tabel eventuele veranderingen in de effecten van deze drie sociaal-demografische
kenmerken in 1998 ten opzichte van 1977 gesignaleerd.

Tabel 5.4 Achtergronden en ontwikkelingen in sociaal vertrouwen en sociale en politieke participatie
tussen 1977 en 1998, bevolking van 18 jaar en ouder, gecorrigeerde relatieve kansenverhoudingena

sociaal sociale politieke
 vertrouwen  participatie participatie

hoofdeffecten: 1998 (i.p.v. 1977) 1,6** 1,0 1,4
vrouw (i.p.v. man) 0,7** 0,5** 0,6**
$ 45 jaar (i.p.v. 18-44
jaar) 0,7** 0,8* 1,0
hoger opgeleid (i.p.v.
lager) 1,6** 1,6** 1,6**

interactie-effecten: vrouw in
1998
(i.p.v.
vrouw in
1977) 1,1 1,8** 1,1

$ 45 jaar in 1998 (i.p.v.
ouder in 1977) 1,1 1,2 1,1
hoger opgeleid in 1998
(i.p.v. hoger opgeleid in
1977) 1,3 1,1 1,0

Significantie: * = p <.05 en ** = p <.01 (tweezijdig); gecorrigeerd is voor effecten van de overigea

genoemde kenmerken.

Bron: SKON (NKO'77/'98) gewogen resultaten

In de lijn met veel ander onderzoek neigen lager opgeleiden minder dan hoger
opgeleiden tot sociaal vertrouwen en tot participatie. Vrouwen onderscheiden zich
eveneens door minder vertrouwen en participatie en ook dat verschil wordt vaker
aangetroffen (De Hart 1999: 228, 234). Hier past echter wel de kanttekening dat het
al of niet optreden van sekseverschillen in de participatie nogal gevoelig is voor de
metingen. Afhankelijk van het soort vrijwillige organisaties en de aard van de
politieke activiteiten zijn de verschillen substantieel of verwaarloosbaar. Die
kanttekening geldt ook voor de leeftijdeffecten. In tabel 5.4 is de oudere helft van
de bevolking minder geneigd tot vertrouwen en sociale participatie, maar in ander
onderzoek worden voor vertrouwen geen leeftijdsverschillen aangetroffen en blijkt
er wat de participatie betreft, veelal sprake van een kromlijnig verband, waarbij
mensen in de leeftijd tussen dertig en zestig zich actiever tonen dan jongeren én
ouderen.
Tussen 1977 en 1998 is er een significante toename van sociaal vertrouwen
geweest. Bij de politieke participatie blijkt echter geen sprake meer te zijn van een
significant verschil tussen 1977 en 1998 als rekening wordt gehouden met de
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sociaal-demografische (interactie) effecten. De stijging in sociale participatie blijkt
geheel te herleiden te zijn op de toegenomen participatie van vrouwen. Van de
mannen is in beide jaren twee derde van minstens een organisatie lid, bij de
vrouwen stijgt het aandeel van 47% naar 63%. Nadere analyse leert dat in de
categorieën van tabel 5.1 de inhaalbeweging van vrouwen terug te vinden is bij
vakbonden en beroepsorganisaties - het lidmaatschap bij de vrouwen stijgt van 11%
naar 21%, dat bij de mannen daalt van 42% naar 34% - en bij de overige
organisaties - het lidmaatschapspercentage gaat hier bij de vrouwen van 25 naar
46, bij de mannen van 40 naar 48. De veranderingen bij vakbonden en beroeps-
organisaties zijn plausibel gezien de sterk toegenomen participatie van vrouwen op
de arbeidsmarkt, maar bij de overige organisaties is een probleem dat alleen in
1977 expliciet naar zo'n restcategorie werd gevraagd (zie tabel 5.1). In 1998 zijn
sportclubs en organisaties van huurders en huiseigenaren als zodanig opgevat.
Gegeven de organisaties voorgelegd in 1998 (zie tabel 5.5) komt deze keuze
waarschijnlijk het meest in de buurt van de categorie 'overige organisaties' waaraan
iemand denkt nadat is geïnformeerd naar vakbonden, buurt- en vrouwen-
organisaties, maar natuurlijk is niet uit te sluiten dat de verschuiving in sociale
participatie van de beide seksen tussen 1977 en 1998 ten dele een artefact van de
veranderde vraagstelling is.

5.4 Sociale participatie en institutioneel vertrouwen in 1998 

Het kiezersonderzoek van 1998 biedt extra gegevens over de sociale participatie en
het vertrouwen in het politieke systeem. Deze zijn een nadere analyse waard, ook al
is vergelijking met eerdere jaren niet mogelijk.

Wat de sociale participatie betreft, is in 1998 gevraagd naar het lidmaatschap van
een langere rij organisaties dan in eerdere jaren. Daarbij wordt een onderscheid van
belang tussen secundaire en tertiaire organisaties. Eigenlijk is het beter om te
spreken van groepen dan van organisaties, want er zijn geen primaire organisaties.
Primaire groepen zijn de informele, persoonlijke, 'face-to-face' verbanden van
gezin, buurt, vrienden, kennissenkring en dergelijke. Secundaire groepen zijn
geformaliseerd maar kenmerken zich nog wel door nabijheid en directe contacten
tussen leden. In tertiaire groepen gaat dat element verloren en resteert een band van
individuele leden met de organisatie. 
Zowel in Amerika als in Nederland (SCP 1998: 765) kan een verschuiving worden
gesignaleerd van secundaire organisaties met veelvuldig ledencontact naar tertiaire
organisaties waarin leden slechts gemeenschappelijke interesses of idealen delen of
individuele voordelen aan hun lidmaatschap ontlenen, maar elkaar zelden of nooit
als leden ontmoeten.
Door Putnam en anderen wordt, vaak met verwijzingen naar de beschouwingen van
De Tocqueville over het Amerikaanse verenigingsleven in het begin van de vorige
eeuw, aan secundaire organisaties een bijzondere functie toegekend in de
burgerschapsvorming. Door de directe contacten tussen de leden dragen ze bij aan
de vorming van sociaal vertrouwen en daarmee genereren ze sociaal kapitaal.
Bovendien dragen ze door hun vergaderingen, bestuursfuncties en contacten met de
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publieke sfeer en met autoriteiten bij aan de vorming van politieke participanten
(Verba et al. 1995; § 5.1). Die politiek vormende rol kan enerzijds niet worden
vervuld door informele netwerken, waarin misschien wel veel over politiek wordt
gepraat, maar waarin het ontbreekt aan institutionele relaties met de politieke sfeer
en aan oefening in vaardigheden. Anderzijds kan ze niet worden vervuld door de al
of niet ideële tertiaire organisaties, die als organisatie misschien wel stevige
vertakkingen in de politiek hebben, maar waar dit de individuele leden niet raakt.

Tabel 5.5 biedt in de eerste kolommen een overzicht van het lidmaatschap van
organisaties. Daarbij wordt opnieuw rekening gehouden met het oordeel van de
respondent over de eigen activiteit: naast het percentage (passieve en actieve) leden
in de bevolking is het percentage van de leden weergegeven dat zichzelf als ('zeer'
of 'tamelijk') actief lid betitelt.

Tabel 5.5 Lidmaatschap van organisaties en effecten van lidmaatschap in 1998, bevolking van 18
jaar en ouder (lidmaatschap in procenten en effecten in ongecorrigeerde en gecorrigeerde relatieve
kansenverhoudingen)a

effecten op sociaal effecten op politieke
vertrouwen participatie

leden actieve wel lid/ wel lid/ actief/ wel lid/ wel lid/ actief/
als % leden geen geen passie geen geen passie

van de als % lid lid f lid lid lid f lid
bevol- van de gecorr. gecorr.

king leden
b b

milieu- en natuurbehoud,
zoals Greenpeace,
Natuurmonumenten 30 9 1,9** 1,5** 0,5* 1,8** 1,4** 1,1
verkeer en vervoer, zoals
de ANWB, de ENFB of
de reizigersorganisatie
ROVER 52 3 1,7** 1,4** 0,9 1,7** 1,2* 1,8
vereniging van huurders
of eigenwoningbezitters,
zoals de vereniging
Eigen Huis 18 11 1,5** 1,1 1,1 1,4** 1,1 1,1
derde wereld,
mensenrechten en
vrede, zoals Terre des
Hommes of Amnesty
International 14 21 2,5** 1,9** 1,0 3,0** 2,3** 1,0
vakbond, zoals de FNV
of het CNV, of beroeps-
of standsorganisatie 28 17 1,2* 1,0 1,9* 2,1** 1,7** 2,1**
buurt- of wijkvereniging 16 48 0,9  0,9 1,1 1,2 1,0 2,1**
vrouwenverenigingen of 
-bonden 7 53 0,7  0,8 0,8 1,9** 2,2** 1,3
sportverenigingen 36 76 1,3** 1,1 1,3 1,2 1,0 1,3

Significantie: * = p <.05 en ** = p <.01 (tweezijdig).a

Gecorrigeerd is weer voor de effecten van sekse, leeftijd en opleiding, alsook voor de effectenb

van lidmaatschap van alle andere organisaties.

Bron: SKON (NKO'98) gewogen resultaten
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Het beeld van deze cijfers klopt waarschijnlijk wel met wat men zich voorstelt bij
de onderscheiding tussen secundaire, 'face-to-face' verenigingen en tertiaire,
'service', 'mailing-list' en 'send-a-check' organisaties. Tegenover de kwantitatief
door de ANWB gedomineerde sector verkeer en vervoer met de helft van de
ondervraagden georganiseerd en slechts 3% van de georganiseerden actief, staan de
vrouwenbonden met slechts 7% georganiseerd maar daarvan wel de helft actief.
Gelet op de kwantitatieve patronen zijn secundaire organisaties vooral te vinden
onder de sport-, vrouwen- en buurtverenigingen, en zijn de organisaties in de sfeer
van natuur en milieu, verkeer en vervoer, en huisvesting voornamelijk tertiair.
Sociaal-economische belangenorganisaties en organisaties voor internationale
solidariteit kwalificeren zich waarschijnlijk ook eerder voor de tertiaire dan voor de
secundaire organisaties.    
Overigens zal voor alle sectoren gelden dat de organisatiegraad sterk wordt
overschat, onder andere omdat in de meeste gevallen, en vaak ook terecht, zal
worden gedaan alsof het gaat om lidmaatschap van gezinnen en huishoudens in
plaats van individuen ('ja, wij zijn lid van de vakbond').

In hoeverre zijn er nu aanwijzingen dat sociaal vertrouwen eerder het product is
van secundaire organisaties waarin leden contacten met elkaar onderhouden?
Wordt politieke participatie inderdaad ook vooral door lidmaatschap van die
organisaties gestimuleerd of is hier van groter belang dat de organisaties
doelstellingen hebben die politiek van aard zijn? Daarnaast kan de vraag worden
gesteld in hoeverre er verschillen zijn tussen leden die zichzelf wel en leden die
zichzelf niet als actief aanmerken. Verondersteld mag worden dat de 'actieven' de
veronderstelde zegeningen van secundaire organisaties, zoals de ontwikkeling van
sociaal vertrouwen door frequent contact, eerder ten deel worden dan de
'inactieven'. Onder de kopjes 'effecten op sociaal vertrouwen' en 'effecten op
politieke participatie' wordt in tabel 5.5 informatie geboden om deze vragen te
beantwoorden. 

De resultaten beantwoorden wat het sociale vertrouwen betreft, stellig niet aan de
verwachtingen. Bij de ongecorrigeerde effecten van lidmaatschap zijn het juist twee
van de drie door secundaire organisaties gedomineerde sectoren die geen effect van
lidmaatschap tonen. Leden van vrouwenorganisaties hebben eerder minder dan
meer vertrouwen in de medemens dan de niet-leden, een bevinding die spoort met
die van De Hart (1999: 231). Unieke positieve effecten op vertrouwen doen zich
alleen voor bij het lidmaatschap van organisaties op de terreinen van natuur en
milieu, verkeer en vervoer, en internationale solidariteit. Actieve leden onder-
scheiden zich van passieve leden alleen bij de sociaal-economische belangen-
organisaties en bij de organisaties op het terrein van natuur en milieu, in het laatste
geval merkwaardigerwijs door een geringer vertrouwen. 
Overeenkomstig de bevindingen in tabel 5.3 hebben de lidmaatschappen sterkere
effecten op de politieke participatie dan op het sociale vertrouwen.
Sportverenigingen hebben geen effect en bij de buurt- en wijkverenigingen
onderscheiden alleen de actieve leden zich door frequentere politieke participatie.
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In de andere zes sectoren onderscheiden zich leden van niet-leden door meer
politieke participatie en dat verschil handhaaft zich op een uitzondering na ook na
correctie, dus als uniek effect van het lidmaatschap. Anders dan verwacht is
politieke participatie niet bij uitstek een effect van secundaire organisaties en
waarschijnlijk ook niet van het politieke karakter van de doelstellingen van de
organisatie (waarom zou dan een vrouwenbond wel en een buurtvereniging geen
effect hebben?).
Natuurlijk zijn dit alles slechts ruwe indicaties. Om adequaat iets te kunnen zeggen
over de effecten van lidmaatschap van en geïnvolveerdheid in vrijwillige
organisaties, moet naar afzonderlijke verenigingen, hun activiteiten en de
betrokkenheid van leden gekeken worden. Een belangrijke bevinding van tabel 5.5
is echter wel dat verschillen niet gezocht moeten worden in een tweedeling van
secundaire organisaties met positieve effecten en irrelevante tertiaire organisaties
(vgl. SCP 1998: 772-773).

Het tweede onderwerp van deze paragraaf is een ander soort vertrouwen dan sociaal
vertrouwen, namelijk vertrouwen in instituties. Daarnaar is gevraagd op de
schriftelijke vragenlijst van het kiezersonderzoek van 1998. Van de respondenten
van de tweede mondelinge golf vulde 34% de schriftelijke lijst niet meer in. Van de
resterende 1.201 respondenten zijn alleen de 1.119 respondenten opgenomen die
een oordeel gaven over alle tien instituties waarnaar werd gevraagd. Het is zeker
niet zo dat dit een willekeurige selectie van de mondeling ondervraagden is - in
tabel 5.2 toonde 55% van 1.798 geënquêteerden sociaal vertrouwen, bij de 1.119
(herwogen: 1.066) respondenten is dat 60% - maar er is weinig reden om te
veronderstellen dat de ordening van vertrouwensvoorkeuren en de samenhang
tussen vertrouwen en andere kenmerken daardoor sterk vertekend worden.

Tabel 5.6 toont ten eerste de mate van vertrouwen in diverse instituties. Rechters
genieten het vaakst heel of tamelijk veel vertrouwen van de bevolking, de pers
wordt het minst betrouwbaar geacht van de opgesomde tien instituties. In
bijlage B5.2 worden ter vergelijking internationale cijfers over institutioneel
vertrouwen gepresenteerd. Daar neemt in Nederland de geschreven pers een
middenpositie in tussen zestien andere instituties. Radio en televisie nemen er de
topposities in, gevolgd door de politie, die ook in tabel 5.6 veel vertrouwen geniet.
De rechters van tabel 5.6 keren in de bijlage terug als 'justitie, het Nederlandse
rechtssysteem' en eindigen daar, wellicht door de bureaucratischer formulering,
aanzienlijk lager in de vertrouwenshiërarchie. De bijlage laat ook zien dat het
gemiddelde vertrouwen in instituties hoog is in Nederland (zie verder Dekker
1999a).  

Tabel 5.6 biedt ook enig inzicht in de samenhang van het vertrouwen in
verschillende instituties. Welke instituties hangen sterk samen in de publieke
waardering?; zijn er misschien instituties die het moeten hebben van mensen die
hun vertrouwen onthouden aan de rest? Het laatste blijkt niet op grote schaal het
geval te zijn als men kijkt naar enkele ruwe samenvattingen van de gegevens met
behulp van principale componentenanalyses. Worden de oordelen in één dimensie
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van institutioneel vertrouwen samengevat, dan valt aan de ladingen af te lezen hoe
sterk het vertrouwen in de desbetreffende institutie samenhangt met het vertrouwen
in alle andere instituties. Blijkens het ontbreken van negatieve waarden zijn er geen
instituties waaraan vertrouwen massaal onthouden wordt, als de meeste andere
instituties worden vertrouwd. Wel blijkt het vertrouwen in kerken nagenoeg los te
staan van het vertrouwen in de andere instituties en ook de beoordeling van de pers
staat betrekkelijk op zichzelf.

Tabel 5.6 Vertrouwen in instituties  in 1998, bevolking van 18 jaar en ouder: het bevolkingsaandeela

met 'heel' en 'tamelijk' veel vertrouwen in procenten en gegevens over de samenhang in
waarderingen in factorladingen 

% één dimensie      vijf onafhankelijke dimensies

principale componentenanalyse: ladingen (x 100)b

rechters 68 64 75 26 – 2 – 5 2
politie 66 58 75 5 3 3 8
Tweede Kamer 58 72 70 14 26 – 1 16
de NAVO 48 63 17 71 40 –10 2
leger 40 46 14 78 3 29 2
grote bedrijven 40 50 1 10 79 9 14
de Europese Unie 39 60 21 30 67 –22 – 7
kerken 37 10 2 14 – 1 90 – 7
ambtenaren 34 59 55 –18 47 25 6
pers 30 38 18 2 9 – 7 96
verklaarde variantie (in %) 30 20 14 15 10 10

De vraag op de schriftelijke vragenlijst was: 'Wilt u mij voor elk van de volgende Nederlandsea

(sic) instellingen zeggen of u daar heel veel, tamelijk veel, niet zo veel of helemaal geen
vertrouwen in heeft?' 
Ladingen groter dan 40 zijn gearceerd. Een hoge lading duidt op een sterke samenhang tussenb

vertrouwen in de desbetreffende institutie en het vertrouwen in andere instituties met een hoge
lading in dezelfde kolom.

Bron: SKON (NKO'98) gewogen resultaten

Patronen in de beoordeling komen duidelijk naar voren als de gegevens worden
samengevat in vijf dimensies die onderling niet samenhangen. Pers, kerken,
strijdmacht (leger en NAVO) en economische en bureaucratische machten (grote
bedrijven, Europese Unie) vormen dan aparte dimensies. Rechters, politie, Tweede
Kamer vormen samen ook een dimensie. De gevestigde instellingen van binnen-
landse politiek en openbaar bestuur worden als het ware als één groep beoordeeld.
De ambtenaren hebben blijkbaar iets dubbelzinnigs: het oordeel over hun betrouw-
baarheid hangt zowel met het oordeel over politiek en openbaar bestuur als met dat
over de economische en bureaucratische machten samen.

In tabel 5.7 wordt tot slot voor enkele instituties, die blijkens tabel 5.6 nogal
verschillend worden beoordeeld, nagegaan hoe het vertrouwen samenhangt met het
sociale vertrouwen en met de sociale en politieke participatie, alsmede met de
eerder gebruikte drie sociaal-demografische kenmerken. Sociaal vertrouwen gaat
gepaard met meer vertrouwen in de Tweede Kamer, de kerken en de pers, maar
niet met meer vertrouwen in het leger en grote bedrijven. Sociale participatie heeft
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een positief effect op het vertrouwen in de Tweede Kamer; politieke participatie een
negatief effect op het vertrouwen in het leger. Bij de achtergrondkenmerken blijken
hoger opgeleiden bij drie van de vijf instituties meer geneigd tot vertrouwen. Dat
mannen meer geneigd zijn tot vertrouwen in het leger en grote bedrijven zal even-
min verbazing wekken als de voorkeur van ouderen voor de kerken. Opmerkelijker
is wellicht dat jongeren meer geneigd zijn de Tweede Kamer en grote bedrijven te
vertrouwen.

