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VOORWOORD

De serie Sociale en Culturele Verkenningen (SCV) heeft een vaste opzet. Het
grootste deel van de SCV bestaat uit periodieke rapportages over de publieke opinie
ten aanzien van de overheid en politiek, de ontwikkeling van de leefsituatie van de
Nederlandse bevolking en het gebruik en de kosten van de voorzieningen in de
quartaire sector. Elk jaar actualiseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de
cijfers. Daarnaast worden een of meer actuele beleidsthema’s belicht.

Hoofdstuk 1 (Publieke opinie en overheid) omvat de opiniegegevens over overheid
en politiek. Onderdelen zijn de opvattingen over sociaal beleid en de rapportcijfers
voor het overheidsbeleid. Bij de analyse van de politieke interesse en participatie
wordt een vergelijking gemaakt tussen het gemeentelijke en landelijke niveau. 
In het vervolg zal op basis van gegevens uit de Eurobarometers de Nederlandse
publieke opinie inzake Europese politiek en actuele politieke onderwerpen worden
vergeleken met die in andere landen van de Europese Unie. Dit jaar wordt gerap-
porteerd over democratie, de overdracht van taken aan de EU en de voortgang van
de Europese integratie.
Behalve deze actualisering van periodieke informatie, bevat hoofdstuk 1 een para-
graaf over drugsoverlast en criminaliteit in de woonomgeving. De overheid legt in
de aanpak van de verslavingsproblematiek sterk de nadruk op de bestrijding van de
ermee gepaard gaande overlast.

Hoofdstuk 2 (Leefsituatie) gaat over de maatschappelijke hulpbronnen onderwijs,
arbeid en inkomen. Het niveau en de verdeling hiervan zijn bepalend voor de
leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Voor het meten van deze leefsituatie
heeft het Bureau een nieuwe maatstaf ontwikkeld, waarin een aantal belangrijke
aspecten van de leefsituatie is verdisconteerd. Het hoofdstuk schetst in enkele
kerncijfers de sociale ontwikkeling van Nederland, met nadruk op de periode
1994-1998. 

Hoewel de leefsituatie van de burgers zich positief ontwikkelt, lopen bepaalde
groepen maatschappelijke risico’s. In hoofdstuk 3 (Risicogroepen en lokaal sociaal
beleid) staat een beschrijving van deze risicogroepen en het beleid ter bestrijding
van maatschappelijke achterstand. De nadruk ligt op de vraag of en onder welke
voorwaarden gemeenten mogelijkheden krijgen om een effectief beleid voor deze
groepen te ontwikkelen. 

Ten behoeve van de kabinetsformatie schrijft het SCP elke vier jaar op verzoek van
het kabinet een Memorandum quartaire sector. In hoofdstuk 4 (Quartaire sector)
staan de kerncijfers en analyses van productie, kosten en productiviteit van door de
overheid gesubsidieerde dienstverlening. In de sector gaat jaarlijks ongeveer
170 miljard gulden om. De sector biedt 1,4 miljoen arbeidsjaren werk en vertegen-
woordigt daarmee circa 25% van de totale werkgelegenheid in Nederland. 
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Op basis van de historische ontwikkeling is per sector een trendmatige raming van
gebruik en kosten opgesteld. De uitkomsten hiervan zijn vergeleken met de depar-
tementale meerjarenramingen van september jongstleden. Op deze wijze worden
potentiële budgettaire knelpunten en risico’s voor de komende kabinetsperiode
opgespoord. 

Ieder hoofdstuk begint met een kader waarin de belangrijkste beleidsrelevante
conclusies zijn opgenomen. Op deze wijze hoopt het Bureau de toegankelijkheid
van de SCV te bevorderen.

Drs. Th.H. Roes
(wnd. directeur)
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& Het optimisme over de economie neemt verder toe; nog slechts een vijfde
van de bevolking verwacht eind 1997 een economische crisis. 

& Bijna twee derde van de bevolking vindt de inkomensverschillen te groot en
is van mening dat de uitkeringen krachtens de Bijstandswet en de AOW te
laag zijn.

& Een ruime meerderheid van het publiek geeft de regering een voldoende of
meer voor het sociaal-economisch beleid. De handhaving van de openbare
orde en de zorg voor ouderen krijgen een onvoldoende. 

& De lokale politiek heeft in de afgelopen tien jaar in de ogen van de
bevolking aan publiek belang gewonnen. Dit leidt niet tot een grotere
opkomst bij de raadsverkiezingen, omdat de partijpolitieke profilering
daarvoor te gering is.

& De Nederlandse bevolking toont zich in overgrote meerderheid Europees
georiënteerd. Over buitenlandse politiek, defensie en landbouw zou op
Europees niveau mogen worden beslist. De verantwoordelijkheid voor het
sociale beleid en de cultuur zou op nationaal niveau moeten blijven
gehandhaafd. 

& Vier vijfde van de bevolking is voor de euro, maar slechts een vijfde acht
zich (zeer) goed geïnformeerd.

& Ruim een vijfde van de bevolking heeft soms of vaak last van drugsoverlast
in de eigen buurt. De helft van de bewoners in deze buurten is slachtoffer
van een delict, twee keer zo veel als in buurten zonder drugsoverlast.

& De tolerantie van het hasjgebruik neemt toe, al vindt nog 40% van de totale
bevolking en de meerderheid van de ouderen (50-plussers), dat hasjgebruik
streng moet worden gestraft. Voor de toelaatbaarheid van coffeeshops geldt
dat de meningen verdeeld zijn: 43% vindt ze toelaatbaar en 47%
ontoelaatbaar. 

& Waar het gaat om harddrugs is de steun van het publiek voor het verplicht
afkicken al jaren onverminderd hoog (71%). Een groeiende minderheid
(45%) is voor gratis verdovende middelen.

1  PUBLIEKE OPINIE EN OVERHEID

1.1 Economisch en sociaal klimaat

De gunstige ontwikkeling van de economische conjunctuur weerspiegelt zich in de
meningsvorming over het economisch en sociaal klimaat, waaruit optimisme
spreekt. Dit optimisme nam tussen 1996 en 1997 verder toe. Sinds 1993, welk jaar
het eind van een economisch ongunstige periode markeerde, verwacht een
afnemend deel van de Nederlandse bevolking een economische crisis (figuur 1.1),
zo blijkt uit het opinieonderzoek dat het SCP in het laatste kwartaal van elk jaar
houdt. In 1993 voorzag 43% van de respondenten een economische crisis, in 1996
was dat 18%, in 1997 ging het om hetzelfde percentage. Alleen in 1980 en in 1989
was er sprake van een nog groter optimisme.
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In 1993 werd door 80% ondervraagden een toename van de werkloosheid in de
eerstvolgende twaalf maanden voorzien, in 1996 door 28% en in 1997 door 22%
(figuur 1.1). Zoals eerder geconstateerd, reageren meningen over de economische
conjunctuur scherp op feitelijke ontwikkelingen.

Ten aanzien van de inkomensontwikkeling is er eveneens sprake van optimisme. In
1993 dacht slechts 18% dat de inkomens in de nabije toekomst zouden stijgen, in
1996 voorzag 33% een stijging en in 1997 42%. Het optimisme van het jaar 1989
wordt benaderd, maar nog niet geëvenaard (figuur 1.2). De mening dat de inko-
mens gezien de economische situatie zouden moeten stijgen, weerspiegelt ten dele
de opvatting over de economische ruimte die er voor inkomensverbetering bestaat
en zegt ook iets over de ambities van de bevolking. In 1996 onderschreef 55% het
idee dat er ruimte voor stijging was, in 1997 63%. Dat laatste is ruim 20 procent-
punten meer dan het aandeel van de bevolking dat in het laatste jaar inkomensver-
betering verwachtte (42%), hetgeen eens te meer op optimisme en op duidelijke
financiële ambities wees (figuur 1.2).

De gunstige conjunctuur heeft eveneens invloed op vooruitzichten over de hoogte
van de uitkeringen. In 1993 verwachtte 7% een stijging, in 1996 17% en in 1997
26% (figuur 1.3). De onderschrijving van de gedachte dat er genoeg financiële
ruimte is om de uitkeringen te verbeteren, ligt op een veel hoger niveau. In 1993
ging het om 25% voor het oordeel 'stijgen', in 1996 en in 1997 om 60%. Het
opinieklimaat was in 1997 dus mild voor de uitkeringen (figuur 1.3). Tussen 1996
en 1997 is deze welwillendheid van de voorgaande jaren niet verder toegenomen.

Dat de publieke opinie gunstig jegens de uitkeringen is gestemd, blijkt eveneens uit
het verloop van de mening dat een aantal met name genoemde uitkeringen te hoog
of voldoende is. Sinds 1993 krijgt deze opvatting minder aanhang. Op zeer korte
termijn - tussen 1996 en 1997 - was er meer steun voor het oordeel 'te hoog of
voldoende'. In 1997 gaf 73% deze mening voor het ziekengeld, 67% voor de
werkloosheidsuitkeringen, 40% voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 38%
voor de AOW en 36% voor de bijstand (figuur 1.4).
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Figuur 1.1 De verwachting ten aanzien van welvaart en werkloosheid, 1975-1997
(in procenten)

Bron: SCP (CV'75-'97)



zullen dalen

zullen gelijk blijven

zullen stijgen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

80 85 90 95 96 97

pr
oc

en
te

n

moeten dalen

moeten gelijk blijven

kunnen stijgen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

80 85 90 95 96 97

pr
oc

en
te

n

10

Figuur 1.2 De verwachting ten aanzien van de inkomens, 1980-1997 (in procenten)

Bron: SCP (CV'80-'97)
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Figuur 1.3 De verwachting ten aanzien van de sociale uitkeringen, 1980-1997 (in
procenten)

Bron: SCP (CV'80-'97)
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Figuur 1.4 Het niveau van de uitkeringen is voldoende of te hoog, 1966-1997 (in procenten)

Bron: onderzoek Politiek in Nederland 1966; onderzoek Progressiviteit en Conservatisme 1970; SCP (CV'75-'97)

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. Over de gehele periode beschouwd gingen de Nederlanders gedurende de
jaren negentig de gelijkheid weer meer onderschrijven. In 1997 bevond de instem-
ming zich op een vrij hoog niveau. Doordat golfbewegingen het beeld overheersen,
is er over de gehele periode nauwelijks sprake van een stijgende of neergaande
trend (tabel 1.1).

Tabel 1.1 Opvattingen over nivellering in Nederland, 17-70-jarigen, 1970-1997 (in procenten)

1970 1975 1980 1985 1989 1991 1995 1996 1997

inkomensverschillen zijn te groot
inkomensverschillen zouden kleiner
of veel kleiner moeten zijn
verschillen in bezit zouden kleiner of
veel kleiner moeten zijn
standsverschillen zouden kleiner of
veel kleiner moeten zijn 69 70 71 62 65 58 54 59 61

. 66 73 57 58 50 54 57 64

67 72 76 61 65 56 58 63 68

56 58 55 41 44 37 36 41 47

Bron: onderzoek Progressiviteit en conservatisme 1970; SCP (CV'75-'97)



13

In 1997 neemt het optimisme over de economie toe naarmate het gezinsinkomen
hoger is (tabel 1.2). Alleen bij het denkbeeld dat de inkomens gezien de econo-
mische situatie zouden moeten stijgen, zijn juist ondervraagden met hogere
inkomens iets voorzichtiger in hun oordeel dan de overige Nederlanders. Het
inkomen blijkt eveneens van betekenis wanneer het gaat om de financiële ambitie.
Dit is af te leiden uit de omstandigheid dat het verschil tussen de beoordeling van
de mogelijke en de wenselijke inkomensontwikkeling kleiner wordt naarmate het
inkomen stijgt. Van de mensen met de laagste inkomens verwacht 33% dat de
inkomens zullen stijgen en vindt 64% dat de inkomens gezien de economische
situatie zouden moeten stijgen. Het gaat dus om een verschil van 31 procentpunten
tussen beide oordelen. De overeenkomstige verschillen voor de midden- en de
hoogste inkomens waren achtereenvolgens 16 en 3 procentpunten. Van de mensen
met de laagste inkomens verwacht 25% dat de uitkeringen zullen stijgen en vindt
66% dat deze gezien de economische situatie zouden moeten stijgen, een verschil
van 41 procentpunten. Bij de middeninkomens gaat het om een verschil van 32 en
bij de hoogste inkomens om een verschil van 26 procentpunten.

Tabel 1.2 Opvattingen over de economie, naar inkomensniveau,  1997 (in procenten)a

allen laag midden hoog

er komt een crisis 18 30 15 7
de werkloosheid zal toenemen 22 32 19 14
de inkomens zullen stijgen 42 33 46 51
de inkomens zouden moeten stijgen 63 64 65 54
de uitkeringen zullen stijgen 26 25 27 28
de uitkeringen zouden moeten
stijgen 60 66 59 54

De verdeling van het brutogezinsinkomen van de respondenten werd in segmenten verdeeld, namelijk in dea

laagste 37,5% van de inkomens (laag, tot ongeveer 40.000 gulden per jaar), de daaropvolgende 37,5% (midden,
tussen ongeveer 40.000 en 75.000 gulden per jaar) en de 25% hoogste inkomens (hoog, vanaf ongeveer 75.000
gulden per jaar).

Bron: SCP (CV'97) 

Normatieve oordelen zullen, zo mag men aannemen, beïnvloed worden door poli-
tieke stellingname. Dit blijkt echter maar in beperkte mate het geval te zijn. Onder-
vraagden die zichzelf een plaats toekennen aan de linkerzijde, het centrum of de
rechterkant van het politieke spectrum, oordelen ongeveer hetzelfde over het idee
dat de inkomens zouden moeten stijgen. Er bestaan wel verschillen bij de overtui-
ging dat de uitkeringen gezien de economische situatie zouden moeten stijgen.
Politiek links is in 1997 deze mening toegedaan voor 68% en politiek rechts voor
49%. Het centrum nam met 56% inderdaad een middenpositie in (tabel 1.3). Op de
relatie tussen de politieke zelfplaatsing en de partijkeuze wordt in de bijlage bij dit
hoofdstuk ingegaan.
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Tabel 1.3 Normatieve opvattingen over de stijging van inkomens en uitkering, naar politieke zelfplaatsing, 1997 (in
procenten)

allen links centrum rechts

de inkomens zouden moeten stijgen 63 61 66 60
de uitkeringen zouden moeten stijgen 60 68 56 49

Bron: SCP (CV'97)
 

Terughoudendheid bij de hoogte van een aantal belangrijke sociale uitkeringen
komt in verhoogde mate voor onder degenen die zich als politiek rechts beschou-
wen (tabel 1.4). Toch is hiervoor ook aan de linkerzijde nogal wat steun. Van de
rechts georiënteerden vindt in 1997 48% de AOW hoog genoeg. Bij de links
georiënteerden is dit 32%. Het verschil tussen links en rechts is het grootst bij de
bijstand, namelijk links 28% voldoende of te hoog en rechts 49%. 

Tabel 1.4 De uitkeringen zijn voldoende of te hoog, naar politieke zelfplaatsing, 1997 (in procenten)

allen links centrum rechts

AOW 39 32 38 48
bijstand 36 28 35 49
WW 67 66 65 75
arbeidsongeschiktheid 41 36 39 50
Ziektewet 74 73 72 78

Bron: SCP (CV'97) 

In tabel 1.5 is de mening dat inkomens- en bezitsverschillen kleiner moeten
worden, onderverdeeld naar inkomensniveau en naar politieke oriëntatie. Het ver-
langen naar nivellering was onder degenen met de hoogste inkomens het kleinst en
onder degenen met een linkse oriëntatie het grootst. Het verschil tussen de hoogste
en de laagste scores was het grootst bij de uitsplitsing van de meningen over bezits-
verschillen naar de politieke oriëntatie, namelijk 27 procentpunten. Vooral de
bezitsverschillen waren in 1997 dus een politiek item.

Tabel 1.5 De verschillen in inkomens en bezit moeten kleiner worden, naar inkomensniveau en politieke oriëntatie,
1997 (in procenten)a

allen laag midden hoog links centrum rechts

inkomensverschillen kleiner 68 75 70 55 78 68 57
bezitsverschillen kleiner 47 50 49 39 60 48 33

De verdeling van het brutogezinsinkomen van de respondenten werd in segmenten verdeeld, namelijk in dea

laagste 37,5% van de inkomens (laag, tot ongeveer 40.000 gulden per jaar), de daaropvolgende 37,5% (midden,
tussen ongeveer 40.000 en 75.000 gulden per jaar) en de 25% hoogste inkomens (hoog, vanaf ongeveer 75.000
gulden per jaar).

Bron: SCP (CV'97) 
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1.2 Voorkeuren ten aanzien van het overheidsbeleid 

1.2.1 Politieke doeleinden
 
Tabel 1.6 vermeldt in hoeverre de Nederlanders in de periode 1992-1997 een aantal
doeleinden van de politiek belangrijk vonden. In de rangorde van de verschillende
doeleinden verandert slechts weinig.  De helft van de ondervraagden plaatst het1

bestrijden van de misdaad voortdurend bovenaan. De bestrijding van de werkloos-
heid, het handhaven van de stabiliteit van de economie en vooral de bestrijding van
de milieuverontreiniging worden in deze periode steeds minder als urgent ervaren.
Het op peil houden van de sociale zekerheid en de handhaving van de orde krijgen
daarentegen een hogere prioriteit.

Tabel 1.6 Wat men in de politiek belangrijk vindt, personen van 16 jaar en ouder, 1992-1995  (in procenten)a

1992 1993 1995 1996 1997

a. de misdaad bestrijden 55 62 57 53 57
b. de milieuverontreiniging bestrijden 53 47 41 35 36
c. de werkloosheid bestrijden 52 59 50 48 45
d. de stabiliteit van de economie handhaven 51 51 49 48 45
e. de sociale zekerheid op peil houden 46 44 50 53 54
f. de orde handhaven 44 48 50 48 52
g. de vrijheid van meningsuiting beschermen 42 41 45 46 42
h. de samenleving minder onpersoonlijk maken 31 31 33 33 34
i. een hoge economische groei bevorderen 29 27 28 26 26
j. de prijsstijgingen tegengaan 28 28 26 29 28
k. de invloed van ideeën op de samenleving

belangrijker laten zijn dan de invloed van geld 20 17 20 21 21
l. de inspraak van de burgers vergroten 16 13 16 21 20
m. de inspraak bij werken en wonen vergroten 15 13 16 19 20
n. een goede opvang van allochtone immigranten 9 10 11 11 9
o. de steden en het platteland verfraaien 6 6 5 5 6
p. het leger versterken 3 3 4 3 4

De respondenten plaatsten zestien doeleinden in een rangorde. Van de doeleinden waren er twaalf afkomstig uita

Ingleharts uitgebreide postmaterialismeschaal; de doeleinden b (milieu), c (werkloosheid), e (sociale zekerheid)
en n (allochtonen) werden toegevoegd door Middendorp. Respondenten die minder dan het totaal van zestien
doeleinden in de rangordening onderbrachten, zijn van de berekening uitgesloten. De percentages zijn die van
de plaatsingen bij de eerste vijf prioriteiten; 57% van de respondenten plaatste dus in 1997 de misdaadbestrij-
ding bij de vijf belangrijkste doelen. 

Bron: SCP (CV'92-'97); SCP (1996b: 506)

De instemming stijgt enigszins waar het gaat om doeleinden die met inspraak en
democratie te maken hebben. Voor het belang van de bescherming van de vrije
meningsuiting verandert er tussen 1992 en 1997 weinig: 42% zet in beide jaren dit
doel bij de eerste vijf. Het belang dat wordt gehecht aan de inspraak van burgers en
de inspraak bij de inrichting van de woon- en werksituatie vertoont een lichte
stijging. De inspraak van burgers wordt door 16% van de respondenten in 1992 en
door 20% in 1997 bij de eerste vijf geplaatst. Bij de zeggenschap over werken en
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wonen ging het om een toename van 15% tot 20%. Deze doeleinden zijn indicatief
voor Ingleharts postmaterialisme, dat in Nederland aan aanhang wint. Volgens de
gegevens van het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland heeft deze
ontwikkeling zich tussen 1993 en 1996 in lichte mate voortgezet. In 1997 was dit
niet meer het geval.2

Het beeld van tabel 1.6 komt in grote lijnen overeen met de resultaten van het
Permanent leefsituatie onderzoek (POLS) van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), waarin respondenten verzocht werd om belangrijke problemen
van Nederland spontaan op te noemen. In de periode januari-maart 1997 werd in
dit onderzoek eveneens een sterke nadruk op criminaliteitsbestrijding en ordehand-
having geconstateerd, terwijl werkloosheid de derde en het milieu de vierde plaats
innamen. De tweede plaats was bestemd voor het vraagstuk van minderheden in de
Nederlandse samenleving en discriminatie. Nogal wat ondervraagden zagen niet
zozeer de aanwezigheid van buitenlanders, als wel hun ongelijke behandeling door
Nederlanders als een probleem (Schmeets et al. 1997).

Tabel 1.7 De invloed van opleiding en van politieke oriëntatie op de plaatsing bij de eerste vijf prioriteiten, 1997 (in
gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, bèta's)a

opleiding politieke oriëntatie
(laag-hoog) (links-rechts)b c

a. de misdaad bestrijden -0,16 0,15
b. de milieuverontreiniging bestrijden 0,18 -0,15
c. de werkloosheid bestrijden -0,05
d. de stabiliteit van de economie handhaven 0,12 0,12
e. de sociale zekerheid op peil houden -0,12
f. de orde handhaven -0,15 0,22
g. de vrijheid van meningsuiting beschermen 0,25 0,07
h. de samenleving minder onpersoonlijk maken 0,09 0,06
i. een hoge economische groei bevorderen -0,10 0,16
j. de prijsstijgingen tegengaan -0,27 0,05
k. de invloed van ideeën op de samenleving belangrijker

laten zijn dan de invloed van geld 0,15
l. de inspraak van de burgers vergroten -0,06
m. de inspraak bij werken en wonen vergroten -0,07 -0,05
n. een goede opvang van allochtone immigranten 0,26 -0,21
o. de steden en het platteland verfraaien 0,05
p. het leger versterken -0,16 0,16

Per doeleinde is de volledige rangorde voor de analyse gebruikt, er werd dus niet gedichotomiseerd. Dea

rangorde is van lage plaatsing naar hoge plaatsing gecodeerd.
Opleiding: - = 'hoge plaatsing bij laag opgeleiden ', + = 'hoge plaatsing bij hoog opgeleiden'.b

Politieke oriëntatie: - = 'hoge plaatsing bij links', + = 'hoge plaatsing bij rechts'.c

Bron: SCP (CV'97) 

Over het algemeen hebben leeftijd en inkomen weinig betekenis voor de rangorde-
ning van politieke prioriteiten (SCP 1997: 13). Het opleidingsniveau en de politieke
oriëntatie zijn van meer belang voor de oordeelsvorming van de ondervraagde.
Tabel 1.7 toont de invloed die deze twee gegevens, gezuiverd voor elkaar, in 1997
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op de rangordening hebben. De vrijheid van meningsuiting en de zorg voor alloch-
tonen krijgen vooral van hoger opgeleiden prioriteit; de lager opgeleiden willen
zich beschermd zien tegen prijsstijgingen. Politiek rechts ziet de bevordering van
een hoge economische groei als prioriteit; politiek links hecht belang aan aandacht
voor de allochtonen. Voor de twee vormen van inspraak maakt het weinig uit welke
opleiding of politieke voorkeur de respondent heeft.

1.2.2 Beoordeling van beleidssectoren

Het oordeel over verschillende soorten van overheidsbeleid in termen van rapport-
cijfers is tussen 1994 en 1997 belangrijk gunstiger geworden. Over het algemeen
geeft het publiek de overheid in 1997 vaker een voldoende of hoger. Tabel 1.8 geeft
de soorten beleid met hun beoordeling weer, de onvoldoendes zijn weggelaten.  De3

rapportcijfers worden in één jaar tijd, tussen de metingen van 1994 en 1995,
belangrijk hoger. Tussen 1995 en 1996 blijven ze op dit relatief hoge niveau of
vertonen een lichte neiging tot stijgen. Tussen 1996 en 1997 stijgt de waardering
voor enkele onderdelen van het economisch beleid. Bij het werkgelegenheidsbeleid
gebeurt dit in opvallende mate. In 1996 geeft 27% er een cijfer van 7 of meer voor,
in 1997 is dat 40%. Ten aanzien van de sociale zekerheid en ten aanzien van de
beheersing van de kosten van het levensonderhoud bewegen de oordelen zich
eveneens in de richting van het 'meer dan voldoende'. In 1994 beoordeelde 42% de
sociale zekerheid als onvoldoende, in 1995 was dat gedaald naar 30%. In 1996
bleek er weer een stijging opgetreden te zijn, namelijk naar 40%. In 1997 ging het
weer om 30%. Toen gaf 35% een 6 en eveneens 35% een 7 of meer. In overeen-
stemming met deze ontwikkeling naar meer waardering nam de aanhang voor het
idee dat er meer aan deze drie beleidsvormen gedaan moest worden tussen 1996 en
1997 af. De afname is bij het werkgelegenheidsbeleid aanzienlijk, namelijk van
57% tot 43%. In het geval van de sociale zekerheid is de ontwikkeling van grotere
onvrede, die zich tussen 1995 en 1996 voordoet, gekeerd. In 1995 geeft 26% een
cijfer van 7 of meer, in 1996 27% en in 1997 35%. De overeenkomstige aandelen
voor het oordeel 'meer aan doen' zijn 46% (1995), 59% (1996) en 49% (1997).
In de ogen van de Nederlanders doet de regering het dus goed op economisch
terrein. Dat was niet het geval bij ordehandhaving en bij zorg (bejaarden en zieken-
huizen). Het aandeel van de ondervraagden dat voor de ordehandhaving een 7 of
meer geeft, daalt tussen 1996 en 1997 van 26% naar 20%. In 1995 vindt al 71%
dat op deze terreinen meer gedaan moet worden, in 1997 is dat 76%. In 1996 geeft
nog 34% een 6 voor de zorg en in 1997 27%; een 7 of meer wordt in 1996 door
24% gegeven en in 1997 door 19%. Een onvoldoende wordt in 1995 door 41%, in
1996 door 42% en in 1997 door 54% gegeven. In 1997 vond 81% dat er meer
inspanning voor de zorg moest worden verricht, in 1996 is dit al 73%.
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Tabel 1.8 Beoordeling in rapportcijfers van een aantal beleidsonderdelen en in termen van 'meer aan doen',
personen van 16 jaar en ouder, 1994-1997 (in procenten)

voldoende meer dan voldoende meer aan doen

1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997 1995 1996 1997

werkgelegenheid 29 38 36 35 15 20 27 40 64 57 43

orde handhaven 27 34 32 31 19 22 26 20 71 71 76
zorg: bejaarden, ziekenhuizen 32 32 34 27 22 27 24 19 65 73 81
sociale zekerheid 31 35 33 35 28 35 27 35 46 59 49
milieu 34 34 37 37 26 33 32 32 45 46 49
cultuur: concert, toneel 35 38 42 41 35 41 35 39 23 19 18
algemeen vormend onderwijs 31 32 34 34 41 46 45 45 37 37 38
beroepsonderwijs 30 31 35 31 41 47 45 48 39 37 40
vrije tijd: sport 35 35 36 33 38 45 43 47 26 23 25
kosten levensonderhoud . 38 37 41 . 30 28 32 42 48 42
leefbaarheid grote steden . 38 40 38 . 24 23 26 54 53 52
opvang buitenlanders . 32 34 33 . 38 37 34 25 31 28

Bron: SCP (CV'94-'97)

In de vorige Sociale en Culturele Verkenningen werd op grond van gegevens uit
1996 gedetailleerd nagegaan hoe de waardering en de wens tot meer beleid over
bevolkingscategorieën waren gespreid. Het bleek onder meer dat de beoordeling
van het beleid met een onvoldoende naar verhouding vrij vaak werd gegeven door
ouderen (65+). Doorgaans werd de opvatting reeds minder gunstig als de respon-
dent ouder was dan 50 jaar. De jongeren, de categorie van 16-30 jaar, oordeelden
over het algemeen het gunstigst. Ouderen waren ontevreden over het cultuurbeleid,
het vrijetijdsbeleid, de ordehandhaving, de leefbaarheid van de grote steden en de
opvang van de buitenlanders. Nederlanders in de leeftijd van 31-65 jaar gaven
relatief lage cijfers voor de sociale zekerheid en de zorg. De categorie van 65 jaar
en ouder oordeelde even gunstig als de jongeren. Dit is niet zo verwonderlijk. De
brede leeftijdscategorie van 31-64 jaar is het meest kwetsbaar in het geval van
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het milieu bleek, zoals vaker, een onder-
werp te zijn dat vooral jongeren aansprak. Zij stelden hoge eisen. De respondenten
van 50 jaar en ouder wilden meer aandacht besteed zien aan de kosten van levens-
onderhoud.

Ook per inkomenscategorie verschilden de rapportcijfers. De hoogste inkomens-
categorie oordeelde het gunstigst over de ordehandhaving en de sociale zekerheid.
De lagere inkomens hadden een lagere waardering voor het werkgelegenheids- en
het milieubeleid. Niet verwonderlijk gaven de lagere inkomens eveneens vrij lage
cijfers voor het beleid ten aanzien van de beheersing van de kosten van levenson-
derhoud. De laagste inkomens wilden dat er meer gedaan werd aan ordehandha-
ving, sociale zekerheid, werkgelegenheid, het milieu en de kosten van levensonder-
houd.

De oordelen van de onderscheiden onderwijscategorieën vertoonden gelijkenis met
die van de groepen onderscheiden naar inkomensniveau, in die zin dat mensen met
lage opleidingen de inspanningen van de overheid op het terrein van de economie 
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- sociale zekerheid, werkloosheidsbestrijding, prijzen - naar verhouding frequent
als onvoldoende beoordeelden. Bovendien gaf deze categorie een laag cijfer voor
het beleid ten aanzien van vrije tijd, ordehandhaving en de leefbaarheid in de grote
steden. 
De universitair gevormden waardeerden het milieubeleid en het opvangbeleid voor
allochtonen nogal eens met een onvoldoende. Het rapportcijfer voor de overheidsin-
spanningen voor zorg, cultuur en het beroepsonderwijs kende weinig of geen ver-
band met het onderwijsniveau van de ondervraagden. Vooral de middelbaar opge-
leiden gaven een laag cijfer voor het algemeen vormend onderwijs.
De universitair opgeleiden wilden meer inspanning zien voor cultuur, onderwijs,
milieu en de opvang van allochtonen. De middelbaar opgeleiden namen geen
uitgesproken standpunten in. Hun opvattingen onderscheidden zich bijna niet van
die welke in de steekproef als geheel werden aangetroffen. Lager opgeleiden wilden
meer gedaan zien aan zorg, vrije tijd, ordehandhaving en sociale zekerheid.

Een jaar later, in 1997, waren deze resultaten vrijwel dezelfde. Daarom wordt
hierop niet verder ingegaan. In plaats daarvan zijn in tabel 1.9 de oordelen van
bevolkingscategorieën voor drie beleidsonderdelen opgenomen. Het gaat om typen
van beleid die recentelijk in het middelpunt van de publiciteit stonden, namelijk
ordehandhaving, zorg en sociale zekerheid. Er is gerapporteerd in termen van
gemiddelden op schalen van 1-10. Voor de rapportcijfers correspondeert de waarde
6 met het 'schoolse' voldoende. Voor de vraag of de overheid meer of minder moet
doen, correspondeert de waarde 6 met het antwoord 'er wordt genoeg aan gedaan'
uit de oorspronkelijke driedeling.  De gemiddelden zijn het product van een4

multivariate bewerking met behulp van de variantieanalyse, hetgeen betekent dat de
invloed van één gegeven gezuiverd voor die van de andere is weergegeven. 

De beoordeling van de drie beleidsonderdelen is over het algemeen aan de lage
kant. De sociale zekerheid haalt een voldoende, ordehandhaving en zorg blijven
daaronder. De bevolking is van mening dat er meer gedaan moet worden, zeker bij
de zorg (tabel 1.9). Anno 1997 was in de publieke opinie vooral de ordehandhaving
een politiek item. De invloed van de politieke oriëntatie blijft aanwezig, nadat er
voor het geslacht en het opleidings- en inkomensniveau van de ondervraagde is
gezuiverd. 'Rechts' en het 'centrum' zijn kritisch en willen meer beleidsinspanning,
'links' oordeelt positiever en vindt verdere inspanningen minder noodzakelijk.
De oordelen over de zorg zijn vooral met leeftijd en sekse verbonden. De vrouwen
zijn kritisch en willen meer zorg. De jongeren oordelen positief en vinden intensi-
vering van de zorg minder noodzakelijk. Vooral de middengroep, de 31-50-jarigen,
heeft bedenkingen ten aanzien van de zorg. Deze reserve kan langs twee wegen
totstandkomen. In de eerste plaats zal een deel zelf meer met professionele zorg in
aanraking zijn gekomen. In de tweede plaats hebben mensen uit deze categorie in
een aantal gevallen bejaarde ouders. Als de zorg voor deze ouderen tekortschiet,
zijn zij de eerst aangewezenen om deze aan te vullen. Hoewel er in de vraagstelling
expliciet naar de zorg voor de bejaarden verwezen werd, wijken de oordelen van
ondervraagden ouder dan 50 jaar vrijwel niet af van het gemiddelde.
Het belang van de ondervraagde kwam wel nadrukkelijk naar voren bij de sociale
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zekerheid. Deze ontmoet kritiek onder de laagst opgeleiden en onder de responden-
ten met de laagste inkomens. Ter linkerzijde van de politiek vindt men bovendien
dat er meer beleid gevoerd moet worden.

Tabel 1.9 De waardering van een aantal bevolkingscategorieën voor het beleid van de overheid op de terreinen
ordehandhaving, zorg en sociale zekerheid, 1997

rapportcijfer meer aan doena

orde zorg soc. zkh. orde zorg soc. zkh.

allen 5,39 5,28 6 8,9 9,16 7,61b

man 0,08 -0,19 -0,13
vrouw -0,07 0,16 0,11

16-30 jaar 0,23 0,25 0,22 -0,33 -0,48 -0,31
31-50 jaar 0,02 -0,12 -0,05 -0,07 0,05 0,06
� 51 jaar -0,16 0,03 -0,05 0,28 0,2 0,09

lage opleiding -0,19 -0,17 0,29 0,51
uitgebr. lager -0,06 0,02 0,14 -0,13
havo, hbs 0,19 0,03 -0,25 -0,11
hbo, univ. 0,15 0,21 -0,42 -0,51

� 40.000 gulden per jaar -0,08 0,25
40.000-75.000 gulden per jaar -0,1 0,1
�75.000 gulden per jaar 0,15 -0,3

links 0,22 -0,25 0,38
centrum -0,16 0,08 -0,01
rechts -0,11 0,21 -0,47

In afwijkingen van het algemene gemiddelde op een schaal van 1-10; 6 is voldoende of genoeg gedaan.a

Leesvoorbeeld: het algemene gemiddelde voor ordehandhaving is 5,39. Dit is iets minder dan een voldoende.b

De 16-30-jarigen gaven een cijfer dat 0,23 punt hoger was dan het algemene gemiddelde. Het cijfer van de
31-50-jarigen was vrijwel gelijk aan het algemene gemiddelde, dat van de degenen van 51 jaar en ouder lag
0,16 punt lager. De jongeren waren dus naar verhouding tevreden over de ordehandhaving, de ouderen naar
verhouding ontevreden. Deze conclusie houdt er rekening mee dat jongeren over het algemeen hoger opgeleid
zijn dan ouderen en wellicht eveneens systematisch van ouderen verschillen in politieke oriëntatie. 

Bron: SCP (CV'97)

In een afzonderlijke peiling die in januari 1998 werd uitgevoerd, zijn vragen ge-
steld over de onroerende-zaakbelasting, inclusief de reinigingsheffing. De vraag-
stelling betrof het recht van gemeenten om hun inwoners zelfstandig een belasting
op te leggen versus de mogelijkheid dat gemeenten hun financiën uitsluitend
moeten regelen met de bijdragen van de centrale overheid. Daarnaast werd geïnfor-
meerd of de ondervraagden de gemeentelijke belastingen te hoog, redelijk of te laag
vonden. 
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Zoals uit tabel 1.10 blijkt, heeft de mening dat de gemeenten het recht hebben
belasting te heffen wat meer aanhangers dan de opvatting dat de rijksbijdrage
voldoende moet zijn, namelijk 51% tegen 41%. Voor de overige ondervraagden
(9%) maakt het niet uit. De tegengestelde meningen houden elkaar hier min of
meer in evenwicht. Dat is anders bij de vraag naar de zwaarte van de belasting-
druk: volgens 71% is deze te hoog. Dat de belasting te laag is, vindt bijna niemand:
ongeveer 29% stemt in met de kwalificatie 'redelijk'. Wanneer deze oordelen wor-
den uitgesplitst naar enkele achtergrondkenmerken, blijken leeftijd en gemeente-
grootte geen betekenis te hebben. Voorts zijn eigenaren-bewoners meer van mening
dat de gemeenten belasting mogen heffen, terwijl huurders hiervan tegenstanders
zijn. Huurders vinden de belastingen ook vaker te hoog dan eigenaren. Lage
inkomens zijn tegenstander van belastingheffing, onder de hoge inkomens worden
meer voorstanders aangetroffen. Zij hebben vaker vrede met de hoogte van het
tarief dan degenen die minder verdienen. Een verdeling van de ondervraagden naar
hun sociaal-economische status, een samenstel van opleidings- en beroepsniveau,
blijkt het meest contrastrijke beeld van de oordelen op te leveren. Naarmate de
status daalt wordt de houding ten opzichte van de gemeentelijke belastingen
negatiever (tabel 1.10).

Inkomen, beroeps- en opleidingsniveau en het bezit van een huis hangen vanzelf-
sprekend onderling samen. Uit een multivariate analyse met de meningen als
afhankelijke variabelen, blijkt het bezit van een eigen woning door het inkomens-
niveau en de status tezamen te worden 'wegverklaard'. Voor geen van de beide
oordelen maakt het in wezen uit of men een huis in eigendom heeft of het huurt.
Het inkomensniveau blijft in beide gevallen wel van betekenis. Dit is ook niet
verwonderlijk, omdat het hier om een financiële last gaat. Daarnaast blijft de in-
vloed van de sociaal-economische status van belang. De invloed ervan verschilt per
gevraagd oordeel. Sociaal-economische status is ingeval van het heffingsprincipe
belangrijker dan bij het oordeel over de hoogte van de lasten. De hogere sociale
milieus lijken meer steun te geven aan gemeentelijke autonomie op financieel
terrein. Iemands financiële positie is in elk geval niet als enige factor van belang
voor zijn houding tegenover gemeentelijke belastingen: sociaal milieu is eveneens
van betekenis. 

Tabel 1.10 De mening over de gemeentelijke belastingen (onroerende-zaakbelasting en reinigingsheffing) voor allen
en naar sociaal-economische status, personen van 16 jaar en ouder, 1997 (in procenten)

allen sociaal-economische statusa

1 2 3 4
gemeenten mogen zelf belasting heffen 51 68 55 46 36
gemeenten moeten het doen met het geld van het rijk 41 25 35 43 56
de gemeente belasting is te hoog 70 57 67 71 82

1 = hoog; 4 = laag.a

Bron: SCP (CEN'98)
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1.2.3 Algemene beoordeling

Het aandeel burgers dat tevreden is met hetgeen de overheid doet, neemt tussen
1994 en 1997 toe van 66% tot 78%. De vraag of de Nederlandse overheid goed
functioneert, lokt minder instemmende reacties uit. Niettemin wordt ook dit oordeel
positiever. In 1995 vindt 56% van de ondervraagden dat er van goed functioneren
sprake is, in 1997 gaat het om 63% (tabel 1.11).
In 1997 waren vooral de leeftijd en het inkomen van de respondent van belang voor
beide oordelen. De betekenis van het opleidingsniveau en van de politieke oriënta-
tie vallen weg wanneer er rekening wordt gehouden met de betekenis van geslacht,
leeftijd en inkomen. Hoe ouder men is, hoe negatiever men oordeelt. Hoe hoger het
inkomen is, hoe positiever het oordeel uitvalt. In tabel 1.11 staan de meningen van
de inkomensgroepen vermeld.
De beschouwing van 'samengestelde categorieën' - jongeren met een laag inkomen,
ouderen met een hoog inkomen enzovoort - laat enige nuancering van deze recht-
lijnige verbanden zien. De tevredenheid met het doen en laten van de overheid is in
1997 het laagst en bijgevolg de ontevredenheid het hoogst onder de mensen met
een laag inkomen en met een leeftijd van 31-50 jaar; 66% is tevreden en 34%
ontevreden. Dezelfde categorie is voor 51% tevreden over het functioneren van de
overheid en voor 49% ontevreden. Met de genoemde leeftijdsgrenzen is een levens-
fase afgebakend waarin mensen worden geconfronteerd met extra lasten voor ge-
zinsvorming, huisvesting en het onderwijs van de kinderen. Als het inkomen laag
is, doen deze lasten zich extra sterk gevoelen. De ouderen met een hoog inkomen
hebben het gunstigste oordeel: 90% is tevreden met hetgeen er gedaan wordt, 76%
vindt dat er sprake is van goed functioneren.

Tabel 1.11 Algemene oordelen over de overheid, naar jaar en naar inkomenscategorie , personen van 16 jaar ena

ouder, 1994-1997 (in procenten)

1994 1995 1996 1997 inkomenscategorie in 1997b

laag midden hoog

tevreden over de overheid 66 76 77 78 72 82 86c

de overheid functioneert goed 56 58 63 56 65 72c

Alleen in 1997.a

Laag = tot en met 40.000 gulden bruto per jaar (37,5% van de respondenten); midden = van 40.000 tot en metb

75.000 gulden bruto per jaar (opnieuw 37,5% van de respondenten); hoog = meer dan 75.000 gulden bruto
per jaar (25% van de respondenten).
Gedichotomiseerd in 'zeer tevreden en tevreden' tegenover 'ontevreden en zeer ontevreden' of in 'functioneertc

zeer goed en functioneert goed' tegenover 'functioneert niet goed en functioneert helemaal niet goed'.

Bron: SCP (CV'94-'97) 

In de vorige Sociale en Culturele Verkenningen is onderzocht hoe het algemene
oordeel over de overheid totstandkomt. Er werd aangenomen dat mensen het beleid
niet in zijn algemeenheid waarnemen, maar hun oordeel baseren op hetgeen de
overheid aan afzonderlijke onderwerpen doet. Verder werd aangenomen dat men-
sen ontevreden zullen worden als zij hoge eisen stellen die niet worden ingewilligd,
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dus als de overheid naar hun gevoel te weinig doet. Ontevredenheid zou echter
eveneens kunnen ontstaan als de verlangens zich op een betrekkelijk laag niveau
bevinden en de overheid daarbovenuit gaat met haar inspanningen, dus als de
overheid te veel doet. Om te zien in hoeverre deze situaties zich voordoen, is de
tevredenheid met het werk van de overheid als geheel verklaard uit de waardering
van de inspanning in termen van 'er wordt te veel, genoeg of te weinig gedaan' op
de afzonderlijke terreinen.  De resultaten van de berekeningen zijn vermeld in5

tabel 1.12. De gegevens voor 1997 zijn aan die van 1996 toegevoegd.

Tabel 1.12 De invloed van de verlangens ten aanzien van een aantal afzonderlijke terreinen op de algemene
tevredenheid met hetgeen de overheid doet, personen van 16 jaar en ouder, 1997 (in regressiecoëfficiënten)a

univariaat multivariaat

1996 1997 1996 1997

zorg 0,16 0,14 0,07
cultuur 0,08
vrije tijd 0,08
algemeen vormend onderwijs 0,15 0,13 0,07 0,09
beroepsonderwijs 0,09 0,09
ordehandhaving 0,1 0,08
sociale zekerheid 0,21 0,27 0,12 0,22
werkgelegenheid 0,18 0,2 0,08 0,08
milieu 0,05 0,05
kosten van het levensonderhoud 0,26 0,2 0,17 0,06
leefbaarheid in grote steden 0,07 0,12 0,07
opvang van buitenlanders -0,09 -0,09 -0,11 -0,12

Het algemene oordeel is gecodeerd in de richting van ontevreden. De verlangens op de afzonderlijke terreinena

zijn gecodeerd in de richting van 'er wordt te weinig aan gedaan' ofwel 'er moet meer aan gedaan worden'. 

Bron: SCP (CV'96-'97) 

Wanneer de invloed van de verlangens afzonderlijk wordt beschouwd, blijkt in
beide jaren dat hoge eisen op de terreinen over het algemeen samengaan met
ontevredenheid. Er is één duidelijke uitzondering, namelijk waar het gaat om de
opvang van buitenlanders. Daar is het teken in 1996 én in 1997 negatief, hetgeen
erop duidt dat ontevredenheid samengaat met het oordeel dat er te veel wordt
gedaan. Waar het gaat om het op zichzelf noodzakelijke opvangbeleid, gaat de
inspanning van de overheid verder dan de bevolking verlangt.
De resultaten van de univariate bewerking verschillen tussen 1996 en 1997 in ge-
ringe mate. In 1996 droeg het cultuurbeleid niet significant bij tot de tevredenheid,
maar het vrijetijdsbeleid wel. In 1997 is het omgekeerde het geval. Naar de reden
van deze verandering blijft het vanzelfsprekend gissen; misschien zijn de beide
vormen van beleid in de beleving van de mensen in hoge mate verwisselbaar. In
1997 is de betekenis van het milieu, die in het voorafgaande jaar al betrekkelijk
gering was, geheel weggevallen.
In 1997 waren evenals in 1996 de sociale zekerheid, de werkgelegenheid en de
beperking van de kosten van levensonderhoud de belangrijkste voorspellers van
tevredenheid en ontevredenheid. De zorg en het algemeen vormend onderwijs
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blijven als predictor belangrijk. Het belang van de leefbaarheid in de grote steden
lijkt in één jaar tijd iets te zijn toegenomen.
Wanneer naar de gezuiverde verbanden wordt gekeken, blijkt in 1997 het belang
van het sociaal-economische beleid voor het oordeel over het overheidsbeleid toe-
genomen: binnen het geheel van de voorspellers is de sociale zekerheid de belang-
rijkste geworden. De invloed van de zorg viel weg. Veel opvang voor buitenlanders
wordt al snel overdreven geacht.

1.3 Politieke betrokkenheid en participatie

Zoals in voorgaande jaren wordt deze paragraaf begonnen met een algemeen over-
zicht van ontwikkelingen in de politieke betrokkenheid en participatie. Vervolgens
wordt uitgebreider ingegaan op opvattingen over de gemeentelijke politiek en over
de verhouding tussen plaatselijke en landelijke overheid.6

Tabel 1.13 Politieke betrokkenheid en participatie, personen van 18 jaar en ouder, 1995-1997 (in procenten)

1975 1980 1985 1989 1992 1995 1996 1997a a a

politieke interesse
vindt zichzelf 'sterk' of 'gewoon' in politiek geïnteresseerd 32 39 43 45 41 49 45 45
heeft wel eens een rechtstreekse uitzending van een Tweede-
Kamerzitting op de televisie gezien 69 69 67 76 70 72 70 69
kijkt wel eens naar andere tv-programma's die over politiek gaan 59 63 67 74 71 73 69 69
leest regelmatig over politiek in ons land, bv. krantenverslagen 35 43 42 40 42 42 38 39

opvattingen over politieke participatie
vindt dat de inspraak van burgers op het bestuur van gemeente
en provincie veel of een beetje groter moet worden 69 62 60 62 64 70 . .
vindt dat iedereen in ons land vrij moet zijn om voor of tegen iets
te demonstreren 72 81 86 86 87 90 . .
keurt het goed als iemand vanwege een onrechtvaardige wet
besluit de regering te hinderen door zitdemonstraties en dergelijke 38 . 45 53 63 66 68 68
zou zelf zeer of enigszins waarschijnlijk iets proberen te doen als
de Tweede Kamer bezig was een onrechtvaardige wet aan te ne-
men 35 37 42 43 47 50 50 52

deelname aan politieke activiteiten
heeft weleens op een bijeenkomst gesproken om een bepaald
standpunt naar voren te brengen 12 16 29 . 22 27 23 24
heeft weleens naar een krant geschreven om een bepaald stand-
punt naar voren te brengen 5 7 10 . 10 11 10 10
heeft de laatste jaren weleens vergaderingen of bijeenkomsten
van een politieke partij bezocht 13 14 13 8 7 10 8 9
heeft de laatste jaren weleens wat gedaan voor een politieke partij 6 8 8 6 4 6 5 5
heeft de afgelopen 2 jaar meegedaan aan een inspraakprocedure
van de overheid of is naar een hoorzitting geweest . 16 14 7 15 16 13 14
heeft zich de afgelopen 2 jaar samen met anderen ingespannen
voor een kwestie van nationaal of internationaal belang . 12 20 13 14 13 14 11
heeft zich de afgelopen 2 jaar samen met anderen ingespannen
voor een kwestie van lokaal belang . 26 25 21 28 31 29 29

Tot en met 1985 is de maximale leeftijd 74 jaar.a

Bron: SCP (CV'75-'97)
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Tabel 1.13 toont ontwikkelingen in opvattingen over de politiek en over politiek
gedrag vanaf 1975. De betrokkenheid bij de politiek is over de hele linie toege-
nomen tot het midden van de jaren tachtig en vertoont sindsdien slechts schomme-
lingen.  Tot het laatste meetpunt in 1995 is er een ruime meerderheid te signaleren7

voor vergroting van inspraak en geraakt de vrijheid van demonstratie welhaast
onomstreden. De acceptatie van protest en de bereidheid tot protest zijn toegeno-
men tot het midden van de jaren negentig. De feitelijke deelname aan de politiek
vertoont schommelingen, maar over de hele linie is geen sprake geweest van een
toename van de participatie. In eerdere Sociale en Culturele Verkenningen (SCP
1996a: 21-22) is gesuggereerd dat de 'toegenomen actiegeneigdheid' dan ook geen
trend in individuele gedragsdisposities aangeeft, maar eerder de toegenomen steun
voor een algemene norm of het ideaal van kritisch burgerschap.

In tabel 1.14 is een aantal vergelijkbare opvattingen over de lokale en nationale
politiek opgenomen. Opvattingen dat men geen enkele politieke invloed heeft en
politici weinig waarde hechten aan de opvattingen van burgers, worden zowel wat
betreft de lokale als de nationale overheid voortdurend door ongeveer de helft van
de ondervraagden ondersteund. Ongeveer een kwart van de bevolking kent aan
beslissingen van de regering veel invloed toe in de eigen leefsituatie. Aan de
beslissingen van het gemeentebestuur werd in 1986 minder gewicht toegekend,
maar in de jaren negentig is het verschil tussen beide bestuurslagen verdwenen. 

Tabel 1.14 Opvattingen over lokale en nationale politiek, personen van 18 jaar en ouder, 1995-1997 (in procenten)

1975 1986 1993 1996 1997a a

stemt in met de uitspraken
'mensen als ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet' 58 52 . 48 50
'mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de gemeentepolitiek' 52 46 53 48 45

stemt in met de uitspraken
'ik denk niet dat kamerleden en ministers veel geven om wat mensen zoals ik
denken' 55 56 . 46 49
'gemeenteraadsleden bekommeren zich niet veel om de mening van mensen
zoals ik' 50 52 57 52 50

antwoordt 'veel' op de vragen 
'hebben de beslissingen die de regering in Den Haag neemt doorgaans veel,
weinig of helemaal geen invloed op uw dagelijks leven?' . 25 28 . 28
'hebben de beslissingen die het gemeentebestuur neemt doorgaans veel,
weinig of helemaal geen invloed op uw dagelijks leven?' . 15 26 . 26

vindt dat er doorgaans 'voldoende' rekening wordt gehouden met de wensen van
de bevolking bij

'de beslissingen die de regering in Den Haag neemt' . 23 27 . 27
'de beslissingen die het gemeentebestuur neemt' . 32 31 . 32

oordelen over wie meer te zeggen moet krijgen, van de regering of het
gemeentebestuur (samen 100%):

- regering in Den Haag meer . 7 8 . 12
- gemeentebestuur meer . 34 34 . 36
- blijven zoals het is . 45 49 . 44
- weet niet . 14 9 . 8

In 1975 en 1986 is de maximale leeftijd 74 jaar.a

Bron: SCP (CV'86-'97)
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Een kwart in het geval van beslissingen van de rijksoverheid tot een derde in het
geval van beslissingen van de gemeentebestuur vindt dat er voldoende rekening met
de wensen van de bevolking wordt gehouden.  Ongeveer een derde van de onder-8

vraagden gunt de gemeentelijke overheid meer macht ten koste van de landelijke
overheid, maar een omvangrijkere groep wil geen verandering en een relatief groot
aantal ondervraagden heeft over (de)centralisatie in het geheel geen mening. 

Op basis van de eerste twee opvattingen in tabel 1.14 wordt in tabel 1.15 een beeld
gegeven van de samenhang in gevoelens van onmacht ten aanzien van de lokale en
nationale politiek in 1975 en 1997. De meeste mensen uiten voor beide bestuurs-
lagen dezelfde gevoelens. Behalve onder de ouderen (zie SCP 1996b: 529-535)
worden er in 1996 in alle categorieën minder onmachtgevoelens gerapporteerd dan
in 1975. Jongeren tonen zich in beide jaren het meest zelfbewust en de 'achterstand'
van vrouwen lijkt verdwenen. Als men zich slechts ten aanzien van één bestuurs-
laag machteloos voelt, is dat in beide jaren vaker de landelijke dan de plaatselijke
politiek. Daarbij lijkt de gemeentegrootte van weinig belang te zijn; alleen in 1997
tonen de bewoners van kleinere gemeenten wat vaker dan bewoners van de grote
steden gevoelens van onmacht ten opzichte van de landelijke politiek.

Tabel 1.15 Gevoelens van onmacht tegenover de lokale en nationale politiek, naar enkele achtergrondkenmerken,
personen van 18 jaar en ouder, 1975 en 1997

allen
sekse leeftijd gemeentegrootte

vrouw man 18-34 35-54 � 55 < 20.000 20.000- � 100.000
100.00

onmacht lokaal en 1975 39 43 34 31 44 44 38 38 40
nationaal 1997 33 34 31 26 30 44 31 31 36
geen van beide 1975 29 24 34 34 28 24 28 30 29

1997 39 38 40 52 40 24 38 38 40
onmacht alleen 1975 13 14 12 13 11 16 14 13 12
lokaal 1997 12 13 12 8 13 14 10 13 12
onmacht alleen 1975 19 19 19 23 17 16 20 19 18
nationaal 1997 16 16 17 13 17 18 20 17 12

De gegevens betreffen respondenten die over de beide eerste uitspraken van tabel 1.14 een mening geven; vana

gevoelens van onmacht is sprake indien men zichzelf geen enkele invloed toedicht op de regering
respectievelijk het gemeentebestuur.

Bron: SCP (CV'75/'97)

Tabel 1.16 biedt enkele opvattingen ter vergelijking met en ter aanvulling op het
voorafgaande. De gegevens zijn ontleend aan vragen die met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen werden gesteld in weekpeilingen van het NIPO in
begin 1982, 1986, 1990, 1994 en - voor de verkiezingen van maart 1998 - eind
1997.  De twee uitspraken die onmacht en wantrouwen tegenover de lokale politiek9

tot uitdrukking brengen, zijn identiek aan die in tabel 1.14 en brengen een verge-
lijkbaar verloop tot uitdrukking: in de eerste helft van de jaren negentig worden ze
meer onderschreven dan in 1986 en in 1997 is hun positie op de ranglijst weer
gedaald. Eveneens overeenkomstig tabel 1.14 is blijkens de derde indicator in
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tabel 1.16 het belang van gemeentelijk beleid groter geworden in het dagelijks
leven van de burgers. Dat lijkt ook tot uitdrukking te komen in de verantwoording
van de partijkeuze. In de jaren negentig zeggen aanzienlijk meer mensen dan in de
jaren tachtig dat ze zich bij de raadsverkiezingen laten leiden door wat er in de
plaatselijke politiek gebeurt. Dat zal overigens niet alleen worden ingegeven door
hoe men de lokale politiek ervaart, maar ook door de mate waarin de raadsverkie-
zingen worden 'genationaliseerd', dat wil zeggen in brede kringen worden be-
schouwd als peilingen van opvattingen over het kabinetsbeleid. In 1986 was dat in
sterke mate het geval en in 1990 nauwelijks. Bovendien komt het frequenter toe-
kennen van veel invloed van de lokale politiek op het dagelijks leven bepaald niet
tot uitdrukking in een massalere opkomst bij de raadsverkiezingen. Integendeel,
sinds 1986 daalde zowel de feitelijke opkomst (van 73% naar 60% in 1998) als de
voorgenomen opkomst (Castenmiller 1998). Wel is de belangstelling voor de lokale
politiek in 1997 groter dan ooit tevoren. De belangstelling voor de landelijke poli-
tiek was in 1982 groter dan in 1997 en ook in het laatstgenoemde jaar is ze waar-
schijnlijk nog iets groter dan de belangstelling voor de plaatselijke politiek. 

Tabel 1.16 Opvattingen over lokale en nationale politiek, personen van 18 jaar en ouder, 1982-1997 (in procenten)

1982 1986 1990 1994 1997
stemt in met de uitspraken

'mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op
de gemeentepolitiek' . 48 . 51 44
'gemeenteraadsleden bekommeren zich niet zo
veel om de mening van mensen zoals ik' . 49 . 59 52

meent dat beslissingen van het gemeentebestuur
doorgaans 'veel' invloed hebben op het eigen
dagelijkse leven . 11 . 19 19
bepaling van de partijkeuze bij de aanstaande
raadsverkiezingen

- meer door de gemeentelijke politiek 26 21 43 34 40
- meer door de landelijke politiek 56 61 46 51 43
- door beide ongeveer evenveel 18 18 11 15 18

interesse in de politiek van de gemeente:
- zeer geïnteresseerd 11 7 9 9 11
- tamelijk 34 37 35 40 49
- weinig 33 37 37 27 19
- helemaal niet 21 19 19 24 21

interesse in de landelijke politiek:
- zeer geïnteresseerd 28 18 11 15 17
- tamelijk 38 45 43 46 49
- weinig 19 24 31 22 20
- helemaal niet 15 13 15 16 14

Bron: VNG/NIPO (NIPO-weekpeilingen) gewogen resultaten

Tabel 1.17 geeft meer inzicht in de politieke belangstelling voor beide bestuurs-
lagen in 1982 en 1997. Zoals in tabel 1.15 het geval bleek te zijn voor gevoelens
van politieke machteloosheid, is ook de interesse voor de plaatselijke en landelijke
politiek doorgaans gecombineerd: de grootste groep heeft belangstelling voor beide
bestuurslagen en een kleinere groep voor geen van beide bestuurslagen.
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Tabel 1.17 Lokale en nationale politieke interesse,  naar enkele achtergrondkenmerken, personen van 18 jaar ena

ouder, 1982 en 1997

allen
sekse leeftijd gemeentegrootte

vrouw man 18-34 35-54 � 55 < 20.000 20.000- � 100.000
100.00

lokale en nationale 1982 43 38 47 41 47 40 45 40 43
interesse 1997 52 50 55 43 61 52 49 51 55
geen van beide 1982 32 36 27 29 28 40 33 29 33

1997 26 29 23 32 20 28 28 29 21
alleen lokale interesse 1982 3 3 3 3 3 3 3 4 1

1997 8 10 5 6 8 9 11 7 6
alleen nationale 1982 23 22 24 28 22 18 18 27 22
interesse 1997 14 11 17 19 10 11 11 12 17

De gegevens betreffen respondenten die over de beide eerste uitspraken van tabel 1.16 een mening geven; vana

interesse is sprake indien men zegt 'zeer' of 'tamelijk' geïnteresseerd te zijn in de gemeentelijke of landelijke
politiek. 

Bron: VNG/NIPO (NIPO-weekpeilingen) gewogen resultaten

De belangstelling is toegenomen, behalve bij jongeren (vgl. SCP 1997: 20 e.v.). In
alle bevolkingscategorieën is een verschuiving te signaleren naar meer belangstel-
ling voor de lokale politiek. Er zijn echter niet veel mensen met uitsluitend belang-
stelling voor de lokale politiek. In 1997 gaat het daarbij relatief vaak om vrouwen
en inwoners van kleinere gemeenten.

Al met al zijn er aanwijzingen dat de lokale politiek in de jaren negentig, ten op-
zichte van het decennium daarvóór, aan belang gewonnen heeft voor de bevolking.
Het grotere belang van het lokale bestuur vertaalt zich echter niet in een grotere
opkomst bij gemeentelijke verkiezingen. De partijpolitieke profilering van het
lokale beleid is daarvoor te gering. De opkomst zal vooralsnog afhankelijker zijn
van de mate waarin men in het algemeen gaat stemmen (traditie, democratisch
recht, burgerplicht) en van het belang dat aan de raadsverkiezingen wordt toege-
kend als tussentijdse peiling van de landelijke krachtsverhoudingen.

1.4 Nederland in Europa

In deze paragraaf wordt op basis van gegevens uit de Eurobarometers de publieke
opinie in Nederland over Europa en over actuele politieke onderwerpen vergeleken
met die in andere landen van de Europese Unie. Het gaat om de verhouding tussen
de nationale en Europese politiek, de voortgang van de Europese integratie en de
acceptatie van buitenlanders en minderheden. De presentatie blijft beperkt tot de
vergelijking van de gegevens uit 1997 van de totale bevolking van 18 jaar en ouder
uit zeven landen: België (B), Denemarken (DK), Duitsland (D), Groot-Brittannië
(GB), Frankrijk (F), Italië (I) en Nederland (NL).

De Europese Unie en de Europese politiek zijn geen onderwerpen die sterk leven
bij het publiek. Dat blijkt ook uit eerdere Eurobarometers waarin werd gevraagd
naar de betrokkenheid bij de woonplaats, de regio, het land en Europa, en naar het
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belang van vertegenwoordigende en bestuurlijke organen op deze niveaus. In het
Sociaal en Cultureel Rapport 1990 werd, voor dezelfde landen als die in deze
paragraaf vergeleken zullen worden, gerapporteerd over het persoonlijke belang dat
in 1988 werd toegekend aan wat er 'besproken en besloten' werd in lokale, regio-
nale (provinciale), nationale en Europese volksvertegenwoordigingen en besturen
of regeringen (SCP 1990: 366-367). Over de hele linie werd aan de organen op
nationaal niveau het grootste belang toegekend en aan het Europees Parlement en
de Europese Commissie het minste belang. Daarbij was er weinig verschil per be-
stuurslaag in de gemiddelde waardering van de vertegenwoordigende en de uitvoe-
rende macht, behalve in Denemarken, waar het belang van de vertegenwoordigende
organen systematisch hoger werd aangeslagen. In 1995 werd de Europeanen
gevraagd naar hun gevoelens van betrokkenheid bij de eigen woonplaats, de regio,
het land, de Europese Unie en Europa als geheel. In alle vijftien landen van de
Unie maakte 87%-90% melding van grote of tamelijk grote verbondenheid met
woonplaats, regio en land, maar gaf slechts 42%-43% blijk van dergelijke
gevoelens voor de Europese Unie of Europa als geheel (EC 1996: 85-87). Alleen in
Luxemburg, Frankrijk en Italië voelde een meerderheid zich verbonden met de
Europese Unie; Nederland scoorde over de hele linie laag met 63% voor de eigen
stad of het eigen dorp, 74% voor de regio, 79% voor Nederland en 27% voor
Europa en de Europese Unie. 

Tabel 1.18 biedt ten eerste gegevens over de tevredenheid met het functioneren van
de democratie in eigen land en in Europa. Wat de werking van de democratie in
eigen land betreft, is de tevredenheid in Nederland in de jaren negentig relatief
groot. In Denemarken ligt ze op een iets hoger niveau; tot de jaren negentig was
dat gemiddeld ook zo voor West-Duitsland, maar daar is de tevredenheid de laatste
jaren sterk gedaald, evenals in België. Daar wordt in 1997 het veel lagere niveau
van tevredenheid bereikt waarop ook Italië zich sinds de jaren zeventig beweegt
(SCP 1998: hoofdstuk 17). Blijkens tabel 1.18 is er alleen in Italië een substantieel
deel van de bevolking dat wél tevreden is over de Europese democratie, maar niet
over de nationale. Daartegenover staat Denemarken, waar bijna de helft van de
ondervraagden alleen over de werking van de eigen democratie te spreken is. Ook
in Nederland zijn veel mensen alleen over de landelijke democratie tevreden.
Wordt gevraagd naar het niveau waarop politieke beslissingen op een aantal
beleidsterreinen genomen zouden moeten worden - door de eigen regering of door
de landen van de Europese Unie samen  - dan toont de Nederlandse bevolking zich10

zeer Europees georiënteerd. Met name bij internationale kwesties en grootschalige
problemen is een ruime meerderheid voor Europese besluitvorming. Culturele
aangelegenheden en de verworvenheden van de verzorgingsstaat houdt men liever
op nationaal niveau. De rangorde van beleidsterreinen komt grosso modo overeen
met die in de andere landen, maar met uitzondering van Italië is men gemiddeld
wel minder voor Europese besluitvorming.
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Tabel 1.18 Waardering voor de nationale en Europese bestuurslaag, personen van 18 jaar en ouder, 1997 (in
procenten)

NL GB DK D B F I

tevredenheid met het functioneren van de democratie in het
eigen land en in de Europese Unie:

- met beide zeer of tamelijk tevreden 35 44 31 31 26 40 30
- met geen van beide tevreden 24 26 19 48 61 43 50
- alleen tevreden met de democratie in eigen land 37 27 47 17 5 11 4
- alleen tevreden met de Europese democratie 4 3 3 4 8 6 16

wenst op de volgende gebieden dat beslissingen worden
genomen door de Europese Unie als geheel i.p.v. door de
eigen regering:

milieubescherming 86 60 54 71 66 72 67
buitenlandse politiek m.b.t. landen buiten de EU 85 61 59 80 76 84 83
ontwikkelingssamenwerking 83 73 69 78 75 86 88
wetenschappelijk en technologisch onderzoek 83 62 69 64 75 79 82
de strijd tegen drugs 80 62 70 78 78 83 80
defensie 79 34 36 64 60 58 64
BTW-tarieven 72 24 34 56 63 72 69
landbouw- en visserijbeleid 70 42 48 66 66 59 58
immigratiebeleid 68 32 36 56 60 61 77
regels ten aanzien van politiek asiel 68 37 36 58 59 60 76
de munt 66 31 40 55 63 68 82
ondersteunen van regio's met economische problemen 59 65 63 70 68 61 68
aanpak van de werkloosheid 54 37 34 59 63 66 72
rechten van werknemers tegenover hun werkgevers 46 39 19 39 47 46 60
elementaire richtlijnen voor radio, televisie en pers 43 37 22 43 46 50 58
gezondheid en sociale zekerheid 39 27 11 37 40 26 49
cultureel beleid 36 36 14 35 41 35 55
onderwijs 36 20 23 32 33 32 54

Bron: EC (EB 48.0, oktober-november 1997) gewogen uitkomsten

Ook uit tabel 1.19 komt naar voren dat de publieke opinie in Nederland relatief
positief gestemd is over Europa. Met de Italianen vinden de Nederlanders het
lidmaatschap het meest frequent een goede zaak, en men de Italianen en Denen
onderkent men het vaakst per saldo voordeel van het lidmaatschap. Deze cijfers
liggen in de lijn van eerdere metingen (EC 1998). 
De steun voor de invoering van de euro is eind 1997 het geringst in Groot-Brittan-
nië en Denemarken; beide landen zullen in eerste instantie ook niet meedoen met
de gemeenschappelijke munt. In Nederland ligt de steun al langer op een hoog
niveau.11
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Tabel 1.19 Opvattingen over de Europese Unie en de euro, personen van 18 jaar en ouder, 1997 (in procenten)a

NL GB DK D B F I

vindt het in het algemeen een 'goede zaak' dat het eigen land
lid is van de Europese Unie 78 40 55 42 46 50 73
vindt alles welbeschouwd dat het eigen land voordeel heeft bij
het lidmaatschap van de Europese Unie 71 44 75 43 47 54 70
oordeel over 'de vooruitgang van de Europese Unie, de
Europese eenwording':a

- zou langzamer moeten 14 33 32 32 19 12 4
- is goed zo 20 25 30 21 23 19 14
- zou sneller moeten 66 42 38 47 58 69 81

verwacht dat de Europese Unie aan het begin van de volgende
eeuw een belangrijkere rol zal spelen in het eigen dagelijkse
leven 54 49 54 41 44 54 67
wenst dat de Europese Unie aan het begin van de volgende
eeuw een belangrijkere rol zal spelen in het eigen dagelijkse
leven 46 35 35 36 47 59 77
is 'sterk voor' of 'tot op zekere hoogte voor' de euro 63 32 36 40 56 57 79
is 'voor' de euro (in antwoord op een andere vraag) 61 32 35 47 63 62 87
acht zich ('zeer') goed geïnformeerd over de euro 42 29 47 34 29 25 23
zegt 'veel' te weten over de Europese Unie, haar beleid en
haar instellingen  12 9 21 20 12 8 13b

vindt dat er (veel) te weinig aandacht wordt besteed aan zaken
die de Europese Unie betreffen als het gaat om: 

het nieuws op de eigen televisie 62 47 45 41 25 41 57
het nieuws in de eigen dagbladen 45 43 33 38 22 31 53
het nieuws op de eigen radio 55 47 39 45 27 37 61

vindt dat de eigen media 'zeer' of 'tamelijk' objectief verslag
doen over zaken m.b.t. de Europese Unie 74 61 71 66 71 53 58

Vergelijking van gepercipieerde en gewenste vooruitgang, aangegeven met de keuze van een tekening van ééna

van zeven mannetjes, nummer 1 staat stil en nummer 7 loopt zo hard mogelijk.
Zelfplaatsing 7-10 op een schaal van 1 'weet er helemaal niets van' - 10 'weet er heel veel van'. b

Bron: EC (EB 48.0, oktober-november 1997) gewogen uitkomsten 

Overziet men de in deze en de voorgaande paragraaf gepresenteerde gegevens over
de voorkeuren voor de lokale, landelijke en Europese bestuurslaag, dan springen
twee zaken in het oog: de positieve stemming in Nederland over Europa en het
toegenomen belang van het lokale bestuur voor de Nederlandse burgers. Het natio-
nale niveau biedt echter nog steeds het belangrijkste politieke referentiekader voor
de burgers. Vooral op dit niveau zijn de media werkzaam, zijn politieke partijen
zichtbaar en worden de belangrijke controverses uitgevochten. De dominantie van
de landelijke politiek laat weinig ruimte voor een eigenstandige lokale politiek. Dat
is moeilijk anders voorstelbaar in een modern, hooggemedialiseerd land met
mobiele burgers. Ernstiger is dat er nauwelijks sprake is van een politieke open-
baarheid op Europees niveau, terwijl in de landelijke Nederlandse politiek weinig
(publieke) aandacht wordt besteed aan Europa. Hoewel de beslissing tot afschaffing
van de gulden (mei 1998) zo ongeveer samenviel met de kamerverkiezingen,
speelde 'Europa' in de verkiezingsprogramma's slechts een zeer ondergeschikte rol
(Hahn 1998; De Wijk 1998). Zolang de overgrote meerderheid van de Nederlandse
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bevolking het lidmaatschap van de Europese Unie 'een goede zaak' vindt en meent
dat het per saldo voordelig is (tabel 1.19), is het gebrek aan politieke discussie geen
nijpend probleem, maar dat kan anders worden bij tegenslagen in het integratie-
proces. 

Als opstap naar de volgende paragraaf, die handelt over minderheden en discrimi-
natie, wordt in het vervolg van deze paragraaf nog kort ingegaan op enkele opvat-
tingen over allochtonen. Tabel 1.20 laat zien dat de stemming ten aanzien van deze
groepen relatief gunstig is in de Nederlandse bevolking. In vergelijking met zes
andere landen vindt men minder vaak dat er te veel buitenlanders zijn en stoort
men zich in het dagelijkse leven weinig aan mensen die anders zijn. Wat dat betreft
komt het beeld overeen met dat van 1988.  Destijds gemeten met een groter aantal12

opvattingen, bleek ook toen de publieke opinie in België bijzonder negatief te zijn.
Anders dan in 1988 is in 1997 het niveau van irritaties in Denemarken opvallend
hoog. Dat gaat in dat land echter niet gepaard met een geringe acceptatie van
immigranten. Wat het opnemen van immigranten in het eigen land of de Europese
Unie betreft, is de Italiaanse publieke opinie over de hele linie het meest positief. In
Nederland is de steun voor het weigeren van asielzoekers het geringst.  

Tabel 1.20 Opvattingen over minderheden, personen van 18 jaar en ouder, 1997 (in procenten)a

NL GB DK D B F I

mening over het aantal buitenlanders dat in het eigen land
woont

- te veel 42 47 48 55 64 50 53
- veel, maar niet te veel 50 42 38 41 32 43 38
- niet veel 8 11 15 4 3 7 9

vindt persoonlijk in zijn of haar dagelijks leven de
aanwezigheid hinderlijk van mensen van

een andere nationaliteit 12 13 24 14 23 13 13
een ander ras 10 12 30 17 32 20 16
een andere godsdienst 8 11 41 16 29 15 12

vindt dat de volgende groepen niet moeten worden
opgenomena

mensen uit landen ten zuiden van de Middellandse Zee die
in de EU willen werken 23 27 26 28 41 30 12
mensen uit Oost-Europa die zich in het Westen willen
vestigen 22 28 18 40 40 28 13
burgers die lijden onder schendingen van de rechten van
de mens in hun land en die politiek asiel vragen 9 28 12 22 36 22 15
burgers van andere landen van de Europese Unie die zich
in het eigen land willen vestigen 17 19 5 17 16 14 6

Derde van drie antwoordmogelijkheden: 'hen opnemen zonder beperkende maatregelen', 'hen opnemen maara

met beperkende maatregelen' en 'hen niet opnemen'.

Bron: EC (EB 48.0, oktober-november 1997); gewogen uitkomsten 

Begin jaren negentig bleken in Nederland de opvattingen over buitenlanders
gereserveerder geworden te zijn en bestond er weinig of geen verschil meer tussen
Nederland en Duitsland (Dekker 1993).  13
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Figuur 1.5 Opvattingen over het aantal buitenlanders en de daarvan ondervonden hinder, 1988-1997 (in procenten)

Bron: EC (EB 30, oktober-november 1988, en EB 48.0, oktober-november 1997)
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Met name de jongste en oudste leeftijdscategorieën in Nederland zijn negatiever
geworden. Vergelijking van de gegevens uit 1997 met die van 1988 toont geen
systematisch verschillende trends tussen leeftijdsgroepen. Figuur 1.5 biedt voor de
hele bevolking grafisch inzicht in de veranderingen in de zeven landen. De opvat-
ting dat er te veel buitenlanders - in 1988: 'mensen van een andere nationaliteit' -
zijn, krijgt in alle landen minstens zo veel en vaak aanzienlijk meer steun dan een
decennium geleden. Bij de ervaren hinder is er niet één trend en staat tegenover de
toegenomen irritatie in Denemarken en België een kleine daling in West-Duitsland.

1.5 Ontwikkeling in de publieke opinie over minderheden en discriminatie

Tabel 1.21 biedt een overzicht van de steun voor een aantal opvattingen over
minderheden in de enquêtes van Culturele veranderingen in Nederland sinds 1991.
Wat de eerder besproken opvattingen betreft over het aantal buitenlanders en de
daardoor ervaren hinder, toont de tabel geen trends maar slechts fluctuaties.  Dat14

geldt ook voor de meeste andere opvattingen. Door de jaren heen zegt ruim de helft
van de ondervraagden geen bezwaar te hebben tegen buren van een ander ras. Een
iets kleinere groep stemt in met de opvatting dat de komst van immigranten ook
een verrijking van onze samenleving betekent. Bij de toelating van vier categorieën
buitenlanders is de houding tegenover politieke vluchtelingen het meest en tegen-
over economische vluchtelingen het minst positief. In het geval van het verschaffen
van verblijfsvergunningen voor gezinshereniging en gezinsvorming wordt in 1997
meer soepelheid bepleit dan in 1993, maar gezien de fluctuaties bij andere opvat-
tingen lijkt het nog te vroeg om van een trend te spreken. 

Tabel 1.21 Enige opvattingen over minderheden, personen van 18 jaar en ouder, 1991-1997 (in procenten)a

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

vindt over het algemeen dat er te veel mensen van een
andere nationaliteit in ons land wonen 46 49 50 51 45 42 48
vindt persoonlijk in het dagelijks leven de aanwezigheid van
mensen van een andere nationaliteit hinderlijk 14 15 13 13 12 . 13
zou de komst van mensen van een ander ras als naaste
buren geen enkel bezwaar vinden 54 49 50 54 56 53 53
is het er (sterk) eens met de uitspraak 'de vestiging van
immigranten in Nederland is niet alleen een probleem,
maar betekent ook een verrijking van onze samenleving' . . . . 46 45 47
wil dat de Nederlandse overheid 'zeer' of 'enigszins' soepel
is bij het afgeven van een verblijfsvergunning in het geval
van: 

iemand die door de politieke situatie in zijn land
persoonlijk bedreigd wordt . . 75 76 80 . 78
iemand die door de economische situatie in zijn land
daar geen of nauwelijks middelen van bestaan heeft . . 28 26 30 . 32
een echtgeno(o)t(e) van een hier legaal verblijvende
buitenlander . . 55 61 68 . 67
de toekomstige echtgeno(o)t(e) van de zoon/dochter
van een hier legaal verblijvende buitenlander . . 39 46 52 . 50

Bron: SCP (CV'91-'97) 
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Negatiever lijkt de publieke opinie over minderheden al met al niet geworden sinds
het begin van de jaren negentig. Dat is opvallend, omdat er de laatste jaren in de
politiek 'harder' lijkt te worden gediscussieerd over allochtonen en daaraan in de
media ook ruim aandacht wordt besteed. Eén van de onderwerpen waar de afgelo-
pen jaren kritischer over werd gesproken was positieve actie voor allochtonen om
hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De steun voor deze vorm van positie-
ve actie staat vermeld in tabel 1.22 tussen meningen over negatieve discriminatie
van allochtonen en steun voor positieve actie voor vrouwen.
De drie negatieve discriminatievoorkeuren kregen in 1986 aanzienlijk minder steun
dan in 1980, waarna begin jaren negentig de steun weer groter is. Opvallend is dat
bij de toewijzing van een vrijkomende woning de steun voor negatieve discrimi-
natie in de jaren negentig groot blijft. Ze ligt op het niveau van 1980, terwijl de
steun voor negatieve discriminatie bij promotie en ontslag daar aanzienlijk onder is
komen te liggen.  15

Tabel 1.22 Enige opvattingen over discriminatie, personen van 18 jaar en ouder, 1980-1997 (in procenten)

1980 1986 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997a a

zou bij woningschaarste een vrijkomende
woning aan een Nederlands gezin toewijzen als
tussen een gezin van een gastarbeider en een
Nederlands gezin gekozen moest worden 36 18 29 36 36 36 38 34 38b

zou bij ontslag van één van twee verder gelijke
werknemers een buitenlander kiezen als tussen
een buitenlander en een Nederlander gekozen
moest worden 33 16 23 25 25 21 16 16 17b

zou bij promotie van één van twee verder
gelijke werknemers een Nederlander kiezen als
tussen een buitenlander en een Nederlander
gekozen moest worden 30 15 20 22 22 19 15 16 18b

is het er (zeer) mee eens dat de overheid bij het
in dienst nemen van personeel soms voorrang
geeft aan buitenlanders omdat zij vaker
werkloos zijn dan Nederlanders . . 28 27 24 22 27 . 26

is het (sterk) eens met de uitspraak 'vrouwen
moeten vanwege hun achterstand voorrang
hebben, bijvoorbeeld bij het krijgen van een
baan' 14 17 21 22 23 20 24 19 24

In 1980 en 1986 is de maximale leeftijd 74 jaar.a

Complementaire antwoorden zijn de vermelde vergelijkingsgroep en de opvatting 'mag geen verschil maken', dieb

niet werd aangeboden, maar wel werd geuit door een meerderheid van de ondervraagden.

Bron: SCP (CV'80-'97) 

Voorkeur voor buitenlanders bij het aannemen van personeel door de overheid
krijgt in de jaren negentig voortdurend van ongeveer een kwart van de ondervraag-
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den steun. Een wat algemenere vraag over positieve actie voor vrouwen genereert
niet meer instemming. De steun daarvoor is in de jaren negentig wel groter dan in
1980.

In tabel 1.23 worden houdingen tegenover voorrangsbeleid voor buitenlanders en
voor vrouwen verder vergeleken. Om combinaties van meningen te verkrijgen met
voldoende frequentie, wordt niet gekeken naar steun, maar naar acceptatie van
voorrangsbeleid, dat wil zeggen inclusief onverschilligheid ('noch eens, noch
oneens') tegenover de voorgelegde beleidsvoornemens. Acceptatie van voorrangs-
beleid voor de ene groep en niet voor de andere groep hoeft niet te volgen uit een
verschil in houding tegenover de groepen, maar kan ook worden veroorzaakt door
verschillen in de aard van de geschetste voorrang: globaal bij vrouwen en specifiek
bij het aanstellingsbeleid van de overheid voor buitenlanders. Het is niettemin
interessant te bezien in hoeverre daarbij verschillen optreden in de tijd en tussen
bevolkingscategorieën. 

Tabel 1.23 Acceptatie van voorrangsbeleid  voor buitenlanders en voor vrouwen, naar enkele achtergrondken-a

merken, personen van 18 jaar en ouder, 1991 en 1997

allen
sekse leeftijd politieke zelfplaatsing

vrouw man 18-34 35-54 55+ links midden rechts

voor buitenlanders en 1991 26 28 22 25 28 22 37 24 17
vrouwen 1997 28 31 23 24 29 30 38 26 18
voor geen van beide 1991 36 32 40 38 35 34 30 34 42
groepen 1997 34 28 40 38 33 29 24 32 47
alleen voor 1991 19 17 20 19 18 19 18 19 20
buitenlanders 1997 18 18 18 21 17 18 21 19 16
alleen voor vrouwen 1991 20 22 18 18 19 24 15 23 20

1997 20 22 19 17 21 24 17 23 19
De gegevens betreffen respondenten die over de beide laatste uitspraken van tabel 1.22 een mening geven;a

van acceptatie is sprake indien men het met de uitspraken '(zeer) eens' of 'noch eens, noch oneens' is. 

Bron: SCP (CV'91 en '97)

De verschillen tussen 1991 en 1997 zijn nihil en ook bij de beide seksen en de
onderscheiden leeftijdscategorieën zijn de veranderingen beperkt. Mannen wijzen
beide vormen van positieve actie meer af dan vrouwen. Zeker in 1997 zijn de
vrouwelijke respondenten niet alleen meer geneigd om positieve actie voor vrouwen
te accepteren, maar ook voor buitenlanders te accepteren.  In de lijn met bevindin-16

gen in andere jaren (SCP 1996a: 31) en ook van Amerikaans onderzoek (Kosten
1994) zijn politieke posities sterk onderscheidend. In beide jaren is de acceptatie
van beide vormen van positieve actie bij mensen die zich links in de politiek plaat-
sen tweemaal zo groot als bij hen die zichzelf rechts plaatsen; de afwijzing van
positieve actie voor zowel vrouwen als buitenlanders is in 1997 bij de rechtse
respondenten tweemaal zo groot als bij de linkse.17
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1.6 Drugsoverlast en leefomgeving

1.6.1 Aanpak drugsoverlast

In de benadering van de verslavingsproblematiek door de overheid heeft de aanpak
van drugsoverlast de laatste jaren een zwaarder accent gekregen. Het bestrijden van
drugsoverlast is een beleidsprioriteit geworden vanwege het belang ervan voor de
leefbaarheid en veiligheid in buurten (IVR 1998). 
Drugsoverlast kent verschillende verschijningsvormen. Hij kan zich voordoen in de
vorm van criminaliteit die verslaafden plegen om hun verslaving te financieren, in
de vorm van verstoring van de openbare orde, van agressie of van geweld onder
gebruikers en handelaren, en als vervuiling en verwaarlozing van de omgeving.
Een klein deel van de verslaafden, die een zwervend bestaan leiden en die diverse
drugs gebruiken, wordt verantwoordelijk geacht voor een groot deel van deze
drugsoverlast. Vaak is de overlast geconcentreerd in de achterstandswijken van
grotere steden, waar hij met andere problemen cumuleert.
Een afzonderlijk te beschouwen vorm van drugsoverlast is die rond coffeeshops. De
moeilijkheden daar lijken vergelijkbaar te zijn met de overlast van de reguliere
horeca. Voorbeelden zijn verstoring van de openbare orde door samenscholing van
klanten, vervuiling en verkeersdrukte.

De overlast die het gebruik van en de handel in drugs met zich mee brengen, is
voorwerp van beleid en van onderzoek geworden. Het beleid rond de overlast
dateert uit 1993. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnen-
landse Zaken en Justitie werken daartoe samen in de Stuurgroep vermindering
overlast. In 1996 is daarnaast een Interbestuurlijke task force veiligheid en versla-
vingszorg opgericht, die als belangrijkste doelstelling heeft de drugsoverlast in de
steden aan te pakken. In de bestrijding van drugsoverlast wordt een onderscheid
gemaakt tussen enerzijds maatregelen gericht op de veiligheid op straat en in de
coffeeshops, en anderzijds maatregelen die een vernieuwing van de zorg voor
verslaafden beogen en de kwaliteit ervan op een hoger peil willen brengen. Het
drugstoerisme is een afzonderlijk beleidspunt, waarvoor internationale samenwer-
king noodzakelijk is.

Onderzoeksgegevens op het gebied van drugsoverlast zijn nog summier. Ten
behoeve van de evaluatie van het overlastbeleid is een drugsmonitor opgesteld. Het
evaluatieonderzoek zal vooral aan de hand van deze drugsmonitor plaatsvinden. In
de drugsmonitor die in een aantal geselecteerde buurten wordt afgenomen, zijn vijf
clusters van drugsoverlast onderscheiden: straatprostitutie, annexatie van de open-
bare ruimte, dealpanden, vervuiling van de openbare ruimte en overlast rond
coffeeshops (IVR 1998). In paragraaf 1.6.2 zal de aandacht uitgaan naar de relatie
tussen de ervaren overlast en relevante aspecten van de kwaliteit van de woonom-
geving. De laatste factor zal worden geïndiceerd met gegevens over enkele veel-
voorkomende vormen van criminaliteit en gegevens over andere problemen.
Daarbij wordt de situatie in de vier grote steden apart bezien. 
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Voorts komen de opvattingen van de bevolking over de drugsproblematiek aan de
orde. Het project Culturele veranderingen in Nederland bevat hierover enige ge-
gevens. Er werd niet speciaal gevraagd naar meningen over drugsoverlast; wel zijn
vragen gesteld over de wenselijkheid het hasjgebruik te bestraffen, over de toelaat-
baarheid van coffeeshops, over het verplicht afkicken en over de verstrekking van
verdovende middelen aan verslaafden. Aan deze gegevens valt in enige mate de
instemming met bepaalde vormen van beleid af te lezen.

1.6.2 Drugsoverlast als probleem in de buurt

In de laatste Politiemonitor bevolking is navraag gedaan naar buurtproblemen en
naar de mate waarin drugsoverlast in de buurt voorkomt. Verschillende vormen van
drugsoverlast zijn daarin niet onderscheiden, maar wel is na te gaan hoe drugsover-
last in een buurt zich verhoudt tot andere problemen rond criminaliteit en veilig-
heid en tot het oordeel van bewoners over het politieoptreden in hun woonomge-
ving. Daarbij is het mogelijk de landelijke situatie en de problematiek in de vier
grote steden apart te belichten. 

Tabel 1.24 geeft een beeld van het voorkomen van drugsoverlast. Landelijk gezien
heeft 8% van de bevolking te kampen met veelvuldige drugsoverlast en wordt 14%
soms ermee geconfronteerd. Voor bijna vier vijfde van de bevolking is er geen
drugsoverlast in de buurt. Het is niet verwonderlijk dat in de vier grote steden de
drugsoverlast aanzienlijk wijder verbreid is. De vraag is vervolgens of en in
hoeverre bewoners die drugsoverlast ervaren, ook feitelijk vaker slachtoffer zijn van
criminaliteit en zich vaker onveiliger voelen dan de overige ondervraagden. 

Tabel 1.24 Drugsoverlast en problemen met criminaliteit in de buurt, landelijk en in de vier grote steden, 1997 (in
procenten en schaalscores)

landelijk vier grote steden

vaak soms (bijna) nooit vaak soms (bijna) nooit

drugsoverlast komt voor in de buurt (in %) 8 14 79 14 18 67

drugsoverlast in de buurt naar:

ervaring met criminaliteit
slachtofferrisico (in %) 52 42 28 62 53 37
voelt zich soms of vaak onveilig (in %) 42 31 20 49 36 26

ervaring met andere overlast in de buurt
(in schaalscores 1-10)

dreiging 4 3 1 5 3 1
verloedering 6 5 3 7 6 4
vermogensdelicten 7 6 4 7 6 4
verkeersproblemen 6 5 4 6 5 4
totaal buurtproblemen 6 5 3 6 5 3

Bron: BiZa/Justitie (Politiemonitor bevolking 1997)
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De mate van drugsoverlast die bewoners in hun buurt ervaren, vertoont een duide-
lijke relatie met het slachtofferrisico. Respondenten  die vaak drugsoverlast18

ervaren, zijn bijna twee keer zo vaak slachtoffer van een delict in hun buurt
vergeleken met respondenten die nooit of bijna nooit met drugsoverlast in de buurt
te maken hebben (52% tegen 28%). Zowel drugsoverlast als criminaliteit zijn
geconcentreerd in de grotere steden en de vorenstaande verschillen zouden dus
mogelijk aan een stedelijkheidsfactor zijn toe te schrijven. De verschillen doen zich
echter ook voor als de relatie binnen de vier grote steden wordt bezien. In de vier
grote steden ligt het slachtofferrisico onder bewoners die in hun buurt vaak drugs-
overlast ervaren op 62%, tegen 37% onder hen die nooit of bijna nooit drugsover-
last ervaren.
Het grootste deel van deze delicten betreft vernieling aan de auto of een andere
vernieling. Maar ook voor de ernstiger delicten die minder frequent voorkomen,
ligt het slachtofferrisico veel hoger onder bewoners die vaak drugsoverlast ervaren.
Voor inbraak of poging tot inbraak zijn de aandelen (zowel landelijk als in de vier
grote steden) 5% tegen 2%, voor bedreiging of mishandeling zelfs 8% tegen 2%
landelijk en 11% tegen 3% in de vier grote steden (niet in de tabel).
Er bestaat ook een samenhang tussen het ervaren van drugsoverlast en de beleving
van onveiligheid. Van de respondenten die vaak drugsoverlast in hun buurt
ervaren, voelt 42% zich soms of vaak onveilig, tegen 20% van hen die dit nooit of
bijna nooit ervaren.
Voorts is bezien of mensen die drugsoverlast ervaren ook andere problemen in hun
buurt waarnemen. Vooral 'dreiging in de buurt' en 'vermogensdelicten' worden veel
meer gesignaleerd wanneer in de buurt ook drugsoverlast wordt waargenomen.
'Dreiging in de buurt' heeft betrekking op een schaalscore die is opgebouwd uit een
aantal zaken: dronken mensen op straat, geweldsdelicten, lastig gevallen worden op
straat en bedreiging.19

Ook bij 'vermogensdelicten' betreft het een schaalscore, in dit geval opgebouwd uit:
vernieling aan of diefstal vanaf auto's, inbraak in woningen, fietsdiefstal en diefstal
uit auto's.
Ook hier is de relatie afzonderlijk voor de vier grote steden bekeken. Ook dan
bestaat er een duidelijke samenhang tussen de ervaring van drugsoverlast en de
onveiligheidsbeleving. Tevens blijkt dat ook in de vier grote steden vooral 'dreiging
in de buurt' en 'vermogensdelicten' veel meer worden waargenomen als ook
drugsoverlast wordt ervaren. 

Met deze constatering van een samenhang is over oorzaken nog niets gezegd: ver-
oorzaakt drugsoverlast criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en andere problemen,
of is drugsoverlast eerder één van de vele uitingen van problemen die in specifieke
buurten geconcentreerd zijn? Een survey als de Politiemonitor kan daarin geen
inzicht verschaffen. Wel kan de concentratie van de problematiek nader worden
geanalyseerd.
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Tabel 1.25 Drugsoverlast in samenhang met slachtofferschap en andere buurtproblemen, landelijk en in de vier
grote steden, 1997 (in procenten)

landelijk vier grote steden

vaak soms (bijna) nooit  vaak soms (bijna) nooit

drugsoverlast komt voor in de buurt 8 14 79 14 18 67

subgroepen
geen slachtoffer/geen of weinig
buurtproblemen (31% landelijk) 1 5 94 1 7 92
slachtoffer van vernieling of
autocriminaliteit/geen of weinig
buurtproblemen (3% landelijk) 1 5 93 1 5 94
slachtoffer van inbraak of
geweld/meerdere buurtproblemen
(4% landelijk) waaronder: 24 23 53 24 23 53
slachtoffer van inbraak of geweld/
dreiging in de buurt (3% landelijk) 27 25 48 35 28 38
meerdere malen slachtoffer/ geen
of weinig buurtproblemen
(3% landelijk) 2 7 91 3 10 87
meerdere malen slachtoffer/   
meerdere buurtproblemen
(8% landelijk) 18 25 57 29 27 45

Bron: BiZa/Justitie (Politiemonitor bevolking 1997)
 

Uit tabel 1.25 blijkt dat respondenten die het afgelopen jaar slachtoffer waren van
inbraak of geweld in hun buurt en die tevens meerdere buurtproblemen waarnemen,
in het bijzonder 'dreiging', veel vaker tevens met drugsoverlast worden geconfron-
teerd. Dit doet zich ook voor bij respondenten die meer dan eens slachtoffer waren
en die meerdere buurtproblemen waarnemen. Het patroon in de vier grote steden is
overeenkomstig het landelijke beeld, maar het aandeel respondenten dat vaak
drugsoverlast ervaart ligt daar hoger als de vorenstaande condities gelden.

Voorts is bekeken hoe de bewoners het politieoptreden in de directe leefomgeving
waarnemen in relatie tot drugsoverlast in de buurt. In de Politiemonitor is het
politieoptreden onderzocht aan de hand van een aantal stellingen over de beschik-
baarheid en zichtbaarheid, het functioneren en de wijze van optreden van de politie
in de buurt.
De beschikbaarheid heeft betrekking op het te weinig zichtbaar zijn in de buurt, te
weinig tijd hebben voor zaken, te weinig aanspreekbaar zijn en te weinig uit de
auto komen.
Voor een oordeel over het functioneren van de politie is gevraagd of de politie op
problemen in de buurt reageert, haar best doet, zaken efficiënt behandelt, bescher-
ming biedt en contact heeft met de bewoners. 
De mening over het optreden van de politie is nagegaan aan de hand drie stel-
lingen: de politie grijpt niet in, de politie treedt niet hard genoeg op en de politie
bekeurt te weinig in de buurt. 
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Tabel 1.26 geeft de relatie weer tussen de ervaring van drugsoverlast en het oordeel
over het politieoptreden in de buurt aan de hand van de beschikbaarheid, het
functioneren van de politie en de wijze van optreden. Hierbij zijn opnieuw de vier
grote steden afzonderlijk bekeken.