Tabel 5.7 Achtergronden van vertrouwen in diverse instituties in 1998, bevolking van 18 jaar en
ouder, gecorrigeerde relatieve kansenverhoudingena

Tweede leger grote kerken pers
Kamer bedrijven

sociaal vertrouwen 1,9** 0,9 0,9 1,4** 1,4*
sociale participatie 1,9** 1,0 1,0 1,0 0,9
politieke participatie 0,8 0,7** 0,8 1,0 0,8
vrouw 1,3 0,7** 0,7* 0,9 0,9
$ 45 jaar 0,6** 0,8 0,5** 1,8** 0,8
hoger opgeleid 1,5** 0,9 1,4* 0,9 1,8**

Significantie: * = p <.05 en ** = p <.01 (tweezijdig); gecorrigeerd voor alle overige kenmerken.a

Bron: SKON (NKO'98) gewogen resultaten

Grosso modo toont tabel 5.7 wel de verwachte positieve samenhang tussen sociaal
vertrouwen en institutioneel vertrouwen, maar in vergelijking met de sociaal-demo-
grafische differentiatie in vertrouwen zijn de effecten niet opvallend groot. Het
grootste effect heeft sociaal vertrouwen op vertrouwen in de Tweede Kamer. Ziet
men af van de andere kenmerken in tabel 5.7, dan komt het eenvoudig hier op neer
dat van de mensen met sociaal vertrouwen 66% vertrouwen in het parlement heeft
en van de mensen zonder sociaal vertrouwen 47% (of omgekeerd: van hen die
vertrouwen in het parlement hebben, toont 68% sociaal vertrouwen, van hen die
geen vertrouwen in het parlement hebben, 49%). Vergelijkbare verschillen
rapporteert De Hart (1999: 232-233) op basis van antwoorden op dezelfde vraag
naar sociaal vertrouwen en oordelen over de betrouwbaarheid van de overheid als
bron van informatie over belangrijke maatschappelijke kwesties in een enquête uit
1996: de overheid wordt vertrouwd door 47% van de mensen met sociaal
vertrouwen en door 30% van de mensen zonder sociaal vertrouwen (omgekeerd:
van degenen die vertrouwen stellen in de overheid als informatiebron, toont 73%
ook sociaal vertrouwen, van degene die de overheid niet vertrouwen, 56% ).

Zoals gezegd in de inleiding heeft de positieve relatie tussen sociaal en politiek
vertrouwen in Amerika wel aanleiding gegeven om te filosoferen over de
mogelijkheden om door versterking van het politieke vertrouwen ook het
vertrouwen tussen burgers onderling te versterken (Levi 1998). Fundering van een
dergelijk project vergt echter veel meer dan een positief statistisch verband.

5.5 Tot besluit
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In dit hoofdstuk is met gegevens uit enquêtes ingegaan op ontwikkelingen en
achtergronden van participatie en vertrouwen. Relaties tussen verschillende vormen
van participatie en vertrouwen zijn vooral in Amerika gelegd naar aanleiding van
de signalering van neergaande trends in vrijwillige participatie en vertrouwen in
uiteenlopende levenssferen. Bij elkaar genomen werden deze trends geïnterpreteerd
als een verontrustende erosie van het sociale kapitaal in de Amerikaanse samen-
leving.
De belangrijkste bevinding van dit hoofdstuk is dat in Nederland helemaal geen
sprake is van een algehele neergang op de indicatoren van participatie en vertrou-
wen. De sociale participatie en het sociale vertrouwen stijgen en waarschijnlijk is
ook de deelname aan de politiek thans groter dan in de jaren zeventig. Over het
politieke vertrouwen is bij gebrek aan overtuigende indicatoren weinig te zeggen.
Analyses in andere West-Europese landen laten eveneens ontwikkelingen zien die
afwijken van de Amerikaanse trends. Newton (1999) treft in Eurobarometer- en
European values-data internationaal per saldo meer stijgers dan dalers in het
sociale vertrouwen aan. Bij het politieke vertrouwen is de algemene tendens
neerwaarts, maar er zijn uitzonderingen en de dalingen zijn ook niet continu. Er
zijn fasen van soms sterke daling, maar ook perioden van stabilisering en herstel.
Putnam (1996) stelt dat tendenties van erosie van gemeenschapsbindingen en
staatsburgerlijk engagement in Europa waarschijnlijk meer dan in Amerika zijn
gecompenseerd door groei van het vrijwilligerswerk, nieuwe sociale bewegingen en
burgerinitiatieven. In een door hem nog uit te geven boek over ontwikkelingen in
het sociale kapitaal wereldwijd zal ongetwijfeld ook een grote diversiteit van trends
en patronen naar voren komen. Zo toont een conceptbijdrage van Hall (1998) voor
Groot-Brittannië tegenover dalingen in het sociale en politieke vertrouwen, groei en
stabiliteit in de participatie. Aannemelijk is dat politiek wantrouwen in dit land ook
een voedingsbodem was voor nieuwe vormen van politiek engagement.   
Dat laatste punt is van algemener belang. Er blijkt vaak geen sprake te zijn van een
sterk samenhangend conglomeraat van kenmerken van sociaal kapitaal. Relaties
tussen vertrouwen en participatie in dit hoofdstuk waren vaak niet sterk en ook in
internationaal onderzoek blijven de statistische relaties vaak ver achter bij wat de
filosofische en politieke beschouwingen over sociaal kapitaal doen vermoeden.
Relaties tussen sociaal vertrouwen en politiek gedrag zijn zwak (Newton 1999),
relaties tussen sociale en politieke participatie zijn sterk afhankelijk van het soort
lidmaatschappen en activiteiten en verschillen tussen landen (Dekker et al. 1997),
en de interne relaties in het socialekapitaalcomplex staan doorgaans in de schaduw
van andere verbanden. Zo wordt sociale participatie waarschijnlijk sterker bepaald
door levensfasen en privé-omstandigheden, sociaal vertrouwen en politieke
participatie meer door opleiding en andere hulpbronnen, en politiek vertrouwen
meer door waarden en politieke ervaringen. 

Afgaande op globale trends en statistische samenhangen tussen eenvoudige
indicatoren is er in Nederland weinig aan de hand; er is geen reden om zich door
de Amerikaanse zorgen over neergaande ontwikkelingen in participatie en
vertrouwen te laten leiden, laat staan door het beeld van elkaar versterkende en
steeds verder uitbreidende processen van groeiend wantrouwen, toenemende
onverschilligheid, desengagement en privatisering in alle maatschappelijke sferen,
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van burencontact tot Binnenhof. Dat is immers het schrikbeeld van een omkering
van de opwaartse spiraalbeweging - Putnam (1995) spreekt over ' virtuous circles’ -
waarin vertrouwen en engagement het sociale kapitaal genereren.

Natuurlijk is er reden voor twijfel. Op goede gronden kan men de kwaliteit van het
datamateriaal in dit hoofdstuk ter discussie stellen. De indicatoren zijn zwak - is de
meting van politieke participatie met 'ooit' verrichte activiteiten niet erg inflatoir,
zo ook de meting van sociale participatie met lidmaatschappen, om van de meting
van sociaal vertrouwen met een enkele ja/nee vraag maar te zwijgen? - en de
oprechtheid en representativiteit van de ondervraagden zijn onzeker. Ter
verdediging kan worden aangevoerd dat elders de surveyindicatoren niet beter zijn
en dat met anders geaarde indicatoren waarschijnlijk dezelfde conclusies kunnen
worden bereikt. Zo wijzen institutionele cijfers over lidmaatschappen van ideële
organisaties en de opbrengsten van geldinzamelingen voor goede doelen ook eerder
op een stijging dan een daling van het sociale en politieke engagement in
Nederland (SCP 1998: 757-765). 

De discussie over de resultaten van bevolkingsenquêtes over dit onderwerp is al
enige tijd gaande in ons land en heeft inmiddels iets ritueels. Tegenover pessimis-
tische politici, journalisten en andere kenners van het ware leven, die de neergang
van de sociale en politieke betrokkenheid met eigen ogen hebben aanschouwd en
'voor de hand liggende' verklaringen hebben voor misleidende surveyuitkomsten,
staan relativerende en bij vlagen zelfs optimistische surveyonderzoekers die hun
critici gemakkelijk 'gebrek aan bewijs' kunnen verwijten en hun cijfers met enige
speculaties best aannemelijk kunnen maken (zie Aarts en Van der Kolk 1999; SCP
1996: 552-555; SCP 1998: 770-773). Inhoudelijk lijken de argumenten wat langs
elkaar heen te gaan: de pessimisten maken zich zorgen over de vitaliteit van door
vrijwilligheid gedragen sociale verbanden en democratische instituties en de
optimisten tonen aan dat de burgers toch nog steeds van goede wille zijn en uit
zichzelf mooie dingen doen.   
Onbesproken blijft zo wat nu echt een probleem zou kunnen zijn of op zijn minst
een immens risico voor de toekomst is, namelijk een groeiende kloof tussen de
verspreide welwillende en actieve burgers enerzijds en anderzijds de politiek in de
zin van pogingen tot integrale afweging en besluitvorming om tot een gezag-
hebbende toedeling van waarden in de hele maatschappij te komen.

Om over de verbindingen tussen individueel burgerschap en politiek meer te
zeggen, is meer onderzoek nodig naar wat er binnen en tussen de vrijwillige
verbanden van de Nederlandse civil society gebeurt. Met een eenvoudige tegen-
stelling van secundaire en tertiaire organisaties komt men er niet, zo veel zal in de
vorige paragraaf duidelijk zijn geworden. Met de analyse van individuele opvat-
tingen en gedragingen komt men er sowieso niet. Terecht wijzen Foley en Edwards
(1998) in een overzicht van onderzoek naar sociaal kapitaal op de ironie dat het
begrip wordt gebruikt om de bijzonderheid van sociale netwerken aan de orde te
stellen, om vervolgens - dit verwijt geldt meer voor politicologen dan sociologen -
juist gegeneraliseerd sociaal vertrouwen als een 'fully portable resource' tot kern-
variabele in het empirische onderzoek te verheffen. Er is alle reden om te pleiten
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voor meer onderzoek naar de specifieke hulpbronnen, het bijzondere vertrouwen en
de sociale normen en politieke aspiraties die zich eventueel ontwikkelen in afzon-
derlijke vrijwillige organisaties en verbanden.

In afwachting van dergelijk onderzoek zij gewezen op enkele interessante bevin-
dingen in, alweer, Amerikaans onderzoek naar ontwikkelingen in participatie en
burgerschapsidealen.  

Diverse auteurs signaleren betekenisvolle uitzonderingen op het patroon dat hoort
bij een positief statistisch verband tussen sociale en politieke participatie. Sociale
participatie in alleszins geëngageerde en altruïstische varianten lijkt steeds meer
een alternatief te worden voor politieke participatie.
Galston en Levine (1997) stellen dat er met name bij jongeren een trend is in het
engagement, weg van de politiek naar de 'voluntary sector'. Sociale participatie in
kleine verbanden is voor deze jongeren geen broedplaats voor politieke betrokken-
heid in breder verband meer, zoals De Tocqueville nog waarnam, maar eerder een
vluchtplaats voor de politiek.
Eliasoph (1998) biedt fraaie 'case studies' van groepen vrijwilligers die zich vol
overgave inzetten voor anderen en de maatschappij en zich daarbij in alle bochten
wringen om de politiek te vermijden: hun werk is niet politiek, ze willen geen
politieke discussies en ze willen zo min mogelijk contact met 'de politiek'.
Wuthnow (1998) schetst op basis van literatuur en interviews verschuivingen in het
burgerschapsideaal van de jaren vijftig tot in de jaren negentig. In de jaren vijftig
en zestig ziet hij drie hoofdfiguren: de 'organization man', de bijbehorende 'club
woman' en de 'good neighbour'. De eerste is een 'middle-class' lid van een service-
club, goed geïntegreerd in zijn woonplaats, sociaal betrokken en geacht en op die
basis actief in de lokale politiek. Zijn vrouw is niet minder dienstverlenend voor de
plaatselijke gemeenschap, zij het eerder praktisch en privé dan politiek. Beiden zijn
vooral lid van een vereniging en gezelligheid en vrijwillige dienstverlening zijn
daarin nauw verweven. De 'good neighbor' is een beperkter maar daarom ook voor
iedereen te bereiken ideaal van fatsoenlijke, voorspelbare en behulpzame mede-
burgers. Na een periode waarin de 'politician' en de 'activist' de heldenrollen
mochten vervullen, zijn er in de jaren tachtig en negentig weer drie hoofdfiguren:
de 'non-profit professional', de 'volunteer' en de 'soul mate'. De professional is de
opvolger van de organisatieman en de activist. Hij of zij richt zich op maatschap-
pelijke noden en de behartiging van specifieke plaatselijke belangen, maar doet dat
als werknemer en niet als lid van een vrijwillige organisatie. Het gaat om effecti-
viteit, niet om gezelligheid. De 'volunteer' is de onbetaalde partner van de
professional en volgt vooral de club-vrouw op. De vrijwilliger is niet meer het
actieve verenigingslid, maar iemand die om uiteenlopende redenen bereid is om
iets te doen voor de eigen groep of buurt of voor minder-bedeelden elders. De 'soul
mate' ten slotte volgt de goede buurman op in een samenleving waarin buurten
heterogeen en burencontacten vluchtiger zijn geworden. 'Soul mates' zijn leden van
zelfgekozen gemeenschappen zoals zelfhulpgroepen en gespecialiseerd in emotio-
nele bevrediging. De verschuivingen die Wuthnow schetst zijn meer in het
algemeen processen van specialisatie en fragmentatie. Daarbij bevrijdt het burger-
schap zich van paternalisme en bekrompenheid en ontstaat er meer ruimte om op



191

basis van individuele voorkeuren goed te doen, maar de vrijwillige bemoeienis met
het grotere geheel verdwijnt ook en stellig is de betekenis van politieke participatie
in de burgerschapsideaal afgenomen. Contacten met politiek horen waarschijnlijk
bij het werk van de non-profit professional. "Hoe belangrijk politiek wordt geacht,
verschilt aanzienlijk van plaats tot plaats. Maar er is een impliciete overeenstem-
ming dat actief burgerschap en politiek twee heel verschillende dingen zijn.
Ondanks het voortbestaan van statistische relaties tussen participatie in plaatselijke
organisaties en het gaan stemmen, hechten mensen aan een scherp onderscheid
tussen beide begrippen. Het is mogelijk dat mensen die weinig in hun gemeenschap
doen, geloven dat politici kunnen worden vertrouwd en het werk voor hun zullen
doen. En het is evengoed mogelijk dat mensen die zeer actief zijn zeggen dat
politiek een smerig bedrijf is dat hen koud laat." (Wuthnow 1998: 57).
Voor Wuthnow is het probleem van de huidige Amerikaanse civil society niet een
morele malaisestemming of een gebrek aan goede bedoelingen bij de bevolking. Het
probleem ligt in de grotere veranderlijkheid van werk- en woonomstandigheden,
het vluchtiger worden van maatschappelijke relaties, c.q. de groei van 'poreuze
instituties'. De burgers ontwikkelen ook in de 'loose connections' van het moderne
leven nog steeds vrijwillig engagement en vertrouwensrelaties, maar die zijn wel
kwetsbaar geworden en de grotere maatschappelijke verbanden en de politiek
blijven gemakkelijk buiten beschouwing.
Wat de laatste zorg betreft, zij tot slot gewezen op de optimistischer beschouwing
van Schudson (1998) over de ontwikkeling van het ideaal en de praktijk van 'the
good citizen'. Met name ook tegen de sombere schets van Putnam en anderen van
de neergang van het verenigingsleven en de politieke participatie wijst hij op
positieve ontwikkelingen in de informele verbanden en de arbeidswereld. Staats-
burgerlijk engagement strekt zich in die sferen als daar rechten omstreden zijn,
discriminatie aan de orde wordt gesteld of mensen zich opwerpen voor natuur- en
milieubelangen. Het kan zo zijn dat daarbij de rol van de burger als amateur-
politicus in de verdrukking is gekomen, maar wordt het dan geen tijd om die rol
wat minder belastend te maken? 

Ook deze beschouwingen over de Amerikaanse burgermaatschappij zullen slechts
beperkt relevant zijn voor de ontwikkelingen in Nederland. De bevinding dat er
nog steeds veel vrijwillige participatie is, maar dat deze vluchtiger en gefragmen-
teerder wordt met een tendens de politiek te vermijden, is waarschijnlijk ook voor
ons land een goed uitgangspunt. In plaats van sombere beschouwingen en lucht-
hartige relativeringen over de hoeveelheid participatie is er behoefte aan meer
reflectie op institutionele arrangementen die zorgen voor verbanden tussen de
vrijwillige verbanden en voor mogelijkheden om grootschalige collectieve vraag-
stukken aan te pakken. Belangrijke, zij het geenszins nieuwe onderwerpen in dit
verband zijn de (re)vitalisering van politieke partijen als verenigingen met een
belangrijke integratiefunctie en de mogelijkheden van decentralisatie en delegatie
van publieke bevoegdheden naar niveaus waarop participerende burgers geïnteres-
seerd en georganiseerd zijn (zie ook Putnam 1996). De thematische beperking van
de politieke participatie - in paragraaf 1.5 werd dit een voordeel van het referen-
dum als staatkundige vernieuwing genoemd - zou ook een uitgangspunt voor
institutionele innovaties kunnen zijn. Eenvoudiger zal een versterking van de
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vrijwillige factor in de politieke democratie er niet op worden als men uitgaat van
een verder neergaande trend in de electorale participatie, een sterker antipolitiek
sentiment in de sociale participatie en ook het ongrijpbaarder worden voor de
burger van bestuurlijke verantwoordelijkheden door onder andere de Europese
eenwording, verzelfstandiging en privatisering.
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Bijlage bij hoofdstuk 5

B5.1 Representativiteit van de Nationale kiezersonderzoeken

Anders dan elders in deze publicatie (in § 1.4 waar gegevens uit de NKO's naast
die van Culturele veranderingen in Nederland staan) en anders dan tot nu toe
gebruikelijk was in SCP-publicaties, vindt in dit hoofdstuk een vrij sterke
herweging van de resultaten plaats. Door aan de respondenten van het onderzoek
een verschillend gewicht toe te kennen, wordt geprobeerd de representativiteit van
de bevindingen te vergroten. Blijken er in het onderzoeksbestand bijvoorbeeld te
veel vrouwen en te weinig mannen te zitten, dan laat men in de analyse vervolgens
de mannen wat zwaarder meetellen dan de vrouwen zodat de beide seksen alsnog
overeenkomstig hun feitelijke verhoudingen de enquête-uitslagen bepalen.
Herweging gebeurt nu niet alleen op demografische kenmerken, maar ook - en voor
de bevindingen op het vlak van maatschappelijke en politieke betrokkenheid is dat
veel belangrijker - op stemgedrag. Het stemgedrag dat in de golf enquêtes van na de
verkiezingen wordt gerapporteerd, wordt als het ware in overeenstemming gebracht
met de werkelijke verkiezingsuitkomsten. De verhoudingen van de gerapporteerde
en feitelijke partijkeuzen komen doorgaans aardig overeen, correctie behoeft vooral
de opkomst. Afgaande op de rapportage van de ondervraagden van de enquêtegolf
van na de verkiezingen zou in 1998 rond de 91% van de kiesgerechtigden hebben
gestemd; in werkelijkheid was het 73%. Dit verschil kan diverse oorzaken hebben
(zie ook § 1.3 in hoofdstuk 1): er zijn niet-stemmers die zeggen dat ze wel hebben
gestemd omdat ze denken dat dit de fatsoensnorm is (sociale wenselijkheid), onder
de geënquêteerden zijn werkelijk meer stemmers omdat door de eerste golf
enquêtes de belangstelling voor de verkiezingen is gewekt (Hawthorne-effecten), of
er waren bij voorbaat al meer stemmers onder de geënquêteerden omdat niet-
stemmers minder vaak wilden meewerken aan het onderzoek (selectieve non-
response). De laatste verklaring is waarschijnlijk de belangrijkste. De
veronderstelling dat politiek niet-betrokkenen minder geneigd zijn tot deelname
aan politieke enquêtes, heeft de afgelopen jaren in ieder geval aanleiding gegeven
tot discussies over de kwaliteit van het kiezersonderzoek (Visscher 1995; SCP
1996: 535-537; Köbben en Tromp 1999: 38-48).
Door herweging tellen de antwoorden van de niet-stemmers in het kiezers-
onderzoek nu zwaar mee in de resultaten. Voorzover de derde verklaring voor de
overschatting van de opkomst juist is, kan dit een goede compensatie zijn voor de
geringere kans van deelname door politiek, minder-betrokkenen. De herweging is
echter niet zonder risico's. Mensen die niet gaan stemmen, maar zich wel
uitgebreid tweemaal laten enquêteren over politiek, zijn niet vanzelfsprekend
representatief voor mensen die uit politieke desinteresse verkiezingen én
kiezersonderzoeken aan zich voorbij laten gaan. Daarom is tot nu toe in SCP-
publicaties bij de rapportage van NKO-gegevens altijd de voorkeur gegeven aan
ongewogen resultaten met de nadrukkelijke kanttekening dat er hoogstwaar-
schijnlijk sprake is van een oververtegenwoordiging van politiek betrokkenen en
met de verwachting dat ondanks die vertekening in de tijd de trends wel zichtbaar
blijven. Gezien de ondanks stimuleringsmaatregelen opnieuw lage response in
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1998 (49,9%) en de enorme kloof tussen werkelijke en gerapporteerde opkomst in
dat jaar (18 procentpunten), wordt nu toch maar van deze lijn afgestapt en in
navolging van anderen (Schmeets en Molin 1990; Thomassen et al. 1999) gekozen
voor herweging.