Tabel 1.26 Slachtofferrisico, buurtproblemen en drugsoverlast in relatie tot het politieoptreden in de buurt, 1997
(variantieanalyse)a

landelijk vier grote steden

gemiddelde score bèta gemiddelde score bèta
en afwijking en afwijking

beschikbaarheid van de politie 4,59 5,08
naar slachtofferschap in de buurt:

slachtoffer van criminaliteit -0,36 -0,27
geen slachtoffer +0,19 0,05 +0,25 0,06

naar problemen in de buurt:
meerdere problemen -0,39 -0,25
geen of weinig problemen +0,53 0,12 +0,14 0,11

naar drugsoverlast in de buurt
vaak of soms drugsoverlast -0,41 -0,24
geen drugsoverlast +0,12 0,02 +0,14 (0,01)

functioneren van de politie 6,21 6,45
naar slachtofferschap in de buurt:

slachtoffer van criminaliteit -0,69 -0,58
geen slachtoffer +0,36 0,12 +0,52 0,14

naar problemen in de buurt:
meerdere problemen -0,49 -0,41
weinig of geen problemen +0,67 0,15 +0,100 0,17

naar drugsoverlast in de buurt:
vaak of soms drugsoverlast -0,60 -0,48
geen drugsoverlast +0,19 0,04 +0,28 0,03

optreden van de politie 6,01 6,06
naar slachtofferschap in de buurt:

 slachtoffer van criminaliteit -0,22 -0,28
 geen slachtoffer +0,42 0,05 +0,24 0,04

naar problemen in de buurt:
meerdere problemen -0, 53 -0,34
weinig of geen problemen +0,70 0,16 +0,82 0,14

naar drugsoverlast in de buurt:
vaak of soms drugsoverlast -0,68 -0,33
geen drugsoverlast +0,21 0,06 +0,19 0,02

Schaalscores (0-10): 0 = negatief, 10 = positief.a

Bron: BiZa/Justitie (Politiemonitor bevolking 1997)

Tabel 1.26 wijst uit dat de beschikbaarheid van de politie in de vier grote steden in
vergelijking met het landelijke gemiddelde wat positiever wordt gewaardeerd: over
de mate waarin men de politie in de buurt ziet, de mate waarin de politie uit de auto
komt, de aanspreekbaarheid, de snelheid waarmee de politie aanwezig is en de tijd
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die de politie voor allerlei zaken heeft, is het oordeel in de vier grote steden
verhoudingsgewijs gunstiger.
Over het functioneren van de politie in de buurt - de stellingen dat de politie haar
best doet, reageert op problemen, de zaken efficiënt aanpakt, bescherming biedt en
contact heeft met de bewoners - is het algemene oordeel in de vier grote steden niet
wezenlijk verschillend van het landelijke beeld. Dit geldt ook voor de wijze van
optreden (de mening dat de politie te weinig bekeurt, niet hard genoeg optreedt en
niet ingrijpt).
De waardering voor het politieoptreden in de buurt blijkt te variëren met elk van de
drie onderzochte kenmerken, te weten het slachtofferschap in de buurt, het
waarnemen van meerdere buurtproblemen en het ervaren van drugsoverlast in de
buurt. Vooral als bewoners meerdere buurtproblemen ervaren, is het oordeel over
de politie ongunstiger. Deze samenhang doet zich voor op elk van de drie schalen,
zijnde de beschikbaarheid, het functioneren en het optreden van de politie. Ook
echter indien men slachtoffer werd van een delict en indien men drugsoverlast
ervaart in de buurt, is het oordeel over de beschikbaarheid, het functioneren en het
optreden negatiever. 
Uit de analyses wordt duidelijk dat de problemen rond drugsoverlast nauw
gerelateerd zijn aan andere buurtproblemen rond criminaliteit en onveiligheid. Uit
het oordeel van bewoners over de politie blijkt dat het politieoptreden in het geval
van aanwezigheid van deze problemen geen compensatie voor de problematiek lijkt
te kunnen bieden: het oordeel over de politie van bewoners die meerdere problemen
in de buurt ervaren, slachtoffer van een misdrijf werden en/of drugsoverlast ervaren
in hun buurt, is op vrijwel alle punten negatiever.

1.6.3 Opvattingen over drugsproblematiek

Volgens figuur 1.6 en 1.7 is de houding ten opzichte van drugsgebruikers de
afgelopen decennia in sommige opzichten verzacht. Terwijl de neiging om
misdadigers te straffen in plaats van te proberen hen te veranderen toenam, daalde
de steun voor de stelling dat hasjgebruikers streng gestraft moesten worden. De
tolerantie van het hasjgebruik is overigens nog niet algemeen. In 1996 vond nog
39% een strenge straf op zijn plaats, hetgeen vrij hoog lijkt gelet op het nogal
frequente gebruik van softdrugs en het extreme karakter van de vraagstelling, die
attendeert op de mogelijkheid van 'streng straffen' (figuur 1.6).

Het ligt voor de hand te verwachten dat de tolerantie voor het gebruik van softdrugs
in de toekomst nog groter zal worden. Figuur 1.7 toont voor de periode 1970-1996
de desbetreffende opvatting, uitgesplitst naar generatie. Hoe recenter de generatie
was, hoe minder voorstanders van strenge bestraffing zij telde en hoe groter de
tolerantie was. Daar het aantal leden van de oudere generatie afneemt en de
omvang van de jongere generaties zich uitbreidt, zal het standpunt van de laatste de
mening van de totale bevolking op den duur meer gaan bepalen. Bovendien was er
sprake van een tijdseffect. De mening van alle generaties werd er sinds 1980 of
1986 toleranter op. Dit gold zelfs voor de generatie die vóór 1930 geboren was.
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Figuur 1.6 De neiging om criminelen en hasjgebruikers te straffen, 17-70-jarigen, 1970-1997 (in procenten)

Bron: onderzoek Progressiviteit en Conservatisme 1970; SCP (CV'75-'97)

Figuur 1.7 Het streng straffen van hasjgebruik, naar generatie, personen van 16 jaar en ouder, 1970-1997
 (in procenten)

Bron: onderzoek Progressiviteit en Conservatisme 1970; SCP (CV'75-'97)
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Naast de opvatting over het hasjgebruik werden meningen gepeild over de gratis
verstrekking van drugs aan verslaafden en over verplicht afkicken. In de vraag-
stellingen werd geen onderscheid tussen hard- en softdrugs gemaakt. Er wordt van
uitgegaan dat het publiek bij de beantwoording vooral het oog op de harddrugs
heeft gehad. Blijkens tabel 1.27 kreeg tussen 1981 en 1997 de gratis verstrekking
van drugs aan verslaafden wat meer voorstanders; in 1997 ging het daarbij om 45%
van de bevolking. In hetzelfde jaar bevond de instemming met de verplichte behan-
deling van een drugsverslaving zich op een hoog niveau, namelijk 71%. Gedurende
de gehele periode was overigens ongeveer drie kwart van de Nederlanders voor-
stander van verplicht afkicken. Deze uitkomsten lijken met elkaar in tegenspraak te
zijn. Niettemin vallen zij met elkaar te rijmen. In principe, zo zou er geredeneerd
kunnen zijn, moet iemand zich van een drugsverslaving laten genezen, maar onder
meer om de overlast van criminaliteit zo veel mogelijk te beperken, zou men gratis
drugs kunnen verstrekken zolang de behandeling nog geen feit is of succes heeft
gehad. 

Tabel 1.27 De behandeling van drugsgebruikers, 17-70 jarigen, 1981-1997 (in procenten)

1981 1986 1991 1994 1996 1997

gratis verdovende middelen voor verslaafden 
(zeer) mee eens 31 24 31 37 38 45
neutraal 11 14 15 14 19 13
(zeer) mee oneens 58 63 54 49 43 42

behandelplicht voor verslaafden
(zeer) mee eens 73 76 74 77 66 71
neutraal 10 9 10 10 16 12
(zeer) mee oneens 18 15 16 13 18 17

Bron: SCP (CV'81-'97)

Dit wekt weinig verwondering, daar reeds in de vorige paragraaf het feitelijke
slachtofferrisico van veel meer betekenis voor de ervaren drugsoverlast bleek te zijn
dan het inwonertal van een gemeente. Het was helaas onmogelijk de opvattingen
over het drugsgebruik te relateren aan het slachtofferrisico. Het project Culturele
veranderingen in Nederland bevat dit gegeven nu eenmaal niet. Tabel 1.28 bevat
enige gegevens over de weerstand tegen het drugsgebruik en de wenselijkheid
drugs via de apotheek beschikbaar te stellen, met een onderverdeling naar leeftijd.20

De gemeentegrootte blijkt van weinig betekenis te zijn voor de opvattingen over het
drugsgebruik.

De 16-30-jarigen staan het meest en de 65-plussers het minst tolerant tegenover
drugsgebruik. Dit treedt het duidelijkst aan de dag bij het hasjgebruik: 28% van de
jongste leeftijdscategorie wilde hier straf voor geven tegenover 66% van de oudste
groep. De verschillen bij de overige standpunten zijn geringer, maar passen niette-
min in het algemene patroon.
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Het oordeel over behandelplicht is niet afhankelijk van de gemeentegrootte. De
steun voor gratis verstrekking en voor de mogelijkheid drugs legaal in de apotheek
te kopen, komt in de steden met een inwonertal tussen 100.000 en 400.000 wat
meer voor dan in de vier grote steden en in de kleinere gemeenten van minder dan
100.000 inwoners. In deze middelgrote plaatsen leeft de wens criminele drugsover-
last te beperken wellicht het meest. De bestraffing van het hasjgebruik wordt in de
steden van minder dan 100.000 inwoners nog het meest gewenst. Dit denkbeeld is
mogelijk deel gaan uitmaken van een traditioneel patroon van opvattingen, dat
buiten het grootstedelijke milieu aanhang heeft. De verschillen zijn overigens
gering, ook als er sprake is van significantie.

Tabel 1.28 De behandeling van drugsgebruikers, naar leeftijdscategorie, personen van 16 jaar en ouder, 1996 of
1997 (in procenten)

allen 16-30 jaar 31-50 jaar 51-65 jaar � 66 jaar

hasjgebruik streng straffen, (zeer) mee eens, 1996 41 28 36 50 66
geen gratis verdovende middelen, (zeer) mee eens, 1997 43 44 39 43 53
behandelplicht, (zeer) mee eens, 1997 72 63 70 80 85
bij apotheek kopen, slecht idee, 1996 46 47 44 44 55

Bron: SCP (CV'96-'97)

De vraag of coffeeshops die meer softdrugs dan koffie verkopen toelaatbaar zijn,
houdt in 1998 de meningen verdeeld: 43% vindt ze toelaatbaar, 47% wil ze ver-
boden zien en 11% staat er onverschillig tegenover (tabel 1.29). Ook in dit geval
maakt de leeftijd van de ondervraagde veel uit voor zijn oordeel. Van degenen die
30 jaar of jonger zijn bijvoorbeeld, vindt 62% zulke shops toelaatbaar, van degenen
boven de 65 is dat 24%.

Tabel 1.29 De mening over coffeeshops waar softdrugs verkocht worden naar leeftijdscategorie, personen van
19 jaar en ouder, 1998 (in procenten)

allen 19-30 jaar 31-45 jaar 44-65 jaar � 66 jaar

toelaatbaar 43 62 47 39 24
maakt mij niet uit 11 8 11 9 12
ontoelaatbaar 47 30 42 52 65

Bron: SCP (CEN'98)

De relatie tussen het oordeel en de gemeentegrootte is opnieuw vrij zwak, hoewel
statistisch significant. In de kleinere gemeenten (minder dan 100.000 inwoners)
steunt 41% de toelaatbaarheid, in de grotere (100.000 en meer) is dat 49%. 
De visie op de ontwikkeling van de criminaliteit is voor deze kwestie van meer
belang. Deze is vastgesteld door de respondent te vragen naar zijn opvattingen over
de stijging of daling van de misdadigheid in heel Nederland, in zijn woongemeente
en in zijn eigen woonbuurt. In geen van de drie gevallen constateren veel mensen
een afname, zodat dit antwoord bij het 'gelijkblijven' kon worden geteld. Uit tabel
1.30 blijkt de zogenoemde dissonantiereductie: mensen projecteren onaangename
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zaken zo ver mogelijk van de eigen leefomgeving. 43% ziet de misdadigheid in
Nederland sterk toenemen, 17% vindt dat dit in de eigen woongemeente het geval
is en slechts 7% ziet een toename in de eigen wijk. De percentages voor het 'blijft
gelijk of neemt af' spreken zo mogelijk nog meer: 21% koestert deze optimistische
visie voor heel Nederland, 51% doet dit voor de eigen woongemeente en 79% voor
de eigen buurt. 

Tabel 1.30 De mening over de ontwikkeling van de criminaliteit in Nederland, de woongemeente en de eigen buurt,
personen van 19 jaar en ouder, 1998 (in procenten)

neemt sterk toe neemt enigszins toe blijft gelijk of neemt af

de misdaad in Nederland 43 36 21
de misdaad in de woongemeente 17 32 51
de misdaad in de eigen buurt 7 14 79

Bron: SCP (CEN'98)

Het is nu de vraag hoe deze oordelen samenhangen met het oordeel over de coffee-
shops. Als mensen van mening zijn dat de criminaliteit sterk toeneemt, is het per-
centage voor het ontoelaatbaar achten van de coffeeshops het hoogst, namelijk ruim
60. Het maakt daarbij niet uit of het over het hele land, over de gemeente of over de
woonbuurt gaat. Hetzelfde geldt wanneer de criminaliteit volgens de respondent
enigszins toeneemt; het percentage voor het ontoelaatbaar zijn ligt dan tussen 40 en
50, ongeacht de locatie. Pas wanneer de mensen van mening zijn dat het met de
criminaliteit meevalt, gaat het oordeel over de ontoelaatbaarheid veranderen. Als
zij vinden dat de criminaliteit in Nederland als geheel gelijk blijft of afneemt, wil
slechts 24% de shops verbieden. Wanneer de shops zich in de eigen gemeente of
wijk bevinden, neemt de weerstand weer toe tot ruim 40% (tabel 1.31). 

Tabel 1.31 De mening over coffeeshops, naar meningen over de stijging van de misdadigheid, personen van 19 jaar
en ouder, 1998 (in procenten)

oordeel shops

ontoelaatbaar maakt niet uit toelaatbaar totaal

misdaad in Nederland
neemt sterk toe 62 9 29 100
neemt enigszins toe 43 11 46 100
blijft gelijk of neemt af 24 14 62 100

misdaad in de woongemeente
neemt sterk toe 64 10 26 100
neemt enigszins toe 49 8 43 100
blijft gelijk of neemt af 41 12 47 100

misdaad in de eigen buurt
neemt sterk toe 64 11 25 100
neemt enigszins toe 47 9 44 100
blijft gelijk of neemt af 46 10 44 100

totaal 43 11 47 100

Bron: SCP (CEN'98)
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Uit een variantieanalyse met de mening over de shops als afhankelijke, en de visie
op de criminaliteit als onafhankelijke variabele (tabel 1.32), blijkt hoe categorieën
met een verschillende opvatting over de criminaliteit afwijken van de gemiddelde
mening over de shops.

Tabel 1.32 De tolerantie voor coffeeshops, onderverdeeld naar opvattingen over de criminaliteitsstijging, personen
van 19 jaar en ouder, 1998 (in gemiddelden en bèta's, variantieanalyse)

afw. alg. gem. (3 = ontoelb.) bèta

alg. gemiddelde shops (3 = ontoelb.) 2,05

in Nederland
misdaad neemt sterk toe 0,30
misdaad neemt enigszins toe -0,09
misdaad blijft gelijk of neemt af -0,45 0,30

in de woongemeente
misdaad neemt sterk toe 0,35
misdaad neemt enigszins toe -0,01
misdaad blijft gelijk of neemt af -0,11 0,07

in de eigen buurt
misdaad neemt sterk toe 0,33
misdaad neemt enigszins toe -0,03
misdaad blijft gelijk of neemt af -0,03 0,03

Bron: SCP (CEN'98)

De conclusies blijven dezelfde. Het idee dat de misdaad stijgt, betekent een naar
verhouding sterke steun voor een verbod. Pas wanneer mensen denken dat de
misdaad gelijk blijft of afneemt, ontstaat er ruimte voor tolerantie. Deze is naar
verhouding het geringst als er wordt gedacht dat het slecht gaat met de misdaad in
de eigen gemeente. Het oordeel over de misdaad in het gehele land is bepalend.
Hoe men over de buurt denkt, legt vrijwel geen gewicht meer in de schaal. 
Het publiek ziet de coffeeshops als 'handelsondernemingen'. Zij delen niet in alle
opzichten in de toegenomen tolerantie ten aanzien van softdrugsgebruik. Pas als
men denkt dat het met de criminaliteit in elk geval niet verder de verkeerde kant op
gaat, kunnen zulke verkooppunten er nog wel bij. In de eigen woonplaats heeft men
ze echter liever niet. De weerstand begint bij de gemeentegrens.

1.6.4 Conclusies

Uit de analyses blijkt dat het waarnemen van drugsoverlast in de buurt nauw
verbonden is met de waarneming van andere problemen rond leefbaarheid en
veiligheid. Bewoners die in hun buurt drugsoverlast waarnemen, zijn bijna twee
keer zo vaak slachtoffer van criminaliteit als bewoners die in hun buurt niet met
drugsoverlast worden geconfronteerd. Zij ervaren bovendien veel vaker ook andere
buurtproblemen, vooral 'dreiging in de buurt' . Dit is niet alleen landelijk het geval,
maar doet zich ook voor als afzonderlijk naar de vier grote steden wordt gekeken.



48

Hoewel hier niet op het niveau van buurten is geanalyseerd en de buurtproblemen
betrekking hebben op een inschatting van de bewoners, wijzen de resultaten uit dat
overlast rond drugs niet een geïsoleerd verschijnsel is, maar zich concentreert in
buurten waar problemen rond criminaliteit en veiligheid samenkomen. Daar komt
bij dat bewoners die met problematiek rond overlast en criminaliteit en drugsover-
last in hun buurt te maken hebben, minder waardering hebben voor het het politie-
optreden in hun buurt. Op bijna alle onderzochte elementen waarderen zij het
politieoptreden negatiever. Het geheel van de resultaten wijst erop dat er 'goede en
slechte buurten zijn'. Ook in steden waar drugsoverlast geconcentreerd is, is dit
onderscheid van groot belang. Voor een beoordeling van het probleem is de buurt
belangrijker dan de omvang van de stad waarin deze gelokaliseerd is. 

Tussen 1970 en 1996 is de tolerantie tegenover softdrugs toegenomen. Deze ver-
andering was een tijds-, maar eveneens een generatieverschijnsel. Recentere
generaties stonden consequent toleranter tegenover het gebruik dan de oudere. In
de publieke opinie lijkt het gebruik uit de criminele sfeer te raken. Veel instem-
ming met een harde aanpak van softdrugsgebruik is dan ook niet te verwachten.
Dat is wel het geval met de handel in deze drugs. In 1998 bleek de toelaatbaarheid
van de zogenoemde coffeeshops verbonden te zijn met het oordeel over de crimi-
naliteit. Vooral als men van mening was dat deze sterk toenam, vond men de shops
ontoelaatbaar. De mensen zagen de shops liever niet in de eigen gemeente geves-
tigd en dus evenmin een plaats krijgen in de eigen buurt.

Wat betreft de harddrugs bestond er sinds 1981 een ruime meerderheid voor de
verplichting tot afkicken. Het aantal voorstanders van gratis verstrekking nam
sinds dat jaar in enige mate toe, waarschijnlijk om overlast te beperken. De instem-
ming met een beleid van gratis verstrekking groeit wellicht, al is daar nu nog geen
meerderheid voor te vinden. Op de achtergrond blijft echter meespelen dat de ver-
plichte behandeling van de verslaving de voorkeur blijft verdienen. 

De grootte van de gemeente heeft weinig invloed op de oordelen over soft- en hard-
drugs. De leeftijd van de ondervraagde is belangrijker voor zijn oordeel. Jongeren
staan veel toleranter tegenover het gebruik van softdrugs dan ouderen. De verschil-
len tussen de leeftijdscategorieën in het geval van gratis verstrekking en verplicht
afkicken zijn van dezelfde aard. Het meest soepele standpunt wordt aangetroffen bij
de ondervraagden onder de 30 jaar. Overigens liggen de meningen van jongeren en
ouderen hier minder ver uiteen dan bij het hasjgebruik, maar de verschillen zijn
nog steeds aanzienlijk.
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De respondenten werd gevraagd de zestien doeleinden te rangordenen. Daardoor zijn de waarnemingen statistisch afhankelijk van elkaar.1

Er is gebruikgemaakt van de zogenoemde korte Inglehart-schaal, waarbij de ondervraagde tweemaal een keuze maakt uit vier doeleinden,2

twee materialistische en twee postmaterialistische. Deze maat is te beginnen met 1993 in de peilingen van Culturele veranderingen in
Nederland opgenomen. In 1993 werden 23% materialisten, 62% met een gemengde oriëntatie en 16% postmaterialisten aangetroffen. In
1996 waren deze percentages respectievelijk 16, 64 en 20. Het jaar daarop gaf een iets afwijkend beeld te zien: 21% materialisten, 63% van
het gemengde type en 16% postmaterialisten. Vanzelfsprekend is het de vraag of dit meer dan een fluctuatie is.
De gemiddelde cijfers op de schaal van 1 tot 10 geven hetzelfde beeld, maar geven minder inzicht.3

Er was sprake van drie antwoordmogelijkheden: te veel aan gedaan (code 1), genoeg aan gedaan (code 2) en te weinig aan gedaan (code 3).4

Deze driedeling werd getransformeerd tot een verdeling met het bereik 1-10, dezelfde schaal als die van de rapportcijfers. Door deze
transformatie kreeg de oorspronkelijke code 2 de waarde 6. 
De tevredenheid met het werk van de overheid werd als afhankelijke geregresseerd op de oordelen over de mate van inspanning per5

beleidsterrein. De regressie geschiedde univariaat en bovendien multivariaat met de oordelen als één blok van predictoren.
Gegevens in deze en de volgende paragraaf zijn ontleend aan verschillende enquêtes van de bevolking en van kiesgerechtigden. Met het oog6

op de vergelijkbaarheid wordt, zoals ook in voorgaande jaren, gerapporteerd over de bevolking van 18 jaar en ouder. Personen met
ongeldige antwoorden zoals 'weet niet', in het Nederlandse onderzoek zelden meer dan 5% van de steekproef, blijven in principe buiten
beschouwing.
De groei van de betrokkenheid kan ten dele het gevolg zijn van een relatief sterkere afname onder politiek ongeïnteresseerden van de7

bereidheid om aan enquête-onderzoek mee te werken (zie verder SCP 1996b: 535-537).
In 1993 en 1997 is er geen verband tussen het al of niet veel invloed toekennen aan beslissingen van een bestuurslaag en het al of niet de8

mening zijn toegedaan dat er bij de beslissingen voldoende rekening wordt gehouden met wensen van de bevolking. In 1986 vertoonden
deze opvattingen nog tegengestelde verbanden: het toekennen van veel impact aan de nationale politiek ging relatief vaak samen met het
onvoldoende achten van de bevolkingsinvloed op die politiek, het toekennen van veel impact aan de lokale politiek ging relatief vaak samen
met het voldoende achten van de bevolkingsinvloed op die politiek. 
Met dank aan Peter Castenmiller (SGBO/VNG) voor het beschikbaar stellen van de data.9

In de Nederlandse vragenlijst staan tegenover beslissingen door 'de Nederlandse regering' als alternatief beslissingen 'samen met de andere10

lidstaten van de Europese Unie' en 'door de Europese Unie als geheel'. Deze formuleringen genereren waarschijnlijk meer steun voor de
Europese optie dan wanneer de Europese Commissie of Ministerraad als alternatieven voor de nationale regering waren aangeboden.
Stabiliteit is er niet alleen volgens de Eurobarometer, maar ook volgens enquêtes die in opdracht van NRC Handelsblad werden gehouden11

in februari 1997 en april 1998. Van de ondervraagden met een mening is hier echter op beide tijdstippen een kleine meerderheid tegen de
euro (NRC Handelsblad van 25 april 1998).
Zie Dekker en Van Praag (1990) en Dekker (1993) voor analyses van vergelijkbare Eurobarometergegevens uit 1988. Daar wordt ook12

aandacht besteed aan diverse achtergronden van xenofobe houdingen. Opleidingsniveau blijkt internationaal een belangrijke achtergrond.
Behalve onder lager opgeleiden, bleken negatieve oordelen over allochtonen vrijwel overal populairder onder ouderen, mensen die trots zijn
op hun land en politiek, en onder personen die ongeïnteresseerd waren of zich als 'rechts' lieten boekstaven.
In de opvattingen over het aantal buitenlanders en de daardoor ervaren hinder bestond toen ook nauwelijks verschil tussen het oosten en13

westen van Duitsland. De inwoners van de oude Bondsrepubliek en van de voormalige DDR verschilden wel op onderdelen, bijvoorbeeld
wat betreft de relatie tussen de aanwezigheid van allochtonen en werkloosheid en criminaliteit. Opdeling van Duitsland in tabel 1.20 toont
voor 1997 ook nauwelijks oost-westverschillen.
Eind 1997 vinden volgens het onderzoek Culturele veranderingen meer mensen dat er te veel buitenlanders zijn (48%) dan volgens de14

Eurobarometerenquête (42%). Daarbij kan de vraagvolgorde een rol hebben gespeeld: in Culturele veranderingen volgde de
desdesbetreffende vraag op vragen over de toewijzing van schaarse goederen (tabel 1.22), in de Eurobarometer op vragen over het al of niet
opnemen van diverse groepen (tabel 1.20).
In de uitgave van 1995 van deze Sociale en Culturele Verkenningen is de discriminatiegeneigdheid ten opzichte van allochtonen afgezet15

tegen het al of niet willen discrimineren van andere bevolkingsgroepen. Daarbij bleek de afwijzing van discriminatie van 'mensen van een
ander ras' groter dan van 'buitenlanders'. Steun voor negatieve discriminatie van mensen van een ander ras was even uitzonderlijk als steun
voor discriminatie naar sekse. Discriminatie van buitenlanders op de arbeidsmarkt werd gemakkelijker geaccepteerd, maar nog altijd minder
dan discriminatie van niet-kostwinners of van leeftijdsgroepen (SCP 1995: 23).
In 1997 lijken de ouderen ook iets positiever gestemd over beide vormen van positieve actie dan jongeren, maar dat is waarschijnlijk een16

steekproeffluctuatie. In de tussenliggende jaren verschillen de verhoudingen tussen beide leeftijdscategorieën.  
De ontwikkelingen bij de algehele afwijzing - een daling bij 'links' van 30% naar 24%, een stijging bij 'rechts' van 42% naar 47% -17

suggereren divergentie, maar ook hier geldt dat de aantallen respondenten te beperkt zijn voor dergelijke conclusies. In vervolg op de
literatuurstudie van Kosten (1994) worden de positieve-actievoorkeuren nog nader geanalyseerd. 
Of hun huishouden in het geval van niet aan de persoon gebonden delicten.18

Naar drugsoverlast is in 1997 voor het eerst gevraagd. Als voor dat jaar een schaal wordt geconstrueerd, is het zelfs als een onderdeel van19

deze schaal te zien. 

Noten
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De vraag luidde als volgt: 'In het algemeen vindt men dat drugsgebruikers de samenleving veel overlast bezorgen. Sommigen willen die20

overlast verminderen door het gebruik van alle verdovende middelen officieel toe te staan. Dat betekent dat gebruikers zo'n middel gewoon
zouden kunnen kopen, bijvoorbeeld in een apotheek. Vindt u dat zonder meer een goed idee, vindt u dat te betreuren maar het minste kwaad,
of vindt u dat in alle opzichten een slecht idee of kan het u niet schelen?' De antwoordmogelijkheden waren conform de vraagstelling, er
werd de mogelijkheid 'weet niet' aan toegevoegd. In 1996 was de beantwoording als volgt: goed idee: 15%; minste kwaad: 36%; slecht idee:
43%; kan niet schelen: 1%; weet niet: 5%.
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Bijlage B1 (behorend bij paragraaf 1.1 Economisch en sociaal klimaat)

Politieke oriëntatie en partijvoorkeur

In Culturele veranderingen in Nederland wordt de partijvoorkeur van de
respondent vastgesteld met de volgende twee vragen.
- Als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer, zou u dan gaan

stemmen? 
Antwoordmogelijkheden: ja, misschien, nee, wil niet zeggen.

- Op welke partij zou u dan waarschijnlijk gaan stemmen?
Antwoordmogelijkheden uit een lijst van politieke partijen die aan de voor-
gaande verkiezingen deelnamen, eventueel aangevuld met partijen die daarna
waren opgericht.

De politieke oriëntatie wordt op de volgende manier vastgesteld.
- Beschouwt U zichzelf als 'links' of als 'rechts'?

Antwoordmogelijkheden: zeer links, links, geen van beide, gematigd rechts, zeer
rechts, geen mening. 

De reacties van de ondervraagden in 1997 zijn weergegeven in tabellen B1.1 en
B1.2.

Tabel B1.1 Partijvoorkeur, 1997 (in absolute aantallen en in procenten)

absoluut in steekproef in procenten

PvdA 432 19
VVD 368 16
CDA 311 14
D66 199 9
SGP 34 2
GPV 17 1
RPF 40 2
GroenLinks 131 6
CD 5 0
SP 74 3
Unie 55+ 6 0
AOV 13 1
andere partij 11 1
geen stemrecht 5 0
weet nog niet 249 11
blanco 3 0
geen opgave 2 0
wil niet zeggen 30 1
gaat niet stemmen 337 15
totaal 2267 100

Bron: SCP (CV'97) 
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Tabel B1.2 Politieke oriëntatie, 1997 (in absolute aantallen en in procenten)

absoluut in steekproef in procenten

zeer links 66 3
links 645 29
geen van beide 680 30
rechts 540 24
zeer rechts 67 3
geen opgave 1 0
geen mening 268 12
totaal 2.267 100

Bron: SCP (CV'97) 

Figuur B1.1 toont de profielen van de politieke partijen in termen van de politieke
oriëntatie onder hun aanhangers. De oriëntaties 'zeer links' en 'links', en 'zeer
rechts' en 'rechts' zijn bij elkaar geteld. Als politieke partijen afzonderlijk of als
blok met minder dan vijftig personen in de steekproef zijn vertegenwoordigd, zijn
zij uit de figuur weggelaten. Met 'andere partijen', blancostemmers, 'wil niet
zeggen' en 'geen opgave' is evenmin rekening gehouden. Bij de politieke oriëntatie
zijn 'geen opgave' en 'geen mening' genegeerd. De antwoordmogelijkheid 'geen van
beide' werd opgevat als een indicatie van een gerichtheid op het politieke midden.
 
De figuur leest men als volgt. Van degenen met bijvoorbeeld een voorkeur voor de
Partij van de Arbeid beschouwt in 1997 62% zich als links, 28% oriënteert zich op
het centrum (links, noch rechts) en 10% noemt zichzelf rechts.

Figuur B1.1 Partijvoorkeur naar politieke oriëntatie, 1997 (in procenten)

Bron: SCP (CV'97)
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Onder degenen die nog niet weten waarop zij gaan stemmen, de 'zwevende kiezers',
en degenen die niet gaan stemmen, zijn relatief meer personen met een neutrale
politieke oriëntatie dan in de steekproef als geheel. De aandelen van de op links of
op rechts gerichte respondenten houden elkaar ongeveer in evenwicht.
De manier waarop de ondervraagde zichzelf in de politiek plaatst, valt niet
noodzakelijk samen met de programmapunten, eigen aan de partij waarnaar zijn
voorkeur uitgaat. Er is geen partij aan te wijzen waarvan de aanhang uitsluitend
één van de drie onderscheiden politieke oriëntaties heeft. De Socialistische Partij en
GroenLinks bieden nog het meest de aanblik van homogeen linkse politieke
partijen. De aanhangers van de kleine protestantse partijen beschouwen zich
overwegend als rechts.
Het aandeel van de linksgeoriënteerden is in de Partij van de Arbeid aanzienlijk,
wordt geringer binnen D66 en blijkt binnen het CDA betrekkelijk gering te zijn.
Het aandeel van de rechtsgeoriënteerden binnen de VVD is groot.
Het is moeilijk om een 'zuivere middenpartij' aan te wijzen. D66 heeft in 1997 een
vrij groot aandeel van op het centrum georiënteerden, maar het aandeel van de
linksgeoriënteerden is ongeveer even groot. Het aandeel van degenen die zich op
het politieke midden richten, is bij het CDA ongeveer gelijk aan dat in de gehele
steekproef, maar 'rechtsdenkenden' zijn oververtegenwoordigd. 

De politieke oriëntatie en de voorkeur voor een met name genoemde politieke partij
vallen ten dele samen. De contingentiecoëfficiënt is ruim 0,5, hetgeen voor een
databestand als Culturele veranderingen in Nederland hoog is te noemen.
Niettemin blijft er veel variantie onverklaard. De politieke oriëntatie is daarom
bruikbaar als proxy voor de partijvoorkeur, maar om politieke opvattingen
diepgaander te analyseren, verdient het gebruik van de partijvoorkeur meer de
aandacht.

In het Sociaal en Cultureel Rapport 1998, dat in september zal verschijnen, wordt
een longitudinale analyse gepresenteerd van de partijpolitieke verhoudingen,
gebaseerd op voorgaande vraagstellingen en op opvattingen over een aantal
concrete politieke kwesties.
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& De trends ten aanzien van onderwijsdeelname, werkgelegenheid en
inkomens ontwikkelen zich positief.

& Het onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt nog steeds. Het
gemiddelde aantal jaren opleiding is inmiddels opgelopen tot bijna 12. Van
de beroepsbevolking heeft 21% een diploma hoger beroepsonderwijs of
wetenschappelijk onderwijs. De schooluitval vermindert geleidelijk.

& In de periode 1994-1997 is de werkzame beroepsbevolking met bijna een
half miljoen personen gegroeid. De werkloosheid daalt over de gehele linie.
De brutoarbeidsparticipatiegraad van ouderen (55-64 jaar) is weer wat
opgelopen tot 28,7%. Nog ruim een miljoen mensen is op zoek naar betaald
werk.

& Na de recessie van begin jaren negentig zijn de gemiddelde besteedbare
(gestandaardiseerde) huishoudensinkomens in de jaren 1994-1996 licht
gestegen. In de jaren 1997 en 1998 zal volgens koopkrachtberekeningen van
het CPB een behoorlijke verbetering worden gerealiseerd. Het aantal per-
sonen met een inkomen is na 1993 fors toegenomen. De inkomensongelijk-
heid, die in de tweede helft van de jaren tachtig sterk was gestegen, neemt
af. 

& De leefsituatie van de bevolking verbetert op de lange termijn nog steeds.
Ouderen (75+), eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens verkeren
echter ook in 1997 in een minder goede situatie dan anderen. 

2  LEEFSITUATIE

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Het start met
cijfers over onderwijsdeelname, arbeidsparticipatie en inkomens. Het bereikte
onderwijsniveau, de positie op de arbeidsmarkt en de hoogte van het inkomen
bepalen in belangrijke mate de leefsituatie van burgers. In de paragrafen 2.2, 2.3 en
2.4 geeft het hoofdstuk de kerncijfers op de betrokken terreinen, analyseert het 
(middel)langetermijnontwikkelingen en signaleert het bevolkingscategorieën die op
één of meerdere terreinen vooroplopen of juist in een maatschappelijke achterstand
verkeren.

Vanaf de Sociale en Culturele Verkenningen 1998 presenteert het SCP een her-
nieuwde leefsituatie-index. Hiermee wordt het monitoren van de leefsituatie zoals
dat tot 1994 plaatsvond, vervolgd. In totaal omvat de index gegevens over acht
terreinen van de leefsituatie, te weten gezondheid, wonen, bezit van duurzame
consumptiegoederen, mobiliteit, vrijetijdsactiviteiten, sociale participatie, sport-
beoefening en vakantiegedrag.
Door wijzigingen in de samenstelling van de index is het belang van sociale en
maatschappelijke participatie voor de leefsituatie toegenomen.
Evenals in voorgaande jaren onderzocht het SCP niet alleen de leefsituatie van de
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Nederlandse bevolking als geheel, maar ook die van verschillende bevolkings-
groepen. Voorts worden de resultaten gerelateerd aan de beschikbaarheid van
genoemde maatschappelijke hulpbronnen en het subjectief welbevinden.

2.2 Onderwijs

2.2.1 Opleidingsniveau van de bevolking

Als gevolg van de toegenomen onderwijsdeelname is het opleidingsniveau van de
bevolking de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen. Het percentage hoogopge-
leiden (hbo/wo-niveau) is meer dan verdubbeld, namelijk van 8% in 1974 tot 21%
in 1996, terwijl het aantal laagopgeleiden sterk is verminderd (tabel 2.1). In 1973
had één op de drie volwassenen van 15-64 jaar niet meer dan basisonderwijs
gevolgd, in 1996 nog maar één op de zeven. Wanneer het opleidingsniveau wordt
vertaald naar jaren onderwijs, dan is het opleidingsniveau sinds 1974 met ruim
twee jaar toegenomen (voor de wijze van berekening zie SCP 1992).
Met het stijgen van het opleidingsniveau is de ongelijkheid van de opleidingsver-
deling verminderd. Dat blijkt uit het verloop van de Gini-index, een maatstaf voor
de ongelijkheid van een verdeling (tabel 2.1).  Doordat de opleidingsverdeling aan1

de bovenkant begrensd is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de inkomensverdeling,
heeft de stijging van het opleidingsniveau geleid tot een meer gelijkmatige
spreiding. 

Tabel 2.1 Opleidingsniveau, 15-64-jarigen , 1974-1995 (in procenten)a

1974 1981 1985 1990 1996

basisniveau 33 27 23 18 13
lbo/mavo 33 31 31 28 25
havo/vwo/mbo 26 31 33 37 41
hbo 6 9 10 12 15
wo 2 3 3 5 6
totaal 100 100 100 100 100

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

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

Exclusief scholieren/studenten.a

Het opleidingsniveau is aan de hand van de nominale cursusduur als volgt omgerekend naar jaren onderwijs:b

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 (EEB'96) SCP bewerking

De voornaamste oorzaak van de stijging van het opleidingsniveau van de bevolking
is de verlenging van het verblijf in het initiële onderwijs. Elke volgende geboorte-
cohort komt daardoor met een hoger opleidingsniveau uit het initiële onderwijs dan
de voorgaande. In figuur 2.1 is dat proces zichtbaar gemaakt. Afgebeeld is het
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opleidingsniveau van volwassenen geboren tussen 1921 en 1970, uitgedrukt in
jaren voltooid onderwijs. Cohorten geboren later dan 1970 zijn buiten beschouwing
gebleven, omdat zij midden jaren negentig de fase van initieel onderwijs nog niet
volledig hadden afgesloten. Het verschil tussen de oudste en de jongste cohort
bedraagt 2,75 opleidingsjaren; bij vrouwen bedraagt dat verschil zelfs 3,5 jaren. Als
gevolg van deze sterkere toename lopen vrouwen hun opleidingsachterstand in.
Terwijl vrouwen geboren in de jaren twintig nog een achterstand bijna twee jaar
hebben, zijn vrouwen geboren in de jaren 1966-1970 inmiddels iets hoger opgeleid
dan mannen. 

Figuur 2.1 Gemiddeld aantal jaren opleiding en ongelijkheid van de opleidingsverdeling van volwassenen geboren
tussen 1921 en 1970

Bron: CBS (EEB'95)

Uit de tevens in figuur 2.1 opgenomen Gini-indices is af te lezen dat met de stij-
ging van het opleidingsniveau van opeenvolgende cohorten ook de ongelijkheid van
de verdeling binnen die cohorten is verminderd. Kennis is bij de jongste cohort
gelijkmatiger gespreid dan bij volwassenen geboren in de jaren twintig. Afgaande
op het verloop van de Gini-indices bij opeenvolgende cohorten, lijkt deze trend
naar meer gelijkheid vooralsnog aan te houden.

Op de totale bevolking hebben laagopgeleiden (alleen basisonderwijs) een aandeel
van één op de zeven. In sommige bevolkingsgroepen is dat aandeel echter veel 
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hoger. Een voorbeeld daarvan zijn de ouderen. Opgegroeid in een tijd dat een
voortgezette opleiding nog geen regel was, hebben zij vaak niet meer dan lager
onderwijs genoten. Met name het opleidingsniveau van oudere vrouwen is laag:
42% van de vrouwen van 55 jaar en ouder heeft niet meer dan basisonderwijs
genoten (Timmermans 1996). Bij vrouwen van 75 jaar en ouder loopt dat cijfer op
tot ongeveer 60%.
Verder worden veel laag opgeleiden aangetroffen onder sommige etnische
minderheden. Vooral het opleidingsniveau van Turken en Marokkanen blijft sterk
achter bij dat van autochtonen. Meer dan 60% van de Turkse/Marokkaanse
volwassenen heeft hoogstens basisonderwijs gevolgd (SCP 1997). Ook het
opleidingsniveau van Surinamers/Antillianen en van allochtonen afkomstig uit
landen rond de Middellandse Zee blijft achter bij dat van de autochtonen. Beide
groepen zijn wel aanzienlijk hoger opgeleid dan Turken/Marokkanen. Dat
sommige allochtone groepen in het algemeen weinig opleiding hebben genoten,
betekent overigens niet dat laag opgeleid zijn een voornamelijk allochtoon
verschijnsel is. Daarvoor is hun aantal te gering. Bijna 80% van de laag opgeleiden
is autochtoon. Ook onder de jongere volwassenen met een lage opleiding zijn
allochtonen niet in de meerderheid: van de jongvolwassenen met niet meer dan
basisonderwijs zijn twee op de drie autochtoon (SCP 1997).

2.2.2 Ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs

De prestaties van leerlingen in het basisonderwijs lopen aanzienlijk uiteen. Naast
individueel bepaalde verschillen zijn er verschillen die samenhangen met het
milieu van herkomst van de leerling. Uit de metingen die sinds 1988 in het kader
van de Landelijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid en daarna het Prima-
onderzoek zijn gedaan, blijkt telkens weer dat de prestaties van leerlingen met
laagopgeleide ouders en van leerlingen van allochtone herkomst achterblijven bij
het gemiddelde.
In alle fasen van het basisonderwijs hebben leerlingen met hoogopgeleide ouders de
hoogste scores, terwijl kinderen van laag opgeleide Turkse en Marokkaanse ouders
het minst presteren. De prestaties van de andere herkomstgroepen liggen daar
telkens in dezelfde volgorde tussenin. Opvallend is dat dit beeld zich reeds in
groep 2 van het basisonderwijs aftekent; al bij aanvang van het basisonderwijs zijn
er aanzienlijke verschillen en die verminderen niet of nauwelijks in het verdere
verloop van het basisonderwijs (zie ook Mulder 1996).

Een tweede aandachtsgroep in het primair onderwijs zijn de kinderen met leer- of
opvoedingsmoeilijkheden en kinderen met een zintuiglijke of lichamelijke
handicap. Al lange tijd wordt deze groep steeds meer opgevangen in voorzieningen
voor speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal onderwijs. In tabel 2.2 is deze
verschuiving van regulier naar speciaal onderwijs vanaf het midden van de jaren
tachtig aan de hand van deelnemersaantallen weergegeven. Het totaalaantal
leerlingen van het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs is met 18%
toegenomen ten opzichte van 1985. De groei van het voortgezet speciaal onderwijs
(26%) is sterker dan van het speciaal onderwijs (14%). De omvang van de
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relevante leeftijdsgroep nam in diezelfde periode voor het speciaal onderwijs
slechts licht toe, terwijl die voor het voortgezet speciaal onderwijs met een kwart
verminderde. De groei van het speciaal onderwijs valt niet te begrijpen uit de
demografische ontwikkeling.

Tabel 2.2 Deelname aan (voortgezet) speciaal onderwijs, 1985-1996 (in absolute aantallen en indexcijfers) 

1985/'86 1990/'91 1992/'93 1994/'95 1995/'96 1996/'97

aantal deelnemers (x 1.000)
speciaal onderwijs 70,6 76,9 77,4 80,3 81,4 80,6
voortgezet speciaal onderwijs 31,5 32,3 33,9 36,9 38,4 39,7
totaal (voortgezet) speciaal
onderwijs 102,1 109,2 111,3 117,2 119,8 120,3

indexcijfers (1985 = 100)
speciaal onderwijs 100 109 110 114 115 114
voortgezet speciaal onderwijs 100 103 108 117 122 126
totaal (voortgezet) speciaal
onderwijs 100 107 109 115 117 118

basisonderwijs 100 98 96 99 101 102
bevolking 5-12 jaar 100 98 100 101 103 105
bevolking 13-17 jaar 100 79 76 77 77 76

Bron: OC&W/Uitleg (1997); CBS (StatLine, Bevolkingsstatistiek)

Zoals bekend zijn jongens en meisjes niet gelijk vertegenwoordigd in het (v)so:
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 onderwijs 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 het eind jaren tachtig
nog gelijk aan het basisonderwijs, midden jaren negentig is het ruim 5 procent-
punten hoger (19%) (Peschar en Meijer 1997).

Binnen het voortgezet onderwijs is lange tijd sprake geweest van een verschuiving
van beroepsonderwijs naar algemeen onderwijs. Rond 1980 volgde nog 35% van de
14-jarigen een beroepsopleiding, in 1985 was dit 32% en in 1990 nog maar 26%.
Daarna heeft de belangstelling voor het beroepsonderwijs zich gestabiliseerd (1995:
25%). Behalve een verschuiving van beroeps- naar algemeen onderwijs, is er ook
een verschuiving van lagere naar hogere schoolsoorten opgetreden. Dit wordt
geïllustreerd in figuur 2.2, waarin de ontwikkeling van het aantal behaalde diplo-
ma's in het voortgezet onderwijs is weergegeven. Als gevolg van de demografische
ontwikkeling is het aantal gediplomeerden van alle schoolsoorten verminderd,
maar het havo en het vwo hebben hier duidelijk minder van te lijden gehad dan het
vbo en het mavo. 
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Figuur 2.2 Behaalde diploma's in vbo, mavo, havo en vwo, 1985-1995 (in indexcijfers, 1985 = 100)

Bron: CBS (Onderwijsmatrix 1985-1995)

Niet alle jongeren weten het voortgezet onderwijs met succes te doorlopen. Een
deel verlaat het voltijdonderwijs zonder een diploma te hebben behaald. Daarnaast
is er nog een groep leerlingen die nooit aan het voortgezet onderwijs toekomt. Het
vaststellen van de omvang van de groep jongeren die het onderwijs zonder enig
diploma verlaten, is lastig. De beschikbare gegevens hebben betrekking op het
voltijdonderwijs, 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 is dit laatste niet te achterhalen. In tabel 2.3 wordt
een overzicht gegeven 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 33.000 midden jaren negentig. Gerekend in procenten van
de totale uitstroom uit het voltijdonderwijs is de uitval verminderd van 17% tot
14%. Met name de uitval uit het vbo en het mavo is verminderd.
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Tabel 2.3 Uitval  uit het voltijdonderwijs, naar laatst gevolgde onderwijs, 1985 -1995 (in absolute aantallen ena

procenten) 

1985 1990 1991 1993 1995

aantal (x 1.000)
basis- en speciaal onderwijs 12,4 14,1 14,5 13,2 13,5
vbo/mavo 18,1 17,1 16,0 13,1 10,4
havo/vwo 14,0 9,8 9,1 9,6 9,1
totaal 44,5 41,0 39,6 35,9 33,0

in procenten van de totale uitstroom
basis- en speciaal onderwijs 4,8 5,6 6,0 5,8 5,7
vbo/mavo 6,9 6,8 6,6 5,7 4,4
havo/vwo 5,4 3,9 3,8 4,2 3,9
totaal 17,1 16,3 16,4 15,7 14,1

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

Bron: CBS (Onderwijsmatrix 1985, 1990-1995)
 

2.2.3 Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Van oudsher stapt de meerderheid van de gediplomeerden van het algemeen voort-
gezet onderwijs 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
voltijdvervolgopleiding. 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 voor een hbo-opleiding. Ook onder
vwo-gediplomeerden neemt de belangstelling voor het hbo nog steeds toe, terwijl de
belangstelling voor het wetenschappelijk onderwijs de laatste jaren licht is vermin-
derd (Kapel en Jansen 1997). Het resultaat is dat vooral het hoger beroepsonderwijs
de achterliggende jaren een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt (tabel 2.4). Het
absolute aantal deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs en het weten-
schappelijk onderwijs is de laatste jaren verminderd, maar in vergelijking met het
teruglopende aantal jongeren is die daling slechts bescheiden. De instroom van
nieuwe studenten in het wetenschappelijk onderwijs is in 1997/'98 voor het eerst
sinds het begin van de jaren negentig weer toegenomen (+ 4%) (Van der Heide
1998).
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Tabel 2.4 Deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs, 1985 -1997 (x 1.000 en in
indexcijfers, 1985/'86 = 100)

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

aantal deelnemers (x 1.000)
middelbaar beroepsonderwijs 274,0 288,4 289,8 288,7 285,1 286,6 
hoger beroepsonderwijs 149,0 193,7 227,6 229,8 233,3 236,8 
wetenschappelijk onderwijs 169,5 178,7 185,2 177,6 165,9 160,5a

indexcijfer aantal deelnemers
middelbaar beroepsonderwijs 100 105 106 105 104 105 
hoger beroepsonderwijs 100 130 153 154 157 159 
wetenschappelijk onderwijs 100 105 109 105 98 95 

indexcijfer deelnemers gecorrigeerd
voor de demografische ontwikkeling

middelbaar beroepsonderwijs 100 113 138 140 138 138 
hoger beroepsonderwijs 100 132 180 192 203 211 
wetenschappelijk onderwijs 100 107 125 126 123 123 

Schatting op basis van de 1 decembertelling (159.500 studenten).a

Bron: CBS (StatLine); Gordijn en Roessingh (1998); Van der Heide (1998)

2.2.4 Volwasseneneducatie

De volwasseneneducatie omvat het geheel van opleidingen dat is gericht op
deelnemers 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 of een diploma, of op het
verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt, zijn er tal van opleidingen die
inspelen op motieven van consumptieve aard (bv. een hobby of interesse). De
laatstgenoemde opleidingen worden veelal aangeboden in de particuliere sector. 

Sinds het begin van de jaren negentig zijn de deelnemersaantallen van een reeks
van bekende vormen van volwasseneneducatie teruggelopen (tabel 2.5). Dat geldt
voor zowel de gesubsidieerde opleidingen als de opleidingen in de particuliere
sector. Opleidingen als het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en het
deeltijd-hbo hebben al langer met teruglopende aantallen cursisten te maken. De
Open Universiteit en de basiseducatie bereikten begin jaren negentig een maximale
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 1996 was inmiddels twee op de drie deelnemers
allochtoon. 
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Tabel 2.5 Deelnemers aan een aantal vormen van volwasseneneducatie, 1990-1996 (x 1.000)

1990/'91 1993/'94 1994/'95 1995/'96 1996/'97

basiseducatie 115,1 145,4 138,5 125,4 117,6
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
(vavo) 87,8 78,2 74,4 70,8 63,9
beroepsbegeleidend onderwijs (bbo) 136,3 131,7 129,5 127,6 .
middelbaar beroepsonderwijs 43,9 37,9 35,2 31,6 24,8
hoger beroepsonderwijs 53,0 47,6 44,2 41,5 42,9
wetenschappelijk onderwijs 14,7 12,6 11,6 10,4 11,8
open universiteit 36,1 32,1 27,2 25,1 21,6a

particulier onderwijs . 423,7 368,1 326,3 309,4

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

ingeschreven).

Bron: Righolt en Takkenberg (1998)

De dalende deelnemersaantallen in de volwasseneneducatie zijn niet te herleiden
tot de demografische ontwikkelingen. Ook gerelateerd aan de omvang van de
bevolking is er sprake van een afnemende deelname aan de volwasseneneducatie.
Dat is af te leiden uit de onderwijsrekeningen van het CBS. De vermindering van
het deelnemerspercentage heeft zich vooral voorgedaan in de leeftijd van 15-45
jaar, de groep met de hoogste deelname. Bij hogere leeftijdsgroepen is de deelname
lager, maar betrekkelijk stabiel.
Het percentage deelnemers is aanzienlijk hoger indien volgens een minder strenge
definitie ook allerlei kortdurende opleidingen in beschouwing worden genomen
(SCP 1998). Zo hebben veel bedrijfsopleidingen een korte duur. In 1993 werden
830.000 deelnemers aan bedrijfsopleidingen geteld (Boerdam en Ruchti 1995), een 
aantal dat bovendien een stijgende lijn volgt (zie ook OSA 1997). Niettemin neemt
ook bij een ruimere definitie van volwasseneneducatie het percentage deelnemers
de laatste jaren af. De feitelijke ontwikkelingen staan daarmee in schril contrast
met het streven naar 'een leven lang leren'. 

2.3 Arbeid

2.3.1 Algemeen beeld van de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt laat de laatste jaren, sinds de milde recessie van 1993, een voor-
spoedige ontwikkeling zien. De werkzame beroepsbevolking is in de periode 1994-
1997 met bijna een half miljoen personen gegroeid. Doordat de beroepsbevolking
in Nederland nog altijd gestaag groeit, vooral ten gevolge van de toetreding van
vrouwen tot de arbeidsmarkt, daalt de werkloosheid minder snel: begin 1998
bedroeg de geregistreerde werkloosheid 346.000, dat is 174.000 minder dan de top
van 520.000 begin 1994. De werkloosheid bereikte daarmee bijna het laagste punt
bereikt sinds de diepe recessie van het begin van de jaren tachtig. In de tweede helft
van 1991 was de werkloosheid met 321.000 personen echter nog net iets lager. In
procenten van de beroepsbevolking uitgedrukt was het werkloosheidspeil begin
1998 wel iets lager (5,1% nu versus 5,2% in 1991). 
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Blijkens zeer recente cijfers zet de daling zich voort.
De daling van de werkloosheid doet zich over de gehele linie voor: zowel de lang-
durige als de kortdurige werkloosheid, zowel de werkloosheid onder mannen als
onder vrouwen en zowel de werkloosheid onder jongeren als onder de midden-
leeftijdsgroepen en de ouderen daalt gestaag. Het laatste jaar is de kortdurige werk-
loosheid overigens beduidend sneller gedaald dan de langdurige werkloosheid
(figuur 2.3).

Figuur 2.3 Kortdurige en langdurige werkloosheid, 1991-1998 (x 1.000)

Bron: CBS (Arbeidsrekeningen)

Vooral de daling van de jeugdwerkloosheid is opvallend: in 1994 was nog 11% van
de jongeren van 15-24 jaar op de arbeidsmarkt werkloos, begin 1998 is dit tot onder
de 6% gedaald, waardoor de werkloosheid onder jongeren nauwelijks meer boven
het gemiddelde voor de gehele beroepsbevolking ligt. Overigens is het gebruikelijk
dat de jeugdwerkloosheid ten tijde van een economische opleving sterk daalt. Dit
wordt nog versterkt door de daling van het aantal schoolverlaters. Opmerkelijk is
dat de participatiegraad onder jongeren de laatste jaren licht stijgt. Het gaat hierbij
om jongeren die ten minste 12 uur per week (willen) werken. Als ook rekening
wordt gehouden met jongeren met een klein baantje van minder dan 12 uur, dan
stijgt hun arbeidsparticipatie nog sneller.
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Tabel 2.6 Kerncijfers van de arbeidsmarkt, 1975-1997

eenheid 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997a b

werkzame personen 1.000 personen 5.369 5.691 5.625 6.315 6.836 6.971 7.194
w.v. 12 uur per week of    
meer (werkzame beroeps
bevolking) 1.000 personen 4.744 4.881 4.811 5.644 6.063 6.187 6.400
   w.v. vaste arbeidsrelatie 1.000 personen . . 4.287 4.684 4.880 4.920 5.077

    flexibele arbeidsrelatie 1.000 personen . . 360 332 477 538 566
    zelfstandigen 1.000 personen . . 610 628 706 728 757

   w.v. 15-24 jaar 1.000 personen 1.063 1.075 934 973 776 772 789
          55-64 jaar 1.000 personen 445 397 337 359 373 388 408
arbeidsvolume 1.000 arbeidsjaren 4.763 4.932 4.762 5.257 5.450 5.542
w.v. werknemers 1.000 arbeidsjaren 4.115 4.383 4.228 4.702 4.828 4.905
arbeidsvolume in uren
(werknemers) arbeidsuren in mln. 8.257 8.061 7.482 8.185 8.405 8.525
geregistreerde werkloosheid 1.000 personen 195 217 511 358 464 440 375
    w.v. 15-24 jaar 1.000 personen 59 108 150 85 89 75 54
            55-64 jaar 1.000 personen 26 32 19 13 14 15
beroepsbevolking (v.a. 12
uur) 1.000 personen 4.883 5.075 5.293 6.063 6.596 6.681 6.838
    w.v. 15-24 jaar 1.000 personen 1.124 1.231 1.159 1.085 894 880 878
            55-64 jaar 1.000 personen 458 422 392 373 389 406 424

index werkzame personen 1975 = 100 100 106,0 104,8 117,6 127,3 129,8 134,0
index werkzame
beroepsbevolking 1975 = 100 100 102,9 101,4 119,0 127,8 130,4 134,9
index arbeidsvolume
(arbeidsjaren) 1975 = 100 100 103,5 100,0 110,4 114,4 116,4
index arbeidsvolume
(arbeidsuren) 1975 = 100 100 97,6 90,6 99,1 101,8 103,2

werkloosheidspercentage % beroeps-
bevolking 4,0 4,3 9,7 5,9 7,0 6,6 5,5

    15-24 jaar % beroeps-
bevolking 15-24 5,3 8,8 13,0 7,8 10,0 8,5 6,2

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

brutoparticipatiegraad % bevolking 15-64 56,2 54,5 53,6 59,3 62,6 63,5 64,7
    mannen % mannen 15-64 81,9 76,6 73,2 74,6 76,3 76,6 77,4
    vrouwen % vrouwen 15-64 30,5 31,9 34,4 43,6 48,9 49,9 51,7
   15-24 jaar % bevolking 15-24 49,6 50,8 47,0 46,9 44,4 45,0 45,9
    55-64 jaar % bevolking 55-64 36,1 32,2 28,4 26,9 26,9 27,7 28,7

arbeidsduur per arbeidsjaar uren 1.876 1.839 1.770 1.741 1.741 1.738
werkzame personen per 100
arbeidsjaren 112,7 115,4 118,1 120,1 125,4 125,8
uitkeringsgerechtigden per
100 werkenden 53,6 62,6 76,7 70,0 70,8 69,3 66,8c

idem excl. AOW 28,6 25,9 39,6 35,4 36,5 35,3 33,6c

 Voor 15-24 jaar en 55-64 jaar: 1981.a

Voor vaste en flexibele arbeidsrelaties en zelfstandigen: 1987.b

Op basis van de werkzame beroepsbevolking.c

Bron: CBS; ministerie van SZW 
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Ook bij de ouderen (55-64 jaar) is het dieptepunt van de arbeidsparticipatie inmid-
dels gepasseerd. Sinds 1993 is hun brutoparticipatiegraad met 4 procentpunten
gestegen. Niettemin heeft nog altijd slechts iets meer dan een kwart van de 55-64-
jarigen betaald werk voor ten minste 12 uur per week.

Op langere termijn bezien is de groei van het aantal werkzame personen voor een
belangrijk deel te danken aan de toename van deeltijdwerk en de verkorting van de
voltijdarbeidsduur. Sinds 1975 nam het aantal werkzame personen ongeveer twee-
maal zo sterk toe als het aantal volledige arbeidsjaren. Het totale aantal gewerkte
uren groeide zelfs met niet meer dan zo'n 5%. Deze ontwikkeling heeft zich ook
meer recent voortgezet. Zo nam het aantal voltijdbanen tussen 1992 en het tweede
kwartaal van 1997 met 106.000 af, terwijl het aantal deeltijdbanen met 334.000
groeide (CBS Arbeidsrekeningen).

Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen van de laatste jaren op de arbeidsmarkt is
de sterke groei van flexibel werk. Voor een beoordeling van het belang hiervan is
het nodig de ontwikkeling van flexibel werk op wat langere termijn te bezien,
aangezien de omvang van flexibel werk erg conjunctuurgevoelig is. Uit cijfers
vanaf 1969 blijkt sprake te zijn van een trendmatige groei: tussen 1969 en 1997 is
het aandeel van flexwerk ruimschoots verdubbeld, van iets minder dan 5% tot 12%
van het totale aantal banen. Achter de conjuncturele stijging lijkt een trendmatige
groei schuil te gaan (SCP 1998: hoofdstuk 11). Of de versnelling die zich sinds
1994 in de groei van het flexwerk voordoet, zich in de toekomst zal voortzetten, is
onzeker.

2.3.2 Werkloosheidsmaten

In tabel 2.6 zijn alleen cijfers vermeld over de officieel geregistreerde werkloos-
heid, zoals die maandelijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt
vastgesteld. Het betreft hier personen die bij het arbeidsbureau staan ingeschreven,
niet of minder dan 12 uur per week werken en binnen twee weken beschikbaar zijn
voor een baan van 12 uur of meer. Dit is een strikte definitie die een grote groep
'inactieven' buiten beschouwing laat. Dat betreft bijvoorbeeld werkzoekenden die
niet staan ingeschreven bij het arbeidsbureau, werklozen die een cursus of
opleiding volgen en daardoor niet onmiddellijk beschikbaar zijn voor werk en
ontvangers van een bijstands- of werkloosheidsuitkering die zijn vrijgesteld van de
sollicitatieplicht (zoals werklozen van 57,5 jaar en ouder, en alleenstaande moeders
met een kind onder 5 jaar). 
Er is een aantal alternatieve maten voor de werkloosheid die (een deel van) deze
'verborgen' werklozen wel meetellen (figuur 2.4). De eveneens door het CBS
vastgestelde 'werkloze beroepsbevolking' omvat alle personen die niet of minder
dan 12 uur per week werken, actief zoeken naar en beschikbaar zijn voor werk voor
ten minste 12 uur per week, ongeacht of zij bij het arbeidsbureau staan ingeschre-
ven. Deze groep is zo'n 60.000 personen groter dan de geregistreerde werkloosheid.
De categorie 'ingeschreven niet-werkende werkzoekenden' omvat alle personen die
bij het arbeidsbureau als werkzoekende staan ingeschreven en niet of minder dan
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12 uur werken. Dat deze groep ongeveer tweemaal zo groot is als de officieel
geregistreerde werkloosheid, wordt voor een deel veroorzaakt door de zogeheten
vervuiling van de bestanden van de arbeidsbureaus. Het gaat dan bijvoorbeeld om
werkzoekenden die inmiddels werk hebben gevonden maar zich nog niet hebben
laten uitschrijven. Waaruit de rest van het verschil moet worden verklaard, is niet
geheel duidelijk.
Het CBS registreert in de Enquête beroepsbevolking (EBB) ook het aantal mensen
dat in beginsel 12 of meer uur per week zou willen werken, maar daarvoor niet
noodzakelijkerwijze op korte termijn beschikbaar is of staat ingeschreven bij het
arbeidsbureau. Het gaat hierbij onder meer om huisvrouwen die wel zouden willen
werken als er geschikt werk zou zijn, maar daarnaar niet actief op zoek zijn. Deze
groep omvat 1,1 miljoen mensen en is driemaal zo groot als de geregistreerde
werkloosheid.
Ook het ontvangen van een werkloosheids- of bijstandsuitkering kan als een
criterium voor werkloosheid worden beschouwd, al ontvangen niet alle werklozen
een uitkering en zijn niet alle ontvangers van een WW- of bijstandsuitkering
daadwerkelijk op zoek naar betaald werk. Deze categorie omvat bijna een miljoen
personen.

Figuur 2.4 Werkloosheid volgens verschillende definities, 1996

Bron: CBS; ministerie van SZW; SCP-bewerking
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Ten slotte heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) enkele jaren geleden het begrip 'brede werkloosheid' (broad unemploy-
ment) geïntroduceerd, dat ook andere groepen uitkeringsgerechtigden omvat, te
weten arbeidsongeschikten en vutters, en tevens werklozen die zijn tewerkgesteld
op een gesubsidieerde arbeidsplaats. Indien deze ruime definitie wordt gehanteerd,
bedraagt de werkloosheid ruim twee miljoen personen, ofwel een kwart van de
(brede) beroepsbevolking.

2.3.3 Arbeidsongeschiktheid

Eind 1993 bereikte het aantal arbeidsongeschikten zijn top met 921.000 personen
die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen. In 1994 en 1995 daalde dit
aantal met 70.000 tot medio 1996 met 851.000 arbeidsongeschikten het laagste
punt werd bereikt (figuur 2.5). Daarna is het aantal arbeidsongeschikten weer iets
toegenomen. Deze hernieuwde stijging is het gevolg van het feit dat het effect van
de herkeuringen is uitgewerkt en dat, door de veroudering van de beroepsbevol-
king, de instroom in de WAO weer begint toe te nemen. Overigens blijft het aantal
arbeidsongeschikten in procenten van de werkzame beroepsbevolking wel dalen:
terwijl in 1993 tegenover 100 werkenden 15,5 arbeidsongeschikten stonden, waren
dit er medio 1997 13,4.

Figuur 2.5 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 1991-1997

Bron: CBS; ministerie van SZW; SCP-bewerking
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2.4 Inkomensverdeling

2.4.1 Inleiding 

Het inkomensbeleid van het kabinet-Kok (1994-1998) was gericht op een even-
wichtige inkomens- en welvaartsverdeling. In het kader van het armoedebeleid is
recentelijk veel aandacht besteed aan de verbetering van de positie van de laagste
inkomensgroepen, in het bijzonder de groepen die langere tijd aan de onderkant
van de inkomensverdeling verblijven. De maatregelen die op deze groepen zijn
gericht, komen nog niet tot uitdrukking in de meest recente statistische gegevens
over de inkomensverdeling, die van 1996 dateren. De inkomensverdeling is het
resultaat van statische en dynamische ontwikkelingen. Statische ontwikkelingen
hebben betrekking op koopkrachtveranderingen van personen of huishoudens die
niet van sociaal-economische positie veranderen. Bij dynamische  koopkrachtver-
anderingen worden positieveranderingen wel verdisconteerd, zoals ontslag,
verandering van baan, echtscheiding en dergelijke. Het overheidsbeleid is erop
gericht om ook via deze dynamische invalshoek bij te dragen aan de verbetering
van de inkomenspositie van bepaalde bevolkingsgroepen, met name van werk-
zoekenden en (langdurig) werklozen. Zowel de directe statische als de indirecte
dynamische invloed van de overheid op de inkomens van huishoudens is van
belang bij de beoordeling van bestaande inkomensverhoudingen.        

2.4.2 Inkomensontwikkeling 1990-1998

Naar de verwervingskant van het inkomen is de verdeling van bruto-inkomen van
personen relevant en naar de bestedingskant van het inkomen geldt dat voor de
verdeling van het gestandaardiseerde besteedbare inkomen van huishoudens. De
verdelingen van het bruto-inkomen van personen en van het gestandaardiseerde
besteedbare inkomen van huishoudens worden gegeven voor de jaren 1990-1996.
Tabel 2.7 geeft de gemiddelde bruto-inkomens van personen, in prijzen van 1996.
Er wordt in deze tabel een onderscheid gemaakt naar inkomensbron en geslacht.
Voorts worden ook personen van 15 jaar of ouder zonder inkomen of met een
onvolledig jaarinkomen in het verdelingsbeeld betrokken. Dit is gedaan omdat deze
zogenoemde inclusieve inkomensverdeling (WRR 1996: 70) een ander beeld geeft
dan de 'exclusieve' inkomensverdeling van personen met inkomen. Door
veranderingen in arbeidsdeelname en uitkeringsrecht ontstaat een ander beeld van
de inkomensongelijkheid.
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Tabel 2.7 Gemiddeld bruto-inkomen van personen van 15 jaar en ouder,  naar sociaal-economische categorie (ina

prijzen van 1996)

aantal personen gemiddeld bruto-inkomen (x 1.000)

 in 1996 (x 1.000) 1990 1992 1994 1996

inkomsten uit arbeid
werknemer overheid, man 411 70,9 73,4 72,3 72,9
idem, vrouw 192 46,7 48,0 47,7 47,9
werknemer marktsector, man 2.872 60,4 62,4 61,3 60,0
idem, vrouw 2.036 32,7 34,1 33,9 33,0
zelfstandige en overig actief 816 75,7 66,5 62,5  .

inkomsten uit overdrachten
bijstandsontvanger of werkloze 655 23,9 26,4 25,9 25,8
arbeidsongeschikte 462 35,2 36,0 33,8 32,1
gepensioneerde < 65 jaar 390 47,9 48,6 47,9 46,3b

idem, � 65 jaar 1.839 27,1 27,5 27,0 27,5
overig niet-actief 15 20,0 25,5 24,6 .

alle personen met jaarinkomen 9.689 46,0 46,3 44,9 44,4

inkomensongelijkheid (Gini-coëfficiënt) 0,375 0,377 0,378 0,381

personen met onvolledig jaarinkomen 1.334 11,4 11,2 11,0 10,8
personen zonder inkomen � 15 jaar 1.502 0,0 0,0 0,0 0,0

inkomensongelijkheid (Gini-coëfficiënt) 0,508 0,497 0,501 0,495

Exclusief personen in tehuizen en inrichtingen; 1996: betreft voorlopige cijfers.a

ANW- en VUT-uitkeringen.b

Bron: CBS (Personele inkomensverdeling)

Van de 12,5 miljoen Nederlanders van 15 jaar of ouder, zo blijkt uit tabel 2.7, 
heeft in 1996 ongeveer 12% geen inkomen (of geen belastbaar inkomen) en heeft
ongeveer 11% een onvolledig jaarinkomen.2

De ontwikkeling van de bruto-inkomens is in het algemeen betrekkelijk stabiel.
Wel heeft zich tussen 1992 en 1994 een lichte daling voorgedaan (-3%), die in alle
onderscheiden categorieën is terug te vinden. Deze daling heeft mede te maken met
een lichte terugval in de economie in 1993. Bij arbeidsongeschikten is de daling
groter (-6%), en deze daling heeft zich ook in de periode 1994-1996 doorgezet. De
invoering van de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume, begin 1992,
zal hier mede toe hebben bijgedragen. Opmerkelijk is ook de forse daling van de
bruto-inkomsten van 'overig actieven', waaronder zich veel zelfstandigen bevinden. 
De inkomensongelijkheid van personen met (bruto-)inkomens is in de periode
1990-1996 geleidelijk toegenomen met gemiddeld een 0,25% per jaar, wanneer
wordt uitgegaan van de - overigens weinig gevoelige - Gini-coëfficiënt. Worden
ook personen van 15 jaar of ouder met onvolledige jaarinkomens of zonder
inkomen in de inkomensverdeling betrokken, dan blijkt dat de inkomensonge-
lijkheid - zij het niet monotoon - juist iets is afgenomen. Het aantal personen met
inkomen is in de periode 1990-1996 fors toegenomen (met ruim 10%), terwijl het
aantal personen van 15 jaar en ouder zonder inkomen fors is gedaald (met ruim
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20%). Deze toegenomen 'inkomensparticipatie' heeft een nivellerend effect gehad
op de individuele inkomensverhoudingen.

Tabel 2.8 geeft de gemiddelde waarde van het gestandaardiseerde besteedbare
inkomen van huishoudens voor de jaren 1990-1996 naar type huishouden en
inkomensbron hoofd huishouden. Het gestandaardiseerde inkomen geeft een beter
beeld van financiële welvaartsverhoudingen tussen huishoudens, doordat rekening
is gehouden met verschillen in omvang en samenstelling van huishoudens.   

Tabel 2.8 Gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van huishoudens,  naar type en inkomensbron (ina

prijzen van 1996)

aantal huishoudens gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen 
in 1996 (x 1.000 gulden)

 (x 1.000) 1990 1992 1994 1996

samenstelling huishoudenb

huishouden zonder kinderen 
- met 1 volwassene 2.166 27,0 27,3 26,8 26,7
- met 2 volwassenen 2.039 37,4 37,7 37,6 38,2
- met 3 of meer volwassenen 544 40,9 41,1 40,5 40,9
huishoudens met kinderen
- met 1 volwassene 231 20,8 21,3 20,6 20,2
- met 2 volwassenen 1.356 29,9 30,1 30,3 31,0
- met 3 of meer volwassenen 257 35,3 34,0 33,7 34,3

voornaamste inkomensbron
inkomen uit loon 3.642 35,1 35,5 35,8 35,6
inkomen uit uitkering 941 18,9 19,3 18,8 19,3c

inkomen uit pensioen 1.565 29,9 30,5 30,2 30,3d

inkomen uit overige bronnen 445 45,6 43,2 41,0 41,2

alle huishoudens 6.593 32,2 32,4 32,1 32,4

inkomensongelijkheid
Gini-coëfficiënt  0,273 0,269 0,270 0,273
Theil-coëfficiënt 0,139 0,133 0,131 0,136

Exclusief huishoudens in tehuizen en inrichtingen; 1996: betreft voorlopige cijfers.a

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

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

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

Bron: CBS (Personele inkomensverdeling)

Uit tabel 2.8 blijkt dat de verschillen in financiële welvaart tussen de onderscheiden
groepen in het begin van de jaren negentig substantieel zijn. Wanneer het gemid-
delde gestandaardiseerde inkomen van een paar zonder minderjarige kinderen op
100 wordt gesteld, dan komt de welvaart van een paar met minderjarige kinderen
gemiddeld op 80% van deze waarde, van een alleenstaande op 70% en van een
eenoudergezin op 55%. Deze verhouding blijkt in het begin van de jaren negentig
vrij stabiel. Dat is in nog sterkere mate het geval met de voornaamste
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inkomensbron van het huishouden, met uitzondering van inkomsten uit zelfstan-
dige bedrijfsvoering (die het leeuwendeel van de rubriek 'inkomen uit overige
bronnen' uitmaken). Wordt het gemiddelde gestandaardiseerde inkomen van huis-
houdens die voornamelijk op looninkomsten zijn aangewezen op 100 gesteld, dan
komen pensioensontvangers gemiddeld op 85% van deze waarde en uitkerings-
ontvangers op 55%. Bij huishoudens met voornamelijk inkomsten uit andere bron
(overwegend zelfstandigen) daalt dit verhoudingsgetal echter van 130% in 1990
naar ruim 115% in 1996. De dalende inkomsten van zelfstandigen zijn ook in tabel
2.7 goed af te lezen. De ontwikkeling van de inkomensongelijkheid in tabel 2.8 is
betrekkelijk diffuus. De algemene conclusie is dat er zich geen trendmatige
ontwikkelingen in de inkomensongelijkheid hebben voorgedaan in het begin van de
jaren negentig.
De inkomensverdeling is visueel fraai weer te geven met de 'parade van Pen'. In
deze parade marcheren huishoudens achter elkaar op volgorde van de hoogte van
hun inkomen. De grafiek in figuur 2.6 geeft voor 1995 drie parades tegelijk weer.3

Dezelfde huishoudens zijn gerangschikt naar de hoogte van hun bruto-inkomen
(arbeid en uitkering), hun besteedbare inkomen en hun gestandaardiseerde
besteedbare inkomen. Om presentatieredenen zijn de huishoudens samengevoegd
tot 100 1%-groepen. De hoogte van een staafje in de figuur representeert het
gemiddelde inkomen van een 1%-groep. Huishoudens van zelfstandigen en
huishoudens met een zeer laag inkomen staan bij deze parade aan de kant. 

Figuur 2.6 Pen-parade van huishoudens, 1995 

Bron: CBS (Inkomensstatistiek) SCP-bewerking
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Duidelijk zichtbaar in figuur 2.6 is de invloed van de belasting- en premieheffing
op de ongelijkheid (verschil tussen bruto en besteedbaar). Ook blijken inkomens-
verschillen positief te correleren met verschillen in de omvang en samenstelling
van het huishouden: als de besteedbare inkomens zijn omgerekend tot een wel-
vaartsindicator die rekening houdt met het aantal personen in een huishouden, is de
ongelijkheid duidelijk kleiner (verschil tussen besteedbaar en gestandaardiseerd
gemiddeld inkomen).

Tabel 2.9 geeft een beeld van de dynamische koopkrachtontwikkeling van inko-
mensgroepen voor de periode 1991-1996. Deze koopkrachtontwikkeling heeft
betrekking op de mutatie van gestandaardiseerde inkomens van personen in
constante prijzen.  Het betreft mediane mutaties, dat wil zeggen de koopkracht-4

mutatie die hoort bij de middelste persoon in een bepaalde groep, waarbij de
koopkrachtmutaties zijn gerangschikt van laag naar hoog.

Tabel 2.9 Dynamische koopkrachtontwikkeling van personen van 15 jaar en ouder, naar inkomensgroepen, 1991-
1996 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991-1996
gemiddeld

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

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

hoogste 10%-groep 1,1 0,1 1,3 0,9 1,8 1,5 1,1

totale bevolking 0,7 0,6 1,0 0,0 1,0 1,5 0,8

Bron: CBS, Sociaal-economische maandstatistiek 1998: 62 (2)   

Uit tabel 2.9 blijkt dat de gerealiseerde koopkrachtontwikkeling in de periode 1991-
1996 uitkomt op gemiddeld 0,8% per jaar, en dat deze ontwikkeling gemiddeld iets
lager is bij het onderste kwart van het inkomensgebouw (0,25%) en iets hoger is bij
de bovenste helft van het inkomensgebouw (1,25%). De gemiddelde dynamische
koopkrachtontwikkeling komt iets hoger dan de ontwikkeling van de gemiddelde
koopkracht van het inkomen van huishoudens in tabel 2.8. Dit is hoofdzakelijk toe
te schrijven aan het feit dat de inkomens van nieuw gevormde huishoudens
(instroom) gemiddeld lager zijn dan van huishoudens die niet meer bestaan
(uitstroom). De dynamische koopkrachtmutaties in tabel 2.9 hebben betrekking op
dezelfde huishoudens in twe opeenvolgende jaren, waardoor stroomeffecten buiten
beeld blijven. Dit is mogelijk ook een van de redenen dat de verschillen in
dynamische koopkrachtontwikkeling tussen inkomensgroepen weinig invloed
hebben gehad op de bestaande inkomensverhoudingen, gezien de nagenoeg stabiele
ontwikkeling van de inkomensongelijkheid in dezelfde periode (zie tabel 2.8). 
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Het geschetste beeld van de besteedbare inkomens tot en met 1996 kan deels
worden geactualiseerd door de statische inkomensmutaties van de jaren 1997 en
1998 in het inkomensbeeld te betrekken. Het Centraal Planbureau heeft voor enkele
bevolkingsgroepen de (mediane) statische inkomensmutaties berekend. Deze zijn
voor de jaren 1997 en 1998 weergegeven in tabel 2.10.

Tabel 2.10 Statische koopkrachtmutatiesvoor enkele huishoudenstypen, 1997/'98 (in procenten)a

alleenstaande alleenverdiener tweeverdiener

hoofverdieners, werknemer
tot 150% wml 1,75 2,75

  "  2,25
150%-250% wml 1,75 2,5
vanaf 250% wml 1   2,25 2   

hoofdverdiener,
uitkeringsontvanger

tot 120% wml 3,5 4   
"  2,25

vanaf 120% wml 1,5 2,25
hoofdverdiener 65-plusser

tot 120% AOW 6,75 5   
"   4   

vanaf 120% AOW 3,5 3,25

Afgerond op 0,25 procentpunten.a

Wml: bruto wettelijk minimumloon; AOW: bruto 100% AOW-uitkering

Bron: CPB (in: CBS, Jaarboek welvaartsverdeling 1998: 29)

Het gemiddelde koopkrachtbeeld is gunstig, met uitschieters voor uitkeringsont-
vangers en gepensioneerden met een laag inkomen (tot 120% van het brutomini-
mumloon of tot 120% van de volledige bruto-AOW-uitkering). Dit gunstige beeld
voor deze lagere inkomensgroepen wordt met name in 1998 gerealiseerd door de
verhoging van het inactievenforfait en de (alleenstaande-) ouderenaftrek en aan-
passingen in de individuele huursubsidie. Bij deze uitkomsten moet wel bedacht
worden dat het gaat om mediane koopkrachtmutaties. Dit betekent dat de helft van
de betrokken huishoudens in een groep een lagere en de andere helft een hogere
koopkrachtmutatie heeft. 

De bijdrage die de door het Centraal Planbureau opgestelde mediane koopkracht-
mutaties leveren aan de verandering in de bestaande inkomensverhoudingen, kan
globaal worden bepaald door deze koopkrachtmutaties toe te passen op dezelfde
bevolkingsgroepen in een recent gegevensbestand over de inkomensverdeling.
Daarbij moeten wel duidelijk de beperkingen in het oog worden gehouden: er wordt
alleen rekening gehouden met gemiddelde koopkrachtveranderingen bij een
beperkt aantal huishoudenstypen, en dynamische ontwikkelingen worden in het
geheel buiten beschouwing gelaten. Zo wordt geen rekening gehouden met ver-
anderingen in sociale en economische posities van individuen en veranderingen in
de samenstelling van huishoudens, noch met veranderingen in het gebruik van
overheidsvoorzieningen (zoals de huursubsidie). De resultaten van deze statische
actualisering worden in tabel 2.11 weergegeven.
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Tabel 2.11 Globale indicatie verandering inkomensongelijkheid, 1997-1998 (statische koopkrachteffecten)

totaal aantal huis- besteedbaar statische mutatie
houdens in 1996 inkomen in 1996 1997 en 1998 (%)c

(x 1.000) (x 1.000)
voornaamste inkomensbron

inkomen uit loondienst 3.642 54,0 2
inkomen uit uitkering 941 26,1 2,75a

inkomen uit pensioen 1.565 36,8 4,50b

inkomen uit overige bron 445 . .

alle huishoudens 6.593 46,7 2,75

inkomensongelijkheid
Gini-coëfficiënt 0,320 -1,00
Theil-coëfficiënt 0,179 -1,75

Exclusief pensioenuitkeringen tot 65 jaar (ANW, VUT)a

Inclusief pensioenuitkeringen tot 65 jaar (ANW, VUT)b

Afgerond op 0,25 procentpunten.c

Bron: CBS (Inkomensverdeling 1996); SCP (simulatie statische koopkrachmutaties op basis van het AVO'95)   

 
Uit tabel 2.11 blijkt dat de statische koopkrachtontwikkeling in 1997 en 1998 bij-
draagt aan een verdere vermindering van de inkomensongelijkheid. De ongelijk-
heid van het besteedbare inkomen van huishoudens neemt in de periode 1996-1998
door statische koopkrachtmutaties licht af met 1,0% (Gini-coëfficiënt) respectie-
velijk 1,75% (Theil-coëfficiënt). Deze vermindering steekt nog schril af tegen de
relatief sterke denivellering in de periode 1985-1990, waarin de inkomensonge-
lijkheid is toegenomen met ongeveer 10% (Gini-coëfficiënt) respectievelijk 20%
(Theil-coëfficiënt).  

2.4.3 Inkomensverdeling 1977-1995

Tabel 2.12 geeft een beeld van de verdeling van inkomens in de jaren 1977, 1985,
1990 en 1995. Voor ieder jaar zijn huishoudens gerangschikt en ingedeeld naar de
hoogte van het inkomen. Er is naar enige verschillende inkomensbegrippen
ingedeeld: bruto-inkomen uit arbeid, bruto-inkomen uit arbeid en/of uitkering,
besteedbaar inkomen en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen. Naar dit laatste
inkomensbegrip zijn niet alleen de huishoudens maar ook de personen ingedeeld. 
De verdelingen betreffen slechts de huishoudens waarin inkomsten uit arbeid of een
uitkering de belangrijkste bron vormen. De huishoudens met een inkomen lager
dan 5.000 gulden zijn buiten beeld gelaten. Omdat hiertoe ook veel zelfstandigen
behoren, is ook de hele groep van zelfstandigen buiten beeld gelaten. Om de
verschillen tussen de inkomensverdelingen beter zichtbaar te maken wordt het
totale inkomen (van een bepaalde soort) in een jaar gelijkgesteld aan 100.
Weergegeven zijn dus de inkomensaandelen in procenten.
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Tabel 2.12 Inkomensaandelen van inkomensgroepen,  naar diverse inkomensbegrippen, 1977-1995a

eenheid 1977 1985 1990 1995

laagste 50% per inkomensbegrip
bruto-inkomen uit arbeid     huishoudens 11 3 4 3
bruto-inkomen uit arbeid en uitkering huishoudens 29 28 26 25
besteedbaar inkomen huishoudens 32 31 29 29
besteedbaar inkomen gestandaardiseerd huishoudens 35 34 33 33
besteedbaar inkomen gestandaardiseerd personen 35 35 34 34

hoogste 25% per inkomensbegrip
bruto-inkomen uit arbeid     huishoudens 57 63 64 65
bruto-inkomen uit arbeid en uitkering huishoudens 45 46 47 48
besteedbaar inkomen huishoudens 42 42 44 44
besteedbaar inkomen gestandaardiseerd huishoudens 39 40 41 41
besteedbaar inkomen gestandaardiseerd personen 39 39 40 40

gestandaardiseerd besteedbaar inkomen 
gemiddeld (x 1.000, in prijzen van 1995) huishoudens 30,9 28,1 32,7 32,5
inkomensongelijkheid (log-deviatie x 1.000) huishoudens 70 74 90 91
Exclusief huishoudens van zelfstandigen en huishoudens met een inkomen lager dan 5.000 gulden per jaar (ina

prijzen van 1995).

Bron: CBS (Inkomensstatistiek)

Het bruto-inkomen uit arbeid is erg scheef verdeeld. De onderste helft van de
huishoudens verdient in 1977 in totaal slechts 11% van het totale bruto-inkomen
uit arbeid; in 1995 is dat maar 3%. De meeste huishoudens in deze onderste helft
zijn geheel afhankelijk van sociale uitkeringen. Het bruto-inkomen uit arbeid én
uitkering samen is dan ook veel gelijker verdeeld. De huishoudens uit de onderste
helft ontvangen in 1977 ongeveer 29% van het totale bruto-inkomen uit arbeid en
uitkering, aflopend tot 25% in 1995. De inkomensaandelen voor de onderste helft
met de laagste besteedbare inkomens zijn nog gelijker verdeeld (32% en 29% voor
de genoemde jaren): premies en belastingen drukken iets zwaarder op de huishou-
dens in de hogere inkomensgroepen. Grotere huishoudens hebben ook meer
inkomen nodig om een bepaald welvaartsniveau te bereiken dan kleinere
huishoudens. Voor deze verschillen wordt gecorrigeerd in het gestandaardiseerde
besteedbare inkomen, dat daarmee een betere indruk van de welvaartssituatie van
het huishouden geeft. De inkomensaandelen naar gestandaardiseerd inkomen zijn
voor de huishoudens in de onderste helft weer wat hoger; bovendien worden de
verschillen tussen de jaren wederom geringer. Dit komt doordat de huishoudens in
de hogere inkomensgroepen gemiddeld groter zijn dan de huishoudens in de lagere
inkomensgroepen en vooral de huishoudens aan de onderkant in de loop der tijd in
omvang afnemen (meer alleenstaanden). Wanneer alle leden van een huishouden in
gelijke mate delen in de welvaart, kan de welvaartssituatie van personen gelijk
worden gesteld aan het gestandaardiseerde inkomen van het huishouden. De
resulterende welvaartsverdeling van alle personen blijkt fractioneel gelijker te zijn
dan de vergelijkbare verdeling van huishoudens. Een vergelijkbaar, maar
gespiegeld beeld geeft de indeling naar de 25% hoogste inkomensgroepen.
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Opmerkelijk in tabel 2.12 is dat het afgenomen aandeel van inkomsten uit arbeid in
de periode 1977-1997 (-8 procentpunt) door de verschillende factoren in het traject
van bruto-inkomen uit arbeid naar gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per
persoon nagenoeg wordt weggenomen (naar -1 procentpunt). De belangrijkste
mitigerende werking heeft het stelsel van sociale uitkeringen (-4 procentpunt),
maar ook het premie- en belastingstelsel (besteedbare inkomens) en de huishou-
densverdunning (gestandaardiseerde inkomens) dempen het effect van de afnemen-
de arbeidsinkomsten bij de lagere inkomensgroepen enigszins.

Het gemiddelde gestandaardiseerde besteedbare inkomen is in de periode 1977-
1995, in prijzen van 1995, iets gestegen (+5%), met name door een forse stijging in
de periode 1985-1990 (+16%). Dat geldt eveneens voor de inkomensongelijkheid,
die voornamelijk in de periode 1985-1990 substantieel is gestegen en daarna
vrijwel is gestabiliseerd. Voor de verklaring van de (verandering in) ongelijkheid
moet een aantal stappen worden gezet. Een eerste stap die hier wordt gezet, is de
ongelijkheid te beschrijven die binnen dan wel tussen groepen van de bevolking
bestaat, en de mate waarin deze ongelijkheid binnen en tussen bevolkingsgroepen
is veranderd.

De verandering in ongelijkheid binnen groepen is bepaald door de ongelijkheid in
zijn totaliteit te decomponeren in ongelijkheid tussen de groepen en ongelijkheid
binnen de groepen. Hier worden twee groepen onderscheiden: huishoudenstypen en
economische (in)activiteit. Bij een vergelijking in de tijd heeft ook de wijziging in
de omvang van de onderscheiden groepen invloed op de inkomensongelijkheid.
Tabel 2.13 geeft een beeld voor de periode 1977-1995. In het bovenste deel van de
tabel is de populatie opgedeeld in huishoudenstypen (wel of geen partner, wel of
geen kinderen, wel of geen 65-plusser, wel of geen tweeverdiener), in het tweede
deel is tevens onderscheiden naar al of niet actieve deelname aan de arbeidsmarkt.
De tabel geeft de aandelen in de totale ongelijkheidsverandering voor deelperioden
en de totale periode.  
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Tabel 2.13 Decompositie van de trend in inkomensongelijkheid,  1977-1995 (gemiddelde log-deviatie x 1.000)a

bijdrage aan verandering in totale ongelijkheid door

verandering binnengroeps- demografische tussengroeps-
ongelijkheid ongelijkheid  omvang ongelijkheid

huishoudenstype
1977-1984 4 1 3 0
1985-1989 17 12 3 1
1990-1994 1 -2 2 2

1977-1994 22 11 8 3

idem, inclusief 
arbeidsmarktdeelname
1977-1984 4 -2 4 2
1985-1989 17 12 2 2
1990-1994 1 -3 1 3

1977-1994 22 7 8 7

Exclusief zelfstandigen en huishoudens met een zeer laag of negatief inkomen (< 5.000 gld. in prijzen vana

1995).

Bron: CBS (Inkomensstatistiek) SCP-bewerking   

Uit tabel 2.13 blijkt dat de meest ingrijpende verandering in de inkomensongelijk-
heid heeft plaatsgevonden in de periode 1985-1990. De verandering in de totale
ongelijkheid tussen 1977 en 1995 is maar ruim een kwart groter. De oorzaak van
de ongelijkheidstoename in 1985-1990 moet vooral binnen de hier gedefinieerde
groepen worden gezocht. Deze toegenomen ongelijkheid binnen huishoudenstypen
en al dan niet werkenden hangt onder meer samen met de invoering van de Oort-
wetgeving in 1990 (die grosso modo een denivellerende invloed had) en met
divergerende ontwikkelingen binnen de categorie 'niet-werkenden'; met name
werklozen en bijstandsontvangers bleven achter bij de gemiddelde ontwikkeling.
De uitkeringsrechten van de arbeidsongeschikten zijn eerst in de loop van de jaren
negentig beperkt.
Wordt de bevolking alleen onderscheiden naar huishoudenstype, dan is de veran-
dering in de inkomensongelijkheid vooral toe te schrijven aan wijzigingen in de
inkomensverdeling binnen huishoudenstypen, met de demografische veranderingen
als goede tweede (zie het bovenste deel van de tabel). Wordt bij de groepsindeling
verder nog onderscheiden naar deelname aan de arbeidsmarkt - er zijn dan dus
tweemaal zoveel groepen bij de 65-minners - dan zijn de drie soorten invloeden van
vrijwel gelijk belang (zie het onderste deel van de tabel). De grotere verschillen in
inkomensongelijkheid tussen de onderscheiden groepen zijn mede toe te schrijven
aan de groeiende kloof tussen de gemiddelde inkomsten uit arbeid en inkomsten uit
sociale uitkeringen.
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2.5 De leefsituatie-index

2.5.1 Inleiding

Tussen 1974 en 1994 heeft het SCP bij voortduring aandacht geschonken aan de
ontwikkeling van de leefsituatie in Nederland. Er zijn door het CBS ten behoeve
van het SCP om de paar jaar gegevens verzameld over een groot aantal aspecten
van de leefsituatie. Tot 1994 waren dat: gezondheid, wonen, vrijetijdsbesteding en
consumptief vermogen.  Op basis hiervan is een index geconstrueerd die een5

geïntegreerde beschrijving geeft van de leefsituatie met als doel een samenvattend
en beleidsrelevant inzicht te bieden. 
Met dit monitoringinstrument kunnen niet alleen ontwikkelingen in de leefsituatie
voor Nederland als geheel worden gesignaleerd en beschreven, ook kunnen ver-
schillen tussen bevolkingsgroepen geanalyseerd worden.  Dit maakt het mogelijk6

om relatieve achterstanden op te sporen. In bijlage B2.1 staat een samenvatting van
de ontwikkeling van de leefsituatie tussen 1974 en 1994.

De gegevens waarop de leefsituatie-index is gebaseerd, worden vanaf 1994 niet
meer verzameld. Daarom is de index tot nu toe niet geactualiseerd. Vanaf 1997
beschikt het bureau echter over nieuwe gegevens waarmee in deze Sociale en Cul-
turele Verkenningen de beschrijving van de leefsituatie wordt vervolgd. Het is de
bedoeling om de index elke twee jaar te actualiseren. In de tussenliggende jaren
zullen achtergronden en resultaten van meer gedetailleerde analyses worden gepre-
senteerd. Overigens is de index op enkele plaatsen aangepast. Vragen in de enquête
zijn gemoderniseerd en het aantal aspecten van de leefsituatie dat bestreken wordt
is uitgebreid.

In paragraaf 2.5.2 zal op een aantal veranderingen uitgebreider worden ingegaan.
Vervolgens worden in paragraaf 2.5.3 en 2.5.4 enkele resultaten gepresenteerd.
Hierbij wordt de leefsituatie uitgesplitst naar onder andere leeftijdsgroepen,
huishoudenssamenstelling, opleiding en het verrichten van betaalde arbeid. Ook
wordt een relatie gelegd tussen de leefsituatie en subjectieve oordelen over de
leefsituatie. 

2.5.2 Aanpassing van de leefsituatie-index

Tabel 2.14 bevat een overzicht van de index die tot 1994 werd gebruikt, alsmede
van de wijzigingen die zijn aangebracht. In 1997 wijzigde het CBS, dat de gege-
vens voor de index verzamelt, de manier van enquêteren en hanteerde het nieuwe
vragenlijsten. Deze gelegenheid is benut om enkele onderdelen van de index aan te
passen of aan te vullen. Dit was gewenst, omdat de relevantie van bepaalde
aspecten was veranderd en de meting van een aantal onderdelen moest worden
aangepast.
Een nadeel van de wijzigingen is dat er een trendbreuk ontstaat.  Op dit moment is7

nog onduidelijk waar zich trendwijzigingen hebben voorgedaan en op welke wijze
hiermee kan worden omgegaan.  In samenwerking met het CBS zal gepoogd8
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worden om de gevolgen van de trendbreuk zo goed mogelijk in kaart te brengen.
De veranderingen in de index zijn in drie groepen te verdelen. Ten eerste gaat het
om wijzigingen in de aspecten van de leefsituatie, ten tweede is voor sommige
onderdelen de vraagstelling gemoderniseerd en ten derde is de methode om de
afzonderlijke indicatoren tot één index te integreren gewijzigd.