Er is in dit hoofdstuk vooral gebruikgemaakt van het kiezersonderzoek van 1998.
De gegevens van het NKO'98 zijn verzameld en toegankelijk gemaakt onder
leiding van Kees Aarts en Henk van der Kolk (Universiteit Twente) namens de
Stichting Kiezeronderzoek Nederland (SKON). Ze zijn beschikbaar voor andere
onderzoekers bij het Steinmetz Archief/NIWI (onderzoek P1414).
Daar (http://www.niwi.knaw.nl) en op de website van SKON
(http://www.bsk.utwente.nl/skon) is ook informatie te vinden over de andere
onderzoeken.



195

B5.2 Institutioneel vertrouwen in West-Europa

Tabel B5.1 bevat een bewerking van de antwoorden die in Eurobarometer 48.0 in
de herfst van 1997 werden gegeven op de vraag: 'Ik wil u nu een vraag stellen over
het vertrouwen dat u heeft in bepaalde instellingen. Zegt u mij voor elk van de
volgende instellingen of u er eerder wel vertrouwen of eerder geen vertrouwen in
heeft.' Er werden zeventien instituties opgesomd. In tabel B5.1 zijn ze in volgorde
gezet van het vertrouwen in Nederland. Naast ons land (NL) staan Groot-Brittannië
(GB), Denemarken (DK), Duitsland (D), België (B), Frankrijk (F) en Italië (I).

Tabel B5.1 Vertrouwen in instituties in 1997: 'eerder wel vertrouwen' in procenten van de bevolking
van 18 jaar en ouder in zeven landena

NL GB DK D B F I
de radio 79 70 79 64 72 62 51
de televisie 74 67 69 61 71 45 43
de politie 70 72 90 70 30 50 59
liefdadigheidsinstellingen 69 69 60 50 34 43 62
de (nationale) regering 68 49 54 31 16 38 29
het (nationale) parlement 66 51 62 39 22 38 31
niet-overheidsinstellingen 65 36 33 37 41 47 45
de vakbonden 64 38 52 42 37 37 31
de geschreven pers 62 15 46 44 63 52 36
de Verenigde Naties 60 53 71 42 33 44 56
overheidsinstellingen 59 51 59 40 29 47 26
grote ondernemingen 55 33 57 28 31 45 41
justitie, (nationale) rechtssysteem 54 50 73 54 15 36 32
het leger 54 80 75 65 35 54 58
de kerk 44 56 79 51 30 36 56
politieke partijen 41 19 32 14 10 12 14
de Europese Unie 37 26 38 32 30 45 53
gemiddeld 60 49 61 4535 43 43

Vermeld zijn percentages 'eerder wel vertrouwen' van alle respondenten die over minstens twaalfa

instituties een uitspraak deden. Maximaal vijf 'weet niet'-antwoorden worden gelijkgesteld aan het
antwoord 'eerder geen vertrouwen' .

Bron: EC, Eurobarometer 48.0 (oktober-november 1997) (gewogen resultaten)

Als meest frequent vertrouwde instelling concurreren radio, leger, politie en
charitatieve instellingen. In Nederland vormen radio en televisie de top; die
springen er in België nog veel nadrukkelijker uit en daar zou de geschreven pers de
derde plaats innemen. De verschillen zijn soms aanzienlijk. Denemarken en
Nederland zijn beide 'high-trust' landen, maar in Denemarken scoren kerk, leger,
justitie en politie aanzienlijk hoger dan in Nederland, waar niet-overheidsinstel-
lingen, regering en vakbonden het relatief goed doen. Over de geringe betrouw-
baarheid van politieke partijen bestaat wel grote overeenstemming. Met een
landengemiddelde van 20% vertrouwen staan ze op afstand onderaan en alleen in
Nederland en Groot-Brittannië sluiten ze niet de rij dankzij respectievelijk de
Europese Unie en de geschreven pers (oftewel tabloids?). In België springen
regering, politie en justitie er internationaal uit door een laag vertrouwen, onge-
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twijfeld ten gevolge van de schandalen waar het land door werd geplaagd in de
jaren voorafgaande aan de enquête.
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• Het aantal Halt-afdoeningen (alternatieve straf voor minderjarigen zonder
tussenkomst van de rechter) is in de periode 1990-1996 gestegen van 6.500
tot 21.400 en het aantal door de rechter opgelegde taakstraffen van 4.200 tot
13.000. Deze straffen komen steeds vaker in de plaats van zowel de
(on)voorwaardelijke (korte) vrijheidsstraf als de geldboete.

• Taakstraffen hebben een bescheiden invloed op de recidive; deze is zowel
voor de traditionele straf als de taakstraf ongeveer 80%. 

• Een meerderheid van de bevolking is voorstander van taakstraffen voor
misdrijven als vandalisme en inbraak; in geval van mishandeling geeft
hieraan slechts een kwart steun en bij aanranding zo'n 10%. 

• Een tekort aan celruimte of geschikt personeel wordt maar door weinigen
(10%) als een overweging gezien die mag meespelen bij het opleggen van
taakstraffen.

• Er lijkt een toenemende discrepantie te ontstaan tussen de terughoudende
opstelling van het publiek ten opzichte van taakstraffen en de feitelijke
ontwikkeling ervan.

6  DE GRENZEN VAN DE TAAKSTRAF

6.1 Doelstelling en inhoud van taakstraf

In juli 1998 is het conceptwetsvoorstel Taakstraffen bij de Tweede Kamer
ingediend (TK 1997/1998). In het nieuwe wetsvoorstel wordt de taakstraf een
hoofdstraf die kan bestaan uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie van een
werk- en leerstraf. Het aantal uren taakstraf dat de rechter kan opleggen, wordt in
het voorstel uitgebreid. Een combinatie van een werk- en leerstraf of uitsluitend een
leerstraf zal kunnen uitkomen op 480 uur; voorheen was de maximale duur
240 uur. De werkstraf of het gedeelte van de werkstraf binnen de taakstraf behoudt
in het wetsontwerp een duur van ten hoogste 240 uur. De langere taakstraf moet
een alternatief bieden voor vrijheidsstraffen tot en met één jaar.  De rechter kan een1

taakstraf opleggen voor misdrijven waarop een gevangenisstraf of een geldboete
staat en voor overtredingen waarop hechtenis staat. In het vonnis wordt bepaald of
de taakstraf bestaat uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie, en wordt het
aantal uren van de straf vastgesteld.  Nieuw in het voorstel is tevens dat het2

openbaar ministerie een taakstraf tot 120 uur als transactie kan aanbieden. Indien
de verdachte met het transactievoorstel instemt, wordt de zaak zonder tussenkomst
van de rechter afgedaan.
Aan de inhoud van de leerstraf is een aantal voorwaarden gesteld. De leerstraf moet
duidelijk omschreven zijn naar doel, doelgroep en onderdelen en activiteiten
waaruit de straf bestaat. Dit geldt ook voor de tijdsinvestering en het aantal uren
per week dat aan de straf moet worden besteed. De leerstraf dient aandacht te geven
aan het gepleegde delict en de gevolgen die er voor het slachtoffer uit kunnen
voortvloeien. Bovendien moet vooraf - op grond van onderzoek - kunnen worden
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verwacht dat de leerstraf gunstig zal uitwerken. Daarbij wordt gedacht aan een
vermindering van recidive, een verbetering van vaardigheden of een andere
positieve verandering in het gedrag van de dader.

De alternatieve straffen, zoals taakstraffen voor 1993 werden genoemd, zijn vooral
voortgekomen uit de wens het strafrecht humaner te maken. Voor de dader is het
voordeel dat hij in de samenleving kan blijven functioneren waardoor sociale
contacten, werk en woning behouden blijven. Daarbij komen de werkzaamheden
aan de samenleving ten goede en wordt (een deel van) de schade vergoed. 
In de loop van de tijd hebben daarnaast twee andersoortige voordelen een groter
accent gekregen: de vermindering van de druk op de celcapaciteit en het financiële
voordeel van de taakstraf.  3

De beleidsnota Taakstraffen: Voor straf werken en leren (TK 1995/1996b) ziet de
capaciteitsproblematiek zelfs als de belangrijkste factor achter het succes van de
taakstraf. 
De doelstelling is het aantal taakstraffen in de komende jaren sterk te doen toene-
men. De taakstraf zou een deel van de detentieplaatsen moeten gaan vervangen
(TK 1995/1996a). In interdepartementaal beleidsonderzoek dat de mogelijkheden
voor een ruimere toepassing van taakstraffen en van penitentiaire programma's4

inventariseerde, werd berekend dat ongeveer 1.000 detentieplaatsen door taakstraf-
fen en penitentiaire programma's te vervangen zijn (Interdepartementaal beleids-
onderzoek 1997). Een deel van de voorstellen voor penitentiaire programma's was
verstrekkend.  Deze zijn door het kabinet niet overgenomen, omdat ze de doel-5

stelling van de vrijheidsstraf te veel zouden aantasten.

Deze bijdrage gaat nader in op een aantal aspecten van de taakstraf. Allereerst
komt de ontwikkeling van de taakstraf aan de orde en de plaats die deze in de loop
van de tijd in de vervolging van delicten heeft gekregen. Vervolgens wordt aan de
hand van bestaand onderzoek geschetst wie een taakstraf krijgt opgelegd, het soort
strafzaken waarvoor dit het geval is, en de activiteiten waaruit de straf bestaat.
Daaropvolgend wordt ingegaan op de publieke opinie over het straffen en speciaal
over de taakstraf. De slotparagraaf bevat enkele beleidsrelevante conclusies.

6.2 De taakstraf in ontwikkeling 

De taakstraf heeft als dienstverlening en alternatieve straf al enige geschiedenis. In
de jaren tachtig is een begin gemaakt met het experimenteel toepassen van alterna-
tieve straffen. De taakstraf die daarop volgde, heeft een sterke groei doorgemaakt
(tabel 6.1).
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Tabel 6.1 Toepassing van taakstraffen, bij minder- en meerderjarige verdachten , 1983-1997 (ina

absolute aantallen)
1983 1985 1990 1995 1996 1997

minderjarigen 304 872 2.666 4.408 6.452 7.915 b

meerderjarigen 1.668 2.814 6.626 13.126 15.589 16.066c d

Het aantal taakstraffen toegepast bij minderjarigen is vanaf 1996 niet geheel vergelijkbaar meta

vorige jaren in verband met een andere berekeningswijze.
Toegepast door kinderbescherming.b

Toegepast door Reclassering. c

Voorlopig cijfer.d

Bron: Justitie (1993-1998a en b)

Voor strafrechtelijk minderjarigen lagen de experimenten met alternatieve sancties
in het verlengde van het advies van de commissie-Anneveldt (1982), dat een
modernisering van het jeugdstrafrecht beoogde. In 1983 werden 304 alternatieve
sancties aan jeugdigen opgelegd, waaronder 298 werkstraffen en 6 leerstraffen. In
1995 was dit opgelopen tot 4.408 taakstraffen, waarvan circa een derde uit leer- of
combinatiestraffen. Het aandeel van de taakstraffen in het geheel van strafafdoenin-
gen voor minderjarigen was gegroeid tot meer dan 60%.  Uit onderzoek naar de6

toepassing van alternatieve sancties voor jeugdigen, werd duidelijk dat slechts een
minderheid (ongeveer eenderde) van deze taakstraffen in plaats van een vrijheids-
straf kwam (Van der Laan 1991). Bij minderjarigen was dit ook niet zoals bij
volwassenen een vereiste. 
In het nieuwe jeugdstrafrecht dat in 1995 in werking trad, hebben de werk- en de
leerstaf voor jeugdigen een wettelijke basis gekregen. Vooral de leerstraffen die
daders op hun gedrag en op de gevolgen van het misdrijf voor het slachtoffer
aanspreken, worden pedagogische effecten toebedacht.

Voor volwassenen is, na een periode van experimenteren, dienstverlening in 1989
in het Wetboek van strafrecht opgenomen. Dienstverlening of "onbetaalde arbeid
ten algemenen nutte", beoogde een alternatief te zijn voor een vrijheidsstraf met
een onvoorwaardelijk deel van ten hoogste zes maanden. 
De werkstraf omvat het verrichten van maatschappelijk nuttig, onbetaald werk in
niet-commerciële instellingen, zoals ziekenhuizen, kinderboerderijen, gemeente-
werken. Daarnaast ontstond, vergelijkbaar met de leerstraf voor jeugdigen, maar
nog zonder wettelijke basis, voor (jong)volwassenen een aantal experimentele
projecten, zoals de alcohol-verkeercursus, het dagtrainingscentrum, het incest-
daderproject en de socialevaardigheidstraining. 
De uitvoering van taakstraffen voor minderjarigen is opgedragen aan de Raad voor
de Kinderbescherming. Voor (jong)volwassenen berust de uitvoering bij de reclas-
sering. Deze instanties oefenen ook het toezicht uit en de controle op de aanwezig-
heid, de inzet en het resultaat.7

In tabel 6.2 is de cijfermatige ontwikkeling van de taakstraf geplaatst tegen de
achtergrond van de ontwikkeling van de criminaliteit en van gegevens over opspo-
ring en vervolging in de periode 1980-1996.8



202

In het overzicht valt een aantal zaken op. Ten eerste is er de (bekende) groei van de
geregistreerde criminaliteit tot 1994, waarna gedurende twee jaar, 1995 en 1996,
een daling optrad. Deze daling leidde er opvallend genoeg niet toe dat het aantal
verdachten terugliep. Dit aantal groeide in 1995 en 1996 nog met zo'n 4.000 en
7.000 personen. Voorts blijkt dat het aantal Halt-afdoeningen in korte tijd een
spectaculaire groei onderging. Het steeg van 6.456 naar 21.412 afdoeningen. Een
Halt-afdoening is een alternatieve afhandeling (bv. herstel van schade) voor kleine
criminaliteit van jeugdigen.  Het is niet een justitiële afdoening van de rechter of9

het openbaar ministerie, maar een prejustitiële afhandeling: de politie verwijst de
desbetreffende jongere naar een Halt-bureau.

Tabel 6.2 Misdrijven opgemaakte processen verbaal, verdachten, Halt-afdoeningen, en straffen
door de rechter opgelegd, 1980-1996 (aantallen en index)

1980 1985 1990 1994 1995 1996 100)

index 1996
(1990 =

misdrijven (x 1.000) 706 1.094 1.150 1.305 1.223 1.183 103
verdachten (x 1.000) 210 266 245 243 247 254 104
Halt-afdoeningen (x 100) 65 143 172 214 535
 

straffen rechtbanken (x 100) 
totaal hoofdstraffen wv. 1.012 960 1.022 1.094 1.116 116

geheel of gedeeltelijk
onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf 190 191 248 273 277 145
geheel of gedeeltelijk
onvoorwaardelijke geldboete 539 476 455 466 468 98
dienstverlening/taakstraf 10 42 88 113 130 310

Bron: CBS (Politiestatistiek, Statistiek jaarboek, diverse jaren); Justitie (1997 en 1998) 

Bij een succesvol verloop van de afdoening wordt afgezien van toezending van het
opgemaakte proces-verbaal aan de officier van justitie en krijgt de zaak geen verder
vervolg.
Het openbaar ministerie doet een deel van de zaken zelfstandig af door verdachten
een schikkingsvoorstel aan te bieden. Een ander deel wordt geseponeerd. Het aantal
hoofdstraffen dat de rechter oplegde, is vooral in de jaren negentig - met ruim
15.500 - sterk gegroeid. De dienstverleningsstraf toonde verhoudingsgewijs de
grootste toename. Daarnaast werd in de periode 1985-1995 veel vaker een onvoor-
waardelijke vrijheidsstraf opgelegd. Dit aantal nam toe van 19.037 naar 27.303,
een stijging met 43%. Een sterke toename toonde ook de gemiddelde duur van de
opgelegde vrijheidsstraf, van 133 naar 197 dagen, een stijging met 48% (niet in de
tabel). Het aantal geldboetes daalde van 55.757 naar 49.181, met 12%. Deze daling
gold zowel de voorwaardelijke als onvoorwaardelijke geldboetes (het aantal
onvoorwaardelijke geldboetes daalde met 7.266). 

De groei van het aantal taakstraffen heeft dus plaatsgevonden in een periode waarin
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ook de toename van het aantal onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen aanzienlijk was.
Fiselier (1998) die deze ontwikkelingen uitgebreider analyseerde, stelde vast dat
niet alleen een verschuiving is opgetreden van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
naar de taakstraf, maar ook van de voorwaardelijke vrijheidsstraf en de geldboete.
En, omdat de taakstraf als een strengere straf kan worden beschouwd dan de
voorwaardelijke vrijheidsstraf en de geldboete, valt hierin een aanwijzing te zien
dat de rechter strenger is gaan straffen. Daarnaast steeg het aantal Halt-afdoenin-
gen explosief waarschijnlijk ten koste van de berisping, het voorwaardelijk sepot en
wellicht eveneens ten koste van de geldboete en de voorwaardelijke veroordeling. 