Toen het SCP in 1974 begon met de monitoring van de leefsituatie, was er zowel
nationaal als internationaal grote belangstelling voor sociale indicatoren. De
gedachte hierachter was dat naast economische ook sociale indicatoren van belang
waren om de ontwikkeling van een samenleving te beschrijven. Bovendien was het
beleid erop gericht de economische groei evenwichtig te verdelen over
verschillende groepen in de samenleving. Na de economische crisis van de jaren
tachtig verminderde echter de aandacht; het belang van economisch herstel stond
voorop.

De laatste jaren komt de belangstelling voor sociale indicatoren terug en groeit ook
de aandacht voor het vraagstuk van maatschappelijke achterstandsgroepen.
Tegelijkertijd richt de bestrijding van achterstand zich niet meer uitsluitend op
verbetering van de inkomenspositie en vergroting van kansen op de arbeidsmarkt.
Ook het vergroten van maatschappelijke participatie en het verbeteren van de
leefbaarheid in buurten spelen een rol. Hiermee groeit tevens de belangstelling voor
een instrument dat meerdere aspecten van de leefsituatie bestrijkt. Daarnaast speelt
mee dat meer uitvoerende taken aan lagere overheden worden overgelaten. De
rijksoverheid houdt zich meer bezig met de strategische beleidsvorming. Hierdoor
neemt eveneens de behoefte toe aan geïntegreerde informatie over de leefsituatie
van de burger en de effecten van beleid (Roes 1998).

Wanneer samenleving en beleid veranderen, zal ook een instrument dat gericht is
op het bestuderen van ontwikkelingen daarbinnen aangepast moeten worden.
Nieuwe aandachtsgebieden als sociale isolatie, slachtofferschap (veiligheid) en
kwaliteit van de woonomgeving die in 1974 niet of nauwelijks voor het beleid
relevant waren, dienen in de index te worden opgenomen.

Niet alleen zijn nieuwe aspecten die momenteel meer in de maatschappelijke
belangstelling staan in de index opgenomen, ook zijn indicatoren gewijzigd omdat
zij inmiddels ouderwets aandoen. Het gaat om het elimineren van duurzame
consumptiegoederen die nog door weinig mensen worden gebruikt of die plaats
hebben gemaakt voor moderne goederen.  Daarnaast kan aan de hand van het bezit9

van andere goederen geen onderscheid meer worden gemaakt tussen mensen,
omdat (nagenoeg) iedereen deze heeft. Tot slot zijn enkele kleinere wijzigingen
doorgevoerd: vragen met betrekking tot de gezondheid zijn in overeenstemming
gebracht met de gezondheidsenquête en een aantal activiteiten en verenigingen is
aangepast.10

De rol van het autobezit in de index kan leiden tot discussie. Uit milieu-oogpunt
bekeken kan de vraag worden gesteld of een auto wel bijdraagt aan een betere
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leefsituatie. Autogebruik zorgt immers voor vervuiling van het milieu en verkeers-
overlast in buurten.  Aan de andere kant levert het hebben van een auto voor veel11

mensen (een gevoel van) vrijheid op: het gaan en staan waar en wanneer je wilt.
Verondersteld wordt dat dit een bijdrage levert aan een betere leefsituatie. Naast
autobezit kan eenzelfde (gevoel van) vrijheid echter ook met andere middelen
worden verkregen, bijvoorbeeld via een NS-kaart. Daarom wordt behalve autobezit
ook het bezit van een NS-kaart in de index opgenomen.

Naast vorenstaande aanpassingen is ook de manier om de indicatoren te integreren
gewijzigd.  De nieuwe methode heeft als voordeel boven de tot nu toe gehanteerde12

werkwijze, dat clusters van indicatoren kunnen worden aangewezen. Hiermee
wordt voorkomen dat een cluster met veel  indicatoren een grotere invloed heeft
dan een cluster met minder indicatoren. Bovendien doet de nieuwe methode meer
recht aan het idee dat de index een integratie is van verschillende dimensies van de
leefsituatie, die ook elk afzonderlijk bestudeerd kunnen worden.

Tabel 2.14 Clusters en indicatoren van de leefsituatie-index

bij de clusters behorende indicatoren wijziging na 1994

gezondheid VOEG-score ongewijzigd
aantal van negen ernstige aandoeningen nieuwe vragen en formulering
aantal van overige aandoeningen nieuwe vragen en formulering

wonen woningtype ongewijzigd
oppervlakte van de woonkamer nieuw
aantal kamers nieuw
woning in eigendom of niet ongewijzigd
enge plek in de buurt nieuw
bouwjaar van de woning nieuw

bezit duurzame consumptiegoederen aantal huishoudelijke artikelen modernisering
aantal hobbyartikelen modernisering

mobiliteit autobezit ongewijzigd
bezit NS-kaart nieuw

vrijetijdsactiviteiten diversiteit hobbyactiviteiten deels nieuwe vragen
diversiteit (sociale of culturele)
uitgaansactiviteiten deels nieuwe vragen
lidmaatschap van verenigingen nagenoeg ongewijzigd

sociale participatie actief bijdragen aan verenigingsactiviteiten nieuw
diversiteit vrijwilligerswerk ongewijzigd
sociale isolatie (schaal) nieuw

sportbeoefening aantal keren sporten per week nieuw
totaalaantal sporten nieuw

vakantie op vakantie geweest  deels gewijzigd
naar het buitenland op vakantie geweest nieuw
duurzame vakantieartikelen modernisering

Bron: CBS (POLS'97)   
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Vorenstaande wijzigingen resulteren in een nieuwe SCP-leefsituatie-index met de
volgende clusters indicatoren: gezondheid, wonen, bezit van duurzame consumptie-
goederen, mobiliteit, vrijetijdsactiviteiten, sociale participatie, sportbeoefening; en
vakantie (zie tabel 2.14).

In de nieuwe index worden twee soorten vrijetijdsactiviteiten onderscheiden. Eén
daarvan bestaat uit indicatoren die niet noodzakelijkerwijs leiden tot sociale con-
tacten: lidmaatschap van verenigingen en hobby- en (culturele) uitgaansactivi-
teiten. Het tweede cluster (sociale participatie) bestaat uit indicatoren waarvan
verwacht mag worden dat zij sociale contacten tot gevolg hebben. Hierbij gaat het
om het verrichten van vrijwilligerswerk, een actieve bijdrage leveren aan een
vereniging en sociale contacten - met als tegenpool sociale isolatie.
Daarnaast is er een apart cluster 'sport'. De reden hiervoor is dat het deelnemen aan
sportactiviteiten zowel verband kan houden met vrijetijdsbesteding als met gezond-
heid en sociale participatie.

Het voornemen was om slachtofferschap (als indicatie van veiligheid) in de index
op te nemen. Bij het construeren van de nieuwe index bleek echter dat vragen over
slachtofferschap niet samenhangen met de geïntegreerde leefsituatie-index.13

Blijkbaar hangt iemands leefsituatie als geheel niet samen met slachtofferschap van
bijvoorbeeld auto- of fietsdiefstal, bedreiging of mishandeling. Geconcludeerd moet
worden dat er geen structurele relatie is tussen slachtofferschap en de leefsituatie
als geheel. Slachtofferschap kent een zeker toevalselement. Dit betekent uiteraard
niet dat iemand die slachtoffer is geweest, daarvan geen gevolgen ondervindt,
bijvoorbeeld een toenemend gevoel van onveiligheid. Dergelijke gevoelens maken
echter geen onderdeel uit van de geobjectiveerde leefsituatie zoals het SCP deze
meet.

De index draagt nog een voorlopig karakter. De dataverzameling is pas in
december 1997 afgerond waardoor de tijd voor analyse beperkt was. Bovendien is
het geleverde bestand nog onvolledig (zo ontbreken bijvoorbeeld gegevens over
inkomen en inkomensbron).14

In de nabije toekomst zal de index aanvullend worden getoetst en geanalyseerd.
Dan zal bijvoorbeeld ook bekeken worden of belemmeringen als gevolg van een
langdurige ziekte, aandoening of handicap en kenmerken van de woonomgeving in
de index kunnen worden opgenomen. 

2.5.3 De leefsituatie in 1997

De gegevens die gebruikt worden voor het construeren van de vernieuwde leef-
situatie-index zijn afkomstig uit het Permanent onderzoek naar de leefsituatie
(POLS) van het CBS (zie bijlage A). In 1997 is gedurende tien maanden aan in
totaal 3.243 mensen een vragenlijst over hun leefsituatie voorgelegd.
Zoals in paragraaf 2.5.2 beschreven, zijn de indicatoren met behulp van een
statistische methode in clusters samengevoegd en verwerkt tot één meetinstrument
voor de leefsituatie. De uitkomsten hiervan zijn zodanig herschaald dat een index



83

ontstaat met een gemiddelde voor Nederland van 100.  In bijlage B2.3 is een15

overzicht opgenomen van de leefsituatie per categorie voor de verschillende
indicatoren.

In tabel 2.15 staat een overzicht van de invloed van de acht clusters op de
leefsituatie als geheel. Hieruit blijkt dat vrijetijdsbesteding en sportbeoefening de
meeste bijdrage leveren als het erom gaat mensen naar hun leefsituatie in te delen.

Tabel 2.15 Invloed van de acht clusters op de leefsituatie als geheel, 1997 (regressieanalyse, bèta-coëfficiënten)

vrijetijdsbesteding 0,25
sportbeoefening 0,22
vakantiegedrag 0,21
bezit duurzame consumptiegoederen 0,21
sociale participatie 0,20
wonen 0,19
mobiliteit 0,18
gezondheid 0,13

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking 

In voorgaande jaren was het gebruikelijk om de leefsituatie niet alleen voor de
Nederlandse bevolking als geheel weer te geven, maar ook voor verschillende
groepen. Op deze wijze kunnen relatieve achterstanden worden opgespoord. Ook
ten behoeve van deze Sociale en Culturele Verkenningen is gekeken naar de sa-
menhang tussen de leefsituatie en enerzijds demografische variabelen huishoudens-
samenstelling en leeftijd, en anderzijds de hulpbronnen werk en opleiding. Helaas
kan, zoals gezegd, geen verband worden gelegd tussen de leefsituatie en inkomen
en inkomensbron. Multivariate analyses die in het verleden zijn gemaakt, wijzen
uit dat inkomen de belangrijkste hulpbron is (zie o.m. SCP 1995). Omdat gegevens
over inkomen nu ontbreken is een nieuw kenmerk gecreëerd, dat een combinatie
vormt van de belangrijkste dagelijkse bezigheid met het al dan niet verrichten van
betaalde arbeid. Dit kan een indicatie geven van het inkomen.

In tabel 2.16 staat in de eerste kolom de gemiddelde score op de leefsituatie-index
voor de demografische variabelen en de hulpbronnen. Allereerst blijkt dat 18-24-
jarigen en 35-44-jarigen er beter aan toe zijn dan de andere leeftijdsgroepen. Over
het algemeen wordt de leefsituatie slechter naarmate de leeftijd stijgt; verrassend is
dat vooral de oudste leeftijdsgroep (van 75 jaar en ouder) sterk afwijkt van het
gemiddelde.
De leefsituatie van eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen is over het
algemeen slechter dan de leefsituatie van andere huishoudens (zie tabel 2.16).
Eenoudergezinnen hebben een gemiddelde score van 90, en hoe jonger het jongste
kind, hoe lager de score (94 voor een jongste kind tussen de 12 en 17 jaar, 88
tussen de 6 en 11 jaar en 84 voor een jongste kind jonger dan 6 jaar). De leef-
situatie is het best voor huishoudens die bestaan uit een (echt)paar met minder-
jarige, thuiswonende, kinderen.
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Eén van de belangrijkste hulpbronnen voor een goede leefsituatie is het verrichten
van betaalde arbeid. Uit tabel 2.16 blijkt dat het hebben van betaald werk leidt tot
een relatief goede leefsituatie, zowel voor mensen van wie betaald werk de
belangrijkste bezigheid is als voor scholieren en studenten met betaald werk. Ook
voor personen met het huishouden als belangrijkste bezigheid geldt dat het hebben
van een betaalde baan resulteert in een hogere score op de index. Het maakt hierbij
nauwelijks verschil of iemand meer of minder dan 12 uur per week werkt.
Overigens blijkt uit de tabel dat studenten en scholieren het hoogst scoren. Dit
komt vooral door het grotere aantal vrijetijdsactiviteiten en sociale contacten van
studenten in vergelijking met mensen met een betaalde baan als belangrijkste
dagelijkse bezigheid.

Het opleidingsniveau, ten slotte, is ook een belangrijke hulpbron. De leefsituatie is
beter naarmate het opleidingsniveau hoger is (zie tabel 2.16).

Tot nu toe is gekeken naar de samenhang tussen de leefsituatie en afzonderlijke
achtergrondkenmerken. In tabel 2.16 staan in de tweede kolom de resultaten van
een multivariate analyse, waarbij gekeken is naar de invloed van de beschikbare
achtergrondkenmerken op de leefsituatie.

Er blijkt zich een wijziging voor te doen bij de leeftijdsgroepen. Als uitsluitend
naar leeftijd wordt gekeken, verkeren jongeren tussen de 18 en 24 jaar samen met
de 35-44-jarigen in de beste leefsituatie. Wanneer de invloed van leeftijd in
samenhang wordt bezien met andere achtergrondkenmerken, is er nauwelijks nog
sprake van onderscheid naar leeftijd. Een uitzondering vormt de slechte positie van
mensen ouder dan 74 jaar. Voor een deel kan dit worden verklaard uit het feit dat
andere achtergrondkenmerken een deel van de invloed van leeftijd overnemen. Zo
blijken studenten in de beste leefsituatie te verkeren, vooral als zij naast hun studie
ook nog een baantje hebben. Daarnaast woont een groot deel van deze groep (nog)
bij de ouders thuis (in de tabel valt deze groep in de categorie 'drie of meer
volwassenen, waaronder een paar').16

Tot slot is uit tabel 2.16 af te lezen dat het opleidingsniveau de belangrijkste
verklarende variabele is voor de leefsituatie, gevolgd door leeftijd. 
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Tabel 2.16 Leefsituatie, naar enkele achtergrondkenmerken, 1997 (multivariate analyse, Anova)

ongecorrigeerd èta gecorrigeerd bèta

totaal 100 100

leeftijd
18-24 jaar 105 101
25-34 jaar 104 101
35-44 jaar 105 102
45-54 jaar 102 101
55-64 jaar 97 100
65-74 jaar 91 99
75 jaar en ouder 76 87

                          0,51       0,24

samenstelling van het huishouden
eenpersoonshuishouden 91 94
eenoudergezin  90 92
(echt)paar met kind < 18 jaar 105 102
(echt)paar zonder kind 99 101
3 of meer volwassenen, waaronder een
(echt)paar 104 103
anders 103 102

0,34 0,21

dagelijkse bezighedena

betaald werk 105 102
werkende scholier/student 110 107
niet-werkende scholier/student 104 103
werkende huisvrouw/huisman 105 102
niet-werkende huisvrouw/huisman 91 96
vrijwilligerswerk 100 102
anders 88 93

 0,49       0,25

voltooid opleidingsniveau
lager onderwijs 87 91
lbo 97 97
mavo, vwo-3 102 102
havo, vwo, mbo 104 102
hbo, universiteit 109 107

                          0,49       0,36

verklaarde variantie 48%

Bij de categorie 'vrijwilligerswerk' als belangrijkste dagelijkse bezigheid is geen onderscheid gemaakt tussena

werkenden en niet-werkenden, omdat het overgrote deel van hen niet werkt. Waar wel onderscheid is gemaakt,
geldt alles vanaf 1 uur als werken.

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking

2.5.4 Leefsituatie naar geluk en ervaren gezondheid

In voorgaande jaren werd steeds een samenhang gevonden tussen de leefsituatie en
meer subjectieve oordelen van mensen. In deze Sociale en Culturele Verkenningen
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worden twee van dergelijke oordelen bekeken. Uit tabel 2.17 is af te lezen dat de
leefsituatie van mensen die hun gezondheid als slecht ervaren, slechter is dan die
van hen die hun gezondheid (zeer) goed vinden. Een dergelijke samenhang is er
ook met een algemeen geluksgevoel. Mensen die zichzelf (erg) gelukkig vinden
verkeren in een betere leefsituatie dan zij die zichzelf niet zo gelukkig of zelfs
ongelukkig vinden.

Tabel 2.17 De leefsituatie, naar ervaren gezondheid, 1997

leefsituatie

hoe is over het algemeen uw gezondheid?
zeer goed 106
goed 102
gaat wel 90
soms goed/soms slecht 90
slecht 80

in welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?
erg gelukkig 105
gelukkig 101
niet gelukkig/niet ongelukkig 89
niet zo gelukkig of ongelukkig 79

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking 

Er blijkt dus een redelijk sterke samenhang te zijn tussen de leefsituatie aan de ene
kant en de ervaren gezondheid en een algemeen geluksgevoel aan de andere kant.
De correlatiecoëfficiënten (van respectievelijk 0,40 en 0,32) zijn zelfs groter dan
die tussen de afzonderlijke indicatoren van de leefsituatie en ervaren gezondheid en
geluk. Alleen de samenhang van ervaren gezondheid met de afzonderlijke gezond-
heidsindicatoren is groter dan die met de leefsituatie als geheel. Gezien de nauwe
verwantschap is dat echter ook te verwachten. De integratie van verschillende leef-
situatieterreinen levert ook hier een duidelijke meerwaarde op.
In bijlage B2.3 is een overzicht van de samenhang tussen (indicatoren van) de
leefsituatie, geluk en ervaren gezondheid opgenomen.

2.6 Conclusie: positieve ontwikkeling

Dit hoofdstuk geeft kerncijfers over de sociaal-economische positie en de leef-
situatie van de Nederlandse bevolking. 
De sociaal-economische positie is afhankelijk van onderwijsniveau, positie op de
arbeidsmarkt en het besteedbare inkomen. Deze factoren bepalen in belangrijke
mate de levenskansen van mensen. Zij vormen de maatschappelijke hulpbronnen
waarover mensen beschikken om hun leven in te richten en een maatschappelijke
positie te verwerven. De verdeling ervan is voor het beleid in de verzorgingsstaat
dan ook van essentieel belang. Voor het meten van de leefsituatie heeft het SCP een
nieuwe maatstaf ontwikkeld. Hierin is een verscheidenheid van aspecten verdis-
conteerd, te weten gezondheid, wonen, bezit van duurzame consumptiegoederen,
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mobiliteit, vrijetijdsactiviteiten, sociale participatie, sportbeoefening en vakantie.
Conform de beleidsdoelstellingen van de overheid vormt de maatschappelijke par-
ticipatie een belangrijk element in deze leefsituatie-index. Met deze samenvattende
maatstaf kan de ontwikkeling in de tijd worden gevolgd en kunnen verschillen
tussen groepen kunnen worden opgespoord. 
De sociaal-economische kerncijfers en de leefsituatie-index geven tezamen een
goed overzicht van de sociale ontwikkeling die de Nederlandse samenleving
doormaakt. 

De trends ten aanzien van onderwijs, arbeid en inkomen zijn positief te duiden. Het
onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt nog steeds. Het gemiddelde
aantal jaren opleiding van de bevolking van 15-64 jaar is inmiddels opgelopen tot
bijna twaalf en de onderwijsongelijkheid neemt af. Kinderen van laag opgeleide
ouders, in het bijzonder kinderen uit etnische minderheden, blijven daarbij achter.
Een positieve ontwikkeling is dat de schooluitval in het voortgezet onderwijs
enigermate terugloopt.

De arbeidsmarkt laat sinds de recessie van 1993 over de gehele linie een gunstige
ontwikkeling zien. De werkzame beroepsbevolking is sedertdien met een half
miljoen personen gegroeid. De werkloosheid daalt als gevolg van onder meer de
toenemende participatie van vrouwen weliswaar minder snel, maar heeft inmiddels
toch bijna het laagste punt bereikt sedert de crisis in de jaren tachtig. Ook de
langdurige werkloosheid loopt terug, mede als gevolg van het scheppen van werk
via regelingen voor additionele arbeid. Positief is voorts dat ouderen wat meer aan
het werk blijven; de brutoparticipatiegraad van de 55-64-jarigen stijgt. Dat alles
neemt niet weg dat er nog 1,1 miljoen mensen op zoek zijn naar betaald werk
(12 uur per week of meer). Ook de ontwikkeling van de arbeidsongeschiktheid blijft
een aandachtspunt, omdat het aantal uitkeringen met een vergrijzende beroeps-
bevolking weer toeneemt. 

De inkomensontwikkeling is sedert de laatste recessie betrekkelijk stabiel tot licht
stijgend, zowel wanneer wordt gekeken naar het gemiddelde bruto-inkomen van
personen (44.400 gulden in 1996) als naar het gestandaardiseerde besteedbare
inkomen van huishoudens (32.400 gulden in 1996). Het aantal personen met een
(onvolledig) inkomen is fors toegenomen. In de periode 1997-1998 is het gemid-
delde (statische) koopkrachtbeeld nog gunstiger met een gemiddelde verbetering
van 2,74%; uitschieters zijn uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden met een
laag inkomen. Door deze koopkrachtverbetering neemt de ongelijkheid wat af. Op
de lange termijn gezien, tussen 1977 en 1996, is het gemiddelde gestandaardiseerde
huishoudensinkomen met slechts 5% toegenomen. Over deze periode is ook de
ongelijkheid substantieel toegenomen. Dit kan bijna volledig worden verklaard uit
de ontwikkeling in de periode 1985-1990, toen de belastingwetgeving werd herzien
(Oort) en een begin werd gemaakt met de herziening van het stelsel van sociale
zekerheid. 
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De Gini-index kan variëren van 0 (maximale gelijkheid) tot 1 (maximale ongelijkheid).1

Tot de personen zonder inkomen behoren ook zij die onder de invorderingsvrijstelling vallen. Studenten2

met uitsluitend een studiebeurs behoren tot de onvolledige jaarinkomens.
Eenzelfde parade is ook opgesteld voor 1977. Deze parade gaf weliswaar een iets ongelijke verdeling,3

maar week zo weinig af van de parade in 1995 dat deze hier is weggelaten.
Elke persoon krijgt het gestandaardiseerde inkomen van het huishouden waarvan het deel uitmaakt. 4

De sociaal-economische ontwikkeling van de laatste jaren valt over het geheel
genomen als positief te waarderen. De vraag in hoeverre dit ook zijn neerslag vindt
in de leefsituatie, is vanwege de verandering van de maatstaf niet afdoende te
beantwoorden. In de periode 1973-1994 is de leefsituatie van de bevolking in haar
geheel verbeterd. De teruggang in de eerste helft van de jaren tachtig is later gelei-
delijk gecompenseerd. Gezien de samenhang tussen de leefsituatie-index en de
sociaal-economische kenmerken zal de vooruitgang zich na 1994 hebben voortge-
zet. De analyse van de cijfers voor 1997 laat zien dat volgens deze maatstaf de
verschillen tussen de bevolkingsgroepen over het geheel genomen beperkt zijn,
waar het gaat om elementaire behoeften, zoals gezondheid en huisvesting.
Verschillen treden op ten aanzien van vrijetijdsbesteding, sport en vakantie. Een
hoog opleidingsniveau en het verrichten van betaald werk geven een grote kans op
een relatief goede leefsituatie. Voor studenten geldt hetzelfde, zeker als zij naast
hun studie werken. De in vorige Sociale en Culturele Verkenningen geconstateerde
achterstand in leefsituatie van een aantal groepen blijft ook volgens de nieuwe
maatstaf bestaan. Zo is de leefsituatie van mensen boven de 75 jaar slechter dan die
van andere leeftijdsgroepen en verkeren eenoudergezinnen met minderjarige
kinderen en eenpersoonshuishoudens eveneens in een minder goede situatie dan
anderen. Er is een grote samenhang tussen de objectief en subjectief vastgestelde
leefsituatie. Mensen in een goede leefsituatie vinden zich in het algemeen gelukkig
en gezond. 

Het algemene beeld dat uit het voorgaande oprijst, kan het best worden getypeerd
als een geleidelijke maatschappelijke vooruitgang, met een zekere versnelling in de
laatste vier jaar waar het gaat om arbeidsmarkt en inkomen. Positief daarbij is dat
steeds meer mensen een (bescheiden) plaats op de arbeidsmarkt bezetten en een
eigen inkomen verwerven. Positief is ook dat maatschappelijke achterstand, tot
uiting komend in bijvoorbeeld schooluitval, uitkeringsafhankelijkheid en
langdurige werkloosheid, effectief kan worden bestreden. De herstructurering van
de Nederlandse economie en de aanpassing van de verzorgingsstaat is echter een
moeizaam en langdurig proces gebleken, dat nog niet is afgerond. Er zijn nog veel
mensen op zoek naar een baan en er zijn ook nog groepen die maatschappelijk
gemarginaliseerd dreigen te blijven en alleen met de grootste moeite kunnen
worden bijgetrokken. Het volgende hoofdstuk (Risicogroepen en lokaal sociaal
beleid) bevat een inventarisatie van de belangrijkste risicogroepen, besteedt
aandacht aan de cumulatie ervan in de grote steden en geeft een analyse van het
sociale beleid dat in de afgelopen jaren voor deze groepen is ontwikkeld. 

Noten
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Voor meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van de index wordt verwezen naar de publicatie De5

mate van welzijn (Mootz en Konings-van der Snoek 1990).
Overigens moet worden opgemerkt dat de gegevens voor de leefsituatie-index verzameld zijn onder6

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
totstandkomen.
De gegevens die gebruikt worden voor de leefsituatie-index worden verzameld door het CBS. Daar7

heeft een wijziging van enquêteren plaatsgevonden, door het instellen van een Permanent onderzoek
naar de leefsituatie (POLS). Binnen dit POLS wordt een aantal enquêtes verenigd, waaronder het door
het SCP gebruikte Doorlopend leefsituatie onderzoek (DLO).
Vergelijking van afzonderlijke variabelen van 1974 tot 1997 (voorzover mogelijk) geeft wisselende8

resultaten te zien. Soms ontstaan verschillen die op een trendbreuk duiden (gezondheidsindicatoren),
soms niet (vrijetijdsbesteding). Daarnaast kunnen er verschillen zijn, zonder dat sprake is van een
trendbreuk (bv. als het gaat om het bezit van duurzame consumptiegoederen).
Een voorbeeld van een duurzaam consumptiegoed dat de meeste mensen bezitten is een9

kleurentelevisie. Een duurzaam consumptiegoed dat ouderwets is geworden, is bijvoorbeeld de
zwartwittelevisie. Daarnaast zijn vervallen: diaprojector,  filmapparaat, piano of orgel, elektrische
naaimachine, roeiboot of kano, bromfiets, en zeil- of motorboot. In bijlage B2.2 staat een overzicht van
de goederen waarnaar nu gevraagd wordt.
De negen ernstige aandoeningen zijn: tuberculose, (gevolgen van) beroerte, maagzweer/zweer aan 12-10

vingerige darm, galstenen/galblaasontsteking, leverziekte/levercirrose, nierstenen, suikerziekte,
epilepsie, en kwaadaardige aandoening of kanker. De overige aandoeningen bestaan uit:
astma/chronische bronchitis/cara, ontsteking van de neusbijholte, voorhoofdsholte/kaakholte,
hartkwaal/hartinfarct, hoge bloeddruk, darmstoornissen, nierziekte, chronische blaasontsteking,
verzakking, schildklierafwijking, rugaandoening van hardnekkige aard/hernia, gewrichtsslijtage
(artrose) van knieën, heupen of handen, gewrichtsontsteking (chronische reuma, reumatoïde arthritis)
van handen en voeten, andere chronische reuma, duizeligheid met vallen, migraine, huidziekte,
slechtziendheid (ook met gebruik van een bril), doof- of slechthorendheid, stotteren/ander spraakgebrek. 
De wijzigingen bestaan eruit dat nu gevraagd wordt of mensen de afgelopen twaalf maanden last van
een aandoening hebben gehad, terwijl dat in het verleden was: langer dan drie maanden of minstens drie
keer. Daarnaast zijn toegevoegd: darmstoornissen, nierziekte en duizeligheid met vallen. Vervallen zijn:
spataderen, aambeien, breuk, dikke-darmstoornissen, en diarree of andere buikklachten. Uit elkaar
gehaald zijn: galstenen en leverziekte, en gewrichtsontsteking en andere chronische reuma. Hiermee is
de vragenlijst in overeenstemming gebracht met de Gezondheidsenquête.
De uitgaansactiviteiten bestaan uit: sportwedstrijd, dans- of discoavond, concert van klassieke muziek,
opera, toneel, ballet, cabaret, film, museum, café, popconcert, en musical. Hiervan zijn de laatste twee
nieuw.
De hobbyactiviteiten bestaan uit: musiceren/zingen, ballet/dansen/toneelspelen, schilderen/tekenen,
weven/handwerken/borduren, karweitjes in en rond de woning (doe-het-zelven), verzamelen (bv.
postzegels), sleutelen aan auto/motor/brommer, en andere hobby. De laatste vraag is nieuw en vervallen
zijn: fokken van dieren of kweken van planten, luisteren naar radio, pick-up of bandrecorder.
Lidmaatschap van verenigingen bestaat uit vereniging voor: zang- of muziek, toneel, godsdienstig
doel, vrouwenvereniging of -bond, sport, jeugd en/of jongeren, hobby. Naar de zang- en
muziekvereniging werd vroeger apart gevraagd. 
Overigens moet nog nader worden bezien op welke wijze buurtkenmerken zullen worden opgenomen in11

de leefsituatie-index.
Van een Homals-analyse is overgegaan op een Overals-analyse. Hierbij zijn de variabelen in de analyse12

op een ordinaal niveau gezet, met uitzondering van woningtype en bouwjaar van de woning, die als
nominaal zijn opgenomen. Overigens heeft dit geen effect op de uitkomsten: wanneer alle variabelen als
nominaal worden opgevat, vinden slechts zeer geringe wijzigingen in de scores plaats (correlatie 1,00).
Uitgezonderd een gering positief verband tussen het aantal uitgaansactiviteiten en fietsdiefstal.13

Daarnaast zijn er enkele relaties tussen vormen van slachtofferschap en categorieën van
(achtergrond)kenmerken. Zo zijn mannen vaker dan vrouwen slachtoffer van bedreiging en
mishandeling, mensen met veel uitgaansactiviteiten vaker slachtoffer van fietsendiefstal, mensen die
veel sporten vaker slachtoffer van zakkenrollerij en zijn mensen die in een flat wonen en jongeren
(18-24 jaar) in het algemeen (iets) vaker slachtoffer.
Door onvolkomenheden bij het verwerken van de gegevens kon het CBS vooralsnog geen14

inkomensgegevens leveren.
Hiervoor is gebruikgemaakt van dezelfde methode als die bij het berekenen van het IQ wordt gebruikt.15

Het komt erop neer dat het gemiddelde op 100 en de standaardafwijking op 15 wordt gezet.
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De 18-24-jarigen maken relatief vaak deel uit van een huishouden dat bestaat uit drie volwassenen,16

waaronder een paar; dit geldt voor 23% van hen. Daarnaast woont bijna 17% in een huishouden dat
bestaat uit een paar, een minderjarig kind en een ander - zijnde de student.
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Bijlage B2.1 De leefsituatie in Nederland van 1974 tot 1994

Sinds 1974 rapporteert het SCP regelmatig over de ontwikkeling van de leefsituatie
in Nederland. In deze bijlage zullen enkele ontwikkelingen in de leefsituatie tussen
1974 en 1994 worden geschetst.

De leefsituatie in Nederland verbeterde tussen 1974 en 1994, zoals blijkt uit figuur
B2.1.1. De kortstondige verslechtering van de leefsituatie tussen 1980 en 1983
weerspiegelt de gevolgen van de economische crisis uit het begin van de jaren
tachtig.

Figuur B2.1.1 Ontwikkeling van de leefsituatie in Nederland, 1973-1994

Iemands leefsituatie is in sterke mate afhankelijk van de levensfase waarin hij of zij
verkeert. Jongeren zijn bezig zich een plaats in de maatschappij te verwerven en
wonen vaak nog bij hun ouders of zijn net begonnen met hun wooncarrière.
Ouderen hebben meer dan jongeren te maken met gezondheidsproblemen en doen
over het algemeen minder aan vrijetijdsactiviteiten. Daartussenin bevinden zich
huishoudens, al dan niet met kinderen, die meestal een meer definitieve vorm van
huisvesting hebben en in het bezit zijn van diverse duurzame consumptiegoederen.
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Bekeken naar verschillende leeftijdsgroepen, wordt een dergelijk onderscheid in
leefsituatie naar levensfase zichtbaar (figuur B2.1.2). De leefsituatie van de oudere
leeftijdsgroepen is structureel minder goed dan die van anderen. 18-24-jarigen
namen in de jaren zeventig een positie in te midden van de overige leeftijds-
groepen, maar zagen na 1980 hun leefsituatie verslechteren.

Figuur B2.1.2 Ontwikkeling van de leefsituatie, naar leeftijdsgroep, 1973-1994

Behalve van de levensfase is iemands leefsituatie afhankelijk van vele factoren,
waaronder maatschappelijke hulpbronnen, overheidsbeleid en persoonlijke
inspanningen om levenskansen te benutten. In de volgende paragraaf wordt
ingegaan op de invloed van hulpbronnen op de leefsituatie.

Tot de belangrijkste hulpbronnen binnen een moderne samenleving worden
inkomen, opleiding en arbeid gerekend. Het SCP volgt de ontwikkeling van deze
hulpbronnen, zowel afzonderlijk als gerelateerd aan de geïntegreerde leefsituatie-
index. 
Uit multivariate analyses blijkt dat hulpbronnen en leeftijd een belangrijke rol
spelen bij het niveau van de leefsituatie (zie tabel B2.1.1).
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Tabel B2.1.1 Invloed van enkele achtergrondkenmerken op de leefsituatie, 1974-1993a

1974 1977 1980 1983 1986 1989 1990 1991 1992 1993

opleiding 0,24 0,21 0,23 0,25 0,23 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19b

werk 0,05 0,08 0,15 0,02 0,07 0,13 0,13 0,10 0,14 0,15c

inkomen 0,26 0,25 0,24 0,16 0,30 0,29 0,32 0,36 0,33 0,31d

inkomensbron 0,16 0,14 0,07 0,26 0,12 0,14 0,11 0,07 0,08 0,09e

leeftijd 0,17 0,14 0,18 0,17 0,21 0,19 0,15 0,18 0,21 0,22f

verklaarde variantie (%) 39 36 38 37 44 43 43 42 41 44

Anova-analyse, bètacoëfficiënten.a

Voltooid opleidingsniveau: lo/vglo, mulo/lbo/mavo, mbo/havo, hbo/universiteit.b

Respondent of partner verricht betaald werk (wel/niet).c

Huishoudensinkomen: 25% laagste inkomens; 25%-75%, 25% hoogste inkomens.d

Arbeid/pensioen/vermogen, AOW/AWW, overige sociale uitkeringen, overige inkomensbronnen.e

18-24 jaar, 25-34 jaar, 35-64 jaar, 65 jaar en ouder.f

Bron: SCP (1995) 

In de periode van 1974 tot 1993 was inkomen over het algemeen de belangrijkste
hulpbron: hoe hoger het inkomen, hoe beter de leefsituatie. Daarnaast zijn ook
leeftijd, opleiding en betaalde arbeid van belang. Doordat de leefsituatie-index
diverse aspecten in samenhang bekijkt, heeft deze een dimensioneel karakter.
Daarmee zegt de index echter niet direct iets over de (subjectieve) tevredenheid van
mensen met hun situatie of enkele onderdelen daarvan. Wanneer de leefsituatie-
index gerelateerd wordt aan een algemeen geluksgevoel, blijkt er een duidelijke
relatie te zijn. Mensen met een goede leefsituatie voelen zich gelukkiger dan
mensen met een slechte leefsituatie (tabel B2.1.2). Ook blijkt de tevredenheid in het
algemeen groter te zijn naarmate de leefsituatie beter is. 

Tabel B2.1.2 Subjectief geluksgevoel en tevredenheid met enkele onderdelen van de leefsituatie naar de
leefsituatie-index (in decielen) a

zich gelukkig vrienden- en leven dat huwelijk en maatschappij financiële en maat-
voelen kennissenkring men leidt gezin schappelijke positieb c c c

c

c

1 3,72 3,29 2,97 3,82 1,79 2,55
2 3,94 3,47 3,26 4,04 1,92 2,73
3 4,04 3,57 3,36 4,08 1,93 2,87
4 4,06 3,66 3,41 4,07 2,02 3,01
5 4,17 3,70 3,59 4,12 2,11 3,11
6 4,16 3,64 3,59 4,18 2,16 3,16
7 4,21 3,68 3,64 4,21 2,09 3,23
8 4,15 3,78 3,66 4,14 2,17 3,29
9 4,27 3,87 3,83 4,28 2,20 3,42
10 4,29 3,85 3,83 4,26 2,24 3,47

1 = relatief ongunstige leefsituatie, 10 = relatief gunstige leefsituatie.a

1 = ongelukkig, 5 = erg gelukkig.b

1 = niet zo tevreden, 5 = buitengewoon tevreden.c

Bron: DLO'93, SCP-bewerking
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Tot slot blijkt uit de tabel dat mensen zich over het algemeen gelukkig voelen en
vooral tevreden zijn met het huwelijk en gezin. Minder tevreden is men over de
maatschappij in het algemeen.

Bijlage B2.2 De leefsituatie in 1997 uitgesplitst naar indicatoren

In deze bijlage staat een overzicht van de gemiddelde leefsituatiescores in 1997 per
indicator en variabelen. Hierbij geldt dat het Nederlands gemiddelde 100 is. Een
hogere score geeft een betere leefsituatie weer, een lagere score een slechtere.

Cluster woning/woonkwaliteit

Tabel B2.2.1 Woning en woonkwaliteit, 1997 (100 = Nederlands gemiddelde)

leefsituatie

eigendomsverhouding huurder 92
eigenaar 105

oppervlakte van de woonkamer minder dan 20 m 902

20-29 m 962

30-39 m 1032

40-49 m 1082

50 m  of meer 1112

aantal kamers 1 of 2 kamers 90
3 kamers 93
4 kamers 98
5 kamers 105
6 kamers 106
7 of meer kamers 108

woningtype vrijstaande eengezinswoning 105

aangebouwde eengezinswoning 102

flat (geen studentenflat) 94

enge plek in wijk/buurt ja 95

nee 102

bouwjaar van de woning < 1900 101

1900-1919 102

1920-1930 99

1931-1944 101

1945-1954 93

1955-1964 95

1965-1974 100

1975-1984 102

1985-1989 104

> 1990 104

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking
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Uit de tabel is af te lezen dat de volgende mensen een betere leefsituatie hebben:
huiseigenaren, mensen met een grote woonkamer en/of veel kamers, woonachtig in
(vrijstaande) eengezinswoningen, zonder enge plek in de wijk of buurt en wonend
in een redelijk nieuwe woning.

Cluster vrijetijdsactiviteiten

Voor het cluster vrijetijdsactiviteiten geldt in het algemeen: hoe meer activiteiten
en/of lidmaatschappen, hoe beter de leefsituatie (zie tabel B2.2.2). In noot 10 is te
lezen welke activiteiten het betreft.

Tabel B2.2.2 Vrijetijdsactiviteiten, 1997 (100 = Nederlands gemiddelde)

leefsituatie

diversiteit hobbyactiviteiten geen activiteiten 90
1 activiteit 98
2 activiteiten 103
3 of meer activiteiten 105

diversiteit uitgaansactiviteiten geen activiteiten 79
1 activiteit 91
2 activiteiten 96
3 activiteiten 102
4 activiteiten 104
5 activiteiten 106
6 of 7 activiteiten 109
8 of meer activiteiten 113

verenigingslidmaatschap geen lid van een vereniging 93

lid van 1 vereniging 106

lid van 2 verenigingen 108

lid van 3 of meer verenigingen 108

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking

Cluster sociale participatie

Evenals bij de vrijetijdsactiviteiten geldt voor het cluster 'sociale participatie' dat
mensen die vrijwilligerswerk verrichten, veel contacten (in de buurt) hebben en een
actieve bijdrage leveren aan een vereniging, in een leefsituatie verkeren die beter is
dan gemiddeld.
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Tabel B2.2.3 Sociale participatie, 1997 (100 = Nederlands gemiddelde)

leefsituatie

actieve bijdrage aan verenigingsactiviteit nee 94
ja 108

vrijwilligerswerk geen vrijwilligerswerk 98
vrijwilligerswerk voor 1 organisatie 103
vrijwilligerswerk voor 2 organisaties 105
vrijwilligerswerk voor 3 organisaties 108
vrijwilligerswerk voor 4 of meer organisaties 111

sociale isolatie erg sociaal geïsoleerd 80
87
89

neutraal 93
97

102
niet sociaal geïsoleerd 106

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking

Cluster sportbeoefening

Uit tabel B2.2.4 blijkt dat mensen die sporten over het algemeen in een goede
leefsituatie verkeren.

Tabel B2.2.4 Sportbeoefening, 1997 (100 = Nederlands gemiddelde)

leefsituatie

aantal keer sporten per week 0/geen sport 92
1 keer 107
2 keer of meer 108

aantal verschillende sporten geen sport 85
1 sport 101
2 sporten 106
3 sporten 109

4 sporten 111

5 sporten of meer 113

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking

Cluster vakantie

Een beter dan gemiddelde leefsituatie hebben mensen die het afgelopen jaar op
vakantie zijn geweest. Ook het aantal vakanties en een vakantie in het buitenland
dragen bij aan een goede leefsituatie.
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Tabel B2.2.5 Vakantie, 1997 (100 = Nederlands gemiddelde)

leefsituatie

afgelopen 12 maanden op vakantie geweest niet op vakantie geweest 87
1 keer op vakantie geweest 103
vaker dan 1 keer op vakantie geweest 109

op vakantie geweest in het buitenland? nee 92
ja 108

aantal duurzame vakantieartikelen geen 97
(tourcaravan, vouwwagen, (bungalow)tent,
vakantiewoning en stacaravan) 1 of meer 109

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking

Cluster bezit duurzame consumptiegoederen

Uit tabel B2.2.6 blijkt dat duurzame consumptiegoederen pas een betere leefsituatie
opleveren naarmate mensen er meer van hebben.

Tabel B2.2.6 Consumptiegoederen, 1997 (100 = Nederlands gemiddelde)

leefsituatie

aantal huishoudelijke artikelen geen van beide 91
(magnetron of vaatwasser) één van beide 100

beide 109

aantal hobbyartikelen geen 78
(videorecorder, cd-speler, personal computer) 1 90

2 98
3 108

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking

Cluster mobiliteit

Mensen die de beschikking hebben over verschillende mobiliteitsmogelijkheden
(zowel een auto als een NS-kaart), verkeren in een leefsituatie die beter is dan
gemiddeld.

Tabel B2.2.7 Mobiliteit, 1997 (100 = Nederlands gemiddelde)

leefsituatie

in bezit van een auto ja 104
nee 84

in bezit van NS-kaart ja 103
nee 100

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking
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Overigens is de leefsituatiescore van mensen zonder één van deze mobiliteitsmoge-
lijkheden 79, terwijl het bezit van beide mogelijkheden een score van 110 oplevert.

Cluster gezondheid

Tot slot is uit tabel B2.2.8 af te lezen dat mensen met een goede gezondheid over
het algemeen een goede leefsituatie hebben.

Tabel B2.2.8 Gezondheid, 1997 (100 = Nederlands gemiddelde)

leefsituatie

VOEG-score 0 of 1 104a

2 102
3 101
4 98
5 96
6 97
7 91
8 90
9 of meer 84

aantal van negen ernstige aandoeningen 0 van de negen 101b

1 van de negen  91
2 of 3 van de negen 89

aantal overige aandoeningen geen van overige aandoeningen 104
1 van de overige aandoeningen 100
2 van de overige aandoeningen 97
3 van de overige aandoeningen 94
4 of meer van de overige aandoeningen 85

VOEG staat voor Vragenlijst naar de eigen gezondheid.a

De negen ernstige aandoeningen: tuberculose, beroerte, maagzweer, galstenen, leverziekte, nierstenen,b

suikerziekte, epilepsie, kanker.

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking

Bijlage B2.3 De samenhang tussen (indicatoren van) de leefsituatie, ervaren
gezondheid en een algemeen geluksgevoel

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de samenhang tussen de algehele
leefsituatie, ervaren gezondheid en een algemeen geluksgevoel. Daarnaast is in het
overzicht ook de samenhang tussen de verschillende indicatoren van de leefsituatie
en de ervaren gezondheid en geluk opgenomen.
Hieruit blijkt dat de samenhang tussen de leefsituatie aan de ene kant en ervaren
gezondheid en geluk aan de andere kant groter is dan die tussen de laatste twee en
afzonderlijke indicatoren van de leefsituatie. De uitzondering vormt de samenhang
tussen de gezondheidsindicatoren en de ervaren gezondheid. Dit mag verwacht
worden aangezien iemand met meerdere aandoeningen of klachten zichzelf over
het algemeen ook als minder gezond zal beschouwen.
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Tabel B2.3.1 Samenhang tussen (indicatoren van) de leefsituatie, geluk en ervaren gezondheid (Pearsons
correlatiecoëfficiënten)

leefsituatie algemeen ervaren
geluksgevoel  gezondheid

leefsituatie 1,00  
algemeen geluksgevoel 0,33 1,00
ervaren gezondheid 0,40 0,31 1,00

woningtype 0,20 0,10 0,08
oppervlakte van de woonkamer 0,40 0,12 0,14
aantal kamers 0,37 0,11 0,11
eigendomsverhouding 0,44 0,15 0,15
enge plek in de buurt 0,18 0,05 0,10
bouwjaar van de woning 0,21 0,08 0,06

diversiteit hobbyactiviteiten 0,31 0,13 0,11
diversiteit (sociale en culturele)
uitgaansactiviteiten 0,68 0,20 0,28
verenigingslidmaatschap 0,45 0,09 0,12

actief lid van een vereniging 0,46 0,10 0,10
vrijwilligerswerk 0,23 0,08 0,05
sociale isolatie 0,51 0,29 0,20

aantal keren sporten 0,51 0,13 0,19
aantal verschillende sporten 0,66 0,19 0,26

op vakantie geweest 0,60 0,21 0,19
op vakantie geweest in het buitenland 0,53 0,16 0,17
aantal vakantieartikelen 0,33 0,11 0,12

autobezit 0,53 0,17 0,15
bezit NS-kaart 0,08 0,02 (n.s.) 0,04

aantal huishoudelijke artikelen 0,44 0,15 0,12
aantal hobbyartikelen 0,63 0,19 0,23

VOEG-score -0,34 -0,25 -0,49
aantal van negen ernstige aandoeningen -0,19 -0,08 -0,31
aantal van overige aandoeningen -0,34 -0,13 -0,47

Bron: CBS (POLS'97) SCP-bewerking

Ten behoeve van vorenstaande correlaties zijn de oorspronkelijke categoriewaarden
van de indicatoren gehercodeerd met de categoriekwantificeringen zoals die uit de
Overals-analyse komen. Hierdoor ontstaat de meest optimale samenhang.