6.3 Onderzoek naar de taakstraf 

In de doelstellingen van de taakstraf neemt speciale preventie, het voorkomen van
verder crimineel gedrag door gedragsverandering en resocialisatie, een centrale
plaats in. De vraag in hoeverre dit doel wordt gerealiseerd, blijkt uit onderzoek tot
nu toe maar beperkt te beantwoorden. Het rapport Taakstraffen, stand van zaken,
praktijk en resultaten (Wijn 1997) biedt een overzicht. In het rapport worden de
uitkomsten van de taakstraf op meerdere doelstellingen bekeken. Ten eerste is het
terugdringen van de korte onvoorwaardelijke onderzocht. Het blijkt dat een deel
van vooral de korte werkstraffen in plaats van de voorwaardelijke vrijheidsstraf
komt en niet in plaats van een onvoorwaardelijke (vgl. de voorgaande paragraaf).
Ten tweede is naar de kosten gekeken. Werkstraffen zijn financieel veel voordeliger
dan celstraffen - een werkstraf kost gemiddeld 1.800 gulden per straf, één dag
celstraf ongeveer 250 gulden -, maar alleen in het geval ze een vrijheidsstraf
vervangen. Van sommige leerstraffen blijken de kosten echter hoog. Een intensieve
leerstraf bestaande uit trainingen en cursussen gedurende een periode van drie
maanden van 40 uur per week, kwam op 10.000 gulden per deelnemer (tegen een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op 22.500 gulden).
Ten derde is de recidive bekeken. In een globale vergelijking zijn de uitkomsten
van een werkstraf beter dan die van de vrijheidsstraf; bij onvoorwaardelijke
vrijheidsstraffen was de recidive 80%, bij werkstraffen zo'n 62%. De groepen
betrokken daders zijn echter vanwege verschillen in zwaarte slecht vergelijkbaar.
Uitgaande van een selectie van zaken met daders met een vergelijkbare justitiële
achtergrond (beide groepen met meer dan tien eerdere justitiecontacten, wat voor
de taakgestraften overigens exceptioneel lijkt), viel het recidivepercentage van de
taakstraf niettemin lager uit, namelijk 82% tegen 95% (Wijn 1997).
Onderzoek naar de werkstraf voor minderjarigen toonde iets lagere recidivepercen-
tages; 69% recidiveerde na een taakstraf tegen 74% na een traditionele straf (Van
der Laan 1991). Een herhalingsonderzoek in 1996, dat na een langere periode van
9,5 tot 11,5 jaar werd verricht, wees echter uit dat van beide groepen ongeveer 80%
opnieuw met justitie in aanraking kwam. Ook de arbeidstrainingsprogramma's,
Cashba, DTC en de Kwartaalcursus (Essers et al. 1995), de arbeidstoeleidings-
projecten (Van Dijk et al. 1995) en de 'harde kern'-projecten (Kleiman en Terlouw
1997) (zie hierna) laten voor de recidive geen opzienbarende resultaten zien.
Vergeleken met de oorspronkelijke (hoge) verwachtingen van de taakstraf moet de
invloed die op de recidive uitgaat, als bescheiden worden gezien (Imkamp 1998).
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Wat de beleving van de taakstraf aangaat, blijkt dat een groot deel van de gestraften
de taakstraf als straf ervaart. In het geval van een werkstraf worden het werkritme,
de lange dagen, het soms lang staan en het verrichten van vervelend werk zonder
betaling als een echte straf beleefd. De dreiging dat in het geval van mislukking de
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ten uitvoer kan worden gebracht, draagt daaraan
bij. Van de leerstraf wordt de confronterende, indringende methodiek die wordt
gehanteerd, als zwaar ervaren (Ploeg en De Beer 1993). De meeste jongeren die een
werkstraf opgelegd kregen, dachten na afloop positief over de straf. In het geval
van een leerstraf waren jongeren tevreden als ze echt iets geleerd hadden en ze een
duidelijk verband zagen tussen de straf en hun gedrag. Deze pedagogische doel-
einden werden echter lang niet altijd bereikt (Eggermont 1997). De betrokken
jongeren hadden in die gevallen geen of weinig inzicht in hun gedrag en aanvaard-
den de straf maar ten dele. De lange tijd die tussen delict en straf verstreek, speelde
daarin een rol. De gemiddelde duur tussen inschrijving bij het parket en einduit-
spraak bij de kinderrechter was 219 dagen; de helft van de misdrijfzaken werd
meer dan 245 dagen na het delict afgedaan. Er worden nu inspanningen gedaan om
driekwart van de zaken binnen zes maanden af te doen en zo beter aan te sluiten bij
de belevingswereld van jongeren.  Daarnaast speelden de wijze van bejegening10

door instanties en het geven van uitleg en informatie een rol in de aanvaarding van
de straf. 

Landelijk bestaan voor minderjarigen naast werkstraffen drie leerstraffen: de
socialevaardigheidstraining, het programma seksuele vorming en de cursus
Slachtoffer in beeld.  Ook voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18-25 jaar zijn11

leerstraffen ontwikkeld. Als experiment zijn de socialevaardigheidstraining, een
cursus Kijk op slachtoffers en een cursus gericht op preventie van criminaliteit als
gevolg van alcoholgebruik veel toegepast. 
Uit onderzoek naar de socialevaardigheidstrainingen blijkt dat deze trainingen
vooral aan jongens in de leeftijd van 14-22 jaar zijn gegeven (Van der Genugten et
al. 1996). Ze hebben zich veelal schuldig gemaakt aan meerdere vermogensmis-
drijven (vaak inbraken) en meestal ook aan geweldscriminaliteit. De trainingen
richten zich op problemen als het zich niet kunnen beheersen, het zich te veel door
vrienden laten meeslepen, het ontbreken van een concrete daginvulling en rond-
hangen, het niet afmaken van school en het niet in staat zijn een baantje te houden.
Het blijkt dat in driekwart van de gevallen de trainingen worden voltooid, wat niet
hoeft te betekenen dat ze ook inhoudelijk succesvol zijn en in het gedrag van de
jongeren tot uiting komen. Belangrijke aanbevelingen van de onderzoekers zijn: de
selectiecriteria voor deelname verduidelijken, trainers en coördinatoren daad-
krachtig laten optreden als deelnemers zich niet aan hun verplichtingen houden, en
intervisie en bijscholing voor hen verzorgen. 

De cursus Slachtoffer in beeld heeft tot doel jongeren de ernstige gevolgen van
delicten voor slachtoffers duidelijk te maken. Deze cursus richt zich op jongeren in
de leeftijd van veertien tot negentien jaar die zich vaak in groepsverband aan
uiteenlopende delicten - vaak ook geweld - schuldig hebben gemaakt (Duipmans
1996). De groepsdruk, het stoer willen doen en 'de kick' spelen hierin een rol. De
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afgelopen jaren volgde eenderde van de jongeren die een leerproject kregen opge-
legd, deze cursus. De cursus heeft een korte duur (vijf dagdelen van 2,5 uur); mede
daardoor maakt een hoog percentage de cursus af (95%). De evaluatie wijst uit dat
de deelnemers na afloop de gevolgen voor slachtoffers beter onderkennen.
Duipmans (1996) beveelt aan meer aandacht te besteden aan het gedrag van
jongeren in groepen en de cursus Slachtoffer in beeld vaker in combinatie met een
socialevaardigheidstraining op te leggen. Tevens wijst hij op de nog lange tijd die
tussen delict en straf verstrijkt. Over de effecten van deze leerstraffen op het gedrag
van de jongeren is eveneens weinig bekend. Zowel het onderzoek van Duipmans
(1996) naar de cursus Slachtoffer in beeld, als dat van Van der Genugten et al.
(1996) naar de socialevaardigheidstrainingen, konden geen uitsluitsel geven over
de vraag of de leereffecten ook in het gedrag van de jongeren effect sorteerden. 

Naast voorgaande cursussen en trainingen zijn er zware leerstraffen, waarbij het
gaat om langdurige, intensieve begeleidingstrajecten met een duur van drie
maanden of langer, gedurende 40 uur per week. De uitval uit deze zwaardere
projecten blijkt hoog (40% tot 60%), maar deelnemers die een project voltooien,
vallen minder in herhaling. De start van deze leerstraffen is moeizaam verlopen en
de projecten hebben met onderbezetting te kampen gehad. De oorzaak lag enerzijds
in de onbekendheid van de rechterlijke macht met de aanpak. Anderzijds was de
inhoud en de duur van de projecten niet voldoende duidelijk. De programma's
blijken nog verder ontwikkeld te moeten worden en aanpassingen te vragen. Mede
omdat de taakstraffen weinig aansluiten op het verkrijgen van werk en/of opleiding,
is voor de 'harde kern' een intensieve individuele aanpak ontwikkeld die zich richt
op scholing en arbeidstoeleiding. De duur loopt van zes maanden tot één jaar. Na
afsluiting moet de deelnemer uit het crimineel circuit zijn gehaald en kansen
hebben op een opleiding of werk. Daarnaast bestaat de 'stelselmatige dader aanpak'
die zich vooral op jongvolwassenen richt. Deze heeft eveneens een duur van zes tot
twaalf maanden. Ook deze aanpak omvat een individueel plan dat is toegespitst op
de problemen van de jongere. Het onderzoek dat het WODC naar een vijftal van
deze projecten deed, toont in vergelijking met andere interventieprojecten op de
punten van recidive en verbetering van de leefsituatie van de deelnemers een vrij
positief beeld (Kleiman en Terlouw 1997).
Belangrijke vragen zijn voor welke groepen verdachten een taakstraf meer of
minder geschikt is en, in het licht van de verruiming van de toepassing die wordt
voorgesteld, hoe de taakstraf zal verlopen in het geval van zwaardere delicten en
een moeilijkere groep criminelen met zwaardere achterliggende problemen. Veron-
dersteld kan worden dat deze groep meer moeite zal hebben met het verkrijgen van
inzicht in hun gedrag en met het aanvaarden van de straf. Een goed beeld van de
zwaarte van de delicten en daders die in principe voor een taakstraf in aanmerking
zouden komen als voor vrijheidsstraffen langer dan zes maanden een taakstraf kan
worden opgelegd, bieden de casussen uit rapport Substitutie van vrijheidsstraffen
(Interdepartementaal beleidsonderzoek 1997). Deze konden worden ontleend aan
de strafrechtsmonitor van het WODC, een gestratificeerde steekproef van
1.000 rechtbankzaken die in 1993 zijn afgedaan. 
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Daarnaast zijn er vragen rond de zwaarte en duur van de straf. De zwaarte lijkt
vooral tot uitdrukking te komen in het aantal uren dienstverlening dat wordt
opgelegd, en niet in het soort activiteiten. Vooral de vrijheidsbeperking lijkt als
bepalend voor het punitieve karakter te worden gezien.  Wat de duur aangaat,12

heeft de verhouding van 240 uur dienstverlening ten opzichte van zes maanden
vrijheidsstraf discussie opgeroepen.  Werkstraffen hebben een maximale duur van13

240 uur en vervangen een vrijheidsstraf van ten hoogste zes maanden, waarbij dan
een maand vrijheidsstraf tegenover 40 uur werkstraf staat. Deze maximale duur is
gekozen om de werkstraf naast een volledige dagtaak binnen een half jaar te doen
verrichten. De werkstraf dient een jaar na het begin afgerond te zijn (Wijn 1997).
Uit onderzoek is gebleken dat een uitbreiding van de duur tot een veel groter aan-
deel mislukte taakstraffen zal leiden (Spaans 1995). Nu is dit over de jaren heen
zo'n 15%. 

De Raad voor de Strafrechtstoepassing heeft twijfel geuit over de beleving van
daders van het strafkarakter van de leerstraf. De onderzoeksuitkomsten lijken deze
opvatting niet te ondersteunen. Daarnaast betwijfelde de Raad of de buitenwereld
het opleggen van een leerstraf wel als straf of, anders gezegd, als "een daadwerke-
lijke vorm van leedtoevoeging" zal ervaren. Hierover kunnen de uitkomsten van
bevolkingsonderzoek uitsluitsel geven.

6.4 Ontwikkelingen in de publieke opinie over straffen en de taakstraf

Uit onderzoek van al wat oudere datum is veelal opgemaakt dat voor de taakstraf
een groot maatschappelijk draagvlak bestaat. Opties als het herstel van schade door
de dader kregen grote publieke steun en het nut van een vrijheidsstraf als reactie op
jeugdcriminaliteit werd sterk betwijfeld (Junger-Tas en Terlouw 1991). De con-
clusie was dat Nederlanders zich ten aanzien van jeugdcriminaliteit nogal nuchter
en pragmatisch opstelden: men had een voorkeur voor straffen en maatregelen die
nuttig waren voor het slachtoffer en zinvol voor de dader. Het NIPO heeft begin
1998, in opdracht van Reclassering Nederland, een onderzoek uitgevoerd naar de
mening van de bevolking over taakstraffen (Brouwer 1998). Bij verschillende, ook
zwaardere delicten blijken burgers vaak voor een taakstraf te kiezen, vooral als het
om jonge daders gaat. Het verminderen van de kans op herhaling van het misdrijf
wordt voor deze groep vermoedelijk belangrijker gevonden dan leedtoevoeging en
vergelding. 
Twee andere recente studies naar de publieke opinie over de strafrechtspleging
lijken bij deze uitkomsten vraagtekens te plaatsen. Zo zou de ernstigere crimina-
liteitsproblematiek hebben geleid tot een verharding van het oordeel over crimineel
gedrag en zou het draagvlak voor de taakstraffen kleiner zijn geworden (De Konink
en Scheepers 1998; Trouw 1999). 
Op basis van het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (CV) bestaat de
mogelijkheid ontwikkelingen in de publieke opinie over straffen en de taakstraf in
kaart te brengen. Om het oordeel van de bevolking over het straffen te meten, zijn
sinds 1970 vier vragen beschikbaar. Tabel 6.3 geeft de vragen en de uitkomsten in
de loop van de tijd weer.
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Vooral tussen 1970 en 1980 is in de antwoorden een opmerkelijke verschuiving
opgetreden. Veel minder mensen stemden in met de stelling dat men misdadigers
eerder zou moeten proberen te veranderen dan te straffen.  Na 1980 komt een14

verminderd vertrouwen vooral naar voren bij seksuele delicten. De ontwikkeling in
de publieke opinie blijkt echter divers. De voorkeur voor streng straffen van
softdruggebruik is juist sterk afgenomen en de stelling dat voor sommige misdrij-
ven de doodstraf overwogen zou moeten worden, laat geen trend zien. In de jaren
na 1992 is de ontwikkeling in de richting van vaker en strenger straffen niet voort-
gezet. Een verklaring voor de verschuivingen moet mogelijk in een veranderde
houding van het publiek ten aanzien van slachtoffers worden gezocht (Dekker en
Maas-de Waal 1999), en in het ontstaan van toenemende gevoeligheid voor
inbreuken op de autonomie en lichamelijke integriteit van medemensen, waarop
Franke (1991), Boutellier (1993) en Van Stokkom (1997) eerder wezen.

Tabel 6.3 Opinies over strafrechtelijk optreden, 1970-1996 (in procenten)

1970 1975 1980 1987 1991 1993 1994 1996
het roken van marihuana en hasjiesj moet
streng worden gestraft

 mee eens of sterk mee eens 64 70 68 62 51 54 44 39

men moet misdadigers niet in de eerste plaats
straffen, maar men moet vooral proberen ze te
veranderen

volkomen of in grote lijnen eens 72 57 51 53 49 44 49 47

seksuele misdadigers moet men niet in de
eerste plaats straffen, maar proberen te
genezen

volkomen of in grote lijnen eens 68 55 52 38 36 36 34 33

het zou misschien goed zijn als voor bepaalde
misdaden de doodstraf weer zou worden
ingevoerd

 mee eens of sterk mee eens 36 44 37 38 35 43 39 41
Bron: SCP (CV'70-'96)

Een tweede recent onderzoek is De Staat van het Recht, een telefonische enquête
die begin dit jaar onder een steekproef van ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en
ouder is uitgevoerd (Trouw 1999). De uitkomsten toonden een beeld van een steeds
geringer vertrouwen van burgers in de rechtsstaat, wat veel discussie deed ontstaan.
De vragenlijst was deels afkomstig uit onderzoek van Rood-Pijpers uit 1991 en
stond een vergelijking met de uitkomsten uit deze eerdere studie toe. Uit de
vergelijking blijkt een grotere voorkeur voor zwaardere vonnissen: in 1991 vond
68% de vonnissen niet streng genoeg, in 1998 75%. Het beeld is echter niet zwart-
wit: hoewel een grote meerderheid voorstander van zwaardere vonnissen is en van
een strenger regime in de gevangenis, bepleit men tegelijkertijd betere opvang en
hulp voor ex-gedetineerden. Ook het oordeel over taakstraffen is in 1998 negatiever



208

dan in 1991. In 1991 was 23% het oneens met de stelling dat criminelen beter een
taakstraf kunnen krijgen dan te worden gedetineerd, in 1998 34%. Ook hier blijkt
sprake van enige ambivalentie: de helft van de bevolking is van mening dat een
taakstraf beter is dan detentie, maar tegelijkertijd vindt 76% verdere uitbreiding
van het aantal cellen noodzakelijk.

In latere afleveringen van Culturele veranderingen, uit de periode 1986-1998, is
voor enkele specifieke delicten nagegaan of de bevolking het opleggen van een
alternatieve of taakstraf geschikt acht. Gevraagd is wat men ervan vindt om in
sommige gevallen de gevangenisstraf te vervangen door een alternatieve straf of
taakstraf. Het aandeel voorstanders in de periode 1986-1998 is vermeld in tabel 6.4.

Het overheersende beeld is dat de steun van de bevolking voor taakstraffen sterk
afhangt van het soort misdrijf waar de dader voor terechtstaat. Voor vandalisme en
in wat mindere mate voor delicten als inbraak en belastingontduiking bestaat een
aanzienlijke en in de tijd niet aflatende steun voor het toepassen van een taakstraf.
In het geval van mishandeling en aanranding, zwaardere misdrijven die met
geweld gepaard gaan, is de publieke steun voor taakstraffen veel geringer. Boven-
dien blijkt deze steun in de laatste twee onderzoeksjaren, 1996 en 1998, te zijn
afgenomen. Was in 1986 31% van de bevolking voorstander van een taakstraf na
het plegen van een mishandeling, in 1998 was dit 23%. Vond in 1986 voor daders
van een aanranding 21% een taakstraf geschikt, in 1998 was dit nog slechts 13%.
Het vertrouwen van de bevolking in een taakstraf komt overigens in Culturele
veranderingen voor twee misdrijven wat hoger uit dan in het eerdergenoemde
onderzoek van het NIPO uit 1998: inbraak en uitkeringsfraude.  In het NIPO-15

onderzoek geeft 46% van de respondenten aan in het geval van inbraak een
taakstraf op te willen leggen, en in het geval van uitkeringsfraude 45%. In
Culturele veranderingen liggen deze percentages op respectievelijk 61 en 54.
Daarentegen is er in het NIPO-onderzoek meer steun voor een taakstraf voor
misdrijven waarbij geweld een rol speelt, dan in het SCP-survey, maar hier zijn de
misdrijven niet goed vergelijkbaar.16

Tabel 6.4 Mening over taakstraffen, 1986-1998 (in procenten)

1986 1987 1991 1996 1998

voorstanders van een taakstraf na het plegen
van

vandalisme 77 76 82 83 75
inbraak 63 65 60 64 61
uitkeringsfraude 60 88 67 65 54
belastingontduiking 50 55 56 57 61
mishandeling 31 30 31 24 23
aanranding 21 19 19 14 13

Bron: SCP (CV'86-'98)   

In Culturele veranderingen is in drie onderzoeksjaren op de vorenstaande vraag een
vervolgvraag gesteld, namelijk of de rechter bij een keuze tussen een vrijheidsstraf
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en een taakstraf andere aspecten naast het delict in overweging zou mogen nemen.
De gegevens daarover zijn bekend voor de jaren 1987, 1996 en 1998 (tabel 6.5).