De wijze waarop de verschillende indicatoren van de leefsituatie-index met elkaar
samenhangen is onderwerp van discussie. In 1989 werden de hulpbronnen
'inkomen' en 'opleiding' uit de index gehaald. Zij worden nu gebruikt om, in
causale termen, achtergronden van de leefsituatie te bestuderen.
Door de groeiende aandacht voor sociale indicatoren en het belang van geïnte-
greerde informatie bestaat er behoefte aan een uitgebreider conceptueel model. De
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bedoeling is om in de nabije toekomst het leefsituatieonderzoek te koppelen aan
onderzoek naar andere sociale thema’s, zoals (sociaal-economische) achterstand,
armoede en leefbaarheid van buurten. Het idee is om deze aspecten modelmatig
met elkaar te verbinden. Hierbij zal de leefsituatie-index centraal staan. In het
conceptuele model komen eveneens relaties met satisfacties en geluksgevoel aan de
orde.
Vorenstaande aanpak moet leiden tot een model waarin relaties tussen verschillen-
de sociale aspecten van de Nederlandse samenleving zichtbaar worden.
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Op grond van het beschikbare data is een aantal maatschappelijke risicogroepen
aan te wijzen; zij wonen voor een aanzienlijk deel in de achterstandswijken van
de (grote) steden. Het zijn:
- 55.000 jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten, van wie

33.000 zonder enig diploma (14% van alle schoolverlaters); hierin zijn
jongeren uit de etnische minderheden sterk oververtegenwoordigd; 

- 188.000 langdurig werklozen; ook hier zijn personen met lage opleiding en
afkomstig uit etnische minderheden sterk oververtegenwoordigd; 

- 266.000 kinderen, die deel uitmaken van huishoudens met een inkomen op
of rond het minimum;

- 190.000 ouderen en gehandicapten met een laag inkomen en een grote
zorgbehoefte;

- 25.000 dak- en thuislozen; 
- tussen 185.000 en 320.000 alcoholverslaafden; en
- tussen 34.000 en 54.000 problematische harddrugsgebruikers.

De centrale overheid heeft in de afgelopen kabinetsperiode een aantal beleids-
initiatieven ontwikkeld om deze risicogroepen te ondersteunen. Meervoudige
problematiek vergt langdurig, intensief en samenhangend beleid. Dit kan naar
de mening van de rijksoverheid het beste worden gerealiseerd in samenwerking
met de gemeenten. Zij krijgen daarvoor meer bevoegdheden en middelen. Uit
een bestuurskundige analyse komt naar voren dat de verhouding tussen de
centrale en lokale overheid per beleidsterrein te veel verschilt om op lokaal en
uitvoerend niveau effectief te kunnen opereren. De bestuurlijke samenhang kan
worden versterkt. Ook behoeft de samenhang tussen bestuur en beleid verbete-
ring door heldere doelen te formuleren, prestaties af te spreken en de maatschap-
pelijke betrokkenheid te versterken. In dit verband verdienen de voorstellen van
de Commissie Onderzoek lokale sociale infrastructuur nadere overweging. 

3  RISICOGROEPEN EN LOKAAL SOCIAAL BELEID

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de leefsituatie van de Nederlandse bevolking in kaart
gebracht en zijn de ontwikkelingen beschreven die zich in de loop der tijden daarin
hebben voorgedaan. 
In dit hoofdstuk wordt de leefsituatie van een aantal risicogroepen wat uitvoeriger
belicht, in tijdsperspectief geplaatst en in verband gebracht met overheidsbeleid.
Met name komt de vormgeving van het lokale sociale beleid aan de orde, vanuit de
gedachte dat het lokale bestuur geacht wordt aan dat sociale beleid een nieuwe
impuls te geven, in het bijzonder ten behoeve van achterstandsgroepen. Nagegaan
wordt welke bijdrage vanuit de centrale overheid daaraan wordt gegeven en in
hoeverre aan de voorwaarden voor een succesvol lokaal sociaal beleid wordt
voldaan. 
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Op grond van vier factoren - opleiding, arbeid, inkomen, beperkte zelfredzaam-
heid - worden bevolkingsgroepen onderscheiden waarvan de leden een grotere kans
hebben om in de marge van de samenleving terecht te komen. Deze zogenoemde
risicogroepen maken soms onderdeel uit van de categorieën van het bestaande
doelgroepenbeleid, maar vallen daarmee geenszins samen.
In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de risicofactoren, waarbij een onderscheid
wordt gemaakt tussen een algemeen en een stedelijk beeld. Vervolgens worden in
paragraaf 3.3 enkele risicogroepen nader omschreven en wordt ingegaan op de
ontwikkelingen van en binnen de desbetreffende groep. In paragraaf 3.4 wordt
apart ingegaan op de concentratie van problemen en risicogroepen in de steden.
Daarmee wordt de beschrijving van de leefsituatie van de risicogroepen afgerond. 
Vervolgens worden in paragraaf 3.5 de beleidsontwikkelingen van de laatste vier
jaar beschreven aan de hand van een analyse van negen beleidsvoornemens van de
centrale overheid op sociaal terrein.
Het hoofdstuk wordt in paragraaf 3.6 afgesloten met het antwoord op de vraag in
hoeverre een samenhangend lokaal sociaal beleid kan worden gevoerd in het licht
van de huidige organisatie van het overheidsbeleid.  

3.2 Risicofactoren: algemeen en stedelijk beeld 

3.2.1 Lage opleiding 1

Algemeen beeld
De meeste jongeren verlaten tussen hun vijftiende en vijfentwintigste jaar het
volledig dagonderwijs. Van de 15- en 16-jarigen zit vrijwel iedereen nog op school.
Daarna beginnen grote groepen uit te stromen. Van de 20-jarigen neemt zo'n 40%
niet meer deel aan het onderwijs. Onder de 25-jarigen bedraagt de deelname nog
slechts een kleine 10%.
Volgens de laatste gegevens (1994) verlaten circa 55.000 leerlingen jaarlijks
zonder startkwalificatie  het onderwijs, van wie 33.000 zonder enige diploma2

(= ruim 15%). Het aantal leerlingen dat op een laag niveau en zonder enig diploma
de school verlaat, is in de jaren tachtig verminderd ten opzichte van de jaren
zeventig. Afhankelijk van het onderwijsniveau varieerde dit van 17% tot 22% van
de totale uitstroom in de jaren zeventig; in de jaren tachtig varieerde dit aandeel
van 10% tot 14%. In de jaren negentig is een lichte stijging zichtbaar.
In de groep schoolverlaters die zonder diploma de school verlaten, zijn de etnische
minderheden oververtegenwoordigd. Overigens blijkt de onderwijsdeelname van
deze groepen de afgelopen jaren aanzienlijk te zijn gegroeid. Zo'n tien jaar geleden
waren de verschillen met de autochtone jongeren nog zeer groot, thans zijn die veel
minder.

Stedelijk beeld
Het onderwijs in de vier grote steden heeft twee gezichten: dat van een hoogwaar-
dige kennisstructuur, van belang voor de economie en cultuur van de stad, en dat
van achterstand, segregatie en schooluitval. Aan de ene kant zijn de steden centra
van economische, sociale en culturele activiteit en vernieuwing, aan de andere kant
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van concentraties van sociale achterstand. Beide aspecten komen aan de orde.
De situatie van het onderwijs in de vier grote steden wijkt in een aantal opzichten
af van de rest van Nederland. Leerlingen in het basisonderwijs in de vier grote
steden behalen lagere taal- en rekenscores dan elders in het land. Die lagere scores
hebben niet alleen te maken met een specifiek grotestadseffect, maar vloeien ook
voort uit de samenstelling van de leerlingenpopulatie naar sociale herkomst.
Opleidings- en beroepsniveau alsmede allochtone of autochtone herkomst zijn
belangrijke factoren, die van invloed zijn op de schoolresultaten. 
In de eerste plaats wijkt het opleidingsniveau van de bevolking in de grote steden af
van de rest van het land: er zijn relatief veel mensen met niet meer dan basisonder-
wijs en relatief meer hoog opgeleiden. De grote steden verschillen onderling sterk:
zo kent Rotterdam een groot aantal laag opgeleiden, terwijl in Amsterdam en
Utrecht veel meer hoog opgeleiden wonen dan elders in Nederland.
In de tweede plaats vormt de concentratie van achterstandsgroepen in de grote
steden en daarbinnen in bepaalde wijken of buurten een verklaring voor het
verschil in schoolresultaten tussen de grote steden en de rest van het land. Ook de
aanwezigheid van etnische minderheden is een factor in het kader van het
onderwijsvoorrangsbeleid. Zo heeft 46% van de leerlingen in het grootstedelijk
basisonderwijs een 1,9-gewicht, terwijl dat landelijk niet meer dan 12% is. In de
vier grote steden is bijna 30% van de basisscholen voor meer dan drie kwart
allochtoon; tien jaar geleden was dit nog slechts 15%. In de rest van Nederland
komt dit verschijnsel niet voor en in de steden met meer dan 100.000 inwoners
heeft slechts 3% van de scholen meer dan drie kwart allochtone leerlingen.
Overigens moet worden opgemerkt dat blijkens recent onderzoek van bureau
Cebeon naar de prestaties van leerlingen in het basisonderwijs in Amsterdam,
autochtone leerlingen van laag opgeleide ouders bij de Cito-toets nauwelijks betere
resultaten behalen dan allochtone leerlingen (NRC 1998).
De schooluitval in het voortgezet onderwijs is in de vier grote steden driemaal zo
hoog als in de gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Ook het school-
klimaat (pesten, vechten, slachtoffer zijn, dragen van wapen) is in de grote steden
grimmiger dan in andere steden en dorpen. 
Het grootstedelijke leefklimaat kan zowel in positieve als in negatieve zin de
schoolresultaten beïnvloeden. De verscheidenheid aan voorzieningen, evenementen
en leefstijlen vormt een educatief potentieel. Tegelijk kan de grootstedelijke
cultuur, met haar alternatieve mogelijkheden van tijdsbesteding ook aanleiding
geven tot concentratieproblemen, schoolverzuim en dergelijke.3

 
3.2.2 Werkloosheid 4

Algemeen beeld
Na de economische crisis van begin jaren tachtig is vanaf 1984 de werkgelegenheid
in Nederland sterk toegenomen. Het aantal werkenden steeg van 4,8 miljoen in
1985 naar 6,4 miljoen in 1997, een toename met 1,6 miljoen mensen. In de afgelo-
pen tien jaar is in Nederland de beroepsbevolking gegroeid met 1,6% per jaar (ter
vergelijking: in de ons omringende landen was die groei 0,5% per jaar). Die groei
is voor een deel te verklaren uit demografische ontwikkelingen, voor een ander deel
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uit de snelle stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen. De achterhoedepositie
die Nederland in vergelijking met andere landen op dit laatste punt had, is in de
afgelopen vijftien jaar verruild voor een middenpositie.  
Deze groei van de werkgelegenheid is evenwel onvoldoende om alle werkzoeken-
den aan een baan te helpen. De werkloosheid is nog aanzienlijk en concentreert
zich in bepaalde bevolkingsgroepen, zoals de etnische minderheden, die een
buitenproportioneel hoge werkloosheid kennen. Hun aandeel werklozen in de
beroepsbevolking was in 1996 nog altijd drie tot vijf keer zo hoog als onder de
autochtone beroepsbevolking. Van die laatste groep was 6% in 1996 werkloos, bij
de minderheidsgroepen bedroeg de werkloosheid onder de Marokkanen 30% en
onder de Surinaamse beroepsbevolking 17%.
De omvang van de groep langdurig werklozen, dat wil zeggen zij die langer dan
een jaar zonder betaalde arbeid zijn, is lange tijd vrijwel hetzelfde gebleven, maar
neemt sinds 1995 af (zie § 2.3.1). De langdurige werkloosheid concentreert zich bij
laag opgeleiden (54%) en etnische minderheden (29%). Van de totale beroeps-
bevolking is 3,7% langdurig werkloos, van de laag opgeleiden (ten hoogste vbo of
mavo) is dit 6,4% en van de allochtone beroepsbevolking 11,8%. Van de vier
minderheidsgroepen tezamen is zelfs 16,7% langdurig werkloos (Paul de Beer, in:
Schuyt 1997b: 25).
De samenstelling van de groep langdurig werklozen is in de afgelopen tien jaar
veranderd: het aandeel van de laag opgeleiden is gedaald van 80% in 1985 naar
54% nu en dat van de hoog opgeleiden is gestegen. Voorts is het aandeel van de
minderheden gegroeid van 10% in 1985 tot 17% nu. Beide ontwikkelingen zijn toe
te schrijven aan veranderingen in de samenstelling van de beroepsbevolking.
Opleiding en etniciteit zijn meer bepalend voor de kans op werkloosheid dan
leeftijd en geslacht. De ontwikkeling van de werkloosheid verloopt evenwel niet
voor alle minderheden gelijk. De Surinamers, Antillianen en Arubanen springen er
veel gunstiger uit dan de Turken en Marokkanen. Bij die laatste groep is de
werkloosheid in 1994 op bijna hetzelfde niveau als in 1987. Het beeld voor de
jongere Turkse en Marokkaanse vrouwen is relatief gunstig en dat van Turkse
jonge mannen relatief ongunstig. Hun werkloosheid ligt op een aanzienlijk hoger
peil dan de werkloosheid onder de andere minderheidsgroepen.
Resumerend kan worden vastgesteld dat de groep langdurig werklozen qua omvang
in de afgelopen decennia vrijwel gelijk is gebleven - 221.000 (circa 50% van alle
werklozen; circa 4% van de beroepsbevolking) -, maar vanaf 1995 is afgenomen en
thans ongeveer 180.000 is. Qua samenstelling is deze groep wel veranderd: minder
laag opgeleiden en meer minderheden. 

Stedelijk beeld
De werkloosheid in de 25 grote steden is verhoudingsgewijs omvangrijk. Slechts in
drie steden - Eindhoven, Haarlem en Leiden - ligt het werkloosheidspercentage op
het landelijke gemiddelde; in de overige 22 steden ligt dat hoger (ISEO 1998). 
De werkgelegenheid in de vier grote steden heeft zich veel ongunstiger ontwikkeld
dan in de rest van Nederland. Veel werkgelegenheid heeft zich gevestigd in of is
verplaatst naar de randgemeenten, omdat de grote stad zelf een steeds minder 
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aantrekkelijke vestigingsplaats is geworden voor bedrijven (hoge vestigingskosten
en congestieverschijnselen). 
Uit een vergelijking van de werkgelegenheidsontwikkeling in de vier grote steden
met de zestien middelgrote steden (100.000-200.000 inwoners) komt naar voren,
dat de banengroei in de vier grote steden sterk achter is gebleven bij die in de rest
van het land (3,5% versus 13,3%) en dat die groei in de middelgrote steden boven
het landelijk gemiddelde lag, te weten 14,5%. Overigens laten die middelgrote
steden onderling grote verschillen zien, uiteenlopend van een banengroei van 53%
in Zoetermeer of 21% in Tilburg tot nauwelijks groei.
Tot begin jaren tachtig verschilde het werkloosheidspercentage in de vier grote
steden niet veel van dat in de rest van het land, daarna gaat het in ongunstige zin
afwijken: in 1994 is de werkloosheid in die steden anderhalfmaal zo hoog als in de
rest van het land, hetgeen vooral kan worden toegeschreven aan de ontwikkelingen
in Amsterdam en Rotterdam. In de periode 1994-1996 is de werkloosheid in de vier
grote steden - in lijn met de landelijke ontwikkelingen - teruggelopen, vooral onder
jongeren en autochtonen. Dat geldt ook voor de langdurige werkloosheid: het aan-
deel in de beroepsbevolking neemt slechts in twee steden (Den Haag en Rotterdam)
toe, in de andere steden blijft dit - bij een dalende werkloosheid - stabiel of neemt
het zelfs af. Dat laatste geldt voor Arnhem, Leeuwarden, Groningen en Nijmegen. 
Omdat de daling van de werkloosheid onder minderheden, vrouwen en 50-plussers
veel geringer is geweest dan onder andere categorieën, is het aandeel van genoem-
de groepen in het werklozenbestand toegenomen. Analyses op wijkniveau wijzen
uit dat in wijken met een hoog werkloosheidsniveau het aandeel werklozen in de
beroepsbevolking is gestegen (ISEO 1998: 4-5).
Was in het begin van de jaren tachtig het werkloosheidsaandeel in de middelgrote
steden vrijwel gelijk aan dat van de vier grote steden, daarna begint het uiteen te
lopen. Begin jaren negentig ligt het werkloosheidsaandeel in de middelgrote steden
met 8,4% boven het landelijke percentage van 6,9%, maar onder dat van de vier
grote steden (11%). 
De verschillen in werkloosheidsaandeel tussen de zestien middelgrote gemeenten
zijn eveneens groot: ligt bijvoorbeeld in Haarlem en Zoetermeer het aandeel rond
de 5%, de werkloosheid in Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht,
Nijmegen en Tilburg is met 10%-13% vergelijkbaar met die in Amsterdam en
Rotterdam en hoger dan die in Den Haag en Utrecht.
De hoge werkloosheid in de grote steden is voor een deel het gevolg van overver-
tegenwoordiging in de beroepsbevolking van groepen met een hoog werkloosheids-
risico, zoals minderheden, vrouwen en ongeschoolden.

3.2.3 Laag inkomen 5

Algemeen beeld
In de Armoedemonitor 1997 van het SCP en CBS worden de ontwikkelingen van
huishoudens met een laag inkomen over een langere periode in kaart gebracht. Het
vaststellen van de inkomensgrens waaronder sprake is van een laag inkomen, is
altijd een arbitraire keuze. Hier wordt aangesloten bij de benadering die gevolgd is
in de Armoedemonitor. Daar is uitgegaan van het beleidsmatige minimum: het
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sociaal minimum geldt als norm, waarbij twee groepen zijn te onderscheiden. Zij
die onder de norm zitten (tot 95% van de grens die in de sociale wetgeving is
gesteld) en zij die een inkomen rond die norm (95%-105%) hebben.  
In 1995 hadden 242.000 huishoudens een inkomen onder het beleidsmatige
minimum, terwijl 667.000 huishoudens zich onder of rond het minimum bevonden.
Dit komt overeen met respectievelijk 4% en 11% van alle huishoudens. 
Een inkomen van 16.000 gulden voor alleenstaanden in prijzen van 1990 wordt als
laag beschouwd.  Van de bijna 1 miljoen huishoudens die in 1995 een laag inko-6

men hadden, verkeert ruim 40% (430.000 huishoudens, 7% van het totaalaantal
huishoudens) al minstens vier jaar in die positie. Dat is 10% meer dan in 1992 toen
390.000 huishoudens al minstens vier jaar een inkomen onder deze grens had. 
In de Armoedemonitor 1997 zijn ook de kansen berekend om uit de armoede te
geraken. Deze zogenoemde uitstroomkans is relatief groot voor jongeren,
tweeoudergezinnen en werkenden. Alleenstaande bejaarden hebben een zeer hoge
blijfkans. In het algemeen geldt dat hoe langer de armoedeperiode duurt, hoe
kleiner de kans wordt om eruit te komen.

Voor een beoordeling van de hoogte van het inkomen is de ontwikkeling van de
koopkracht relevant. Tussen 1977 en 1985 is de koopkracht sterk gedaald; deze
daling viel samen met een sterke stijging van het aantal huishoudens dat van een
uitkering rond het sociaal minimum moest rondkomen. Het percentage huis-
houdens met een laag inkomen liep op van 12 naar 22.
Tussen 1985 en 1990 herstelde de koopkracht zich, behalve voor die groepen die
uitsluitend op een bijstands-, RWW- of AOW-uitkering waren aangewezen. Het
aantal werkloosheidsuitkeringen nam wel af, waardoor het aandeel huishoudens
met lage inkomens daalde naar 15% in 1990. 
Hoewel in de periode 1990-1994 het aantal huishoudens met een laag inkomen in
absolute zin steeg met gemiddeld 19.000 per jaar, bleef het aandeel in het totaal
aantal huishoudens redelijk stabiel. In 1994 was echter sprake van een daling van
de koopkracht van het sociaal minimum die samenviel met de stijging van het
aantal werklozen. Door deze gecombineerde ontwikkeling steeg het percentage
huishoudens met een laag inkomen in 1995 tot ruim boven de 16.
 
In het tweede jaarrapport over armoede en sociale uitsluiting is gekeken naar arme
gezinnen en de effecten van armoede op kinderen. Onder meer is nagegaan in hoe-
verre armoede bij ouders effect heeft op de schoolprestaties, de maatschappelijke
participatie en de gezondheid van hun kinderen (Engbersen et al. 1997: 123-141). 
De resultaten wijzen op het bestaan van effecten: kinderen die opgroeien in
gezinnen die een laag inkomen hebben, maken minder gebruik van recreatieve
voorzieningen - met name sport - en nemen minder deel aan culturele activiteiten
dan kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Belangrijke kanttekening
hierbij is dat ook niet-financiële kenmerken van de ouder van belang blijken te zijn.
Bovendien hebben kinderen uit arme gezinnen minder kans op een hoog
onderwijsniveau, maar dat hangt ook samen met het opleidingsniveau van de
moeder. Over de invloed van armoede op de gezondheid van kinderen zijn volgens
de onderzoekers geen uitspraken te doen. Uit onderzoek dat in Utrecht is verricht,
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zijn wel aanwijzingen gevonden voor het verband tussen gezondheid en sociaal-
economische status.  
Nadere analyses geven grond voor de stelling dat leven onder of rond het sociaal
minimum een negatief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen: zij blijven
achter in de ontwikkeling van schoolse vaardigheden, leveren minder
schoolprestaties en ontwikkelen meer probleemgedrag. De zoektocht naar een
verklaring hiervoor wijst uit dat de kwetsbare financiële situatie een indirect effect
heeft op de ontwikkeling van kinderen en niet zozeer een direct effect. Het is
veeleer de gezins- en opvoedingssituatie die maakt dat het leven in financieel
nadelige omstandigheden zo'n nadelige invloed heeft op de ontwikkeling van
kinderen (Engbersen et al. 1997: 54-155). 
Resumerend zij opgemerkt dat er 667.000 huishoudens zijn met een inkomen op of
rond het sociaal minimum (= 11%). Verder maken 625.000 kinderen deel uit van
een huishouden met een laag inkomen (19% van alle kinderen van 0-17 jaar).
Hiervan leven 266.000 kinderen in een huishouden met een inkomen onder of op
het minimum.

Stedelijk beeld
In de Armoedemonitor is eveneens nagegaan waar de armoede in Nederland is
geconcentreerd. Op basis van gegevens uit het Regionaal inkomensonderzoek 1994
is een zogenoemde Armoedekaart samengesteld en daaruit blijkt wat iedereen al
vermoedde: in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam kunnen duidelijke armoede-
concentraties worden getraceerd; in Utrecht zijn die minder evident.
Ook elders in het land zijn armoedeconcentraties te zien, vooral in Noord-
Nederland. Wat opvalt is dat die niet alleen in de grote steden in het noorden
liggen, maar dat er ook een aanzienlijk aantal 'armoedevlekjes' is in kleinere
gemeenschappen. Mogelijke verklaringen kunnen zijn de lage inkomens van
boeren, een hoge mate van vergrijzing door het wegtrekken van jongeren naar de
grote steden en een hoge uitkeringsafhankelijkheid.
In Oost-Nederland is de armoede geconcentreerd in vier steden: Enschede, Almelo,
Arnhem en Nijmegen. Ook Zwolle kent enkele aangrenzende armoedeconcentraties
deels met een minder intensief karakter. Zuid-Nederland kent weinig armoede-
gebieden: hier is duidelijk sprake van armoede als stedelijk verschijnsel. In de
Randstad ten slotte is buiten de grote steden sprake van aaneengesloten arme
gebieden in Leiden, Gouda, Lelystad en Dordrecht.
Vorenstaand beeld wordt in grote lijnen bevestigd in een top-50 van de armste
postcodegebieden (zie § 3.3). Daarbij valt op dat het aantal gebieden in Rotterdam
en Amsterdam veel groter is dan in Den Haag, maar dat de armoede-intensiteit in
Rotterdam en Den Haag groter is dan in Amsterdam. Van de 20 armste postcodege-
bieden liggen er 11 in Rotterdam, 4 in Den Haag en maar 1 in Amsterdam. De
relatief gunstige positie van Utrecht wordt bevestigd door het feit dat pas op plaats
70 voor het eerst een postcodegebied uit die stad voorkomt.
Van de grote steden ligt het armste gebied in Den Haag (Schildersbuurt-Noord met
ruim 50% arme huishoudens). Ook andere gebieden in Den Haag scoren hoog en
op grond daarvan kan Den Haag de armste stad worden genoemd. 
Het eerste jaarrapport over armoede en sociale uitsluiting (1996) heeft buurten in
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de steden ingedeeld naar de mate waarin zich concentraties van uitkeringsafhanke-
lijkheid voordoen. Het beeld dat daaruit naar voren komt, komt grotendeels overeen
met het hiervoor geschetste. Verscherping treedt op in buurten waar meer dan de
helft van de volwassen bevolking met een geregeld inkomen afhankelijk is van een
of andere uitkering. In 1994 zijn er zes buurten (één in Den Haag, de overige in
Rotterdam) met een aandeel uitkeringsgerechtigden van 50% of meer. In 53
buurten is dat aandeel 40% of meer.  7

3.2.4 Beperkte zelfredzaamheid 8

Beperkte zelfredzaamheid wordt opgevat als het hebben van fundamentele beper-
kingen in fysieke, psychische en/of verstandelijke zin bij het maatschappelijk
functioneren. Gedacht kan worden aan de eerste generatie allochtonen en de meer
recente groepen immigranten die de weg niet kennen in de Nederlandse samenle-
ving, gehandicapten, chronisch zieken, psychiatrische patiënten, arbeidsongeschik-
ten, zorgbehoevende ouderen, dak- en thuislozen, verslaafden, (ex-)gedetineerden,
enzovoort. Deze categorieën sluiten elkaar niet uit, er zit ook duidelijk overlap in,
maar dat is inherent aan een indeling van groepen op grond van één kenmerk. 

Volgens de meest recente gegevens (1995) wonen er in Nederland naar schatting
tussen de 420.000 en 585.000 mensen met ernstige lichamelijke beperkingen op
zichzelf. Het aantal mensen met verstandelijke beperkingen wordt geschat op ruim
100.000. Deze twee groepen vormen het object van overheidsbeleid. Daarnaast
wonen ruim 5.800 personen met lichamelijke beperkingen in tehuizen. Aangezien
ziekte of ouderdom de belangrijkste oorzaak van de lichamelijke beperkingen is,
zijn ouderen oververtegenwoordigd: bijna 80% van de mensen met ernstige
lichamelijke beperkingen is 55 jaar of ouder. 
Het aantal arbeidsongeschikten (WAO/AWW) in 1985 bedroeg 758.000 en bereikte
in 1993 een hoogtepunt: 921.000 uitkeringsgerechtigden. In 1996 was dit gedaald
naar 853.000 mensen (CBS 1998: 126). 
In 1995 werden ruim 45.000 mensen in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen.
Door dubbeltellingen en ambulante behandelingen ligt het feitelijk aantal
psychiatrische ziekenhuispatiënten jaarlijks op ruim 22.500. 

3.3 Risicogroepen

Een risicogroep omvat een verzameling mensen die zich kenmerkt door één of
meer van de hiervoor beschreven factoren. Op grond hiervan worden groepen
onderscheiden die een verhoogd risico op sociale achterstand hebben. De leden
lopen kans om in een problematische situatie te geraken dan wel langdurig te
blijven. In deze paragraaf wordt beknopt aangegeven om welke risicogroepen het
feitelijk gaat. Daarbij is een keuze gemaakt voor een beperkt aantal groepen
waarvoor de overheid verantwoordelijkheid heeft. 
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3.3.1 Jeugd en jongeren9

Nederland telt thans bijna 5 miljoen personen van 0-25 jaar, dat is ruim 30% van
de totale bevolking. De verdeling van de 0-25 jarigen over de verschillende
leeftijdscategorieën is evenwichtig: rond de 20% is respectievelijk 0-4, 5-9, 10-14,
15-19 en 20-25 jaar. Ongeveer 20% van de jeugdigen in de leeftijd van 0-14 jaar
heeft een buitenlandse herkomst. Eén op de tien behoort tot de grootste minder-
heidsgroepen van Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Arubanen. 
Wat betreft de gezondheid ervaart rond de 90% van de jeugd de eigen gezondheid
als (zeer) goed. Minder dan 1% zegt zich 'slecht' te voelen. Ook over de school en
het onderwijs oordelen de meeste jongeren positief. Ruim 80% is goed te spreken
over de sfeer op school en is in meerderheid ook gemotiveerd. De afgelopen decen-
nia is de onderwijsparticipatie van personen van 16 jaar en ouder flink toegeno-
men. Volgde aan het begin van de jaren zeventig 40% van de 16-19-jarigen een
voltijdopleiding, thans is dat 75%. Bij de 20-24-jarigen steeg in dezelfde periode de
participatie van 10% naar 30%.

Gaat het met het overgrote deel van de jeugd goed, naar schatting nog altijd
10%-15% wordt meer dan gemiddeld geconfronteerd met problemen of veroorzaakt
zelf problemen in de vorm van maatschappelijke overlast. Er zijn aanwijzingen dat
de groep de laatste decennia groter is geworden. De omvang van de zogenoemde
problematische jeugd ligt tussen 500.000 en 750.000. Er zijn hiervoor verschillende
combinaties van factoren aan te geven. Wanneer naar de huishoudenssituatie wordt
gekeken, blijkt uit onderzoek dat 9% van de 0-18-jarigen opgroeit in een eenouder-
gezin en dat circa 110.000 kinderen deel uitmaken van een stiefgezin. Dat heeft op
zich geen negatief effect op jeugdigen; in zoverre die voorkomen, hangen deze
samen met de ontstaansgeschiedenis van het eenouder- of stiefgezin en het wel-
vaartsniveau van het desbetreffende gezin. Zo maakt 18% van de 0-16-jarigen deel
uit van een gezin met een laag tot zeer laag inkomen. 
Waar (ex-)partners een conflictueuze relatie onderhouden, heeft dat negatieve
effecten op het welbevinden van de kinderen, vaak tot uiting komend in vermin-
derde schoolprestaties. Exacte gegevens zijn schaars; er zijn indicaties dat 5% van
de leerlingen ouders heeft die (heel) vaak ernstige ruzie hebben. 11%-14% kan niet
goed met zijn/haar ouders opschieten en bijna één op de zes leerlingen is niet graag
thuis. Uit registratiecijfers komt naar voren dat jaarlijks minstens 10.000 jeugdigen
slachtoffer zijn van kindermishandeling, in drie kwart van de gevallen veroorzaakt
door de ouders. De Raad voor de Kinderbescherming had eind 1995 bemoeienis
met 17.000 jeugdigen. Kinderen kunnen ook hinder ondervinden van ouders die
verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Naar schatting 250.000 kinderen groeien op in
gezinnen waar alcoholproblemen spelen. Zo'n 5.000 tot 8.000 kinderen hebben te
maken met een ouder die aan drugs verslaafd is. Volgens medisch specialisten
worden jaarlijks minimaal 1.000 baby's drugsverslaafd geboren.

Kansarme leerlingen, allochtone kinderen en autochtone kinderen van laag
opgeleide ouders starten hun schoolloopbaan vaak al met een leer- en kennis-
achterstand, die - ondanks de inzet van extra onderwijsmiddelen - maar moeilijk
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wordt ingelopen. Aan het eind van het basisonderwijs krijgen de meesten het advies
door te stromen naar lagere vormen van voortgezet onderwijs. Deze leerlingen zijn
ook minder positief gestemd over de school en het onderwijs dan de andere leerlin-
gen en zij blijven ook vaker ongeoorloofd weg van school. 
Cijfers over spijbelen worden nog niet zo lang systematisch verzameld en in zo-
verre deze wel verzameld worden, zijn ze niet altijd betrouwbaar. Een vergelijking
tussen 1992 en 1994 leert dat in het laatstgenoemde jaar meer is gespijbeld. In
1992 verzuimde 80% geen enkele keer en 11% slechts 1,2 keer. In 1994 spijbelde
13% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs 1-2 keer, 7% 3-5 keer en 5%
6 keer en meer. Spijbelen komt vaker voor onder oudere leerlingen, onder
ontevreden leerlingen en onder leerlingen die na school direct willen gaan werken.
Ook is er een samenhang met de gezinssituatie: kinderen uit eenoudergezinnen
spijbelen vaker en kinderen die problemen hebben met hun ouders spijbelen
tweemaal zo vaak als anderen.

Ongeveer 30.000 jongeren lopen jaarlijks weg van huis; 71% keert binnen drie
maanden terug naar huis. Problemen met ouders, maar ook de wens tot vrijheid en
zelfstandigheid vormen de voornaamste motieven. Marokkanen en Surinamers zijn
overigens oververtegenwoordigd. Naar schatting 10.000 tot 15.000 jongeren zijn
thuisloos, hetgeen een vrij hoog aantal genoemd mag worden. Gebroken gezinnen
en drugsverslaving vormen de achtergrond van dit verschijnsel.
Het gebruik van alcohol op steeds jongere leeftijd vertoont een stijgende lijn. Reeds
op 11- en 12-jarige leeftijd is er een minderheid die zegt vrij regelmatig alcohol te
drinken. Men geeft er veel geld aan uit: na kleding is het de tweede uitgavenpost.
Zowel jongens als meisjes geven het meeste geld uit aan kleding en schoenen,
hoewel de jongens hieraan beduidend minder besteden. Bij hen zijn de uitgaven
voor alcohol, cd's en uitgaan ook belangrijk. Naarmate de leeftijd stijgt nemen de
inkomsten toe en de uitgaven evenzeer. De grootste stijging doet zich voor bij de
uitgaven voor alcohol en uitgaan. 
Rond het zeventiende jaar heeft 20% van de jongens en 13% van de meisjes er-
varing met het roken van hasj of marihuana. De regelmatige gebruikers vormen
slechts enkele procenten van de jeugd. Het aantal jongeren dat verslaafd is aan de
heroïne wordt geschat op 10.000-20.000. 

Uit de politiegegevens is echter af te leiden dat de geregistreerde criminaliteit onder
jongeren relatief van geringe omvang is. Hoe die zich verhoudt tot de werkelijke
omvang is moeilijk vast te stellen, omdat de kans op registratie van jeugdcrimina-
liteit geringer is dan van andere vormen van criminaliteit: er zijn naar verhouding
minder ernstige delicten en naar verhouding meer slachtofferloze delicten. 
Van de minderjarigen is in 1996 4,5% door de politie gehoord. Wordt gekeken
naar de ontwikkelingen in de loop der jaren, dan neemt vanaf 1991 het aantal
minderjarige verdachten toe; van 1995 op 1996 stijgt het aantal van 365 naar 452
per 10.000 jongeren. Kanttekening hierbij moet zijn dat het totaalcijfer van de
criminaliteit sinds 1994 daalt. 
Opvallend is de sterke samenhang tussen crimineel gedrag en het gebruik van
softdrugs: 63% van de softdrugsgebruikers pleegde een vergrijp. Overigens is tot nu
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toe niet goed duidelijk geworden hoe deze samenhang te interpreteren is. Leefstijl
en uitgaansgedrag lijken een belangrijke rol te spelen.
Verschillen in criminaliteit tussen etnische groepen werden tot het einde van de
jaren tachtig nauwelijks onderzocht en nog steeds zijn er weinig landelijke
gegevens beschikbaar. Uit een onderzoek van Junger uit 1990 bleek dat vooral
Marokkaanse jongeren vaak met de politie in aanraking kwamen. Resultaten van
lokaal onderzoek bevestigden dit. Uit registraties van de politie in de vier grote
steden bleek dat onder minderjarige daders Marokkaanse en Antilliaanse jongeren
sterk vertegenwoordigd waren, met name in de leeftijd 12-17 jaar. Uit de Jeugd-
monitor Utrecht komt naar voren dat, hoe jonger de daders zijn en hoe zwaarder/
frequenter zij delicten plegen, hoe hoger het aandeel van Marokkanen is (Jeugd-
monitor Utrecht 1997: 4). Recent onderzoek in de regio Rotterdam-Rijnmond
bevestigt de bijzondere hoge criminaliteit onder Antilliaanse jongeren (Coppes et
al. 1997).
In Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Dordrecht en Tilburg is recentelijk de relatie
tussen de politie en Marokkaanse jongeren onderzocht. Het percentage van hen dat
met de politie in aanraking kwam lag driemaal hoger dan het percentage Neder-
landse jongens. Ook de recidive lag hoger.
In het algemeen geldt dat jeugdcriminaliteit zich meer dan gemiddeld voordoet in
grote en middelgrote steden: het stedelijk leefmilieu, de kansen die de stad biedt en
de samenstelling van de bevolking vormen de belangrijkste verklaring. Uit de
cijfers blijkt ook dat in de loop der jaren de geweldscriminaliteit en diefstal met
geweld onder jongeren een grotere plaats zijn gaan innemen (zie ook § 4.4.2).

Resumerend kan worden vastgesteld dat jaarlijks naar schatting 10%-15% van de
jongeren meer dan gemiddeld met problemen wordt geconfronteerd of deze zelf
veroorzaakt in de vorm van (maatschappelijke) overlast. Het betreft van oudsher
een relatief kleine groep, maar er zijn aanwijzingen dat de groep de laatste
decennia groter is geworden. De omvang van de groep zogenoemde problematische
jeugd ligt tussen 500.000 en 750.000. Schoolverzuim en crimineel gedrag vormen
de meest ernstige uitingen en problemen. Tussen (soft)drugsgebruik en crimineel
gedrag bestaat een duidelijke samenhang, waarbij leefstijl en uitgaansgedrag
waarschijnlijk een belangrijke verklaring zijn. 

3.3.2 Ouderen 10

Nederland telde in 1996 op een totale bevolking van 15,5 miljoen ruim 3,5 miljoen
mensen van 55 jaar en ouder. Daarvan was 58% (2,1 miljoen mensen) ouder dan
65 jaar. In de afgelopen 25 jaar is het aantal inwoners van 55 jaar en ouder met
bijna 40% gestegen, voor de komende 25 jaar wordt een toename van circa 60%
voorspeld. Vanaf het jaar 2000 zal de oudere bevolking versneld toenemen als de
voorhoede van de geboortegolf de leeftijd van 55 jaar bereikt. Daarentegen vlakt de
dubbele vergrijzing - de gemiddeld snellere groei van het aantal hoogbejaarden - in
de toekomst wat af.
Op dit moment woont bijna 92% van de ouderen zelfstandig. Slechts een klein deel
woont in specifieke ouderenwoningen. Waar voorheen de oudere relatief veel tijd in
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relatief weinig activiteiten stak, is in de eerste helft van de jaren negentig een
omslagpunt gepasseerd. Ouderen gaan veel vaker de deur uit dan vroeger en de
jongere ouderen zijn zelfs het meest uithuizig binnen de bevolking van 35 jaar en
ouder. Ook de diversiteit aan vrijetijdsactiviteiten is sterk toegenomen. Deze veran-
deringen zijn gepaard gegaan met verschuivingen in soort activiteit: meer uitgaan,
meer participatie en sport. Die participatie van ouderen bestaat voornamelijk uit
een combinatie van kerkelijke activiteit, vrijwilligerswerk en politieke participatie
en is flink toegenomen. Ouderen participeren wat vaker dan andere leeftijds-
groepen, besteden daar meer dan gemiddeld tijd aan. Toch is die qua omvang niet
zo groot: 5% van de vrije tijd gaat daaraan op.
Deze veranderingen in het vrijetijdsgedrag lijken enigszins haaks te staan op de
gevoelens van onveiligheid en angst voor criminaliteit die ouderen zeggen te
hebben. Nadere analyses wijzen uit dat dit beeld nuancering behoeft. Het tamelijk
grote aantal ouderen dat aangeeft het uitgaanspatroon om deze reden te hebben
aangepast, blijkt zich zeer onveilig te voelen dan wel te lijden aan de gevolgen van
een misdrijf. De meeste ouderen blijken zich niet te gedragen naar de angst voor
criminaliteit die ze zeggen te voelen. De invloed daarvan op het totale uitgaans-
gedrag bleek niet groot. Niettemin blijft staan dat veel ouderen sommige plaatsen
in de stad mijden, niet meer uitgaan als het donker is, niet meer op bepaalde
tijdstippen alleen uitgaan, enzovoort. De meeste ouderen betreuren het dat zij niet
meer op de door henzelf gewilde momenten kunnen gaan en staan waar ze willen.
Wellicht is dat een verklaring voor het feit dat het autobezit zo'n positieve invloed
heeft op de activiteiten: dit individuele vervoer biedt veiligheid van deur tot deur.
Vooral de ouderen in de grotere steden zouden gebaat zijn bij betaalbaar
individueel vervoer.

Onder ouderen en gehandicapten is het vooral de combinatie van 'laag inkomen' en
'beperkte zelfredzaamheid' die tot problemen aanleiding kunnen geven.
In 1995 waren er 440.000 huishoudens waarvan een lid ernstige beperkingen
ondervond; 190.000 huishoudens moesten tevens rondkomen met een laag
inkomen. 
Allereerst het inkomen. Bijna 80% van de huidige huishoudens met ouderen heeft
inkomsten uit een aanvullend pensioen, 75% heeft tevens inkomsten uit andere
bron. De AOW blijft de belangrijkste bron van inkomen. Het inkomen van ouderen
bleef aanvankelijk wat achter, maar loopt nu aardig in de pas met de algemene
brutoloonontwikkelingen. In 1995 moeten zo'n 170.000 huishoudens van ouderen
leven van een inkomen dat rond het minimumniveau ligt. De helft van deze
personen is alleenstaand, 40% alleenstaande vrouw. De verwachting is dat dit
aantal in de tweede helft van de jaren negentig verder zal dalen als gevolg van
positieve koopkrachtontwikkelingen. Door een aantal maatregelen, zoals het
inactievenforfait en de ouderenaftrek, is de koopkracht van ouderen in 1997 en
1998 verbeterd en met name die van de alleenstaande ouderen (zie ook § 2.4). 
Het lage inkomen bij ouderen en gehandicapten hangt in belangrijke mate samen
met de relatief lage opleidingsgraad en arbeidsparticipatie (in het verleden). Van de
mensen met beperkingen verricht maar 33% betaalde arbeid en van de groep
55-64-jarigen slechts 26%.
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Meer dan 90% van de ouderen beschikt over vermogen, waarbij er een zeer kleine
groep zeer rijke ouderen is en een omvangrijke groep met bescheiden spaargeld.
Omdat de bestedingsruimte van ouderen in de afgelopen vijftien jaar onder druk is
komen te staan, sparen ouderen steeds minder. Ouderen met een laag inkomen
komen zelfs niet meer rond met hun inkomen. Die verzwakking van de financiële
positie wordt mede veroorzaakt door de prijsstijgingen van noodzakelijke
voorzieningen (wonen en verzorging). Die stijgingen zijn onder meer het resultaat
van overheidsbeleid: toegestane huurstijgingen, beperking van de rechten op
individuele huursubsidie, invoering van eigen bijdragen voor allerlei zorgvoor-
zieningen en lokale heffingen. Inmiddels is het besef hiervan bij beleidsmakers
doorgedrongen en zijn op onderdelen aangepaste maatregelen getroffen. Met name
in de afgelopen twee jaar is er op dit vlak veel gedaan.

Er wordt wel eens verondersteld dat alleenstaande ouderen eigenlijk per implicatie
eenzaam zijn en in isolement verkeren. Dat blijkt in de praktijk nogal mee te
vallen. Ouderen beschikken over het algemeen over een netwerk van behoorlijke
omvang. Door het overlijden van partner en leeftijdgenoten worden die netwerken
in de loop der tijden natuurlijk wel kleiner. Zo bestaat het netwerk van ouderen in
de leeftijd van 55-59 jaar gemiddeld uit negen personen, dat van de groep
85-89-jarigen bestaat nog maar uit vijf personen. Het netwerk van alleenstaanden
verschilt niet veel van dat van samenwonenden, maar dat van tehuisbewoners is
kleiner dan dat van zelfstandig wonenden. Leeftijdsverschil speelt hier een rol,
omdat tehuisbewoners tot de oudste ouderen behoren en het netwerk van deze
leeftijdscategorie kleiner is. Anderzijds kan dat kleinere netwerk, wegens het
ontbreken van hulp, ook de reden zijn geweest voor verhuizing naar een tehuis.
Hoogbejaarden zonder partner die lichamelijke beperkingen ondervinden blijken
namelijk relatief vaak tot een klein netwerk met een gering hulppotentieel te
behoren (Timmermans et al. 1997: 22).
Ouderen die thuis zorg ontvangen (ongeveer 25% van de huishoudens) krijgen die
meestal van partners, familieleden en andere personen uit hun sociale netwerk.
Alleenstaanden, hoogbejaarden, mensen met ernstige beperkingen en ouderen met
een laag inkomen ontvangen vaker informele zorg dan anderen. Onder de ouderen
van 80 jaar en ouder alsmede onder de ernstig beperkten krijgt ruim de helft
informele zorg.
De formele thuiszorg van gezinsverzorging en wijkverpleging komt terecht bij circa
13% van de oudere huishoudens. Van de ernstig beperkten krijgt circa de helft deze
hulp. Van de alleenstaande ouderen met ernstige fysieke beperkingen ontvangt
80% enigerlei vorm van hulp. Dit betekent dat 20% thuis geen hulp ontvangt,
terwijl ze wel ernstige fysieke beperkingen hebben. De vraag is hoe zij zich redden. 

Voor de persoonlijke verzorging wordt vaker een beroep gedaan op professionele
hulp van een instelling voor thuiszorg dan op informele of betaalde hulp; bij de
huishoudelijke verzorging is het omgekeerde het geval. Familieleden die niet tot
het huishouden behoren zijn in verreweg de meeste gevallen degenen die hulp
bieden. Het gebruikmaken van hulp van anderen blijkt sterk afhankelijk van de
gebruikersvriendelijkheid van de woning en de woninginrichting, alsmede van de
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toegankelijkheid van de woning en de woonomgeving. Hulpmiddelen, vervoers-
voorzieningen en woningaanpassingen leiden tot een verminderde vraag om hulp.

Resumerend mag vastgesteld worden dat het problematische van de leefsituatie van
de ouderen zich toespitst op de samenhang tussen inkomen en zorgbehoefte. Het
inkomen is de laatste jaren weliswaar verbeterd, maar de zorgbehoefte kan niet
altijd worden vervuld. 20% van de ernstig beperkte, alleenstaande, zelfstandige
wonende ouderen gebruikt thuiszorg noch informele hulp. 

3.3.3 Dak- en thuislozen11

 
De Landelijke Stichting Thuislozenzorg en Onderdak (LSTO) definieert dakloos-
heid als vooral een complex van individuele problemen. Thuislozen zijn mensen
die in een ernstige toestand verkeren van maatschappelijke, persoonlijke en rela-
tionele kwetsbaarheid en vormen als zodanig een zeer heterogene groep. Deben en
Greshof hanteren een tweeledig onderscheid: daklozen wiens belangrijkste
probleem is het feitelijk ontbreken van een dak boven het hoofd en daklozen wier
problemen vooral psychisch en relationeel van aard zijn. Tot de eerste groep
worden passanten, zwervers, ex-gedetineerden en dergelijke gerekend, bij de
tweede groep gaat het om bijvoorbeeld ex-psychiatrische patiënten en verslaafden
(Deben en Greshof, in: Schuyt 1997b: 81-93).

Waar het gaat om een totaalbeeld dateren de meest recente cijfers uit 1987: toen
telde SGBO/VNG 20.000 dak- en thuislozen 'op dagbasis' en het Prognostisch
landelijk onderzoek thuislozen en thuislozenzorg (het PLOTT) kwam uit op
30.000. Volgens de Gezondheidsraad was de lagere schatting realistischer en was
de prognose van het PLOTT van 50.000 dak- en thuislozen in 2000 te somber.
Niettemin concludeerde de raad op grond van de ontwikkelingen op de woning-
markt en de arbeidsmarkt en op het gebied van de sociale zekerheid en de
psychologische en psychiatrische zorg, dat een stijging van het aantal daklozen de
komende jaren te verwachten is (Ibid: 86). Wat betreft de samenstelling schetsen
Deben en Greshof op basis van schattingen van deskundigen en met behulp van
schaars onderzoeksmateriaal het volgende beeld (Schuyt 1997b: 84). Daklozen zijn
vooral mannen, recente cijfers wijzen op ongeveer 10% vrouwen. Zij zijn vooral
autochtoon; uit onderzoek in Amsterdam uit 1992 blijkt dat 70% de Nederlandse
nationaliteit bezit. Onderzoek in Amsterdam van een jaar geleden komt uit op 60%.
Van de groep allochtone buitenslapers had twee derde geen verblijfsvergunning.
Het ontstaan van dakloosheid hangt samen met het wegvallen van sociale verban-
den, met problemen die samenhangen met een illegale status en met drugsversla-
ving. Uit telonderzoek in Amsterdam van februari 1997 komen hardere armoede-
factoren naar voren, zoals verslavingsproblematiek, huisuitzetting en financiële
problemen. Overigens wenst een meerderheid van de daklozen om uiteenlopende
redenen geen gebruik te maken van de opvangvoorzieningen. 
De vraag is of het aantal dak- en thuislozen de afgelopen jaren is gegroeid in ver-
gelijking met voorgaande jaren. Hierover bestaat op grond van onderzoeksgegevens
geen duidelijkheid. Deskundigen lijken het er wel over eens dat de samenstelling
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van de groep onder invloed van een aantal maatschappelijke factoren aan het
veranderen is.
Heydendael (1997: 250) wijst op de aandacht voor vrouwelijke dak- en thuislozen:
tot 1970 geschat op 8%-10%, thans op 10%-15%. Tot ongeveer 1980 werd niet
expliciet aandacht besteed aan psychisch, zintuiglijk en lichamelijk zieke en/of
invalide gehandicapte dak- en thuislozen. Ze waren er wel, maar niet onder de
noemer dak- en thuislozen. Tot de jaren negentig was er evenmin veel aandacht
voor minderheden en al helemaal niet voor asielzoekers, vluchtelingen en illegalen. 
Het SCP heeft in 1994 een schatting gemaakt van het aantal jongeren dat geen
vaste woon- of verblijfplaats had. Midden jaren tachtig zijn dat er tussen de 10.000
en 15.000. Het grootste deel hiervan vindt onderdak bij instanties en verblijft in
afbraakpanden. Naar schatting 200 tot 300 jongeren zijn echt dakloos.
Hoewel het niet al te boud is te beweren dat de dak- en thuisloosheid zich als een
probleem in de grote stad manifesteert, is deze bewering moeilijk met cijfers te
onderbouwen. Op grond van gegevens van de vier grote steden, plus Eindhoven en
Groningen, komt het SCP tot een aantal van circa 8.000 in deze zes steden. In het
licht van het geschatte aantal van 20.000-30.000 voor heel Nederland, lijkt er
voldoende aanwijzing te bestaan voor de vaststelling dat dak- en thuisloosheid
vooral een grootstedelijk probleem is.
Is het al moeilijk om de totale omvang van de groep vast te stellen alsmede de
spreiding over de steden, nog lastiger is het om vast te stellen met welke problemen
deze mensen zijn geconfronteerd. Uit de gegevens van de genoemde steden valt wel
af te leiden dat het merendeel te kampen heeft - of gehad heeft - met een hard-
drugsprobleem en/of een psychiatrische problematiek.
In het tweede jaarrapport over Armoede en sociale uitsluiting wordt verslag gedaan
van een onderzoek in 29 gemeenten (waaronder de 4 grote steden, 9 gemeenten met
100.000-200.000 inwoners, 8 gemeenten met 50.000-100.000 inwoners en 8 met
minder dan 50.000 inwoners) naar het voorzieningengebruik door en de bijstands-
verlening aan dak- en thuislozen (Engbersen et al. 1997: 243-255).
In twee derde van deze gemeenten zijn opvanginstellingen voor thuislozen die bijna
700 uitkeringen verstrekken. Problemen in de bijstandsverlening aan thuislozen
vertalen zich in financiële problemen van de instellingen, omdat die bij opname
van een thuisloze hem of haar verplichten alle financiële zaken door de instelling te
laten regelen. De thuisloze ontvangt 300 tot 400 gulden, de rest van de uitkering
wordt door de instelling als eigen bijdrage ingehouden.
Om bijstand te krijgen, kunnen de thuislozen in ruim de helft van de onderzoeks-
gemeenten een postadres gebruiken, doorgaans dat van een hulpverleningsin-
stelling. Bijstand en hulpverlening zijn zo gekoppeld. Een deel van de daklozen wil
echter op deze manier niet voor een uitkering in aanmerking komen en blijft dus
verstoken van bijstand. In de onderzoeksgemeenten werden op de peildatum ruim
1.200 uitkeringen verstrekt op een postadres. In minder dan de helft van de
gemeenten kunnen daklozen een daguitkering van enkele tientjes krijgen. De GSD
doet zulks op subjectieve gronden en niet aan de hand van objectieve toetsings-
criteria. Over heel 1996 werd in de onderzoeksgemeenten bijna 2.000 keer daggeld
verstrekt.
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Uit het onderzoek trekt de onderzoeker de conclusie dat de bijstand voor dak- en
thuislozen beperkt in omvang en beperkt toegankelijk is. Wie niet via hulpverle-
ningsinstellingen bereikt kan worden, blijft verstoken van bijstand. In de praktijk
doen zich derhalve twee mogelijkheden voor: resocialisatie of uitsluiting. Of
daklozen worden honkvast om een uitkering te behouden, of ze gaan juist op pad
om ergens anders steun te zoeken. Zwervers die van de ene gemeente naar de
andere trekken spelen een belangrijke rol. Naar het zeggen van de GSD trekken
toegankelijke voorzieningen daklozen aan, minder toegankelijke voorzieningen
doen hen belanden in andere gemeenten en stimuleren daarmee het zwerfgedrag
van de dakloze. 

Resumerend: landelijk gezien is dakloosheid qua omvang geen groot probleem, het
betreft 0,2% van de bevolking (circa 30.000). De groep mensen om wie het hier
gaat, wordt echter gekenmerkt door een meervoudige problematiek: ernstig
verslaafd, psychische problemen of ernstige fysieke aandoeningen. De meeste van
hen vinden de weg niet naar de opvangvoorzieningen - of willen die weg ook niet
op - en voorzover die weg wel wordt opgegaan is de toegangsdrempel vaak te hoog.
Daarmee wordt dakloosheid ook een openbare-ordeprobleem.
Voor een adequate beleidsinterventie is het gewenst het eerder aangebrachte
onderscheid in de groep dak- en thuislozen aan te houden. Aan de ene kant de min
of meer permanente thuisloze die frequent gebruikmaakt van de opvangvoorzienin-
gen, ook wel 'instellingsnomade' of 'begeleid zwerver' genoemd (Greshof 1997:
299), aan de andere kant de daklozen, zwervers en passanten en marginaal
gehuisvesten. Het is van belang naast het onderscheid in verblijfssituatie (variërend
van de straat tot permanent verblijf in een instelling) rekening te houden met de
individuele problematiek.

3.3.4 Verslaafden 12

Over de omvang van de drugsverslavingsproblematiek zijn weliswaar schattingen
gemaakt, maar die zijn niet betrouwbaar wegens de smalle basis ervan. Uit recent
onderzoek van het Centrum voor Drugs onderzoek (Cedro) van de Universiteit van
Amsterdam is gebleken dat het aantal cannabisgebruikers tot nu toe is overschat.
Op basis van een telling in Amsterdam schatte het Trimbosinstituut het aantal
gebruikers van hasj en marihuana een aantal jaren geleden voor heel Nederland op
675.000. Het Cedro schat dat dat aantal, op basis van tellingen in Tilburg en
Utrecht, ligt tussen de 220.000 en 400.000 (= 1,7% en 3% van de bevolking). Maar
ook dit is een schatting op basis van beperkte waarneming; er wordt nu landelijk
onderzoek verricht waarvan de resultaten over een jaar beschikbaar zullen komen
(De Volkskrant 1998).

Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruikers en verslaafden, met als
tussencategorie 'problematische gebruikers'. In de statistieken worden drugs-,
tabak-, alcoholgebruikers en gokkers apart geraamd (zie Vermeulen in: Schuyt
1997b: 93-111). De meest recente schattingen (1995) leveren het volgende beeld
op. 
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Het aantal problematische harddrugsgebruikers (heroïne en cocaïne) wordt geschat
op 34.000, in de hulpverlening bevinden zich er 54.000. Het bereikpercentage voor
harddrugsgebruikers wordt geschat op 60 à 70. Het gebruik van harddrugs lijkt zich
de laatste jaren enigszins te stabiliseren, hoewel onder jongeren een lichte stijging
merkbaar is.
Het aantal alcoholverslaafden is een veelvoud hiervan: het ligt tussen de 185.000 en
320.000, terwijl er maar zo'n 26.000 zich in de hulpverlening bevinden. Het aantal
probleemdrinkers wordt geschat op minimaal 650.000, waarschijnlijk ligt dit
hoger. De verslavingszorg bereikt 4%. In de grote steden wordt het percentage
problematische drinkers geschat op 6%-8% van de bevolking.
Het aantal tabaksverslaafden is onbekend, het aantal rokers wordt geraamd op
4.150.000 mensen. Acht miljoen mensen gokt wel eens, verslaafd zijn er 25.000,
waarvan slechts 5.700 hulp heeft gezocht. Het bereikpercentage bij problematische
gokkers ligt rond de 12.

De auteur aan wie deze gegevens zijn ontleend, komt tot de volgende conclusie
(Schuyt 1997b: 109):
- De harddrugsproblematiek is als probleem van de individuele gebruiker en

diens directe sociale omgeving beheersbaar.
- De alcoholproblematiek is een ernstig sociaal probleem en de gokverslaving is

een potentieel sociaal probleem. 
- De productie van en handel in harddrugs is maatschappelijk een sterk desinte-

grerende factor en daarmee een sociaal probleem.

Aangezien een aantal drugsgebruikers overlast veroorzaakt, hebben enkele gemeen-
ten een schatting gemaakt van het aantal 'overlastveroorzakers'. Die schattingen
lopen uiteen van 95 personen in Groningen (waarvan 65 harddrugsgebruikers) tot
200-400 in Arnhem/Nijmegen en 400-500 in Den Haag. Andere steden waarover
gegevens beschikbaar zijn, verschaffen dit inzicht niet, omdat zij drugsgebruikers
niet als overlastveroorzakers registreren. 
 
Resumerend moet worden geconcludeerd dat inzicht in de aard en omvang van de
verslaafdenproblematiek nog onvolledig is. De meest recente schatting komt uit op
een aantal drugsgebruikers dat ligt tussen de 220.000 en 400.000 (1,7% en 3% van
de bevolking). Het aantal alcoholverslaafden wordt geschat op 185.000-320.000.
De drugsverslaving is vooral een grootstedelijk probleem, dat geldt in mindere
mate voor alcoholverslaving.

3.3.5 Minderheden met geringe kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

Binnen de groep minderheden is zozeer sprake van risicogroepen, dat men geneigd
is 'etniciteit' als een zelfstandige risicofactor te beschouwen. Er is binnen de groep
minderheden echter sprake van een dusdanige en toenemende mate van differen-
tiatie dat nadere specificering noodzakelijk is. In andere paragrafen is hierover al
het nodige opgemerkt, hier wordt volstaan met een korte opsomming.
Een eerste risicogroep zijn de 90.000 leerplichtige jongere minderheden die met
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een (taal)achterstand aan het onderwijs beginnen. Het gaat hier om kinderen van
asielzoekers, kinderen die voor gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen en
die onder andere problemen hebben met de Nederlandse taal.
Een tweede, veel grotere risicogroep zijn de jongere minderheden die voortijdig de
school verlaten, zonder diploma op zak. Van alle jongeren uit de minderheden
verlaat 20%-40% het onderwijs zonder diploma, dat wil zeggen 2 tot 4 keer zo veel
als bij autochtone jongeren. De Marokkaanse en de niet in Nederland geboren
Antilliaanse jongeren zijn oververtegenwoordigd. Zij zijn ook vaker in het crimi-
nele circuit te signaleren dan anderen. Een derde risicogroep wordt gevormd door
de (langdurig) werkloze allochtonen, in het bijzonder de Turken en Marokkanen. 

3.4 Risicogroepen en de leefsituatie op lokaal niveau 

Hiervoor is reeds aangegeven in hoeverre sprake is van probleemconcentratie in
bepaalde gebieden. Enkele buurten en wijken in de grote en grotere steden zijn in
objectieve zin aan te merken als probleemgebieden. Geografische armoedeconcen-
traties doen zich vooral voor in de drie grote steden en in de provincies Groningen
en Friesland. Het armoedeprobleem in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag lijkt
wat ernstiger dan in de overige grote en middelgrote steden. De hoge concentratie
in enkele kleine gemeenten in het noorden van het land is opvallend te noemen. 

Het SCP heeft in aanvulling op de armoedemaatstaf een achterstandsmaat gecon-
strueerd die een indruk geeft van de sociaal-economische positie van de inwoners
van gemeenten en delen van gemeenten (postcodegebieden). Deze index bestaat uit
drie onderdelen: het aandeel personen met een inkomen minder dan modaal, het
aandeel personen met een lage opleiding en het percentage werklozen.  De scores13

voor de gemeenten en voor de postcodegebieden zijn zodanig herschaald, dat in
beide gevallen de gemiddelde score voor heel Nederland 0 is. Dat wil zeggen, hoe
hoger de score hoe groter, relatief gesproken, de achterstand in sociaal-economisch
opzicht. Het gaat dus om een vergelijking van gemeenten en niet om absolute
cijfers.
In tabel 3.1 staan de G-25 gemeenten gerangschikt naar achterstandsscore, de G-4
zijn vetgedrukt. De mate van achterstand is voor alle gemeenten in Nederland
berekend. Het cijfer in de eerste kolom ('landelijke rangorde') geeft aan welke
plaats de desbetreffende gemeente inneemt in het totaal van alle gemeenten van
Nederland. Het verschil in achterstandsscores tussen Rotterdam en Amsterdam en
de overige steden is opvallend. Een verklaring hiervoor is dat in Amsterdam en
Rotterdam in vergelijking met de andere steden weinig hoge en hogere inkomens-
groepen wonen. Den Haag heeft die bijvoorbeeld wel en dat is de reden voor zijn
relatief gunstigere positie. Hiermee mag de achterstandssituatie in de afzonderlijke
steden niet gerelativeerd worden; om bij het voorbeeld van Den Haag te blijven: de
tegenstelling tussen rijk en arm is hier sterk en de vijf 'slechtste' buurten van
Nederland liggen in Den Haag. Den Haag zou in beginsel meer mogelijkheden
moeten hebben om iets aan die tegenstelling te doen, doch is lange tijd art. 12-
gemeente geweest. Vorig jaar zijn de financiële perikelen met een eenmalige
uitkering van bijna 1 miljard gulden uit het Gemeentefonds opgelost. 
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Tabel 3.1 De score van de G-25 gemeenten  op de achterstandsindexa

landelijke rangorde gemeente score stedelijkheidsgraad

3  Rotterdam         1,6 1
4  Amsterdam          1,5 1
15  Almelo           1,2 3
17  Groningen          1,1 1
24  Nijmegen          1,1 2
26  Leeuwarden         1,0 2
28  Enschede          1,0 2
34  Heerlen           1,0 3
39  Arnhem           0,9 2
40  Deventer          0,9 2
50  Tilburg           0,8 1
51  Helmond           0,8 3
66  Utrecht           0,7 1
83  Maastricht         0,7 2
86  Den Bosch      0,7 2
92  Den Haag        0,6 1
101  Venlo            0,6 2
114  Schiedam          0,5 1
133  Hengelo        0,4 3
137  Eindhoven          0,4 2
143  Dordrecht          0,4 2
174  Breda            0,3 2
175  Leiden           0,3 1
210  Zwolle           0,2 2
256  Haarlem           0,1 1

De grootste 4 gemeenten zijn vetgedrukt.a

Bron: CBS (WMD'95; WBR '95) SCP-bewerking 

In tabel 3.2 zijn de achterstandsscores weergegeven voor de buurten en wijken in
Nederland en zijn de 50 postcodegebieden met de slechtste score gerangschikt.
Daaruit komt onder meer naar voren dat er niet alleen in de grote en middelgrote
steden achterstand bestaat, maar ook op andere plekken in Nederland. Opvallend is
dat de eerste drie postcodegebieden met de hoogste score geen deel uitmaken van
een grootstedelijk gebied. Deze drie gebieden zijn weliswaar in vergelijking met de
grote steden niet omvangrijk, maar zijn niettemin wel concentraties die aandacht
verdienen. Overigens is het voor het ontwikkelen van een adequaat lokaal sociaal
beleid van belang over goede en gestandaardiseerde informatie te beschikken. De
informatievoorziening over de situatie op wijk- en buurtniveau behoeft vanuit die
optiek verbetering.  
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Tabel 3.2 50 postcodegebieden naar scores op de achterstandsindex

rangorde score postcodegebied gemeente aantal huishoudens aantal inwoners
1 5,56  De Mars   Zutphen          232 822
2 5,26  Zwagerbosch     Kollumerland c.a.     195 611
3 5,12  Eexterveenschekanaal Anloo           102 326
4 4,76  Schildersbuurt-noord 's-Gravenhage       4.648 13.084
5 4,73  Oude westen     Rotterdam         3.712 8.169
6 4,67  Spangen       Rotterdam         4.844 12.301
7 4,44  Nieuw-mathenesse r  Rotterdam         1.405 4.430
8 4,41  Het Broek Arnhem          113 350
9 4,29  Transvaalkwartier-zuid 's-Gravenhage       4.070 10.401
10 4,26  Klarenbeek    Arnhem          2.889 7.029
11 4,21  Afrikaanderwijk   Rotterdam         5.847 13.599
12 4,06  Den andel      Winsum          208 555
13 3,95  De hoogte      Groningen         1.779 3.372
14 3,9  Laakkwartier-west1  's-Gravenhage       3.419 7.836
15 3,89  Wielenpolle     Leeuwarden        211 606
16 3,88  Staatsliedenbuurt  Amsterdam         6.368 11.198
17 3,86  Oude noorden2    Rotterdam         4.163 9.166
18 3,86  Hillesluis      Rotterdam         5.544 12.242
19 3,85  Bospolder      Rotterdam         3.810 8.423
20 3,83  Kreileroord     Wieringermeer       236 749
21 3,81  Nieuw-Crooswijk   Rotterdam         6.048 12.434
22 3,8  Indische buurt west Amsterdam         6.306 13.124
23 3,69  Feijenoord      Rotterdam         6.302 15.889
24 3,68  Moddergat      Dongeradeel        118 181
25 3,63  Ijplein/vogelbrt2  Amsterdam         696 1.268
26 3,61  Schieringen     Leeuwarden        2.436 4.032
27 3,56  Nieuwe westen2    Rotterdam         3.815 7.659
28 3,54  Witvoet e.o.     Almelo          1.308 3.679
29 3,49  Indische buurt oost Amsterdam         5.128 10.753
30 3,37  Sint jacobiparochie het Bildt         130 328
31 3,37  Dapperbuurt     Amsterdam         4.422 8.401
32 3,34  Rivierenbuurt    Deventer         2.174 5.097
33 3,29  Schildersbuurt-west 's-Gravenhage       4.576 11.554
34 3,26  Wierum        Dongeradeel        183 463
35 3,24  Oost-indischebuurt  Groningen         5.059 8.431
36 3,23  Huygenspark     's-Gravenhage       5.060 11.438
37 3,18  Finsterwolde     Reiderland        1.018 6.589
38 3,17  Tussendijken     Rotterdam         3.609 8.201
39 3,1  Volewijck      Amsterdam         2.363 4.222
40 3,08  'T groenewoud    Eindhoven         1.753 3.686
41 3,04  Oosterparkbuurt   Amsterdam         4.337 7.051
42 3,04  Nieuw-weerdinge 3e k Emmen           1.375 4.032
43 3,03  Sanderbout      Sittard          1.314 4.864
44 3  Heuvel        Breda           3.774 8.001
45 2,97  Schepenbuurt     Leeuwarden        713 1.459
46 2,95  Kamillehof en bakenh Arnhem          2.103 5.024
47 2,95  Nieuwe pijp     Amsterdam         6.848 12.985
48 2,95  Lekkumerend-oost   Leeuwarden        2.080 4.440
49 2,9  Delfshaven      Rotterdam         2.809 5.356
50 2,89  Oude pijp      Amsterdam         6.877 12.417

Bron: CBS (WMD'95; WBR'95) SCP-bewerking
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Resumerend kan worden vastgesteld dat de leefsituatie in de grote en een aantal
middelgrote steden nog steeds een hoge mate van kwetsbaarheid heeft. Op bijna
alle in ogenschouw genomen terreinen is de situatie in deze steden extremer dan in
andere delen van het land. Door de in vergelijking met de rest van Nederland
afwijkende en eenzijdige samenstelling van de bevolking, manifesteert die kwets-
baarheid zich in tweeërlei opzicht: er zijn kwetsbare buurten en kwetsbare groepen.
Uit de gegevens is af te leiden dat in de afgelopen tien jaar die kwetsbaarheid is
toegenomen: in tegenstelling tot de rest van Nederland heeft met name de grote
stad een steeds extremere positie gekregen. Zo zijn er aanwijzingen dat de dak- en
thuislozen zich concentreren in de grote stad, dat hun aantal de afgelopen tien jaar
hoogstwaarschijnlijk is toegenomen en dat de problemen waarmee het merendeel
van deze mensen te kampen heeft complex en ernstig zijn. Het gebruik van hard-
drugs lijkt zich enigszins te stabiliseren, hoewel het gebruik onder jongeren licht
lijkt toe te nemen. De harddrugsproblematiek lijkt niet alleen aan de gebruikerskant
te moeten worden gedefinieerd, maar ook en misschien vooral wel aan kant van de
productie en handel. Als gebruikersprobleem lijkt de alcoholverslaving (en de
gokverslaving in potentie) vele malen ernstiger. Bovendien maakt het in maat-
schappelijk opzicht permissieve klimaat ten aanzien van alcoholgebruik bestrijding
van overmatig gebruik tot een lastige opgave. 
Het meest pregnant komt de verscherping tot uiting in de groei van de met hard-
drugs gerelateerde criminaliteit en in de hoge criminaliteit onder Marokkaanse en
Antilliaanse jongeren, maar ook bijvoorbeeld in een grimmiger schoolklimaat. 

3.5 Bestuursinstrumentarium en lokaal sociaal beleid

3.5.1 Inleiding

De overtuiging is wijd verbreid dat de sociale problemen zoals hiervoor in kaart 
gebracht, vanuit een oogmerk van sociale rechtvaardigheid en sociaal fatsoen
weggewerkt moeten worden. Landelijke en lokale beleidsmakers zijn de mening
toegedaan dat een gezamenlijke inspanning nodig is om het sociale beleid zoals dat
tot nu toe is gevoerd, te intensiveren. Daarbij wordt sterk de nadruk gelegd op de
bijdrage van de lokale overheid. Daar waar de centrale overheid in algemene zin
verantwoordelijk is voor de leefsituatie van de bevolking, is de lokale overheid dat
in meer specifieke zin. Steeds vaker gaat de rijksoverheid ervan uit dat de lokale
overheid bijzondere aandacht besteedt aan de hiervoor genoemde risicogroepen;
daarmee wil niet gezegd zijn dat de centrale overheid op deze wijze van alle
verplichtingen is ontheven. De centrale overheid is verantwoordelijk voor het
algemene beleid, neemt daartoe de noodzakelijk geachte maatregelen en schept de
bestuurlijke kaders waarbinnen de lokale overheid haar specifieke en meer
bijzondere verantwoordelijkheid kan effectueren. 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de bestuurlijke
voorwaarden aanwezig zijn voor de lokale overheid om specifiek sociaal beleid te
kunnen ontwikkelen. Daartoe is voor een aantal beleidsmaatregelen beleidsnota's
op sociaal terrein geanalyseerd op aspecten als probleemaanduiding, interventie-
motief van het rijk, sturingsambities van het rijk, toerusting lokaal bestuur en
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verwachte beleidsprestaties. Doel is geweest inzicht te verwerven in de samenhang
tussen het geconstateerde sociale probleem, de gekozen oplossing, alsmede de
positie en rol van beide overheden daarin. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de
beleidsprestaties die de centrale overheid verwacht van de lokale overheid. De
onderzochte beleidsmaatregelen liggen op de terreinen van welzijn, onderwijs,
sociale activering en inschakeling van werkzoekenden, stedelijk leefmilieu,
maatschappelijke opvang en veiligheid. In bijlage B3 staat omschreven welke
beleidsdocumenten zijn geanalyseerd.  In tabel 3.3 staan de belangrijkste14

resultaten vermeld (zie pagina 126 tot en met 131).  

3.5.2 Bestuurlijke analyse 

Uit de vergelijking van genoemde beleidsmaatregelen komt een aantal zaken naar
voren.
Om te beginnen blijkt uit de omschrijving van het aan te pakken probleem de
bestuurlijke component het vaak te winnen van de maatschappelijke component.
Daarmee wil niet gezegd zijn dat het probleem inhoudelijk wordt gebagatelliseerd,
maar de nadruk wordt gelegd op het aanbrengen van bestuurlijke verbeteringen.
Daarvoor zijn twee redenen aan te geven.
De eerste is dat over de noodzaak een bepaald probleem aan te pakken voldoende
consensus in de maatschappij bestaat - bijvoorbeeld over de bestrijding van de
criminaliteit, de aanpak van de werkloosheid, de bevordering van het stedelijk
leefmilieu en dergelijke. De noodzaak het desbetreffende probleem op te lossen
behoeft geen uitgebreide argumentatie. 
De tweede reden is dat het in het lokale sociale beleid vaak gaat om problemen die
naar hun aard ernstig en hardnekkig zijn en ten behoeve waarvan al decennia lang
beleid wordt gevoerd. Het is dan ook niet vreemd dat de centrale overheid pogingen
onderneemt de beleidseffectiviteit te vergroten door bestuurlijke ingrepen. Uit de
analyse blijkt dat veel inspanningen erop gericht zijn de samenwerking op lokaal
niveau tussen gemeente en allerlei maatschappelijke instellingen te stimuleren,
mogelijke bestuurlijke knelpunten hiervoor weg te nemen (ontkokering, deregule-
ring, stroomlijnen van regelingen en instrumenten) opdat de coördinatie en afstem-
ming van beleid effectiever kan zijn. Desalniettemin zou de definitie van het
probleem meer aandacht kunnen krijgen. Het lokale beleid zou gediend zijn met
een scherpe analyse van het probleem, de oorzaken en de achtergronden en
mogelijke oplossingsrichtingen (zie ook § 3.5.4).

In de tweede plaats is gekeken naar het interventiemotief van de centrale overheid.
In de meeste gevallen wordt expliciet aangegeven dat met de ontworpen beleids-
maatregel wordt beoogd de rol van de gemeente op het desbetreffende terrein te
versterken. Dat geldt voor bijna alle onderzochte beleidssectoren: sociaal beleid,
onderwijsachterstandsbeleid, educatie en het beroepsonderwijs voor risicogroepen,
inschakeling werkzoekenden, sociale activering, maatschappelijke opvang en
veiligheid. Vindt de versterking van het lokale bestuur in deze gevallen plaats
binnen de vigerende bestuurlijke verhoudingen, dat geldt niet voor het
grotestedenbeleid: daar is veel meer sprake van vernieuwing van bestuurlijke
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verhoudingen. Dat heeft vooreerst te maken met de oorsprong van dat beleid, na-
melijk de oproep van de vier grote steden bij de kabinetsformatie van 1994 om tot
een gezamenlijke en nieuwe aanpak van de grootstedelijke problematiek te komen.
Daartoe zijn convenanten afgesloten met daarin afspraken over resultaatverplich-
tingen, over het monitoren van de ontwikkelingen en het opstellen van actie-
plannen voor de verschillende beleidsthema's. In tegenstelling tot wat geldt voor
andere beleidssectoren is hier veeleer sprake van nauwe samenwerking tussen
overheden en van partnership tussen overheid en maatschappelijke organisaties.

Het derde aspect dat in beschouwing is genomen is de verhouding tussen de stu-
ringsambitie van de centrale overheid en de vergroting van de lokale beleidsruimte
die wordt nagestreefd. 
Hier is het beeld minder helder. De centrale overheid heeft enerzijds de ambitie de
beleidsruimte en de beleidsvrijheid van de lokale overheid te vergroten - passend bij
en voortvloeiend uit het interventiemotief -, maar anderzijds formuleert zij allerlei
voorwaarden en stelt zij eisen waaraan gemeenten moeten voldoen.
De wijze waarop de verhouding tussen de sturingsambities van de centrale overheid
en de uitbreiding van de lokale beleidsruimte is geregeld, verschilt per beleids-
terrrein. De meest vergaande sturingsambities blijken uit de Wet inschakeling
werkzoekenden (WIW) waarin een reeks aan verplichtingen wordt genoemd en
waarbij de verstrekking van rijkssubsidie afhankelijk wordt gemaakt van het vol-
doen aan de gestelde verplichtingen. Ook is expliciet geregeld dat er ministerieel
toezicht zal bestaan op de uitvoering van de wet.
De invulling van de beleidsverantwoordelijkheid van de nationale overheid in het
kader van stedelijke vernieuwing heeft een overeenkomstig stramien: ook hier gaat
het om versterking van de rol van de gemeente en het vergroten van de beleids-
ruimte door bundeling van financieringsstromen, maar tegelijk is het de centrale
overheid zelf die wijken selecteert die voor rijkssubsidie in aanmerking komen.
Dergelijke voorwaarden staan op gespannen voet met het streven de autonomie van
de gemeente te vergroten. Zij vloeien eerder voort uit het denken over het lokale
bestuur in termen van het korte tijd populair geweest zijnde principal agent model,
waarin de centrale overheid bepaalt wat de lokale overheid geacht wordt te doen.
De minst vergaande sturingsambities staan in het Landelijk beleidskader lokaal
sociaal beleid 'Sturen op doelen, faciliteren op instrumenten'. Dat beleidskader
bevat nauwelijks interventie-instrumenten, omdat het conform de Welzijnswet
uitgaat van de premisse dat het initiatief bij de gemeenten ligt en het rijk
ondersteunt waar dat nodig is.  Het veiligheidsbeleid zit dicht tegen deze laatste15

formule aan, omdat ook hier het initiatief en de activiteiten primair op lokaal dan
wel regionaal niveau liggen. Hier formuleert het rijk de ambitie de ontkokering op
landelijk niveau te bestrijden en de afstemming op lokaal niveau te bevorderen.
Tussen deze twee modaliteiten liggen de overige maatregelen waarbij sprake is van
een menging van lokale beleidsvrijheid en nationale interventies. Het landelijk
beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid oogt het meest evenwichtig
op dit punt. Apart hiervan staat het grotestedenbeleid waarbij sprake is van een
gezamenlijke bestuurlijke inspanning en een groot beroep wordt gedaan op de
participatie van maatschappelijke organisaties en groepen. 
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beleidssector probleemaanduiding motief rijk

A landelijk bestuurlijk: - onvolkomenhede
beleidskader gemeenten niet in n Welzijnswet
lokaal sociaal staat tot adequaat 1994 verhelpen
beleid sociaal beleid - gemeenten

wensen
ondersteuning
door rijk

B landelijk maatschappelijk: - versterking lokaal
beleidskader bestrijding van onderwijsbeleid
gemeentelijk achterstand en - meer
onderwijs uitval in het verantwoorde-
achterstands- onderwijs; opheffen lijkheid op lokaal
beleid; lokaal van negatieve niveau
onderwijsbeleid effecten van - maatwerk

sociale,
economische en
culturele
omstandigheden op
leer- en
ontwikkelings-
mogelijkheden
bestuurlijk:
bevorderen
samenhang en
samenwerking op
lokaal niveau

C onderwijshuisvest bestuurlijk: - versterking rol
ing verbetering gemeente

doelmatigheid; - maatwerk
deregulering

D Wet educatie en maatschappelijk:
beroepsonderwijs bevordering

werkgelegenheid
dan wel preventie
van werkloosheid
bestuurlijk: verbetering
aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt en hulpver-
lening; introductie
landelijk kwalificatie
structuur

- aandacht dan wel zorg
voor risicogroepen

- stroomlijnen
voorzieningenstelstel

- toegankelijkheid van
voorzieningen
waarborgen
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sturingsambitie en uitrusting gemeente verwachte beleidsprestatie van
lokale beleidsruimte gemeente

van onderop: indirect - geven van informatie - adequate sociale infrastructuur
- voorbeeldwerking (best t.b.v. opvang, ontmoeting,

practices) ontspanning en ontplooiing
- sociaal structuurplan - verbetering leefsituatie

risicogroepen

- landelijk beleidskader is - overdracht middelen - realisering streefcijfers m.b.t.:
richting gevend voor lokale - bundeling NT2 * voor- en vroegschoolse
overheid - opstellen plan educatie

- lokale doelstellingen in onderwijsachterstand * beheersing Nederlandse taal
meetbare termen - gemeenten en scholen * minder verwijzen

- samenhangende aanpak beslissen samen over naar speciale voorzieningen
- zorgplicht gemeente inzet middelen * minder schooluitval

* evenredige deelname aan
onderwijs

- zorgplicht gemeente - opstellen verordening - integraal huisvestingsbeleid
huisvesting p.o. en v.o. 

- overleg gemeenten en
scholen, gericht op
overeenstemming

- overdracht middelen
(1,7 miljard)

- bestedingsvrijheid is
beperkt

- decentrale aansturing geen - integrale aanpak t.b.v.
- afstemming en samen- doelgroepen

werking met jeugdzorg, - gemeenten sluiten contracten
opvang, scholen, voor het aanbesteden van
arbeidsbureaus, onderwijs voor de doelgroep
welzijnsinstellingen

- instellling ca. 50 ROC's
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E Wet inschakeling
werkzoekenden
(WIW)

maatschappelijk:
activering langdurig
werklozen, werkloze
jongeren en uitkerings-
gerechtigden
bestuurlijk: stroomlijning
van regelingen en
instrumenten;
bewerkstelligen van
integratie van beleid

- versterking rol gemeente
- meer maatwerk
- afstemming beleid,

instrumenten en financiering
door instellen één
aanspreekpunt

- vergroting lokaal politiek
draagvlak voor de uitvoering

- realiseren nieuwe
toezichtsverhouding rijk-
gemeente

F grotestedenbeleid maatschappelijk: oplossen - versterking economische,
problematiek van: fysieke en sociale structuur van
- werk en economie de stad
- jeugd en veiligheid - vernieuwing bestuurlijke
- zorg en opvang verhouding
- leefbaarheid NB Initiatief komt van G4
- onderwijs
bestuurlijk: streven naar
ontkokering, deregulering
t.b.v. meer samenhang en
integraal beleid

G Nota stedelijke maatschappelijk: - herijking Belstato
vernieuwing tegengaan aantasting - verkleining fysieke en mentale

leefmilieu afstand rijk-steden
bestuurlijk: vaststellen - lokaal bestuur geschikt voor
realiteitsgehalte kosten- voeren integraal beleid
ramingen en daarvan - gemeente vooral regisseur
afgeleide rijksbedragen
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- zorgplicht gemeente - bundeling bestaande - integratie van beleid
- verplichting opstellen van geldstromen tot - verbetering arbeidspositie

verordening incentive beleid gemeentelijk werkfonds doelgroep
- verplichting tot samenwerking met - geen vormvoorschriften - maatwerk

Arbeidsvoorziening voor de voor uitvoeringsor- - inzicht bieden in rechtmatigheid
uitvoering ganisatie van de uitgaven en in de

- verplichting tot aanbieden WIW- - voorlichting en uitstroom
traject aan werkloze werkzoekende informatie
< 23 jaar

- verstrekken rijkssubsidie
verbonden aan duur van de
dienstbetrekking van 32 uur

- ministerieel toezicht op uitvoering
- verplichting tot opstellen

beleidsplan en beleidsverslag

- partnership in de vorm van - diverse financierings- - per beleidsthema gelden
convenanten tussen rijk en grote bronnen (Melkert I; concrete afspraken over te
steden inkoopmodel ARBO; behalen resultaten, hiervoor

- per beleidsthema verplichting tot jeugdcriminaliteit, mogelijk gekwantificeerd
opstellen actieplan leefbaarbeid en - afspraken over te nemen

- goedkeuring project voorstellen veiligheid) maatregelen
door rijk - in beperkte mate extra - actieve bijdrage aan monitoring

middelen beschikbaar

- minder sturend, meer voorwaarden- - meer beleidsruimte - creatieve invulling eigen
scheppend door bundeling beleidsruimte

- rijk selecteert wijken voor financiële middelen - stimuleren private financiering;
toekenning rijksbijdrage publieke investeringen

- breed scala aan volkshuisvestings- genereren veelvoud aan
regelingen particuliere investeringen

- rijk in grootste financiën - effectieve regisseur van op de
vraag toegespitst
woningaanbod
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H maatschappelijke - verbetering beleidssysteem
opvang - versterking regiefunctie

maatschappelijk:
verbetering leefsituatie
kwetsbare groepen
bestuurlijk: bevorderen
samenhang en samen-
werking tussen instellingen

gemeente
- gemeente in staat tot de

noodzakelijk geachte integrale
aanpak

verslavingszorg - idem als boven
allochtonen - verbeteren kwaliteit van de

maatschappelijk:
allochtone verslaafden zijn
in de groep verslaafden
oververtegenwoordigd
bestuurlijk: onduidelijke
verdeling van verantwoor-
delijkheden. Verslavings-
zorg aan allochtonen is 'te
wit' en ondeskundig

opvang

I veiligheidsbeleid - verbeteren slagvaardigheid enmaatschappelijk:
toenemende onveiligheid of
gevoel van onveiligheid
bestuurlijk: grote spreiding
ver-antwoordelijkheden
leidt tot coördinatie-
problemen;
gemeenten kennen aantal
bestuurlijke knelpunten;
veiligheid krijgt structureel
te weinig aandacht

effectiviteit van het beleid
- verbeteren consistentie van

beleid en samenwerking tusen
partners

- versterken rol van gemeente
als regisseur en als vormgever
van een integrale aanpak
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H maatschappelijke - verbetering beleidssysteem
opvang - versterking regiefunctie

maatschappelijk:
verbetering leefsituatie
kwetsbare groepen
bestuurlijk: bevorderen
samenhang en samen-
werking tussen instellingen

gemeente
- gemeente in staat tot de

noodzakelijk geachte integrale
aanpak

verslavingszorg - idem als boven
allochtonen - verbeteren kwaliteit van de

maatschappelijk:
allochtone verslaafden zijn
in de groep verslaafden
oververtegenwoordigd
bestuurlijk: onduidelijke
verdeling van verantwoor-
delijkheden. Verslavings-
zorg aan allochtonen is 'te
wit' en ondeskundig

opvang

I veiligheidsbeleid - verbeteren slagvaardigheid enmaatschappelijk:
toenemende onveiligheid of
gevoel van onveiligheid
bestuurlijk: grote spreiding
ver-antwoordelijkheden
leidt tot coördinatie-
problemen;
gemeenten kennen aantal
bestuurlijke knelpunten;
veiligheid krijgt structureel
te weinig aandacht

effectiviteit van het beleid
- verbeteren consistentie van

beleid en samenwerking tusen
partners

- versterken rol van gemeente
als regisseur en als vormgever
van een integrale aanpak
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Kortom, de sturingsambities van de centrale overheid kennen een grote variëteit en
zijn niet altijd consistent. Waarschijnlijk is deze uitkomst terug te voeren op de
verschillen in beleidscultuur tussen departementen, waarbij het ene departement in
een meer centralistische traditie staat dan het andere departement. 

Het vierde element in de bestuurlijke analyse betreft het instrumentarium waarmee
de gemeente is toegerust om het veronderstelde beleid te ontwikkelen. De
geconstateerde variëteit in sturingsambities wordt ook hier aangetroffen. Aan de
ene kant beperkt het rijk zich tot informatieverschaffing en -uitwisseling, het geven
van voorlichting, stimulering van voorbeeldprojecten, het instellen van een
landelijk steunpunt, het geven van handreikingen voor de beleidsvoering en het
opstellen van een handleiding; aan de andere kant legt het gemeenten
verplichtingen op, bundelt het bestaande financieringsstromen en draagt het één
budget over. Daarnaast stelt het rijk eisen ten aanzien van het beleidsproces, zoals
verplichte samenwerking met scholen, met Arbeidsvoorziening en dergelijke. Soms
worden extra gelden ter beschikking gesteld. 
Bedacht moet wel worden dat deze toerusting van gemeenten met middelen en
instrumenten een aanvulling is op het reguliere instrumentarium dat gemeenten ter
beschikking staat. Het staat gemeenten vrij om te beslissen voor een bepaald
beleidsterrein middelen te voteren. Daaraan wordt in dit bestek geen aandacht
besteed.

Ten slotte is in de bestuurlijke analyse nagegaan welke verwachtingen de centrale
overheid heeft geformuleerd ten aanzien van de beleidsprestaties van de lokale
overheid. Wat verwacht de centrale overheid aan uitkomsten van het lokale beleid?
Het zal niet verbazen dat ook hier een grote variëteit valt te zien, zowel in omvang
als in inhoud. Waar het ene ministerie tevreden is met een eigen, creatieve
invulling van de lokale beleidsruimte, ongeacht de inhoud, wenst een ander
ministerie concrete afspraken te maken over de te behalen resultaten, liefst zo veel
mogelijk gekwantificeerd. Is het ene ministerie tevreden wanneer inzicht wordt
geboden in de problematiek en de kosten die zijn verbonden aan de oplossing, een
ander ministerie verwacht een adequaat beargumenteerde beleidsvisie en een
integrale aanpak. Men aarzelt ook niet om bijvoorbeeld te verwachten dat de
geplande publieke investeringen in de grote stad een veelvoud aan private
investeringen zullen genereren.
Voor twee terreinen zijn de verwachtingen zo operationaal geformuleerd, dat
nagegaan kan worden in hoeverre deze gehaald zijn: het gemeentelijk
onderwijsachterstandsbeleid en het grotestedenbeleid. Voor de overige sectoren
worden de beleidsprestaties in meer diffuse termen geformuleerd; op een ander
terrein - beleidskader lokaal sociaal beleid - wordt veel open gelaten om
betrokkenen ruimte te laten zelf invulling te geven aan het verdere proces.
Ook hier bestaan per beleidssector nogal uiteenlopende verwachtingen ten aanzien
van de lokale beleidsuitkomsten. 
 
Resumerend komt uit deze eerste verkenning een gedifferentieerd beeld naar voren
van de verhouding tussen centrale en lokale overheid. De mate waarin de centrale
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overheid op lokaal niveau wil interveniëren verschilt; de mate waarin de lokale
beleidsruimte nader wordt ingevuld en de mate waarin de gemeenten worden
toegerust om invulling te geven aan het beleid variëren evenzeer. 
In de volgende paragraaf zal op deze centrale bevinding nader worden ingegaan.  
  
3.5.3 Samenhang in bestuur   

Tot nu toe zijn de beleidsmaatregelen beoordeeld op de afzonderlijke bestuurlijke
elementen. Van belang is ook de samenhang tussen de elementen: is het
interventiemotief in evenwicht met de sturingsambitie en de toerusting van het
lokale bestuur? Welke beleidsprestaties mogen redelijkerwijs van de gemeente
worden verwacht? Zijn de gemeenten adequaat toegerust om de regiefunctie te
kunnen vervullen? 

Het in de jaren zeventig op gang gekomen decentralisatieproces beoogt tot
herschikking van verantwoordelijkheden tussen centrale en lokale overheid te
komen. Daartoe worden aan de lokale overheid taken, bevoegdheden en middelen
overgedragen om hen in staat te stellen een beleid te voeren dat is afgestemd op de
lokale situatie. Lokale overheden hebben een specifieke verantwoordelijkheid voor
de leefsituatie in hun gebied. Zij worden onder meer geacht hun beleid te richten op
bepaalde risicogroepen, maatwerk te leveren, en doelmatiger en doeltreffender te
opereren dan de centrale overheid in die gevallen zou kunnen. 
Eén van de modernere uitwerkingen van dit decentralisatiebeleid is de regiefunctie
van het lokale bestuur. Hupe en Klijn hebben de regiefunctie uitgewerkt voor het
lokale preventieve jeugdbeleid en die uitwerking biedt een handvat om de hier
geselecteerde beleidsmaatregelen te analyseren. Zij onderscheiden vijf uitgangs-
punten voor bestuurlijk handelen, de vijf S-en van lokale regie: stimuleren,
situeren, steun creëren, structureren en sturen. Ieder uitgangspunt wordt door hen
verder uitgewerkt in suggesties voor lokaal bestuurlijk handelen (Hupe en Klijn
1997). Wat hier buiten beeld moet blijven, is de vraag op welke wijze de lokale
overheid zelf haar regierol vervult of denkt te vervullen. Hier is alleen nagegaan of
de centrale overheid voldoende voorwaarden schept voor de lokale overheid om als
regisseur op te treden. 

Het duidelijkste wordt de tegenstrijdigheid tussen de bestuurlijke doelstellingen en
de feitelijke bestuurlijke vormgeving zichtbaar in de WIW, waar de versterking van
de rol van de gemeente vergezeld gaat met nogal wat voorwaarden die het rijk aan
de gemeentelijke beleidsontwikkeling stelt en verplichtingen die het oplegt.
Eenzelfde figuur komt voor in de Nota stedelijke vernieuwing waarin het rijk
minder sturend en meer voorwaardenschappend zegt te willen zijn, maar voor het
toekennen van rijksgelden zelf de selectie van de wijken doet. 
In het beleidskader lokaal sociaal beleid worden ambitieuze doelstellingen neerge-
legd, maar vindt de bestuurlijke uitwerking plaats binnen het kader van de Wel-
zijnswet. Daarmee krijgt dat kader veeleer het karakter van een intentieverklaring.
Qua instrumentering ligt de nadruk op het ondersteunen van het lokale beleids-
proces en het stimuleren van de ontwikkeling van een sociale structuurschets.
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Het landelijk beleidskader onderwijsachterstandsbeleid oogt evenwichtig en bevat
een adequate menging van centrale en decentrale elementen. De centrale overheid
expliciteert welke doelstellingen zij wil bereiken, draagt bevoegdheden en middelen
over en geeft in kwantitatieve termen aan welke prestaties zij van het lokale bestuur
verwacht. Die verwachte beleidsprestaties zijn niet onrealistisch.
De regeling voor de verslavingszorg voor allochtonen is bescheiden en pretendeert
niet meer te bieden dan wat feitelijk wordt toegezegd. De regelingen voor de maat-
schappelijke opvang tonen eenzelfde type bescheidenheid. De beoogde risicogroep
is ook redelijk goed af te bakenen.
Het grotestedenbeleid neemt wederom een uitzonderingspositie in, omdat het hier
om een nieuwe bestuurlijke figuur gaat, met onder meer de visitatiecommissie als
evaluator. Dat is een tamelijk robuust instrument, omdat iedere stad zich publieke-
lijk de maat laat nemen ten behoeve van een algemeen leereffect.

Er zijn voorts discrepanties tussen de bestuurlijke doelstellingen en de feitelijke
bestuurlijke en financiële toerusting van gemeenten. Het beleidskader lokaal sociaal
beleid is in dat opzicht het meest vrijblijvend; de beide onderwijsregelingen stellen
gemeenten in staat, met name door de overdracht en bundeling van de financiële
middelen, een eigen beleid te voeren. Kanttekening hierbij is dat er door het rijk
nadere voorschriften zijn opgesteld waaraan de gemeente moet voldoen. In het
geval van de onderwijshuisvesting is de bestedingsvrijheid beperkt, omdat veel geld
vastzit in gebouwen. Pas op termijn zal de beleidsvrijheid groter worden. 
De WIW verschaft de gemeente door een bundeling van geldstromen en het afzien
van vormvoorschriften de nodige beleidsvrijheid, maar stelt daarentegen wel
inhoudelijke eisen met betrekking tot het gemeentelijke beleid. Die eisen moeten
ervoor zorgen dat dat lokale beleid ook daadwerkelijk is toegesneden op verbetering
van de positie van werkzoekenden. Ook in de Nota stedelijke vernieuwing is sprake
van een bundeling van geldstromen, doch ook hier bepaalt de centrale overheid
waar het geld naartoe gaat. Bedacht moet evenwel worden dat het rijk ook de
grootste financier is.