Tabel 6.5 Zaken die een rol mogen spelen bij de keuze voor een taakstraf, 1987, 1996, 1998 (in
procenten)

1987 1996 1998

de dader
is jong 76 76 66
komt voor het eerst met justitie in
aanraking 77 79 76
vaste baan kan in geding komen 36 30 29
heeft een gezin 48 41 37

 
tekort aan celruimte/personeel 19 15 12

Bron: SCP (CV'87, '96, '98)  

Vooral voor daders die voor het eerst met justitie in aanraking komen ('first
offenders'), en voor jonge daders blijkt een voorkeur voor taakstraffen te bestaan.
Voor hen acht men een nieuwe kans waarschijnlijk het zinvolst. Opmerkelijk in de
reeks is dat in 1998 het argument dat de dader jong is, minder een rol mag spelen
dan in 1996 en in 1987. In 1998 koos 66% voor deze overweging, tegen 76% in
1987 en in 1996. Een tekort aan celruimte en personeel is voor het publiek in alle
drie jaren een weinig gekozen argument. Ook deze keuze ligt echter in 1998 lager
dan in de voorgaande jaren.

Opvattingen over het straffen verschillen binnen sociale categorieën van de
bevolking. Voor een deel zullen deze verschillen voortkomen uit ideologische
opvattingen, zoals cultureel conservatisme, een opvatting die staat voor het behoud
van traditionele waarden en normen en die samengaat met een voorkeur voor een
repressieve benadering. De achtergrondkenmerken zijn niet onafhankelijk van
elkaar. Met behulp van logistische regressieanalyses zijn de verschillen nader
bekeken (tabel 6.6). 

Uit tabel 6.6 blijkt dat vrouwen vaker voorstander zijn van het opleggen van een
taakstraf na vandalisme en inbraak dan mannen. Opvallend is dat zij niet verschil-
len in de (geringe) keuze voor een taakstraf na een geweldsmisdrijf. Bij de leeftijds-
categorieën valt op dat vooral in het geval van vandalisme verschil optreedt: de
jongste leeftijdsgroep is meer voorstander van het opleggen van een taakstraf voor
vandalisme dan de oudere leeftijdscategorieën. De grootste verschillen ontstaan
naar het opleidingsniveau. Hoger opgeleiden zijn in het geval van vandalisme,
uitkeringsfraude, mishandeling en aanranding vaker voorstander van een taakstraf.
In het geval van vandalisme, en uitkerings- en belastingfraude geldt hetzelfde voor
mensen die zich links plaatsen op een links-rechtsdimensie. Tot slot is opvallend
dat mensen die vinden dat gedrag en zeden achteruitgaan, nog minder dan anderen
kiezen voor een taakstraf na het plegen van mishandeling.
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Tabel 6.6 De keuze voor het opleggen van een taakstraf in plaats van een vrijheidsstraf voor
verschillende delicten, naar achtergrondkenmerken: relatieve kansverhoudingen, multivariaat (odds
ratio's), 1998

vandalism inbraak in uitkerings belasting- mishande- aanranding
e woning -fraude ontduiking ling (letsel

toebrenge
n)

voorstanders van het opleggen
van een taakstraf
geslacht

man –   –   –   –   –   –   
vrouw 1,26** 1,56*** 1,08   0,82   1,15   0,96   

leeftijdscategorie
15-24 jaar –   –   –   –   –   –   
25-49 jaar 0,71*  1,19   1,00   1,03   1,18   1,20   
50-64 jaar 0,58** 1,19   0,80   0,97   1,50   1,53   
$ 65 jaar 0,47*** 0,89   0,71*  1,07   1,05   0,69   

opleiding
lager onderwijs (lo) –   –   –   –   –   –   
lager middelbaar onderwijs
(lbo, mavo) 1,18   1,14   1,19   0,75   1,57** 1,96*  
hoger middelbaar onderwijs
(mbo, havo/vwo) 1,52** 1,10   1,53** 0,70   1,69** 1,31   
hoger onderwijs (hbo,
universiteit) 2,41*** 1,34   1,72*** 0,61   2,74*** 2,24***

politieke oriëntatie
(zeer) links –   –   –   –   –   –   
niet links/niet rechts 0,77*  0,54*** 0,77** 1,28   0,86   1,00   
(zeer) rechts 0,72** 0,56*** 0,80** 1,03   0,91   1,00   

opvatting over gedrag en zeden
gaan vooruit –   –   –   –   –   –   
deels voor/deels
achteruit/gelijk 1,57** 1,35   0,73   1,09   0,81   0,92   
gaan achteruit 0,88   0,91   0,81   1,13   0,56** 0,63   

*** = p < 0,01; ** = p < 0,05; * = p < 0,10.

Bron: SCP (CV'98)  

De overwegingen die naast het delict een rol zouden mogen spelen bij de keuze
voor een taakstraf, verschillen eveneens naar deze achtergrondkenmerken
(tabel 6.7).
Opvallend in tabel 6.7 is dat de oudste leeftijdsgroepen over het geheel genomen
vaker kiezen voor overwegingen die naast het delict een rol mogen spelen bij de
keuze voor een taakstraf. Vooral de argumenten dat de dader een vaste baan heeft
of een gezin, tellen voor de twee oudste leeftijdscategorieën meer dan voor de
jongeren. Een uitzondering is het argument van een tekort aan celruimte. Hoger
opgeleiden vinden veel vaker dat de jonge leeftijd van de dader of het feit dat deze
voor de eerste maal met justitie in aanraking komt, overwegingen zijn voor het
opleggen van een taakstraf. Voor de argumenten dat de dader een vaste baan heeft
of een gezin, geldt dit echter niet. Een tekort aan celcapaciteit of personeel wordt
over de hele linie weinig gekozen, maar verhoudingsgewijs nog het vaakst door de
minderheid van de bevolking die een optimistische kijk heeft op de ontwikkeling
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van gedrag en zeden in onze maatschappij.

Tabel 6.7 De keuze voor het opleggen van een taakstraf in plaats van een vrijheidsstraf rekening
houdend met kenmerken van de daders, naar achtergrondkenmerken, multivariaat (odds ratio's),
1998

jonge eerste contact heeft een heeft een tekort
leeftijd met justitie vaste baan gezin celruimte/
van de personeel
dader

voorstanders van het opleggen
van een taakstraf
geslacht

man –   –   –   –   –   
vrouw 1,02    0,94   0,79** 0,89   1,07   

leeftijdscategorie
15-24 jaar –   –   –   –   –   
25-49 jaar 1,02   1,02   1,44*  1,14   0,90   
50-64 jaar 1,29   1,75** 3,19*** 2,48*** 1,15   
$ 65 jaar 1,64** 1,56*  2,58*** 2,94*** 1,28   

opleiding
lager onderwijs (lo) –   –   –   –   –   
lager middelbaar onderwijs
(lbo, mavo) 1,60** 1,53** 1,63** 1,65   1,10   
hoger middelbaar onderwijs
(mbo, havo/vwo) 1,85*** 1,83*** 1,38   1,58   0,82   
hoger onderwijs (universiteit) 3,49*** 2,67*** 1,08   1,46   0,99   

politieke oriëntatie
(zeer) links –   –   –   –   –   
niet links/niet rechts 0,81   0,63*  0,89   1,00   1,10   
(zeer) rechts 0,73** 0,71*  0,86   0,89   1,01   

opvatting over gedrag en zeden
gaan vooruit –   –   –   –   –   
deels voor/deels achteruit 1,49   1,03   1,10   1,08   0,51** 
gaan achteruit 0,96   0,79   0,92   0,83   0,50** 

*** = p < 0,01; ** = p < 0,5; * = p < 0,0.

Bron: SCP (CV'98)  

Tot slot is voor drie meetpunten (1986, 1991 en 1996) bekeken in hoeverre de steun
voor de taakstraf (voor vandalisme en mishandeling) verband houdt met de percep-
tie van de ernst en de ontwikkeling van de criminaliteit als probleem (tabel 6.8). 

In elk van de jaren blijkt de voorkeur voor een taakstraf verband te houden met de
mening over ernst en ontwikkeling van de criminaliteit. Met een ontwikkeling in
de tijd heeft dit echter weinig van doen. In 1991 wordt wat vaker een sterke
toename van de criminaliteit waargenomen en wordt criminaliteit meer als een echt
probleem gezien dan in 1986 en 1996. De keuze voor een taakstraf echter blijft in
het geval van vandalisme op een hoog niveau en de steun voor een taakstraf na
mishandeling neemt in de tijd af.
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Tabel 6.8 Voorkeur voor een taakstraf na vandalisme en mishandeling, naar percepties van de
criminaliteit, 1986, 1991, 1996 (procenten)

vindt misdaad in Nederland een ziet als ontwikkeling van de
'echt probleem' of iets dat er misdadigheid in Nederland
'normaal gesproken bij hoort'

echt hoort erbij sterke enige stabiliteit of
probleem toename  toename daling

1986: 84 16 51 32 17

taakstraf na
vandalisme 75 85 74 80 84
taakstraf na
mishandeling 29 39 28 32 39

1991: 86 14 62 27 11

taakstraf na
vandalisme 80 86 78 87 88
taakstraf na
mishandeling 29 38 27 36 40

1996: 84 16 51 32 17

taakstraf na
vandalisme 81 91 78 86 91
taakstraf na
mishandeling 24 27 23 22 33
Bron: SCP (CV'96, '91, '96)  

6.5 Conclusies

De taakstraf heeft sinds de eerste experimenten in het begin van de jaren tachtig
een hoge vlucht genomen. De oorsprong van de taakstraf lag vooral in de doel-
stelling het strafrecht humaner te maken. In de sterke groei van de taakstraf heeft
echter de overweging van vermindering van de druk op de celcapaciteit een grote
rol gespeeld. 
Hoewel een vergelijking tussen de groep delinquenten die een taakstraf opgelegd
krijgt, en de groep die tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld, vanwege een
verschillende zwaarte van de groepen maar beperkt mogelijk is, lijkt het verant-
woord te stellen dat de verschillen tussen de recidive na een taakstaf en de recidive
na een vrijheidsstraf bescheiden zijn.17

Het onderzoek dat tot nu toe naar de taakstraf is verricht, heeft behalve de verge-
lijkbaarheid van groepen ook op andere punten beperkingen. Zo is de vraag hoe het
aantal uren dienstverlening zich verhoudt tot de ernst van het begane misdrijf, niet
goed te beantwoorden. Indien deze verhouding niet als adequaat wordt ervaren, kan
het vertrouwen van de bevolking in de taakstraf worden aangetast. Ook inhoudelijk
lijkt de zwaarte van projecten nader onderzoek te vragen. Dit laatste niet alleen met
het oog op het maatschappelijk draagvlak onder de bevolking, maar ook vanuit
juridisch oogpunt. Over de vraag in hoeverre het strafkarakter van de taakstraf
buiten de (fysieke) vrijheidsontneming ook gezocht moet worden in de wijze van
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tenuitvoerlegging en in het bevatten van leedtoevoegende elementen, blijkt ook in
juridische kring discussie te bestaan (Boone 1999).
De geschiktheid voor deelname en de begeleiding en het toezicht binnen de
projecten was nog niet uitgebreid onderwerp van onderzoek. Deze aspecten zullen
gezien te verwachten grotere kans op mislukking, bij uitbreiding van de taakstraf
meer aandacht vragen.

De uitkomsten van Culturele veranderingen over het straffen en de taakstraf zijn
ten dele een bevestiging van resultaten van eerder onderzoek. De bevolking
ondersteunt een voor de dader zinvolle straf. Niet alleen voor een licht delict als
vandalisme, maar ook voor inbraak en fraude vindt een (kleine) meerderheid van
de bevolking dat de rechter een taakstraf in plaats van vrijheidsstraf zou mogen
opleggen. Naast het delict mogen van de bevolking vooral een jonge leeftijd van de
dader en het voor het eerst in aanraking komen met justitie, overwegingen zijn voor
een taakstraf. Het opleggen van een taakstraf na een delict waarbij letsel optreedt,
krijgt van slechts een kwart van de bevolking steun, een taakstraf na een aanran-
ding van 13%. Bovendien is deze steun geringer geworden. Deze ontwikkeling lijkt
parallel te lopen aan een verharding van de publieke opinie ten aanzien van crimi-
naliteit die een inbreuk is op de integriteit van de persoon: geweld en seksuele
delicten. Een tekort aan celruimte of geschikt personeel wordt maar door weinigen
(zo 'n 10% van de bevolking) als een overweging gezien waar de rechter rekening
mee zou mogen houden in de afweging een taakstraf op te leggen.
In het nieuwe wetsvoorstel is sprake van een uitbreiding van de mogelijkheden voor
het opleggen van een taakstraf in het geval van zwaardere delicten. Bij de verrui-
ming van mogelijkheden speelt een rol dat een (nog) verdere uitbreiding van de
penitentiaire capaciteit hoge kosten met zich meebrengt. 
Op beide punten - het opleggen van een taakstraf na zwaardere misdrijven, vooral
na gewelddelicten en de rol van de beperkte penitentiaire capaciteit in de groei van
de taakstaffen - lijken de ontwikkelingen in de publieke opinie en de feitelijke
ontwikkeling van de taakstraf uiteen te lopen. Het risico bestaat dat deze discre-
pantie toeneemt en een negatieve uitwerking heeft op de acceptatie van en het
vertrouwen in de taakstraf.

Uitkomsten van opinieonderzoek zijn niet te gebruiken als directe aanwijzingen
voor strafrechtelijk beleid. Opinieonderzoek naar het straffen en naar de zwaarte
van straffen hanteert vaak een eenvoudige vraagstelling en bevat veelal slechts een
beperkt aantal vragen. Een eenvoudige vraag naar de zwaarte van straffen geeft
vaak als uitkomst dat een meerderheid van de bevolking de straffen te licht vindt.
Dit is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk. Aan uitkomsten van bevolkingsonderzoek een argument
ontlenen voor zwaardere straffen berust op de vooronderstelling dat burgers kennis
hebben van de praktijk van strafoplegging. Dit valt te betwijfelen, omdat het
oordeel van de bevolking voor een belangrijk deel zal worden ontleend aan de
media, die via berichtgeving over (te lichte) vonnissen een vertekend beeld van de
strafrechtspleging kunnen doen ontstaan. Rood-Pijpers (in Podium, Trouw,
13 januari 1999) stelde zelfs dat de uitkomsten van opinieonderzoek naar het
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straffen vooral zijn te zien als uitingen van gevoelens van onzekerheid en onveilig-
heid. Toch dient een zekere correspondentie te bestaan tussen vonnissen die de
rechter oplegt, en de straf die de bevolking geschikt acht voor een delict. De
strafwaardigheid van misdrijven kan als gevolg van maatschappelijke
ontwikkelingen veranderen, wat na verloop van tijd in rechtspraak tot uiting zal
moeten komen. De toename van de gemiddelde strafduur die in de afgelopen jaren
voor sommige misdrijven optrad, valt hierop terug te voeren (Grapendaal et al.
1997). 
Voor een meer concreet oordeel over een geschikte straf zullen burgers zich niet
alleen laten leiden door de ernst van de misdaad, maar ook door het strafdossier
van de dader in het verleden en de schade aan of het verlies van het slachtoffer. De
vrij grote instemming met een taakstraf na openlijke geweldpleging en tasjesroof,
die uit het NIPO-onderzoek naar voren komt, is daaruit wellicht te verklaren. Wel
viel in die gevallen de keuze op een taakstraf met een punitief element, een
werkstraf in plaats van een leerstraf, en bij voorkeur een taakstraf in combinatie
met een traditionele straf, zoals een voorwaardelijke gevangenisstraf, een geldboete
en/of een schadevergoeding aan het slachtoffer. De visie van het publiek op het
straffen zal niet uitsluitend voortkomen uit overwegingen van resocialisatie van de
dader. Ook het vergeldingselement en het afschrikkend karakter van straffen zullen
een rol spelen.  18

Daar komt bij dat als het publiek de straffen als te licht ervaart, de afschrikwekken-
de en normerende werking (het generaal preventief effect) van een straf geringer
kan zijn.19
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Dit laatste om een ongewenste samenloop tussen de taakstraf en de tenuitvoerlegging van een deel van1

de vrijheidsstraf in de vorm van een penitentiair programma te voorkomen.
Het vonnis kan de aard van de te verrichten werkzaamheden of het te volgen leerproject bevatten.2

Een taakstraf kost gemiddeld tussen twee- en drieduizend gulden per maand; een maand gevangenisstraf3

zo'n negenduizend gulden.
Penitentiaire programma's bieden de gelegenheid de laatste fase van een vrijheidsstraf buiten de4

instelling te ondergaan.
Zoals het mogelijk maken van penitentiaire programma 's voordat de helft van de detentie was5

verstreken, penitentiaire programma 's op uurbasis en de mogelijkheid van vervroegde invrijheidstelling
voor kortgestraften en voor langer gestraften voordat twee derde van de vrijheidsstraf was ondergaan. 
Ter vergelijking, aan volwassenen werden in 1983 1.668 werkstraffen opgelegd en in 1995 14.400. Het6

aantal leerstraffen voor volwassenen waarmee later dan bij jeugdigen is gestart, bedraagt in 1995
ongeveer 1.400. Bij volwassenen maken de taakstraffen een veel kleiner deel uit van het totaal aantal
straffen (16%); de boeten komen uit op 52% en de vrijheidsstraffen 32%.
In 1997 werden ruim 16.000 tot taakstraf veroordeelden door de reclassering geplaatst. Voor de7

komende jaren is voorzien in een verdere toename tot 26.800 taakstraffen in het jaar 2000. De
uitbreiding zal voor een groot deel worden gerealiseerd via groepsprojecten, zoals bij Staatsbosbeheer.
De meerjarenramingen bevatten een aanmerkelijke stijging van het budget voor taakstraffen en
personeel.
De aantallen dienstverlening/taakstraffen die het CBS rapporteert zijn lager dan de (nog voorlopige)8

cijfers van het Parket-Generaal. Voor de taakstraffen komen deze in jaren 1994, 1995 en 1996 op 112,
141 en 182 (x 100). Ook de andere cijfers over door de rechter opgelegde straffen van het Parket-
Generaal uit die jaren wijken af. 
De strafbare feiten die zijn vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, zijn:9

- Openlijk geweld tegen goederen (art. 141) met maximum schade van 1.500 gulden. 
- Brandstichting (art. 157) met een maximum schade van 1.500 gulden. 
- Eenvoudige diefstal (art. 310), diefstal in vereniging (art. 311,1,4) en verduistering (art. 321) en

poging met een maximum van 250 gulden alsmede aansluitende heling (art. 416, 417bis). 
- Oplichting (art. 326) met een maximum van 250 gulden. In de nota van toelichting wordt

specifiek genoemd verwisselen van prijskaartjes, maar ook illegaal collecteren valt onder dit
artikel. 

- Vernieling (art. 350) met een maximum schade van 1.500 gulden. 
- Straatschenderij en baldadigheid (art. 424) met een maximum schade van 1.500 gulden. 
- Betreden van verboden terrein (art. 461). 
- Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen artikel 3, 12 en 13. Overtredingen van

gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op vuurwerk of baldadig gedrag met een
maximum schade van 1.500 gulden. 

Het was reeds mogelijk dat het openbaar ministerie jeugdigen een taakstraf tot 40 uur aanbiedt (in het10

officiersmodel, in het kader van een voorwaardelijk sepot).
Ter voorbereiding van de beleidsnota Taakstraffen waren deze onderwerp van onderzoek, waaronder de11

socialevaardigheidstrainingen (Van der Genugten et al. 1996), de cursus Slachtoffer in beeld
(Duipmans 1996) en een experiment met de Leerwerkstraf (Van der Steeg en Niemeyer 1996).
Volgens Boone (1999) zou uit jurisprudentie te concluderen zijn dat het strafkarakter van de12

dienstverlening uitsluitend bestaat uit het aantal uren vrijheidsbeperking dat de rechter oplegt.
Van Dam stelde in de rubriek Forum in de Volkskrant van 26 maart 1998 dat de hoogte te laag is13

omdat het maximum voor een werkstraf van 240 uur dienstverlening, wordt vergeleken met zes
maanden gevangenisstraf, een duur van 1.008 werkuren, waarbij ook nog de vrije tijd in de gevangenis
moet worden doorgebracht. Rechters zouden aan het strafkarakter twijfelen en een combinatiestraf
opleggen. Recent is dit argument ook door Van Kalmthout naar voren gebracht. Hij stelt dat het
omzetten van een fikse steunfraude in maximaal 240 uur taakstraf als te licht wordt gezien ter
vervanging van een gevangenisstraf van een halfjaar. Rechters kiezen daarom voor een combinatie met
een voorwaardelijke straf en soms ook een geldboete.
De Konink en Scheepers (1998) zagen tussen de uitkomsten van Culturele veranderingenen in14

Nederland en de ontwikkeling van de criminaliteit een opmerkelijke parallel (over de negen
beschikbare jaren bedroeg de correlatie zelfs 0,98). Zij stelden een verharding van het strafklimaat vast
en zagen als oorzaken vooral de stijging van de criminaliteit en de toegenomen ernst van de gepleegde
delicten. Een oorzakelijk verband viel echter niet vast te stellen omdat elke andere jaarlijks toenemende

Noten
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reeks een overeenkomstig resultaat zou laten zien.
In het NIPO-onderzoek wordt respondenten een aantal 'cases' voorgelegd met een korte beschrijving van15

de delicten en de achtergronden van de dader.
In het NIPO-onderzoek ging het om 'openlijke geweldpleging', een uit de hand gelopen vechtpartij,16

waarbij het slachtoffer meervoudig letsel opliep, en om tasjesroof waarbij het slachtoffer, een 45-jarige
vrouw, ten gevolge van een val haar pols verstuikte. In Culturele veranderingen ging het om
mishandeling en aanranding. 
Daar komt bij dat de recidive-periode waarover wordt gemeten, tussen onderzoeken verschilt. De17

recidive zal hoger liggen als over een langere periode wordt gemeten.
De bevolking zou over de hele linie onvoldoende evenredigheid tussen de straf en de ernst van het18

misdrijf ervaren en het vergeldingselement zou herwaardering behoeven, aldus interpreteert Tulkens de
conclusies van bevolkingsonderzoek (in: Justitiekrant 16 oktober 1998, 9e jaargang, nr. 19). Het leidt
hem tot de aanbeveling intensief op zoek te gaan naar reële, voldoende evenredige, maar tegelijkertijd
sociaal zinvolle straffen ter vervanging van gevangenisstraffen.
Dit veronderstelt dat zwaardere straffen vanuit dat oogpunt een gunstig effect zouden hebben.19

Onderzoek naar de 'straftheorie' wijst uit dat de zwaarte van de straf in de meeste onderzoeken minder
uitmaakt dan de zekerheid, dat een straf volgt of het risico zoals personen dat ervaren (Bosker 1997).
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• In Europa zijn er grote verschillen in het gebruik en de kosten van
geneesmiddelen. Met name de verschillen tussen noord en zuid zijn
opmerkelijk. In zuidelijke landen als Frankrijk, Italië maar ook België, zijn
de kosten gemiddeld 70% hoger dan in Nederland en Scandinavische
landen als Zweden, Finland en Denemarken. 

• De verschillen in het gebruik van geneesmiddelen tussen Nederland en
Frankrijk zijn illustratief. In Frankrijk heeft men vaker contact met een arts
dan in Nederland (29% in de afgelopen twee weken versus 22% in
Nederland) en krijgt men vaker medicijnen op recept tijdens dat contact
(82% versus 68%). Het aantal voorgeschreven medicijnen is eveneens hoger
in Frankrijk dan in Nederland (50%) (gemiddeld 3,3, versus 2,2 in
Nederland). Deze verschillen beginnen reeds op jonge leeftijd.

• Deze verschillen berusten vooral op  een cultuurverschil. Nederlanders zijn
van mening dat medicijnen pas genomen dienen te worden als dat echt
nodig is. In Frankrijk zijn medicijnen veel meer een gewoon
consumptiegoed waarvan negatieve bijwerkingen weinig aandacht krijgen.

• Wanneer gekeken wordt naar het aandeel van de nationale welvaart dat aan
geneesmiddelen wordt besteed, dan zijn de noordelijke landen op dit
moment met een inhaalslag ten opzichte van de zuidelijke landen bezig. In
de zuidelijke landen steeg het percentage van de totale binnenlandse
uitgaven dat aan geneesmiddelen wordt besteed, heel geleidelijk van
gemiddeld 1,06 in 1977 tot 1,66 in 1996. In de rijkere noordelijke landen
was dat in de jaren 70 en 80 opmerkelijk constant rond de 0,7%. Vanaf
1990 is echter een scherpe stijging waar te nemen van 0,72% tot 1,06% in
1996, een toename van 47% in zes jaar.

• Aan deze stijging ligt naast farmacologische ontwikkelingen mede een
cultuurverandering ten grondslag waardoor een zuidelijk leefwijze ook in de
noordelijke landen terrein wint. Dit maakt de beleidsopgave om de
(collectieve) kosten voor medicijnen te beheersen, extra zwaar.

7  HET GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN IN INTERNATIONAAL
CULTUREEL PERSPECTIEF

7.1 Gebruik en kosten

In het volksgezondheidsbeleid strijden steeds twee doelen om voorrang. Enerzijds
is de overheid geroepen om een hoogwaardig stelsel van zorg-voorzieningen in
stand te houden. Hiervoor biedt artikel 22 van de Grondwet de basis. Anderzijds
rust op de rijksoverheid de plicht om zulks tegen maatschappelijk aanvaardbare
kosten te doen, waarmee de mogelijkheden en het aspiratieniveau van de zorgsector
onderhevig worden gemaakt aan de daarbuiten geformuleerde financiële doelstel-
lingen en randvoorwaarden.
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Sinds het verschijnen van de Structuurnota, nu 25 jaar geleden, heeft de overheid
om deze doelen te bereiken tal van plannen ontwikkeld, en het initiatief genomen
tot een veelvoud aan maatregelen en wetgeving (TK 1973/1974). In de tweede helft
van de jaren tachtig werd vooral heil verwacht van meer marktwerking in de zorg
en het totstandkomen van een omvattend zorgverzekeringsstelsel. Er was nog
weinig aandacht voor de kosten van geneesmiddelen. In de jaren negentig werd
echter gaandeweg duidelijk dat de kosten van farmaceutische hulp een sterke stij-
ging vertoonden, die veel sterker is dan van de zorgsector als geheel (Buurma et al.
1996: 78). Er werden daarom maatregelen genomen om de kosten en het volume
van de farmaceutische hulp te beperken (Riteco 1999). De belangrijkste hiervan
zijn:
- invoering Geneesmiddelen vergoedingen systeem (GVS) in 1991;
- uitsluiting homeopathische en zelfzorgmiddelen in 1993/1994;
- invoering Wet geneesmiddelen prijzen in 1996.

Ondanks deze maatregelen zijn de kosten voor farmaceutische hulp met gemiddeld
6% per jaar gestegen in de periode 1989-1997. Naar alle waarschijnlijkheid zou
zonder maatregelen een stijging van 10% jaarlijks reëel geweest zijn. Het huidige
regeerakkoord van het tweede kabinet-Kok voorziet in een jaarlijkse groei van ruim
2% voor de gehele zorgsector (JOZ 1999: 14). Hoewel de uitgaven voor genees-
middelen slechts 11% van de totale kosten uitmaken, zou een stijging van de kosten
van farmaceutische hulp in het huidige tempo een onevenredig beslag leggen op de
ruimte die er voor de volumegroei in de gehele zorgsector gereserveerd is. De
additionele maatregelen die de regering voor de komende jaren voorstelt, richten
zich vooral op het bevorderen van de marktwerking (concurrentie tussen stads- en
ziekenhuisapotheek), doelmatig voorschrijven en het terugdringen van de finan-
ciële voordelen die de industrie en de groothandel aan de apothekers bieden.
Of het te voeren beleid op termijn tot een blijvende beperking van de groei zal
leiden, is niettemin onzeker. Het Jaaroverzicht zorg 1999 (JOZ 1999: 65) merkt
hierover op: "In historisch perspectief gezien blijkt dat vrijwel iedere maatregel wel
leidt tot een verlaging van het kostenniveau, maar gevolgd wordt door nieuwe
kostenstijgingen. Het effect van maatregelen op het kostenniveau is doorgaans
blijvend. Het effect van maatregelen op het groeitempo is na enige tijd uitgewerkt.
Ook vergelijkbare landen worstelen met deze problematiek. Zonder aanvullend
beleid - in combinatie met continuering van het huidige beleid - zal de groei van de
geneesmiddelenkosten in de toekomst terugkeren naar de onderliggende trend van
9% à 12% per jaar."

Dit hoofdstuk gaat in op de genoemde onderliggende trend en de vergelijking met
omringende landen. Een van de opvallendste verschijnselen rond het gebruik van
geneesmiddelen is dat er internationaal gezien forse verschillen bestaan in volume
en kosten, zonder dat verschillen in welvaartsniveau of gezondheidstoestand
(levensverwachting) daar voldoende verklaring voor bieden. Een vergelijking van
de uitgaven voor geneesmiddelen per hoofd van de bevolking voor een aantal
Europese landen, kan dat illustreren (figuur 7.1).
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Figuur 7.1 Uitgaven voor geneesmiddelen in enkele Europese landen in 1994, per hoofd van de
bevolking, in koopkrachtpariteiten (U.S. dollars)

Bron: PhRMA, branche-organisatie van farmaceutische bedrijven in de V.S.

Natuurlijk zijn de verschillen in uitgaven voor een deel terug te voeren tot verschil-
len in de systemen van de gezondheidszorg, de prijzen en het aanbod van genees-
middelen in de verschillenden landen en de restricties die van overheidswege aan
het geneesmiddelengebruik worden opgelegd. Hiermee kan echter slechts een deel
van de verschillen in kosten verklaard worden. Sterker nog, het blijkt dat bijvoor-
beeld in landen met volledige prijscontrole de kosten hoger liggen dan in landen
zonder prijscontrole (Dickson 1994: 94). Of een medicijn vrij verkrijgbaar is of
alleen op recept, lijkt geen grote invloed te hebben op het gebruik. Uit een lijst van
30 deels vrij verkrijgbare medicijnen zijn er slechts 9 vrij verkrijgbaar in Frankrijk
en slechts 10 in Italië, terwijl er in Denemarken 20 vrij verkrijgbaar zijn. Toch
liggen gebruik en kosten in Frankijk en Italië op een veel hoger niveau dan in
Denemarken (Zelfzorg 1996). Evenmin is er een directe relatie tussen het aanbod
van verschillende middelen en het gebruik. Zo is het aantal werkzame stoffen dat
op de markt is in Griekenland (812 stoffen) veel lager dan in Spanje (1987 stoffen),
terwijl de uitgaven voor geneesmiddelen per hoofd van de bevolking niet veel
verschillen ($188 per capita in 1993).  Ook de aanwezigheid van een sterke farma-1

ceutische industrie is niet doorslaggevend. Het Britse bedrijf Glaxo Wellcome is op
dit moment wereldwijd de grootste farmaceutische firma. De uitgaven voor genees-
middelen zijn in Groot-Brittannië echter aan de lage kant (zie figuur 7.1). Wel
hoog zijn de kosten in Frankrijk. Het grootste bedrijf uit dat land (Rhône-Poulenc
Rorer) staat op de wereldranglijst pas op de vijftiende plaats (Matthews en Wilson
1998). 
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Figuur 7.2 Deel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in een periode van twee weken contact
had met een arts, 1996 (in procenten)

Bron: EC, Eurobarometer 44.3/1996

Wanneer niet naar de kosten maar naar de medische consumptie - in de vorm van
contact met een arts en het voorschrijven van medicijnen - wordt gekeken, dan zijn
de verschillen tussen de landen nauwelijks kleiner. Figuur 7.2, afkomstig uit de
Eurobarometer van 1996, laat zien welk percentage van de bevolking in een
periode van twee weken contact heeft gehad met een arts en welk gedeelte daarvan
tijdens het contact een geneesmiddel kreeg voorgeschreven.

Wat opvalt, is dat in de zuidelijke landen beide percentages hoger liggen dan in de
noordelijke landen. Voor de hand liggende verklaringen die vanuit de structuur van
de zorgverlening vertrekken, voldoen niet. Zo lijkt de noord-zuid tegenstelling in
sociaal en cultureel opzicht belangrijker dan de tegenstelling tussen systemen
waarin de huisarts wel of niet de functie van poortwachter tot de specialistische
tweedelijns zorg heeft. De tegenstelling noord-zuid valt ook niet samen met de
tegenstelling wel of geen directe toegang tot specialistische zorg. Zo zijn Portugal,
Spanje en Italië voorbeelden van zuidelijke landen met poortwachters. Zweden en
Finland zijn noordelijke land met rechtstreekse toegang (zie Groenewegen en
Delnoij 1997: 79). 
Voor de verklaring van de internationale verschillen in zowel kosten als volume
gaat het dus om meer dan om verschillen tussen gezondheidszorgsystemen. In
publicaties over deze verschillen in het gebruik van geneesmiddelen wordt dikwijls
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verwezen naar de invloed van culturele factoren, zonder dat evenwel duidelijk
wordt welke factoren dat precies zijn (Haaijer-Ruskamp 1992). In dit hoofdstuk
worden deze cultuurverschillen expliciet aan de orde gesteld. De vraagstelling is
tweeledig.
- Welke cultuurverschillen dragen bij aan de verklaring van de verschillen die er

binnen Europa bestaan in het gebruik van geneesmiddelen en de kosten die
daarmee gemoeid zijn?

- Welke cultuurveranderingen zijn belangrijk om trends in het gebruik en de
kosten van geneesmiddelen te verklaren?

In het vervolg van dit hoofdstuk komen eerst enkele theoretische noties aan bod
over cultuurverschillen en cultuurverandering, voorzover deze van belang lijken
voor het gebruik van geneesmiddelen. Daarna wordt een vergelijking gemaakt
tussen Nederland en Frankrijk met betrekking tot de attitude ten opzichte van
geneesmiddelen en het gebruik ervan. Vervolgens worden recente ontwikkelingen
in de kosten van geneesmiddelen geschetst tegen de achtergrond van de culturele
verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa en de veranderingen daarin.

7.2 Cultuurverschillen en cultuurverandering 

Het hanteren van een cultureel perspectief op geneesmiddelengebruik is om
meerdere redenen niet eenvoudig. Het is niet gemakkelijk om precies aan te wijzen
welke kenmerken van de cultuur cruciaal zijn in dit verband en op welke wijze deze
zich in Nederland onderscheiden ten opzichte van andere landen. Een directe
meting van de relatie tussen zo iets als 'cultuur' en het gebruik van geneesmiddelen
ontbreekt. Ook is het niet mogelijk om de invloed van cultuur volledig los te maken
van de invloeden van het gezondheidszorgsysteem of de gezondheidstoestand van
de bevolking. 
Over de invloed van de cultuur op de geneeskunde zijn interessante beschouwingen
verschenen. Zo beschrijft Lynn Payer in Medicine and Culture (Payer 1996) de
verschillen in medisch handelen tussen Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en
de Verenigde Staten.2

Een wetenschappelijke basis voor onderzoek naar cultuurverschillen biedt het werk
van Geert Hofstede. Voor zijn bekende boek Allemaal andersdenkenden gebruikte
hij omvangrijk empirisch materiaal uit 50 landen over de waardeoriëntatie van
werknemers van nationale vestigingen van de multinational IBM (Hofstede 1991). 
Hofstede onderscheidde vier dimensies die cruciaal zijn voor cultuurverschillen
tussen landen: 1 machtsafstand, 2 onzekerheidsvermijding, 3 individualisme versus
collectivisme en 4 masculiniteit versus femininiteit. 
In de Europese landen zijn er vooral verschillen tussen Noord-en Zuid-Europa. In
landen waar Romaanse talen worden gesproken, is de machtsafstand veel groter
dan in landen waar een Germaanse taal wordt gesproken (Hofstede 1991: 61). 
De noordelijke landen onderscheiden zich verder met een waardenoriëntatie die de
nadruk legt op zorg voor behoeftigen, tolerantie, leiding geven op basis van
consensus, bescheidenheid, sympathie voor de verliezer en de ruimte die zowel
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mannen als vrouwen hebben om zacht te zijn en gevoelens te uiten. Hofstede noemt
dit feminiene waarden, die hij diametraal plaats tegenover een masculiene waarde-
oriëntatie die de nadruk legt op individuele prestaties, wedijver, materieel succes,
sympathie voor de winnaar en een duidelijk scheiding tussen een mannelijke en een
vrouwelijke rol. Politiek staan feminiene waarden voor een uitgebreide verzorgings-
staat en hoge uitgaven voor ontwikkelingshulp, zaken waar landen met een
masculiene cultuur veel minder geld aan besteden. Zuid-Europese landen scoren
alle hoger op de masculiniteitsindex dan Nederland en Scandinavië, maar ook
Duitsland en Groot-Brittannië onderscheiden zich als masculiene landen. 
Een sterke individualistische oriëntatie is vooral een kwestie van welvaart, waarbij
Nederland een opvallend hoge score heeft. Zuidelijke landen als Italië, en België
scoren echter ook hoog. 
Onzekerheidsvermijding is de vierde culturele dimensie uit het onderzoek van
Hofstede. Een hoge onzekerheidsvermijding betekent dat men veel waarde hecht
aan formele en informele regels en procedures. Dit gaat samen met veel stress en
een emotioneel en expressief gevoelsleven. Opnieuw scoren de Romaanstalige
landen erg hoog. 
Wat de zuidelijke landen volgens Hofstede verbindt, is hun gemeenschappelijk
verleden als deel van het Romeinse rijk, waarvoor later het katholicisme in de
plaats kwam. De reformatie overleefde immers alleen in landen zonder Romeinse
traditie. In het Romeinse rijk speelden een centraal gezag en wetgeving een sterke
rol, die in de Germaanse landen pas veel later tot wasdom kwamen.

De verschillen tussen noord en zuid beperken zich echter niet tot de dimensies uit
het onderzoek van Hofstede. Andere belangrijke cultuurverschillen zijn terug te
voeren op religieuze waarden. Reeds aan het begin van deze eeuw legde Max
Weber de nadruk op het verschil tussen een protestantse en katholieke waarde-
oriëntatie. In de noordelijke landen bevorderden de protestantse waarden van
rationele zakelijkheid, spaarzaamheid en verantwoordelijkheid, en een ascetisch
protestants arbeidsethos het ontstaan van het moderne kapitalisme (Weber 1977).
Cruciaal was dat de welvaart die de noeste arbeid opleverde, niet geëtaleerd mocht
worden maar diende als investering voor de toekomst. In de katholieke zuidelijke
landen was minder welvaart maar bestond voor de geprivilegieerden in de samen-
leving veel meer ruimte om te genieten van de goede dingen des levens. Zuid-
Europa is dan ook de bakermat voor verfijnde kookkunst, mode en bouwkunst. Het
valt buiten het bestek van de SCV om daar uitgebreid op in te gaan, maar met een
aantal trefwoorden kunnen de belangrijkste verschillen in waardeoriëntatie tussen
Noord- en Zuid-Europa worden weergegeven.3

Kenmerkend voor een noordelijke cultuur zijn: spaarzaamheid, soberheid, rationa-
liteit en verdelende rechtvaardigheid. Een zuidelijke cultuur staat voor expressi-
viteit, individuele rijkdom en een Bourgondische levensstijl. Autoriteit en het gezag
zijn er belangrijker dan in de noordelijke landen.

De culturele verschillen die hiervoor zijn geschetst, zijn markant en voor iedereen
herkenbaar. Het is echter niet zo dat ze onveranderlijk zijn. De nationale culturen
maken een proces van modernisering door. Volgens Inglehart (1997: 8) is de essen-
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tie van de moderniseringstheorie dat industrialisatie sociaal-politieke gevolgen
heeft die bijna onvermijdelijk zijn: urbanisering, toename van het scholingsniveau,
specialisatie in beroepen, bureaucratie en communicatieontwikkeling. Bij premo-
derne staten bestaat er een grote verscheidenheid, maar moderne staten volgen alle
min of meer hetzelfde model. Aan modernisering wordt een voorspellende waarde
toegekend. Als eenmaal industrialisatie optreedt, dan zijn veranderingen als een
lager geboortecijfer, een hogere levensverwachting, een uitbreiding van de staatsin-
vloed en democratie erg waarschijnlijk. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de
modernisering in een stroomversnelling met een sterke toename van de welvaart,
met meer technologie, meer medische mogelijkheden en een gezondere bevolking
met een hoger opleidingsniveau die in toenemende mate in de dienstensector werk-
zaam is. De uitbreiding van de dienstensector deed zich veel eerder voor in Noord-
en West-Europa dan in Zuid-Europa (Bell 1974). De opkomst van de televisie en
andere communicatiemiddelen maakte van de wereld een dorp. Recentelijk is ook
de politieke eenwording in een stroomversnelling geraakt met de verdragen van
Maastricht en Amsterdam en de invoering van de Euro als belangrijke mijlpalen.  4

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat modernisering de verschillen tussen de
culturen van de landen kleiner maakt. Er ontstaat zoiets als een westerse (post)in-
dustriële cultuur die van land tot land verschilt maar veel gemeenschappelijke
kenmerken heeft. In Nederland rukt de Engelse en Amerikaanse populaire cultuur
(muziek, kleding, fastfood) op, maar is er ook een onmiskenbare tendens om met de
stijgende welvaart consumptiegoederen van zuidelijke oorsprong te importeren.
Nederland is een consumptiemaatschappij geworden met een 'zuidelijk' tintje.  Het5

lijkt erop dat pas in de tweede helft van de jaren tachtig afscheid werd genomen
van een sober consumptiepatroon. In 1984 kon Ernest Zahn nog schrijven dat "de
Nederlanders ondanks hun welvaart nooit een uitgesproken consumptiemaatschap-
pij zijn gaan vormen" (Zahn 1989: 272). Na de crisis van begin jaren tachtig,
culminerend in het doemdenken van die tijd, kreeg de economie rond 1984 nieuwe
impulsen en steeg het vertrouwen onder de bevolking dat de welvaart zou blijven
(SCP 1998: 126 en § 1.1). De yup en de tweeverdiener deden hun intrede. De
uitgaven voor de vrije tijd stijgen na 1985, en de uithuizigheid stijgt na 1990 (SCP
1998: 698). In het huidige levensgevoel neemt een zuidelijke wijze van 'beleven en
genieten' een centrale plaats in.

Welke relatie bestaat er nu tussen deze cultuurkenmerken en het gebruik van
geneesmiddelen? Voor het individuele gebruik van geneesmiddelen speelt vooral de
vraag hoe de ervaring van lichamelijk ongemak leidt tot het zoeken van medische
hulp. De studies van Zborowski (1952) en Zola (1966) naar de reacties op pijn zijn
klassiek in de medisch-sociologische literatuur. Beide auteurs vergeleken
Amerikanen met verschillende culturele achtergronden. Zborowski vergeleek
Italiaanse Amerikanen met joodse en protestantse 'old Americans'. Zola vergeleek
Italiaanse Amerikanen met Amerikanen van Ierse origine. In beide studies worden
de reactie van de Italiaanse Amerikanen zeer expressief gevonden. De Ieren
neigden ertoe pijn te ontkennen. De 'old Americans' reageerden op vergelijkbare
wijze en hadden de neiging om zich terug te trekken als de pijn te erg werd. De
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joodse Amerikanen reageerden ook expressief maar heel anders dan de Italianen.
Waar het de Italianen vooral ging om het actuele ongemak en het krijgen van een
pijnstiller, maakten de joodse Amerikanen zich vooral zorgen over de oorzaak van
de pijn en twijfelden of een pijnstiller wel een adequate behandeling was in het
licht van de onderliggende ziekte. Duidelijk is dat er voor de Amerikanen met een
Italiaanse achtergrond een veel directere relatie is tussen de ervaring van sympto-
men van ziekte en geneesmiddelengebruik, dan voor de andere culturen. 
Vergelijkbare verschillen doen zich voor in Nederland tussen allochtonen van
Marokkaanse en Turkse origine en autochtonen. Allochtonen presenteren hun
klachten expressief en hebben vaak het idee dat een bezoek aan de dokter pas
geslaagd is als medicijnen worden voorgeschreven. Artsen lijken hierin mee te
gaan en het gebruik van geneesmiddelen ligt dan ook op een veel hoger niveau dan
onder autochtonen (Tesser et al. 1998). In zuidelijke culturen lijken de drempels
om geneesmiddelen te gebruiken laag.

7.3 Nederland en Frankrijk vergeleken

Figuren 7.1 en 7.2 laten zien dat in Frankrijk de kans om met een recept de spreek-
kamer van de arts te verlaten erg hoog is, en dat de kosten voor geneesmiddelen het
hoogst zijn van de hier vergeleken landen. Hierin verschilt Frankrijk sterk van
Nederland en de Scandinavische landen. Een vergelijking tussen Nederland en
Frankrijk met betrekking tot zowel de attitude ten opzichte van geneesmiddelen als
het gebruik ervan kan ertoe bijdragen cruciale cultuurverschillen op het spoor te
komen. 

7.3.1 Attitudes en gebruik in Frankrijk

Waar in Nederland velen zijn opgevoed met het idee dat een goed medicijn vooral
bitter of vies moet smaken, heersen in Frankrijk geheel andere opvattingen.
Medicijnen worden zo gemaakt dat kinderen ze reeds lekker vinden (Molina et al.
1994). Kinderen observeren dat medicijnen thuis gemakkelijk en veel gebruikt
worden en dat medicijnkastjes overvol zijn (Riand et al. 1994). De hoeveelheid
medicijnen die per keer worden afgeleverd, speelt daarbij een grote rol. In Frank-
rijk is dat steeds de hoeveelheid zoals de farmaceutische industrie die vervaardigt.
Dat kunnen 20 pillen zijn, terwijl men er maar 10 nodig heeft. Deze handelwijze
bevordert het doorgeven en gebruiken van andermans medicijnen (in Frankrijk
'hetero administration' genoemd). In Nederland is de notie dat een medicijn voor
een persoon bestemd is en niet overdraagbaar, veel dieper geworteld. Wettelijk is
hier geregeld dat het eerste voorschrift zich beperkt tot medicijnen voor een periode
van slechts 14 dagen. 

Ten behoeve van jonge kinderen tot en met 4 jaar worden in Frankrijk veel vaker
medicijnen voorgeschreven dan in Nederland. In een periode van 15 dagen krijgt
ongeveer eenderde van deze kinderen een medicament voorgeschreven (Rossignol
1994). In Nederland is dat volgens de Gezondheidsenquête ongeveer 13% (in twee
weken). In Frankrijk worden voor kinderen met name antibiotica voorgeschreven,
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ongeveer 50% van de jonge kinderen heeft tijdens een recente behandeling
antibiotica gebruikt. Volgens de Gezondheidsenquête heeft in Nederland 27% van
de jonge kinderen met een recent uitgeschreven recept antibiotica gebruikt. Er zijn
meerdere oorzaken aan te wijzen voor deze hoge consumptie onder Franse
kinderen. De aversie tegen antibiotica is in Frankrijk stellig lager dan in
Nederland. Moeders van jonge kinderen hebben er weinig moeite mee om voor hun
kinderen preventief antibiotica te verlangen om een 'sur-infection' (bijkomende
infectie) te voorkomen (Honnorat 1994). De klachten even aankijken en thuis
uitzieken is voor Franse kinderen ongebruikelijk omdat de arbeidsparticipatie van
moeders met jonge kinderen in Frankrijk hoog is.  De kinderopvang is goed6

georganiseerd maar de kinderdagverblijven mogen niet door zieke kinderen worden
bezocht. Onder artsen bestaat weinig weerstand tegen deze vorm van consumen-
tisme - en hier wreekt zich toch het ontbreken van de huisarts met poortwachters-
functie en de inschrijving op naam in de praktijk - omdat patiënten heel gemakke-
lijk van arts kunnen wisselen. 

Figuur 7.2 laat zien dat veel meer Fransen dan Nederlanders de spreekkamer met
een recept verlaten. Ander onderzoek bevestigt deze verschillen. Artsen in Neder-
land schrijven tijdens 65% van de consulten een recept voor en in Frankrijk tijdens
9 van de 10 consulten (Dressen 1994; Groenewegen en Delnoij 1997). Als een arts
besluit iets voor te schrijven gaat het volgens de Eurobarometer in Frankrijk
gemiddeld om 3,3 medicijnen en in Nederland om 2,2.

Er is geen onderzoek bekend waarin het medicijnengebruik in Nederland in detail
is vergeleken met het gebruik in Frankrijk. Zo'n vergelijking bestaat wel voor
Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk (Lecomte en Paris 1994).
Er zijn middelen uit zes therapeutische klassen vergeleken: maag-darm, hart-vaat,
bloed en bloedvormende organen, antibiotica, middelen voor het centraal zenuw-
stelsel en NSAID's voor aandoeningen van het bewegingsapparaat.  Van bijna alle7

middelen is de consumptie het hoogste in Frankrijk. Opvallend zijn de verschillen
voor antibiotica (ongeveer twee maal zo hoog als in de andere landen) en psycho-
leptica (tussen twee-eneenhalf en vier maal zo hoog als in de andere landen).

In een enquête onder volwassen Fransen is ruim 80% het ermee eens dat het
geneesmiddelengebruik in Frankrijk te hoog is (Dressen 1994). Echter, slechts 10%
vindt het eigen gebruik te hoog. In Nederland vindt overigens slechts 3% het eigen
gebruik te hoog (Foekema et al. 1998) De verwachtingen om bij zoiets als
vermoeidheid een medicijn voorgeschreven te krijgen, zijn hoog in Frankrijk (ruim
30% verwacht een medicijn), met name onder de lager opgeleiden. 
Ook zelfmedicatie is erg gebruikelijk in Frankrijk. Bijna 60% van de respondenten
geeft aan regelmatig zelfmedicatie ('l'autoprescription') toe te passen, waarbij
overigens niet geheel duidelijk is of het alleen gaat om het gebruiken van medicij-
nen die vrij verkrijgbaar zijn, of ook om het gebruiken van medicijnen van anderen.
Zelfmedicatie is vooral een zaak van hoger opgeleiden en stedelingen. In Nederland
rapporteert ruim 30% in de voorbije twee weken een zelfzorgmedicijn gebruikt te
hebben (Gezondheidsenquête 1997). Ook hier zijn dat met name de hoger
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opgeleiden. In Nederland is de markt voor zelfzorgmedicatie met een aandeel van
9% vrij klein. In landen als Duitsland (23%) België (17%) en Frankrijk (15%) is
deze markt veel groter (Neprofarm 1998). In Frankrijk is het gebruik van zelfzorg-
medicijnen in de periode 1960-1991 overigens gedaald, terwijl het gebruik van
voorgeschreven medicijnen juist sterk steeg (tabel 7.1; Lecomte 1994b). 

Tabel 7.1 Aanschaf van farmaceutische producten in Frankrijk (aantal uitgedrukt in 'nombre
d'acquisitions' per peroon per jaar

1960 1970 1980 1991
voorgeschreven medicijnen 6,2 9,3 13,5 18,7
niet-voorgeschreven
medicijnen 5,7 4 2,8 2,1

Bron: Lecomte (1994b)

Aan de overheid is het hoge gebruik van geneesmiddelen niet voorbijgegaan. Onder
het motto "le bon usage du médicament" heeft de Franse overheid in 1991 de
publiekscampagne "un médicament, ça ne se prend pas a légère" gevoerd om de
bevolking tot een matig en verstandig gebruik te manen. Daarnaast heeft de over-
heid zich in een campagne voor verstandig gebruik gericht tot de voorschrijvende
artsen (Dressen 1994). In 1998 verkondigde de Franse overheid de doelstelling om
het gebruik van antidepressiva en antibiotica in achttien maanden met 10% te
verminderen en het gebruik van generieke preparaten te bevorderen. Een vergelij-
king met het geneesmiddelengebruik in naburige noordelijke landen is daarvoor
een belangrijk argument (Plan medicament van 18 februari 1998). 

7.3.2 Attitudes in Nederland

In een recent Nederlands opinieonderzoek (najaar 1998) ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van Organon werd aan een steekproef uit de bevolking een aantal
stellingen over geneesmiddelengebruik voorgelegd (Foekema et al. 1998). De stel-
ling die door de respondenten bijna unaniem werd onderschreven was de uitspraak
'ik gebruik geen geneesmiddelen tenzij het uiterst noodzakelijk is'. Ook de stelling
'ik heb liever af en toe last van een kwaal dan hier direct een geneesmiddel voor te
gebruiken' scoorde hoog. Uitsplitsingen naar opleidingsniveau, godsdienstige
achtergrond en regio geven nauwelijks verschillen te zien. Het is duidelijk dat een
sobere, voorzichtige houding overheerst. Deze sobere houding gaat overigens wel
gepaard met een grote instemming met de stelling dat 'iedereen recht heeft op het
geneesmiddel waar hij het meest bij gebaat is, ongeacht de kosten'. 

De attitude van medicijnen als noodzakelijk kwaad kwam ook naar voren uit een
kwalitatief onderzoek in Amsterdam naar de regimes die moeders erop na houden
met betrekking tot het geneesmiddelengebruik van hun kinderen (Abraham 1997b).
Er werd een onderscheid gemaakt tussen hoogopgeleide moeders uit Amsterdam-
Zuid en lager opgeleide moeders uit Amsterdam-West. Alle geïnterviewde moeders
stellen dat kinderen alleen medicijnen mogen gebruiken wanneer dat echt nodig is.
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Onder de moeders uit Zuid bestaat een voorkeur voor 'natuurlijke' geneeswijzen,
homeopathische medicijnen en kruidendrankjes. Zij hebben een sterke afkeer van
antibiotica. De moeders uit West zijn meer geneigd om reguliere middelen te
gebruiken. Geheel consequent zijn de moeders uit Zuid overigens niet want als
bijvoorbeeld verre reizen moeten worden ondernomen, bestaat geen bezwaar tegen
vaccinatie om tropische ziekten te voorkomen.

Tegenover deze beleden soberheid in opinieonderzoek staat de indruk van huis-
artsen dat patiënten het spreekuur vooral bezoeken om een recept te krijgen; een
aanwijzing wellicht dat in de bevolking opinies en gedrag niet overeenstemmen. In
een enquête van het Nederlands Huisartsen Genootschap uit 1994 bleek de helft
van de artsen die mening toegedaan, tegenover slechts 20% van de steekproef uit de
bevolking, die in hetzelfde onderzoek ondervraagd werd. Er bleken ook sterke
verschillen tussen huisarts en bevolking aangaande de behandeling van alledaagse
aandoeningen. Eenderde van de ondervraagden uit de bevolking bleek baat te
verwachten van hoestdranken bij hoest en van antibiotica bij griep, iets waar
huisartsen weinig tot niets in zien (Van der Voort et al. 1995). Artsen spreken in
dit verband over een toename van het consumentisme. De huidige patiënt is
mondig en niet langer onwetend dankzij de aandacht die de massamedia aan
gezondheid en ziekte besteden, en de huidige mogelijkheden om bijvoorbeeld via
het internet alles over nieuwe behandelingen en medicijnen te weten te komen.

Zowel de rijksoverheid als de medische beroepsgroep spreken zich uit voor een
sober en rationeel voorschrijfbeleid. Het adagium is: zuinig maar zinnig voor-
schrijven (TK 1999) Onder huisartsen is de voorzichtigheid wellicht nog groter dan
onder medisch specialisten.  Huisartsen liepen aan het einde van de jaren tachtig8

voorop met het ontwikkelen van standaarden en richtlijnen voor het medisch
handelen, wat ook veel bijdroeg aan hun professionele status. Sinds het begin van
de jaren negentig bestaat er een sterke beweging om het medische handelenen
zoveel mogelijk op wetenschappelijk onderzoek te baseren (vanwege de Ameri-
kaanse oorsprong 'evidence based medicine' genoemd). Rond het aanbod van zorg
zijn de trefwoorden van deze tijd doelmatigheid en efficiëntie, wat perfect past bij
een moderne, op ratio en wetenschap gestoelde 'noordelijke' waardeoriëntatie. 

7.3.3 Gebruik in Nederland

Uit de Gezondheidsenquête komt het beeld naar voren dat in Nederland - in tegen-
stelling tot Frankrijk - het gebruik van zelfzorgmedicijnen veel sterker is toege-
nomen dan het gebruik van voorgeschreven medicijnen. Dat is begrijpelijk omdat
in Frankrijk gemakkelijker medicijnen op recept worden verstrekt dan in Nederland
en de noodzaak tot zelfmedicatie in Frankrijk dus geringer is (zie figuur 7.3).
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Figuur 7.3 Percentage van de bevolking (excl. tehuisbewoners) dat in twee weken voorgeschreven
en/of niet voorgeschreven medicijnen gebruikt, of medicijnen voorgeschreven krijgt, 1984-1997

Bron: CBS (GEZ'84-'96; POLS'97) 

Bij de vraag die in de Gezondheidsenquête naar het gebruik van voorgeschreven
medicijnen gesteld werd, diende de anticonceptiepil niet meegerekend te worden.
In het gebruik van deze pil (op recept) heeft zich overigens ook een sterke stijging
voorgedaan van 27% (1981) naar 46% (1996) van de vrouwen in de leeftijd van
16-49 jaar. In Nederland is het pilgebruik het hoogste van de wereld.

Voor een deel zal de toename in het gebruik van medicijnen zonder recept een
gevolg zijn van de maatregelen uit 1993 en 1994 om homeopathische middelen en
zelfzorg-middelen niet langer via het ziekenfonds te vergoeden. De cijfers uit de
Gezondheidsenquête laten overigens geen sterke stijging in het gebruik van
homeopathische middelen zien, en tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden
zijn geen grote verschillen in de stijgende trend van medicatie zonder recept.

De Ziekenfondsraad houdt sinds 1989 bij hoe het aantal voorschriften en de kosten
zich per ziekenfondsverzekerde ontwikkelen. Het aantal voorschriften laat tussen
1989 en 1993 een stijgende lijn zien van gemiddeld 6,95 voorschriften in 1989 tot
9,13 voorschriften in 1993, een toename van 31%. In 1994 is het gemiddelde, mede
als gevolg van beleid, gezakt tot 8,08 voorschriften maar het stijgt opnieuw tot 8,46
voorschriften in 1997 (zie figuur 7.4).
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Figuur 7.4 Gemiddeld aantal voorschriften voor extramuraal voorgeschreven geneesmiddelen per
ziekenfondsverzekerde per jaar, 1989-1997

Bron: GIP/Peilingen 1998 (WTG artikelen zijn de artikelen die vergoed worden op basis van de Wet
tarieven gezondheidszorg)

Figuur 7.5 Totale kosten in guldens van extramuraal voorgeschreven geneesmiddelen per
ziekenfondsverzekerde per jaar, 1989-1997

Bron: GIP/Peilingen 1998
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Ook de totale kosten voor geneesmiddelen per ziekenfondsverzekerde laten een
stijgend verloop zien, waarbij de genomen beleidsmaatregelen voor het afvlakken
van de curve lijken te zorgen. In een gematigder tempo gaat de stijging niettemin
door (zie figuur 7.5).

7.4 Modernisering en de kosten voor geneesmiddelen in Noord- en Zuid-
Europa

Met de naoorlogse welvaart namen het gebruik en de kosten van de farmaceutische
zorg in geheel Europa toe. De culturele modernisering verliep in Europa echter niet
op dezelfde wijze. Het lijkt plausibel om te veronderstellen dat ook de stijging van
het medicijnengebruik in de noordelijke en zuidelijke landen niet hetzelfde verloop
kende. In de noordelijke landen droeg het ethos van soberheid ertoe bij dat de toe-
name van de welvaart niet direct tot een toename van het geneesmiddelengebruik
leidde. In de zuidelijke landen speelde deze remmende factor een veel geringere
rol. De beschikbaarheid van geneesmiddelen riep direct ook het gebruik ervan op.
Met de economische opleving in de tweede helft van de jaren tachtig nam ook het
consumentisme in de noordelijke landen toe: dit zou zich kunnen vertalen in een
sterkere groei van het medicijnengebruik dan in de voorgaande decennia. Voor de
meest recente jaren is in de zuidelijke landen daarentegen een zeer geringe groei of
zelfs een daling te verwachten omdat in het verleden al een sterke groei heeft
plaatsgevonden en nu min of meer een verzadigingspunt zou moeten zijn bereikt.

Figuur 7.6 Relatie tussen uitgaven voor medicijnen en totale binnenlandse bestedingen per hoofd
van de bevolking in noordelijke en zuidelijke landen van Europa in 1980, 1990 en 1996
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Bron: OECD Health Data 98. Kosten voor medicijnen omvatten zowel voorgeschreven als vrij
verkrijgbare medicijnen. Medicijnen verstrekt tijdens ziekenhuisopname zijn buiten beschouwing
gelaten.
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Om deze veronderstellingen te toetsen, bestaat behoefte aan vergelijkbare tijdreek-
sen van gegevens over geneesmiddelengebruik, die zich over enkele decennia
uitstrekken. Dergelijke gegevens die recht doen aan de internationale classificatie
van geneesmiddelen, bestaan er echter (nog) niet. Voor de landen van de OESO
zijn er wel tijdreeksgegevens over de totale uitgaven voor medicijnen. Figuur 7.6
laat zien hoe de totale binnenlandse bestedingen in 1980, 1990 en 1996 zich
verhouden tot de uitgaven voor medicijnen in de noordelijke en zuidelijke landen.9

De regressielijn scheidt de noordelijke landen van de zuidelijke landen. Frankrijk is
koploper, zowel in termen van de totale binnenlandse bestedingen als in de
uitgaven voor medicijnen. Portugal en Spanje onderscheiden zich als de arme
zuidelijke landen. Tien jaar later in 1990 is er nog steeds sprake van een duidelijk
patroon: Nederland, Groot-Brittannië en Scandinavië zijn vergelijkbaar voor zowel
de uitgaven voor medicijnen als de welvaart. Italië is België gepasseerd in de
hoogte van de uitgaven voor medicijnen. Met Frankrijk vormen deze landen nog
steeds de kopgroep. In 1996 lijken de grenzen tussen noord en zuid aan het
vervagen. Onder de noordelijke landen zijn de kosten nog steeds relatief laag in
Denemarken en Noorwegen. Spanje blijft met de uitgaven voor medicijnen achter
bij de andere zuidelijke landen. Wat de welvaart betreft, wordt de afstand van
Spanje en Portugal ten opzichte van de andere landen kleiner.

In bijlage B7 zijn enkele grafieken opgenomen die weergeven hoe de binnenlandse
bestedingen en de uitgaven voor geneesmiddelen sinds 1980 zijn gestegen in
Nederland, Frankrijk, Italië, Zweden en Denemarken. In Nederland stijgen de
uitgaven voor medicijnen harder dan de binnenlandse bestedingen en raken na
1991 echt in een stroomversnelling. In Frankrijk stijgen de kosten van medicijnen
minder sterk dan in Nederland, maar deze bevonden zich in de gehele periode
1980-1996 reeds op een hoog niveau (vgl. figuur 7.1). In Zweden en Denemarken
gaat de stijging van de welvaart en van de uitgaven voor geneesmiddelen lange tijd
gelijk op. In de jaren negentig volgt echter een sterke stijging van de uitgaven voor
medicijnen, terwijl de welvaart minder toeneemt (Denemarken) of zelfs nauwelijks
nog stijgt (Zweden). Deze uitkomsten sporen met de veronderstellingen omtrent de
uitgavenontwikkeling voor de noordelijke landen. 

Italië biedt een voorbeeld van het uitgavenpatroon zoals dat voor de zuidelijke
landen verwacht mocht worden. In 1978 vond in Italië een grootscheepse reorgani-
satie van de gezondheidszorg plaats. Er kwamen een nationale volksverzekering
(incl. integrale vergoeding voor medicijnen) en een duaal gezondheidszorgsysteem.
De huisarts treedt hierin op als poortwachter voor de overige gezondheidszorg en
als belangrijkste voorschrijvend arts. Op papier een prima systeem, maar niettemin
stegen de kosten van medicijnen zeer sterk. De opwaartse druk die consument en
industrie uitoefenden, ondervond weinig weerstand van de overheid. De gremia en
de personen die verantwoordelijk waren voor de toelating van nieuwe medicijnen
en de prijsstelling, oefenden geen effectieve controle uit. In 1992 keerde de wal
echter het schip, omdat het verdrag van Maastricht een veel stringentere financiële
discipline van de overheid vereiste. De sanering van de overheidsfinanciën die
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volgde, liet ook de volksverzekering niet buiten schot. Aan de vergoeding van
medicijnen uit de publieke middelen werden strikte voorwaarden verbonden. De
prijzen van medicijnen werden op gemiddeld Europees niveau gebracht. De
kostenbesparende maatregelen werden zonder instemming van de farmaceutische
industrie doorgevoerd, omdat deze zich met omkopingsschandalen als overleg-
partner had gediskwalificeerd. Het effect van deze maatregelen was vooral dat de
publieke uitgaven voor medicijnen daalden; de particuliere uitgaven van de burgers
namen echter toe, met name omdat huisartsen nog weinig veranderden in hun
manier van voorschrijven (Fattore en Jommi 1998).

De verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa kunnen wellicht nog duidelijker in
beeld worden gebracht wanneer niet naar de ontwikkeling van de kosten op zich
wordt gekeken maar naar het percentage van de nationale welvaart dat aan
medicijnen wordt besteed. Hiervoor zijn de kosten van de geneesmiddelen
uitgedrukt in het aandeel van het totaal aan binnenlandse uitgaven van elk land. 

Figuur 7.7 Bestedingen aan geneesmiddelen als percentage van de totale binnenlandse
bestedingen, som van deze percentages in vijf zuidelijke landen 

Bron: OECD (Health data 1998) 

Dat aandeel is op zich erg klein, minder dan 1% de rijke noordelijke en 1,5% in de
zuidelijke landen. Door nu de som van deze percentages voor zowel de zuidelijke
als de noordelijke landen weer te geven, worden de verschillen op pregnante wijze
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zichtbaar gemaakt. In de zuidelijke landen (figuur 7.7) neemt het percentage van de
binnenlandse bestedingen, dat aan geneesmiddelen wordt besteed, vanaf 1977
gestaag toe, maar vlakt af in de jaren negentig. In de noordelijke landen
(figuur 7.8) blijft het percentage heel lang constant maar stijgt in de jaren negentig.

Figuur 7.8 Bestedingen aan geneesmiddelen als percentage van de totale binnenlandse
bestedingen, som van deze percentages in vijf noordelijke landen

Bron: OECD (Health data 1998)

De figuren maken duidelijk dat in het bredere perspectief van de culturele ontwik-
keling de noordelijke landen met een inhaalslag bezig zijn, waar het gaat om het
aandeel van de nationale welvaart dat aan geneesmiddelen wordt besteed. Hiervoor
is niet alleen het afscheid van de soberheid en het toegenomen consumentisme
verantwoordelijk. Aan het einde van de jaren tachtig kwamen er nieuwe genees-
middelen op de markt voor ziekten als astma (inhalatie-corticosteroïden), migraine
(Imigran), depressie (nieuwe antidepressiva als Prozac), maagklachten
(maagzuursecretie-remmers als Zantac) en hart- en vaatziekten (o.a. statines om
cholesterol te verlagen).  Markt, arts, patiënt en tijdgeest spelen op elkaar in. De10

psychiatrie is daarvan een voorbeeld. De herwaardering van de biologische
psychiatrie en de beschikbaarheid van nieuwe antidepressiva maken het steeds
gemakkelijker om voor het pilletje te kiezen (Van Marwijk 1999).
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7.5 Conclusies en beschouwing

In dit hoofdstuk is het gebruik van geneesmiddelen vanuit een cultureel perspectief
verkend. Zowel cultuurverschillen als cultuurverandering binnen Europa zijn aan
een nader onderzoek onderworpen. Een van de belangrijkste handvatten om
cultuurverschillen te ordenen is het geografische onderscheid tussen Noord- en
Zuid-Europa. Daarbij worden Nederland en Groot-Brittannië met de Scandina-
vische landen tot het noorden gerekend. Zuidelijke landen als Spanje, Portugal,
Frankrijk en Italië hebben de Romaanse taal en cultuur als gemeenschappelijke
noemer. De noordelijke landen delen een cultuur waarin soberheid, ingetogenheid
en rationaliteit een belangrijke rol spelen. De noordeling grijpt dan ook niet gemak-
kelijk naar een geneesmiddel. In zuidelijke landen lijken veel minder remmingen te
bestaan om geneesmiddelen te gebruiken of om ze voor te schrijven. Statistieken
over het volume en de kosten van geneesmiddelen tonen deze verschillen duidelijk
aan. De ontwikkelingen in Frankrijk en Nederland zijn met elkaar vergeleken.
Frankrijk is het land met het hoogste geneesmiddelengebruik binnen Europa en
Nederland behoort tot de categorie landen met een matig gebruik. Er is gekeken
naar verschillen in zowel attitude als consumptie. Opvallend is dat er reeds op
jonge leeftijd grote verschillen bestaan in geneesmiddelengebruik. Ook onder
volwassenen is het gebruik hoog in Frankrijk. Het regelmatig gebruiken van
geneesmiddelen is een niet meer weg te denken onderdeel van de Franse leefwijze
geworden. Franse apotheken zijn ook bijna gewone winkels geworden, maar naast
de verstrekkingen van medicijnen op recept ook drogisterij-artikelen worden
verkocht.

Het lijkt erop dat de wijze waarop de Fransen met medicijnen omgaan, voor de
Nederlandse overheid geen aantrekkelijk perspectief is. Het banaliseren van
geneesmiddelen werkt een verhoogde en wellicht onnodige consumptie in de hand.
Een geneesmiddel gebruiken wordt dan zo vanzelfsprekend dat er voor de ongun-
stige bijwerkingen geen aandacht meer is en onnodige kosten worden gemaakt
(Dressen 1994). Juist door medicijnen hun bijzondere status te laten behouden als
onderdeel van een op de persoon toegesneden therapie en alleen via de apotheek
verkrijgbaar, kan dergelijk consumentisme worden tegengegaan.

De vergelijking van Nederland en Frankrijk is ook belangrijk omdat in Nederland
een zuidelijke levenshouding terrein wint en er door velen afscheid wordt genomen
van de spreekwoordelijke zuinigheid. Het is natuurlijk de vraag of het overnemen
van zuidelijke eetgewoonten, mode en woninginrichting nu ook leidt tot een hoger
medicijnengebruik. De statistieken over het deel van de welvaart dat aan
geneesmiddelen wordt besteed, wijzen in ieder geval wel op een opmerkelijke
ontwikkeling. Waar in de jaren tachtig in de zuidelijke landen een steeds groter
aandeel van de welvaart aan geneesmiddelen werd besteed, gebeurde dat in de
noordelijke landen niet. In de jaren negentig lijken de noordelijke landen echter
met een inhaalslag bezig ten opzichte van het zuiden. Dat valt niet alleen aan
culturele factoren toe te schrijven, maar dat ze een rol spelen is plausibel.
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De Nederlandse overheid streeft naar rationeel en wetenschappelijk gefundeerd
voorschrijven en gebruiken van geneesmiddelen. De wens van de consument en de
belangen van de industrie zijn daaraan ondergeschikt gemaakt. Er dient echter
rekening mee te worden gehouden, dat technologische ontwikkelingen en culturele
factoren als een zuidelijke levensstijl, de realisering van de beleidsdoelstellingen
inzake kostenbeheersing onbereikbaar kunnen maken.
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De cijfers over het aantal werkzame stoffen zijn afkomstig uit Haaijer-Ruskamp (1997), de cijfers over1

de kosten uit de gegevensbestanden van de OECD (1998).
Payer voert de verschillen in medisch handelen terug op essentiële kenmerken van de culturen in deze2

landen. In Frankrijk staat het denken voorop in tegenstelling tot de V.S. waar doen het eerste gebod is.
Duitsers benaderen hun gezondheid vooral vanuit hun gevoel en dichten het hart en de ziel een
belangrijke plaats toe. Ook hechten de Duitsers veel waarde aan geneeswijzen die aan de 'natuur'
refereren zoals geneeskrachtige kruiden en baden, een overblijfsel van de Romantiek volgens Payer. Het
is daarom ook begrijpelijk dat homeopathie en antroposofische geneeskunde typisch Duitse vindingen
zijn, die zich overigens prima naast de in Duitsland sterk ontwikkelde high-tech geneeskunde kunnen
handhaven. De Britse geneeskunde is er een van zo min mogelijk doen en uitzieken met een stiff upper
lip, waaraan ook het systeem van de National Health Service bijdraagt, met weinig financiële prikkels
tot ingrijpen.
Aan de benadering van Payer kleven enkele nadelen. Een daarvan is dat Nederland, en de landen van
Noord- en Zuid Europa ontbreken. Daarnaast is Medicine and Culture in de eerste plaats een
journalistiek boek gebaseerd op interviews met ervaren artsen in de verschillende landen en heeft het
niet de pretentie van een wetenschappelijk onderzoek.
In dit hoofdstuk is ervoor gekozen om met name de culturen van Noord- en Zuid-Europa tegenover3

elkaar te plaatsen. Natuurlijk zijn er andere culturele tegenstellingen die een belangrijke rol spelen,
zoals de verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er markante verschillen
tussen Noord- en Zuid-Europa enerzijds en Midden-Europese landen als Duitsland, Zwitserland en
Oostenrijk anderzijds met hun nadruk op natuur-georiënteerde geneeswijzen. Het zou echter te ver
voeren om alle mogelijke cultuurverschillen in dit hoofdstuk te behandelen. 
Ook de regelgeving rond de toelating van medicijnen is steeds meer op Europese leest geschoeid,4

waarbij overigens de Zweedse autoriteiten bezorgd waren dat hun eigen strenge regelgeving met
betrekking tot de veiligheid door het Europese compromis teniet zou worden gedaan (Abraham 1997a).
Een overzicht van de stand van zaken is te vinden in: Broekmans et al. (1995) en in: Matthews en
Wilson (1998).
De invloed van het zuiden is goed af te lezen aan de consumptie van alcoholische dranken. In5

Nederland verloor de consumptie van jenever gaandeweg aan betekenis, terwijl het drinken van wijn
sterk toenam. De komst van immigranten uit Zuid-Europese landen en de toegenomen vakanties in
zuidelijke streken leverden de voorbeelden om het consumptiepatroon in Nederland een zuidelijker
aanzien te geven. Grootwinkelbedrijven brachten de zuidelijke eetcultuur vervolgens direct bij de
consument voor de deur. In het zuiden vond de Nederlander de savoir vivre die paste bij zijn nieuwe
vrijgevochten identiteit. Deze ontwikkeling is overigens van vrij recente datum. In de jaren zestig was
dat nog zeker niet het geval. De eerste generatie Zuid-Europese migranten had de grootste moeite om te
wennen aan de Hollandse opvattingen omtrent gastvrijheid, die bijvoorbeeld door Griekse immigranten
als zeer krenterig werd ervaren. Waar de Grieken gewend waren dat de maaltijd een centrale functie
had in het dagelijks leven en waar gasten altijd werd verzocht om bij de maaltijd aan te schuiven, was
dat in Nederland bepaald niet het geval. De Nederlandse huisvrouw kookte in precies op het gezin
afgepaste hoeveelheden. Als borrelhapjes werden alleen pinda's geserveerd en bij de thee ging de
koekjestrommel na een ronde gemaakt te hebben weer dicht (Van Otterloo 1990: 223). 
Het gebruik van antibiotica is onder kinderen die naar de crèche gaan, veel hoger dan onder andere6

kinderen. Kinderen tot twee jaar vormen de leeftijdsgroep met de hoogste antibioticaconsumptie in
Frankrijk (Lecomte 1994a). Overigens gaan jonge kinderen in Denemarken ook veel naar de crèche,
zonder dat er iets bekend is over een hoge consumptie van antibiotica aldaar.
NSAID = Non Steroidal Anti Inflammatory Drug, ontstekingsremmers die niet gemaakt worden van7

bijnierschorshormonen.
Bij depressie bijvoorbeeld zijn huisartsen eerder geneigd om de oudere antidepressiva voor te schrijven8

dan specialisten die juist vaak de nieuwe middelen toepassen (Veeninga et al. 1999). Voor huisartsen
zijn mogelijke bijwerkingen, die voor de nieuwe antidepressiva nog onvoldoende bekend zijn, een
belangrijke overweging.
De OECD geeft er de voorkeur aan de 'totale binnenlandse bestedingen' (Total Domestic Expenditure)9

te gebruiken in plaats van het Bruto Nationaal Product wanneer in tabellen geaggregeerde uitgaven
worden gerelateerd aan macro- economische indicatoren (OECD 1993). De genoemde uitgaven voor
medicijnen betreffen zowel de medicijnen op recept als de vrij verkrijgbare medicijnen, waarbij de
medicatie tijdens ziekenhuisopname buiten beschouwing is gelaten. 

Noten
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In zuidelijke landen kwamen deze middelen natuurlijk ook op de markt. Deze was daar waarschijnlijk10

reeds meer verzadigd dan in het noorden. In Frankrijk nam de aankoop van geneesmiddelen op recept
tussen 1960 en 1970 met 50% toe, tussen 1970 en 1980 met 45% en tussen 1980 en 1991 met 39%,
zie tabel 7.1. 
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Bijlage bij hoofdstuk 7

Figuur B7.1 Groei van de totale binnenlandse bestedingen en van de uitgaven voor geneesmiddelen
per hoofd van de bevolking in Nederland (1980 = 100)

Bron: OECD (Health data 1998)
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Figuur B7.2 Groei van de totale binnenlandse bestedingen en van de uitgaven voor geneesmiddelen
per hoofd van de bevolking in Frankrijk (1980 = 100)

Bron: OECD (Health data 1998)

Figuur B7.3 Groei van de totale binnenlandse bestedingen en van de uitgaven voor geneesmiddelen
per hoofd van de bevolking in Italië (1980 = 100)

Bron: OECD (Health data 1998)
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Figuur B7.4 Groei van de totale binnenlandse bestedingen en van de uitgaven voor geneesmiddelen
per hoofd van de bevolking in Zweden (1980 = 100)

Bron: OECD (Health data 1998)

Figuur B7.5 Groei van de totale binnenlandse bestedingen en van de uitgaven voor geneesmiddelen
per hoofd van de bevolking in Denemarken (1980 = 100)

Bron: OECD (Health data)
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