Resumerend oogt de oogst divers en in enkele gevallen is de samenhang in de
beleidsstructuur ver te zoeken. De centrale overheid beoogt de regiefunctie van het
lokale bestuur te versterken door geldstromen te bundelen, knelpunten in het
bestuurlijke proces weg te nemen en voorwaarden te scheppen voor een optimaal
lokaal beleidsproces. Dit streven wordt per beleidsterrein verschillend uitgewerkt.
Zo is het landelijk beleidskader lokaal sociaal beleid vooral gericht op de onder-
steuning en stimulering van het lokale beleidsproces, terwijl bijvoorbeeld het
onderwijsvoorrangsbeleid erop gericht is de inhoud van de lokale sturing te
beïnvloeden. In dat laatste geval wil de centrale overheid 'meeregisseren'. In het
ene geval formuleert de centrale overheid lokale doelstellingen in meetbare termen
die de gemeente geacht wordt te realiseren; in een ander geval schrijft de centrale
overheid slechts op dat een bepaalde taak tot de zorgplicht van de gemeente
behoort.  
De beleidsmaatregelen verschillen per beleidssector derhalve naar de mate waarin
de centrale overheid de gemeenten daadwerkelijk ruimte geeft en toerust voor de
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lokale regiefunctie. Vanuit een oogpunt van samenhang in de lokale beleidsvoering
kan dat hinderlijk zijn, omdat op het ene beleidsterrein het instrumentarium wel
aanwezig is en op het andere terrein niet of veel minder. Daarnaast maakt het
nogal verschil of de lokale overheid over voldoende beleidsruimte beschikt om
zelfstandig beleid te voeren of de beleidsdoelstelling krijgt voorgeschreven. Een
boven de beleidssectoren uitstijgend lokaal sociaal beleid is moeilijker te realiseren
wanneer er wel sprake is van voldoende beleidsruimte, maar niet van een adequaat
bestuursinstrumentarium. Een regisseur moet macht hebben om zijn spelers te
instrueren en te sturen, en gezag uitstralen om succes te hebben. 

3.5.4 Samenhang tussen bestuur en beleid

Behalve de samenhang in bestuur is de relatie tussen bestuur en beleid van belang:
in hoeverre zijn de gemeenten qua instrumentarium voldoende toegerust om de
geconstateerde problemen aan te pakken? In hoeverre grijpen de ontworpen - en
hier geanalyseerde - maatregelen aan bij de geconstateerde sociale problematiek en
kenmerken van de onderscheiden risicogroepen? 
Een gemeenschappelijk element dat in veel beleidsmaatregelen is opgenomen, is
het streven van de centrale overheid het lokale bestuur zodanig toe te rusten dat het
in staat is de lokale sociale problematiek doeltreffend en doelmatig aan te pakken. 
In de formulering van het interventiemotief van de centrale overheid klinken hoge
verwachtingen door ten aanzien van de rol van het lokale bestuur. Gesproken wordt
van meer maatwerk, betere afstemming tussen betrokken organisaties, vergroting
van het politieke draagvlak voor het beleid, integraal beleid, verkleining van de
afstand tussen centrale en lokale overheid, verbetering van de kwaliteit van de
dienstverlening, van de slagvaardigheid en de effectiviteit van het beleid, enz.
Gezien de ernst en de hardnekkigheid van de sociale problematiek waar het hier
om gaat, zou enige bescheidenheid ten aanzien van de rol van de gemeente in dit
beleidsproces meer op haar plaats zijn.
 
De probleemaanduidingen zijn in zeer algemene termen gesteld en vaak niet toege-
spitst op de achtergronden en oorzaken van de maatschappelijke problematiek.
Daar waar dat wel het geval is, zijn beleidssytematiek en in te zetten bestuursin-
strumenten ook meer toegesneden op het probleem. In het beleidskader gemeente-
lijk onderwijsachterstandsbeleid, de WIW, het grotestedenbeleid en het veilig-
heidsbeleid lijkt de gekozen aanpak voldoende toegesneden om de risicogroepen te
bereiken. In de beleidssystematiek bevinden zich voldoende elementen waarmee
bijvoorbeeld het schoolverzuim kan worden bestreden. Bij de andere regelingen
bestaat daarover onzekerheid. Zo zijn de gelden voor de onderwijshuisvesting wel
naar de gemeenten overgeheveld, maar de bestedingsvrijheid wordt op termijn pas
groter: het grootste gedeelte van dit bedrag ligt vast in langlopende verplichtingen.
De beleidsvrijheid, onder meer over het gebruik van bijvoorbeeld schoolgebouwen,
is wel toegenomen. 
In de voorgaande paragrafen is een aantal risicofactoren en risicogroepen onder-
scheiden, waarbij de veronderstelling is geformuleerd dat de overheid daarop enige
invloed kan uitoefenen.
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Wat betreft opleiding en onderwijs gaat het om de aanpak van schoolverzuim en
voortijdig schoolverlaten. Dat vergt niet een aanpak die alleen gericht is op
maatregelen binnen de school, zoals onderwijsachterstandsbeleid en de bestrijding
van het verzuim. Die aanpak zal ook andere aspecten moeten omvatten, zoals het
concept van 'de brede school' en het organiseren van ondersteuning van ouders bij
de opvoeding van hun kinderen. Voorts zal de aanpak maatregelen moeten bevatten
die gericht zijn op preventie van ontsporing, corrigerend optreden bij daadwerke-
lijke ontsporing, i.c. crimineel gedrag, het stimuleren van de combinatie van leren
en werken, en dergelijke. Dat vergt een integrale aanpak en samenwerking tussen
overheden, scholen, politie, welzijnsinstellingen en bedrijfsleven. Voor een
dergelijke aanpak lijken de bestuurlijke en beleidsmatige voorwaarden nog niet
optimaal.

Wat betreft arbeid gaat het vooral om de groep langdurig werklozen, die qua
omvang lange tijd op hetzelfde niveau is gebleven - sinds kort evenwel kleiner
wordt -, maar die vooral qua samenstelling is veranderd: opleiding en etniciteit zijn
in dit verband belangrijke factoren. Het aandeel hoog opgeleiden is toegenomen.
Via intensieve begeleiding wordt de groep langdurig werklozen geactiveerd en
voorbereid op deelname aan de arbeidsmarkt. Dit beleid lijkt voldoende uitgewerkt
en de overheden zijn bestuurlijk adequaat toegerust. Afgewacht moet evenwel
worden in hoeverre het ook vruchten afwerpt en daadwerkelijk leidt tot
vermindering van het aantal werkzoekenden.

Voor de derde risicogroep, de gezinnen in achterstandssituaties, bestaat geen
integrale aanpak, maar zijn wel verschillende regelingen van toepassing. In zoverre
het om een inkomensprobleem gaat, is het primair een generieke verantwoordelijk-
heid van de centrale overheid en is de afstemming op de individuele leefsituatie een
aangelegenheid van het lokale bestuur. Veel gemeenten nemen op eigen initiatief
maatregelen om de financiële situatie van deze groep te verlichten via het lokale
armoedebeleid. Maar vaak geven andere aspecten van de leefsituatie van deze
groep ook aanleiding tot zorgen, zoals het niet volledig deelnemen aan de maat-
schappij, opvoedings- en leerproblemen van de kinderen, gezondheidsperikelen, en
dergelijke. Voor gezinnen met kinderen die langdurig van een laag inkomen
moeten leven, zou een extra beleidsmatige inspanning op haar plaats zijn, die
gericht is op bestrijding van deze meervoudige problematiek.

De positie van de groep ouderen en gehandicapten met een laag inkomen en een
grote zorgvraag staat al enige tijd op de politieke agenda. Er zijn al de nodige
maatregelen genomen in de sfeer van het inkomen, wonen en zorg - bijvoorbeeld de
invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten, de aanpassing van de
individuele huursubsidie en diverse fiscale maatregelen - die tot verbetering van de
leefsituatie van deze groep hebben geleid. Niettemin blijft er een bepaalde groep
bestaan die kennelijk nog niet wordt bereikt. Hoewel het voor de hand ligt te wijzen
op het feit, dat een voorziening als de thuiszorg geen gelijke tred heeft gehouden
met de toename van het aantal kwetsbare ouderen, blijft het gissen naar de
oorzaken hiervan.
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De groep dak- en thuislozen ten slotte is heterogeen samengesteld, hetgeen een
adequate aanpak bemoeilijkt. Het lijkt raadzaam de beleidsmatige inspanningen te
differentiëren door rekening te houden met twee aspecten van hun leefsituatie: de
verblijfssituatie en de individuele problematiek. Degene die permanent op straat
verblijft, behoeft meer intensieve aandacht van hulpverlening en politie dan de
thuisloze die van instelling naar instelling zwerft. Degene die vooral een
gezondheids- of psychiatrisch probleem heeft, behoeft een andere bejegening dan
degene die vooral sociaal-economisch gedepriveerd is. Op basis van dit onderscheid
zouden gerichte trajecten op lokaal niveau kunnen worden ontwikkeld. 
Resumerend is de indruk dat de centrale overheid nog het nodige kan verbeteren
aan de voorwaarden voor een effectief lokaal sociaal beleid, waarbij het er vooral
om gaat door middel van het aanbrengen van beleidsmatige samenhang een
integrale aanpak op lokaal niveau te bevorderen. 
In de volgende paragraaf zullen enige suggesties daarvoor worden geformuleerd.
 
3.6 Conclusie 

Het beschouwen van de maatschappelijke problematiek vanuit het gezichtspunt van
de beschikbaarheid en/of toegankelijkheid van hulpbronnen als opleiding, arbeid,
inkomen en zelfredzaamheid leidt tot de identificatie van bevolkingscategorieën die
een grote kans hebben op het niet adequaat sociaal functioneren. Die kans is groter
naarmate men er minder gebruik van maakt: lage opleiding, geen werk, een laag
inkomen en een beperkte zelfredzaamheid leveren in samenhang sociale risico's op.
Meervoudige problematiek vergt langdurig, intensief en samenhangend beleid.
De noodzaak van sociaal beleid staat hoog op de politieke agenda; het thema heeft
bij de laatste Tweede-Kamerverkiezingen prominent aandacht gekregen. De reden
daarvoor is het feit dat nog steeds een aantal groepen in de samenleving
onvoldoende profiteren van de economische voorspoed van de afgelopen jaren. De
constatering dat de sociale problematiek - die op zichzelf niet nieuw is, maar qua
aard en omvang wel is veranderd - hardnekkig is en ondanks vele inspanningen
zich lastig laat beheersen, brengt politici ertoe zich te bezinnen op de effectiviteit
en doelmatigheid van het ontwikkelde beleid en de daartoe behorende bestuurs-
instrumenten. 
Daarbij wordt van de lokale overheid in bestuurlijk en beleidsmatig opzicht een
belangrijke bijdrage verwacht. Bestuurlijk wordt de rol van de lokale overheid
vooral gedefinieerd als die van regisseur; beleidsmatig wordt van de lokale
overheid een inhoudelijk adequate aanpak verwacht. Bestuur en beleid staan niet
los van elkaar, integendeel: de regiefunctie beoogt de lokale overheid in staat te
stellen relevante maatschappelijke organisaties te mobiliseren en te committeren
aan een aanpak waarmee die problematiek kan worden opgelost. Om succes te
boeken is het noodzakelijk medewerking van relevante partijen te organiseren en
hun bijdrage zo te sturen dat daarmee (een deel van) de oplossing van dat probleem
naderbij komt. De noodzaak van het betrekken van relevante partijen bij het
genereren van oplossingen vloeit ook voort uit de hiervoor gesignaleerde samen-
hang in problematiek. De samenhang vergt van beleidsactoren ook een integrale
reactie en wil die effectief zijn, dan is betrokkenheid van andere overheden, sociale
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partners, bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, uitvoeringsorganisaties en
burgers van groot belang. Wie precies in welke rol bij welke aanpak wordt inge-
schakeld, is afhankelijk van het gedefinieerde probleem. Met dergelijke samenwer-
kingsverbanden is de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het sociale-vernieu-
wingsbeleid en het grotestedenbeleid. 

Een effectieve invulling van de regiefunctie op lokaal niveau is alleen mogelijk
indien op de verschillende sectorale beleidsvelden de bestuurlijke verhoudingen
tussen centrale overheid en de gemeenten op min of meer overeenkomstige wijze
worden geregeld. Daarnaast dient voor de uitvoerende diensten en instellingen
voldoende ruimte te worden gelaten om samen met gemeenten een op de lokale
sociale problematiek toegesneden beleid te ontwikkelen en de beschikbare
financiële middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden.

De overheid is voor zijn beleid in toenemende mate afhankelijk van de bereidheid
en medewerking van de doelgroepen zelf en de sociale omgeving. Het belang ervan
mag niet worden onderschat. Uit onderzoek van het SCP onder bewoners van
achterstandswijken is bijvoorbeeld gebleken dat zij vaak positiever over het woon-
en leefklimaat van hun buurt oordelen dan lokale beleidsmakers. Ook in vergelij-
king met de objectieve schets van de lokale problematiek steekt die positieve
opstelling af. Hoewel hier waarschijnlijk gesproken kan worden van cognitieve-
dissonantiereductie, is dit wel een signaal voor beleidsmakers omzichtig met het
aanwijzen van achterstandsbuurten om te gaan. Het risico van stigmatisering kan
een belemmering zijn voor het ontstaan van een draagvlak onder de bewoners voor
de gemeentelijke beleidsinterventies en daarmee negatief uitwerken op de effecti-
viteit van het beleid. Afstemming van de gekozen aanpak op enerzijds de op te
lossen problematiek en anderzijds op de wensen en behoeften van bewoners vergt
prudente stuurmanskunst, noodzakelijk voor het creëren van draagvlak en het
boeken van resultaat (Van der Pennen et al. 1998: 160-167).   

Maatschappelijk draagvlak voor beleid wordt een steeds belangrijkere factor voor
het succes ervan. Eén van de manieren om dat te bereiken is met relevante maat-
schappelijke partijen afspraken te maken over inzet en uitkomst van het beleid.
Convenanten tussen overheden, publiek-private samenwerking, partnership, inter-
actief bestuur zijn termen die op dit fenomeen duiden.
De voorstellen van de Commissie onderzoek lokale sociale infrastructuur  die16

voortvloeien uit de nota Beleidskader lokaal sociaal beleid passen in dit perspectief.
Deze zijn gebaseerd op de premisse dat een bepaalde problematiek het beste kan
worden aangepakt wanneer de meest betrokken partners zich bestuurlijk, financieel
en maatschappelijk committeren aan de gekozen oplossing. Daarbij wordt niet
alleen gekeken naar de inhoud van de plannen, maar wordt ook afgerekend op
resultaten. Plannen die als goed zijn beoordeeld, komen in aanmerking voor bekos-
tiging waarbij een zo hoog mogelijk rendement wordt nagestreefd. 
Naast deze plan- en bekostigingssystematiek zijn sociale-integratietrajecten waarin
de achterstand van het individu centraal staat, kenmerkend voor de aanbevolen
aanpak. Deze trajecten zijn primair gericht op de onderscheiden risicogroepen,
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De gegevens uit deze paragraaf zijn afkomstig uit het Sociaal en Cultureel Rapport 1996, de1

Rapportage minderheden 1997 en de Sociale en Culturele Verkenningen 1997.
Met startkwalificatie wordt bedoeld: niveau van beginnend beroepsbeoefenaar, hetgeen overeenkomt2

met het niveau primair leerlingenwezen/kort middelbaar beroepsonderwijs, twee voltooide mbo-
leerjaren of een havo- of vwo-diploma (Rapportage jeugd 1997: 54, SCP-Cahier 148). 
Het initiatief van het Johan de Wittcollege in de Haagse Schilderswijk om het schoolgebouw gedurende3

de hele schooldag gesloten te houden om zo leerlingen niet bloot te stellen aan de verleidingen van het
grootstedelijk leven, krijgt veel publiciteit vanwege de resultaten die ermee worden geboekt. Het
slaagpercentage van de eindexamenkandidaten is hoog (93% in 1997) en het 'straatverbod' helpt de
school met het voorkomen van vandalisme en criminaliteit. 
De cijfers voor deze paragraaf zijn ontleend aan hoofdstuk 4 van het Sociaal en Cultureel Rapport4

1996 (SCP 1996: 73-148) en aan het hoofdstuk van Paul de Beer 'Langdurig zonder werk' in Schuyt
(1997b: 23-45).
De gegevens uit deze paragraaf zijn afkomstig uit het SCR 1996, de beide jaarrapporten over Arm5

Nederland 1996 en 1997 en de Armoedemonitor 1997 (SCP/CBS 1997).

waarbij is nagegaan wat er nodig is om die te bereiken en hun positie te verbeteren.
Het derde element in de aanbevolen aanpak is een concentratie op zogenoemde
speerpuntwijken; daarmee wordt aangesloten bij al bestaande initiatieven bij
gemeenten waarbij problemen die geografisch geconcentreerd zijn, resultaatgericht
worden aangepakt.
In dit verband is het van belang dat de informatievoorziening over de ontwikke-
lingen op wijkniveau wordt verbeterd, zodat in de tijd kan worden gevolgd welke
resultaten worden behaald. Ten behoeve van vergelijking van deze ontwikkelingen
is standaardisatie van de registratie gewenst.   
Wil een dergelijke aanpak op lokaal niveau vruchten afwerpen, dan is naar het oor-
deel van de commissie een bundeling van departementale geldstromen een voor-
waarde voor succesvol lokaal beleid; dit spoort met de resultaten van de beleidsana-
lyse die hiervoor is verricht. Aangetekend moet worden dat het van belang is niet
alleen de geldstromen van de verschillende departementen te bundelen, maar ook
het daaraan ten grondslag liggende beleid op elkaar af te stemmen, eventuele
knelpunten in regelgeving op te heffen en gemeenten te ondersteunen bij de
uitvoering van de plannen.

Terwijl de centrale overheid de voorwaarden schept en beleidsruimte creëert voor
de lokale overheid om in de verschillende beleidssectoren effectief te kunnen ope-
reren ten behoeve van risicogroepen, dienen ten aanzien van specifieke risico-
groepen aanvullende mogelijkheden te worden aangedragen voor het gericht aan-
pakken van hun kernproblemen. Die gerichte aanpak kan soms centraal geschieden
op basis van objectieve criteria, doch in de meeste gevallen ligt om redenen van
effectiviteit en doelmatigheid het lokale niveau meer voor de hand. Op rijksniveau
kan een richtinggevend kader worden opgesteld waarin de doelgroep wordt om-
schreven, prioriteiten worden vastgesteld voor de uitvoering en faciliteiten voor
lokaal beleid worden aangeboden. De lokale overheid moet in staat worden gesteld
een samenhangend beleid ten behoeve van risicogroepen te ontwikkelen. Gezien de
hardnekkigheid van de sociale problematiek is die opgave al lastig genoeg. 

Noten
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Voor de berekeningswijze hiervan zij verwezen naar de Armoedemonitor 1997 (SCP/CBS 197:6

14-22).
Overigens moet wel opgemerkt worden dat ook relatief gunstige uitkeringsregelingen (zoals de WAO7

en zeker de VUT) meegerekend zijn (Engbersen et al. 1996: 138).
Cijfers ontleend aan de Rapportage gehandicapten 1997 (SCP-Cahier 147).8

De gegevens zijn ontleend aan de Rapportages jeugd 1994 en 1997 van het SCP (SCP-Cahier 113 en9

148).
De gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig van de Rapportage ouderen 1996 van februari 1997 en10

van de Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen van het SCP van december 1997 (SCP-Cahier
135 en 145).
De gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan het themanummer van de Sociologische Gids (1997)11

over dak- en thuislozen en het hoofdstuk van Leon Deben en Dorine Greshof in Schuyt (1997b) over
daklozen in Nederland.
De gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig van het hoofdstuk van Erik Vermeulen in Schuyt (1997b)12

over de verslavingsproblematiek.
De gegevens zijn afkomstig uit de Woonmilieudatabank 1995 en Geomarktprofiel 1994. De volgende13

indicatoren zijn gebruikt:
- het aandeel personen met een inkomen beneden modaal: geschat aantal huishoudens dat een

minimuminkomen of een inkomen tussen minimum en modaal heeft, als percentage van het
totaalaantal huishoudens;

- het aandeel personen met een lage opleiding: aantal personen met een opleiding op maximaal
lbo-niveau;

- het percentage werklozen: mensen zonder een betaalde baan.
Deze drie onderdelen zijn vervolgens via een factoranalyse tot een index geconstrueerd. 
De factoranalyse geeft een eerste factor die goed te interpreteren is als een maatstaf voor sociaal-
economische achterstand. Deze heeft een eigenwaarde van 2,03 en verklaart 67,7% van de variantie.
De factorladingen van de indicatoren zijn: huishoudens met een laag inkomen 0,88, personen met een
lage opleiding 0,75, percentage werklozen 0,84. Gebieden met minder dan 100 huishoudens en/of
minder dan 300 personen zijn niet in de analyse opgenomen om te voorkomen dat gebieden met
overwegend een andere bestemming dan wonen mee zouden doen.
De 15 beleidsdocumenten die als basis hebben gediend voor de bestuurlijke analyse hebben een14

verschillend karakter: een brief met beleidsvoornemens, een wet met beleidsmaatregelen, een nota over
een bepaalde sociale problematiek, een oproep voor een intensivering van bestaand beleid, of een
evaluatie van lopend beleid. Bij de analyse is zo veel mogelijk rekening gehouden met dit verschil in
karakter en is vooral de bestuurlijke vormgeving van het beleid in beschouwing genomen. SGBO, de
onderzoeksafdeling van de VNG, heeft op verzoek van het SCP de inventarisatie uitgevoerd.
De opstelling van het landelijke beleidskader lokaal sociaal beleid vloeit voort uit het Algemeen15

Overleg van 19 februari 1997 over de beleidsbrief Lokaal sociaal beleid van staatssecretaris Terpstra.
In dat overleg werd onder meer geconstateerd dat de decentralisatie van het welzijnsbeleid haar doel
voorbij was geschoten. Een van de oorzaken was het ontbreken van een adequaat instrumentarium in de
Welzijnswet. De staatssecretaris voelde niet voor het nemen van wettelijke maatregelen, omdat zij bij
veel gemeenten een cultuuromslag signaleerde ten aanzien van visie-ontwikkeling en uitvoering van het
welzijnsbeleid. Wel kondigde zij aan met een beleidskader ter ondersteuning van lokaal sociaal beleid
te zullen komen. 
De voorstellen van de commissie-Etty inzake versterking van de lokale infrastructuur worden, alvorens16

aan de kabinetsformateur aan te bieden, op hun uitvoerbaarheid getoetst door een vervolgcommissie
onder voorzitterschap van A. Peper. De leden van deze commissie zijn afkomstig uit verschillende
sectoren. Publicatie van het rapport van de commissie-Peper is voorzien op 30 juni 1998.
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Bijlage B.3 Overzicht van geanalyseerde beleidsdocumenten

1 Beleidskader lokaal sociaal beleid Sturen op doelen, faciliteren op instrumenten. Ministerie van VWS,
1997-1998.

2 Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid. Ministerie van OC&W,
Staatsblad 1997.

3 Notitie lokaal onderwijsbeleid. Ministerie van OC&W, juni 1995.
4 De gevolgen van de Wet educatie en beroepsonderwijs voor de zorg voor risicogroepen. Ministerie van

OC&W (TK 1995/1996, 24674, nr.1).
5 Maatschappelijke opvang Op-maat tot samenspel Brief staatssecretaris van VWS d.d. 7-10-1997.
6 Verslavingszorg en allochtonen. Brief staatssecretaris van VWS d.d. 3-10-1997.
7 Decentralisatie maatschappelijke opvang. Brief Algemene Rekenkamer (TK 1996/1997, 25315, nrs. 1-2).
8 Nota veiligheidsbeleid 1995-1998 (TK 1994/1995, 24225, nrs. 1-2).
9 Nota criminaliteit in relatie tot integratie etnische minderheden (TK 1997/1998, 25726, nr. 1).
10 Voorkoming en bestrijding geweld op straat. Brief minister van Justitie (TK 1997/1998, 25907, nr.

1).
11 Notitie stroomlijning van gesubsidieerde arbeid: naar een brede inschakeling van werkzoekenden.

Brief van de minister van SZW (TK 1994/1995, 24347, nrs. 1-2).
12 Wet inschakeling werkzoekenden. (TK 1995/1996, 25122).
13 'Een Deltaplan voor de grote steden' (memorandum aan de kabinetsformateur 1994).
14 Convenant Grotestedenbeleid d.d.12 juli 1995.
15 Nota stedelijke vernieuwing. Ministerie van VROM, 1996.
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4  QUARTAIRE SECTOR

- Het productievolume in de quartaire dienstverlening is in de periode
1994-1998 met ruim 0,3% per jaar gestegen. In de zorgsector was de stijging
ca. 1% en voor politie/justitie ca. 1,3% per jaar; onderwijs bleef gelijk en het
volume in de overige sectoren daalde met 0,9% per jaar.

- De reële kosten per product namen met gemiddeld 0,9% toe. Uitschieters zijn
de sectoren politie en justitie (gevangeniswezen en rechtsspraak) met 2% per
jaar. 

- Het aantal arbeidsjaren groeit met gemiddeld 0,5% per jaar; er wordt een
arbeidsproductiviteitswinst gerealiseerd van 0,4%.

- Voor de komende kabinetsperiode raamt het bureau een verdere groei van het
productievolume voor de gehele quartaire sector, in de orde van grootte van 1%
per jaar. Voor de zorgsector is het percentage 1,3 en voor onderwijs 0,6.

- Vergelijking van de kostenontwikkeling in 2002 conform de meerjarenraming
in de Rijksbegroting 1998 met de raming van het SCP laat zien, dat bij
ongewijzigd beleid een tekort optreedt van 1,3 miljard gulden.

- In de begroting van OC&W wordt de stijging van het aantal mbo-leerlingen
onderschat en wordt ten onrechte een daling van het aantal hbo-studenten
voorzien.

- Bij de zorgsector lijken de beschikbare middelen (volumegroei 1,3% per jaar)
op het eerste gezicht vrijwel toereikend om de demografische en trendmatige
ontwikkelingen op te vangen. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden
met de ontwikkelingen in de geneesmiddelensector, waar aanzienlijke
kostenstijgingen dreigen. Voorts kunnen aanzienlijke bedragen zijn gemoeid
met de bestrijding van wachtlijsten. 

- Analyses van het SCP wijzen uit dat de criminaliteit bij ongewijzigd beleid
vanaf 1998 weer een stijgend verloop zal gaan vertonen. Deze ontwikkeling
kan worden omgebogen door een forse extra inzet van middelen bij justitie
(gevangeniswezen en rechtspraak) en in mindere mate door een inzet van extra
middelen bij de politie.  

4.1 Inleiding

De quartaire sector, die de overheid en de grotendeels collectief gefinancierde
dienstverlening omvat, vormt een belangrijk onderdeel van onze economie. Jaar-
lijks gaat er ongeveer 170 miljard gulden in om. De sector biedt ongeveer
1,4 miljoen arbeidsjaren  werk en vertegenwoordigt daarmee circa 25% van de1

totale werkgelegenheid in ons land. De financiering geschiedt voor circa 80% uit
collectieve middelen.
Paragraaf 4.2 gaat in op de collectieve inkomsten en uitgaven en de totale omvang
van de quartaire sector. Deze paragraaf omvat voorts enkele capita selecta: opinies
over overheidsuitgaven, een korte internationale vergelijking en de ontwikkeling
van de koopkracht van bevolkingsgroepen. Paragraaf 4.3 behandelt de historische
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ontwikkeling in onderdelen van de quartaire sector. Deze terugblik betreft de
periode 1986-1998 en gaat in op de ontwikkeling van het gebruik van diensten, de
reële kosten en de productiviteit. Er wordt een indeling in perioden van vier jaar
(1986, 1990, 1994, 1998) gehanteerd, die ruwweg correspondeert met de rege-
ringsperiode van de opeenvolgende kabinetten. De toevoeging van het jaar 1998 in
dit historische overzicht heeft zekere nadelen, omdat realisatiecijfers voor 1997 en
1998 nog niet beschikbaar zijn. Door geraamde cijfers voor het desbetreffende jaar
op te nemen, wordt echter wel enig inzicht verkregen in de (deels gerealiseerde en
deels te verwachten) ontwikkelingen in de lopende kabinetsperiode. 
Paragraaf 4.4 vergelijkt de departementale meerjarenramingen voor de periode
1998-2002 met ramingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau die betrekking
hebben op de te verwachten ontwikkeling van het gebruik van diensten. Het betreft
de zogenoemde demoraming, waarin het effect van een veranderende bevolkings-
omvang en -samenstelling tot uitdrukking komt en de zogenoemde basisraming,
waarin tevens rekening wordt gehouden met trendmatige ontwikkelingen. Deze
ramingen bieden ijkpunten voor beslissingen over de allocatie van middelen in de
quartaire sector en worden gemaakt als uitvloeisel van een permanente opdracht
aan het Sociaal en Cultureel Planbureau.  Reeds driemaal eerder bracht het SCP2

dergelijke adviezen uit bij kabinetsformaties (SCP 1986, 1989, 1994). In para-
graaf 4.5, ten slotte, komt een aantal mogelijke strategieën voor uitgavenbeheersing
aan de orde.

4.2 Collectieve inkomsten en uitgaven

4.2.1 Hoofdlijnen

Tabel 4.1 geeft een overzicht van collectieve inkomsten en uitgaven in de periode
1986-2002. De ontwikkeling tot en met 1996 is gebaseerd op de Nationale rekenin-
gen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS 1997b), de ontwikkeling in de
daaropvolgende jaren op de recente middellange-termijnverkenning van het Cen-
traal Planbureau (CPB 1997). De rubricering van uitgaven is echter aangepast aan
het doel de quartaire dienstverlening in kaart te brengen.  3

Voor de CPB-verkenning is aangesloten bij het zogenoemde behoedzame scenario
als uitgangspunt voor de planning van overheidsuitgaven. Kernelementen in het
behoedzame scenario vormen een reële groei van het bruto binnenlands product
(BBP) met 2% per jaar en een inflatie van 1,75% per jaar. De werkloosheid neemt
in de periode 1996-1998 af van 8% naar 6%, maar stabiliseert zich in de daarop-
volgende jaren.
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Tabel 4.1 Collectieve inkomsten en uitgaven, 1986-2002 (in procenten en indexcijfers)

1986 1990 1994 1998 2002 

inkomsten (% BBP)
belastingen 26,2 28,1 27,1 24,9 24,9 
premies 19,6 17,0 19,0 17,5 17,2 
niet-belastingmiddelen 9,5  7,3 6,1 5,5 4,7  

totaal 55,4 52,4 52,2 47,9 46,8 
uitgaven (% BBP)

quartaire diensten 25,3 24,1 24,9 23,3 23,0 
overdrachtsuitgaven 18,4 18,5 17,4 14,5 14,0 
investeringsuitgaven 2,6 2,7 2,7 2,7 2,5 
rente 6,4 6,0 5,8 4,8 4,2 
overige uitgaven  8,4  7,1 6,1 4,9 4,7  

totaal 61,1 58,3 56,8 50,2 48,5 
kengetallen (% BBP)

vorderingentekort 5,7 6,0 4,6 1,9 1,4 a

netto-uitgavenquote 51,6 51,1 50,7 44,7 43,8 b

collectieve-lastendruk 45,9 45,1 44,7 42,4 42,1 c

reële uitgaven (index, 1994 = 100)d

quartaire diensten 84,0 91,2 100,0 106,4 112,8 
overdrachtsuitgaven 87,5 99,7 100,0  95,1  98,4 
rente 90,7 96,6 100,0  93,8  88,0 
Het vorderingentekort is gelijk aan het financieringstekort minus het saldo van verstrekte en terugbetaaldea

leningen. De laatste jaren is het verschil tussen deze beide grootheden gering.
Uitgaven minus de niet-belastingmiddelen.b

Berekend als de som van belasting- en premiedruk.c

Uitgaven gedefleerd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.      d

Bron: CBS (1996b en 1997b); CPB (1997) SCP-bewerking

Het merendeel van de reeksen in tabel 4.1 is uitgedrukt als percentage van het BBP.
Het totaal van de collectieve inkomsten vertoont, evenals dat van de collectieve
uitgaven, door de jaren heen een daling. De collectieve lastendruk vertoont in het
begin kleine schommelingen, maar daalt in de periode 1994-1998 met 4 procent-
punten. Bij de uitgaven valt vooral de daling van de overdrachtsuitgaven, de rente-
uitgaven en de overige uitgaven op. De uitgaven voor quartaire diensten nemen
slechts licht af ten opzichte van het BBP en de investeringsuitgaven bedragen de
gehele periode circa 2,5% van het BBP. Doordat de collectieve uitgaven sneller
afnemen dan de collectieve inkomsten, daalt het vorderingentekort sterk.
Daarnaast geeft de tabel indexcijfers voor de reële ontwikkeling van een aantal
uitgavencategorieën. Het betreft hier de uitgavenontwikkeling gedefleerd met de
prijsindex voor de gezinsconsumptie. De aldus gedefleerde reeksen geven een
indruk van de koopkracht die is opgeofferd voor de desbetreffende uitgaven-
categorie. Aldus beschouwd nemen de rente-uitgaven eerst toe als gevolg van de
toenemende staatsschuld en vervolgens af als gevolg van de dalende rentevoet. De
overdrachtsuitgaven blijven na een aanvankelijke groei de laatste jaren vrij stabiel.
Over de gehele periode genomen vertonen de uitgaven aan quartaire diensten de
grootste reële groei.



146

Volgens CPB (1997) bedraagt de begrotingsruimte, dat wil zeggen het verschil
tussen de beschikbare middelen en de in de meerjarenramingen voorziene uitgaven,
bij het behoedzame scenario circa 6 miljard gulden. In tabel 4.1 is dit bedrag con-
form een technische beslissing van het CPB provisorisch toebedeeld aan tekort-
reductie. Volgens CPB (1998) is de PvdA voornemens om 4,7 miljard gulden aan
te wenden voor lastenverlichting. Bij het CDA is dit 1 miljard gulden, bij de VVD
8,4 miljard gulden en bij D66 6,7 miljard gulden. De PvdA gaat uit van 5,1 miljard
gulden netto-intensiveringen, het CDA van 1,4 miljard netto-intensiveringen, de
VVD van 3,2 miljard gulden netto-ombuigingen en D66 van 1,4 miljard gulden
netto-ombuigingen. De PvdA realiseert een tekortreductie van 1 miljard gulden, de
overige partijen een tekortreductie tussen de 4,5 en 5,5 miljard gulden. Bij alle
partijen behalve het CDA is de berekende begrotingsruimte aanmerkelijk groter
dan de aanvankelijke 6 miljard gulden als gevolg van inverdieneffecten.

Tabel 4.2 legt een verband tussen de collectieve uitgaven voor quartaire diensten en
de totale kosten. Van de kapitaallasten worden bij gebrek aan consistente gegevens
alleen de afschrijvingen in beeld gebracht. Een additionele inkomstenbron vormen
de bijdragen van derden. De laatstgenoemde categorie heeft betrekking op zowel de
verkoop van goederen en diensten aan bedrijven als op de eigen betalingen van
gebruikers van quartaire diensten.4

Tabel 4.2 Kerngegevens quartaire sector, 1986-1996 (in procenten BBP)

x 1 mrd 

1986 1990 1994 1996 1996 

netto-uitgaven quartaire 23,5 22,4 22,9 22,3 149 
dienstena

+ afschrijvingen 1,4 1,4 1,4 1,4 10 
+ inkomsten derden  5,0 4,9 5,0 4,7 31 b

kosten quartaire diensten 29,9 28,7 29,3  28,4 190 
Het betreft de netto-uitgaven, berekend als de som van de collectieve uitgaven voor quartaire diensten uita

tabel 4.1, verminderd met de verkopen van goederen en diensten.
De verkopen van goederen en diensten aan bedrijven vermeerderd met de eigen betalingen van consumenten.b

Bron: CBS (1996b en 1997b) SCP-bewerking

De in tabel 4.2 opgenomen reeksen vertonen een vrij grote mate van stabiliteit. De
netto-uitgaven voor quartaire diensten vertonen een lichte daling ten opzichte van
het BBP. Het percentage betalingen door derden blijft vrij constant en vertoont ook
recentelijk geen opvallende toename. De verhoging van eigen bijdragen, bijvoor-
beeld bij onderwijs, zorg en openbaar vervoer, is blijkbaar niet dusdanig ingrijpend
dat een verschuiving optreedt in de balans tussen collectieve en private finan-
ciering.
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4.2.2 Internationale vergelijking collectieve uitgaven

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de collectieve uitgaven in internationaal
perspectief.
Tabel 4.3 geeft een internationaal overzicht van kengetallen voor de collectieve
sector in een aantal relevante landen.5

Tabel 4.3 Internationale vergelijking kengetallen collectieve sector, 1993-1996 (in procenten BBP)

collectieve sociale  totale kosten  totale kosten rente-
uitgaven zekerheid  zorg onderwijs last

(1996) (1993) (1994) (1993) (1995)

a

Denemarken 56,7 25,4 6,6 7,2 3,4b

Frankrijk 54,8 21,5 9,5 6,1 3,2
België 53,0 20,2 8,2 5,6 8,7c

Italië 52,7 18,7 8,3 5,1 10,0
Nederland 49,6 23,4 8,8 5,0 5,1
Duitsland 48,8  21,8 9,5 5,9 3,2
Verenigd Koninkrijk 41,8 17,7 6,9 4,7 3,0c

Japan 36,2 7,5 6,9 4,9 0,4
VS 32,7 9,8 14,3 6,8 2,3d

OESO-gemiddelde 40,3 13,5 10,4 6,0 3,1e

EU-gemiddelde 49,5 20,3 8,5 5,7 4,9e

Bruto-uitgaven, inclusief administratiekosten, maar exclusief gezondheidszorg. a

Exclusief verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. b

Alleen collectieve uitgaven. c

In tegenstelling tot alle andere landen overwegend particuliere consumptie. d

Gemiddelde gewogen naar BBP. e

Bron: OESO (1995, 1996a, 1996b, 1997); Eurostat (1995)

Door de afnemende uitgavenquote van de afgelopen jaren (zie tabel 4.1) zijn de
collectieve uitgaven van Nederland inmiddels beland op een niveau dat overeen-
komt met het gemiddelde van de EU-landen. De kosten van de zorg en de rente-
uitgaven liggen uitgedrukt als percentage van het BBP in Nederland iets boven het
EU-gemiddelde. De kosten van het onderwijs liggen daar 0,7 procentpunt onder.
De collectieve uitgaven en de rente-uitgaven liggen overigens nog beduidend boven
het OESO-gemiddelde, dat sterk wordt beïnvloed door grote landen als de VS en
Japan. Door definitieverschillen ligt de quote van de sociale-zekerheidsuitgaven
volgens tabel 4.3 aanmerkelijk boven die van de overdrachtsuitgaven in tabel 4.1.
Dit heeft onder meer te maken met het opnemen van de aanvullende pensioenen in
de OESO-cijfers. Nederland neemt ten aanzien van de uitgaven voor sociale zeker-
heid nog steeds een toppositie in, die vooral te maken heeft met het hoge aandeel
van arbeidsongeschikten. Daarbij dient overigens de kanttekening te worden
gemaakt dat in Nederland, in tegenstelling tot de meeste andere landen, belastingen
en premies over de uitkeringen worden geheven. Dit scheelt enkele procentpunten
(Einerhand et al. 1995).
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Het is niet eenvoudig om op basis van dit soort internationale vergelijkingen
conclusies te trekken met beleidsrelevantie voor de Nederlandse situatie. Dat heeft
niet alleen te maken met institutionele verschillen en definitieverschillen, maar ook
met verschillen in omgevingsfactoren. Het relatieve niveau van uitgaven voor zorg
en onderwijs heeft bijvoorbeeld ook te maken met het percentage jongeren en
ouderen. Bij nadere beschouwing blijken vooral de kosten per leerling in het basis-
en voortgezet onderwijs in Nederland lager te zijn dan in andere landen (OESO
1995). Dit is vooral te herleiden tot een verschil in groepsgrootte. Maar de
geringere groepsgrootte in andere landen heeft niet alleen te maken met bewuste
prioriteitsstelling, maar kan ook samenhangen met een lagere bevolkingsdichtheid
in combinatie met eisen van bereikbaarheid. 

4.2.3 Loonontwikkeling quartaire sector

In figuur 4.1 wordt een nadere indruk gegeven van de ontwikkeling van lonen en
uitkeringen in Nederland in de periode 1986-1998. Daartoe wordt een overzicht
gegeven van de koopkrachtontwikkeling voor een aantal categorieën actieven en
inactieven. Deze zijn gebaseerd op analyses van het CBS en vooruitberekeningen
van het CPB. De figuur heeft betrekking op de zogenoemde statische koopkracht-
ontwikkeling van standaardhuishoudens en niet op de feitelijke koopkrachtontwik-
keling van individuele huishoudens. Werknemers in het bedrijfsleven en in de
quartaire sector kunnen hun positie verbeteren via promotie en jaarlijkse perio-
dieken, uitkeringsgerechtigden of hun gezinsleden kunnen werk vinden. Voor
gepensioneerden zijn de mogelijkheden voor koopkrachtverbetering in de regel
gering.

Figuur 4.1 toont een geleidelijk toenemende discrepantie tussen het loon van de
modale werknemer in de marktsector en de uitkeringen. Het verschil neemt gemid-
deld toe met 1 procentpunt per jaar. Op het eerste gezicht lijkt dit strijdig met de
koppeling van lonen en uitkeringen die in de afgelopen periode is toegepast. Dit
heeft echter te maken met een relatieve afname van bovenminimale uitkeringen.
Modale werknemers in de quartaire sector nemen een tussenpositie in en gepensio-
neerden die uitsluitend AOW ontvangen zijn als gevolg van recent beleid duidelijk
beter af dan de overige uitkeringsontvangers.  De maatregel voor koopkrachtrepa-6

ratie, waartoe onlangs is besloten, is nog niet in de grafiek verwerkt. Het achter-
blijven van de lonen van werknemers in de quartaire sector en van de uitkeringen
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de beheersing van de collectieve
uitgaven in de desbetreffende periode.
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Figuur 4.1 Koopkrachtontwikkeling (in indexcijfers, 1986 = 100)

Bron: CBS (1994 en 1996a); CPB (1997)

4.3 Quartaire dienstverlening 1986-1998

Tabel 4.4 geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van het volume van
de quartaire dienstverlening. Het betreft indexcijfers, waarbij 1994 gelijkgesteld is
aan 100. Het laatste jaar waarvoor definitieve cijfers met betrekking tot de produc-
tie en de kosten beschikbaar zijn voor alle genoemde voorzieningen, is 1995. Voor
de meeste voorzieningen zijn overigens wel definitieve of voorlopige cijfers be-
schikbaar voor 1996. Volledigheidshalve zijn ook cijfers voor 1998 aan de tabel
toegevoegd. Deze laatste cijfers zijn gebaseerd op prognoses met behulp van de
zogenoemde basisraming (zie § 4.4.1). Deze cijfers zijn toegevoegd om aldus een
voorlopig beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de lopende kabinetsperiode.

Tabel 4.4 heeft alleen betrekking op de finale dienstverlening, dat wil zeggen
diensten die direct aan burgers worden geleverd en die uit te drukken zijn in
kwantificeerbare productindicatoren. Vaak wordt de productie gemeten via het
aantal gebruikers of het aantal malen dat gebruik is gemaakt van een bepaalde
voorziening. Voorbeelden hiervan zijn het onderwijs, met als gebruiksindicator
leerlingen, en de zorg, met als gebruiksindicator patiënten of verpleegdagen.
Diensten die niet toerekenbaar zijn aan individuele burgers, zoals defensie en
openbaar bestuur in enge zin, zijn niet in de tabel opgenomen. De tabel is geba-
seerd op gegevens over 42 afzonderlijke voorzieningen (zie bijlage B4), die zijn
gegroepeerd tot de 15 beleidsterreinen in de tabel. Deze zijn op hun beurt
gegroepeerd tot de deelsectoren onderwijs, zorg, politie en justitie en overig.
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Bij onderwijs blijven de uitgaven voor basiseducatie, wachtgelden en studie-
financiering buiten beeld. In het eerste geval speelt hier een gebrek aan gegevens,
de laatste twee categorieën worden niet gerekend tot de exploitatieuitgaven in enge
zin. Met nadruk wordt erop gewezen dat de uitgaven voor geneesmiddelen buiten
de navolgende overzichten vallen. Dit heeft onder meer te maken met het probleem
dat volume en prijs voor deze voorziening nauwelijks te ontrafelen zijn. In tegen-
stelling tot eerdere SCP-publicaties is de thuiszorg in deze publicatie niet gerekend
tot de extramurale zorg, maar tot voorzieningen voor ouderen. In de publicatie
Kerngegevens openbaar bestuur 1995 (IOO/SCP 1995) is een overzicht opgeno-
men van de gehanteerde productindicatoren.7

Tabel 4.4 Productievolume, quartaire sector, 1986-1998 (in indexcijfers, 1994 = 100)

1986 1990 1994 1998  a

primair onderwijs  96,3 96,2 100,0 105,9 
voortgezet onderwijs 119,4 105,3 100,0 97,7 
hoger onderwijs  83,5 90,6  100,0  93,6 
ziekenhuizen en specialisten  84,8 93,4  100,0  105,0 
geestelijke gezondheidszorg  81,4 89,4  100,0  107,6 
extramurale zorg  85,8  96,8  100,0  103,1 
ouderen  99,6  98,6  100,0  100,6 
gehandicapten  84,4  91,8  100,0  105,8 
politie en brandweer  87,6  91,8  100,0 104,1 b

justitie  70,8  80,8  100,0  107,6 
belastingdienst  77,0  85,7  100,0  108,6 
sociale zekerheid  91,7  94,9  100,0  88,4 
cultuur  90,8  98,2  100,0  97,4 
sport  91,2 95,5 100,0 102,6 
openbaar vervoer  76,4 83,8 100,0 95,2 

subtotaal onderwijs 103,1 98,8 100,0 100,0 
subtotaal zorg 88,9 94,8 100,0 103,8 
subtotaal politie en justitie 83,9 89,3 100,0 104,9 
subtotaal overig 85,6 91,7 100,0 96,5 

totaal finale diensten  91,7 95,3 100,0  101,2 
Geraamd (met basisraming).a

Productindicator exclusief opgehelderde misdrijven.b

Bron: SCP (GEKS)8

In de periode 1986 tot 1994 nam de totale productie van de quartaire sector met
circa 1% per jaar toe (tabel 4.5). De deels gerealiseerde en deels geraamde cijfers
voor de periode 1994 tot 1998 wijzen op een stabilisatie in de daaropvolgende
jaren. Een sterke groei van de productie doet zich in 1986 tot 1994 voor bij hoger
onderwijs, ziekenhuizen en specialisten, geestelijke gezondheidszorg, extramurale
zorg, gehandicaptenzorg, politie, justitie, belastingdienst en openbaar vervoer. De
oorzaken van deze groei zijn onder meer maatschappelijke ontwikkelingen als
onderwijsexpansie, vergrijzing, stijgende criminaliteit, toenemende arbeidspartici-
patie en groeiende mobiliteit. Een forse daling treedt in deze periode alleen op bij
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het voortgezet onderwijs. Deze hangt samen met de daling van het aantal jongeren
in de relevante leeftijdsgroep.
Een relatief hoge groei van de productie doet zich in 1994 tot 1998 voor bij primair
onderwijs, ziekenhuizen en specialisten, geestelijke gezondheidszorg, gehandi-
captenzorg, justitie en de belastingdienst. De sociale zekerheid wordt gekenmerkt
door een sterke daling, die uiteraard te maken heeft met de dalende werkloosheid,
de privatisering van de Ziektewet en de beheersing van de groei van het aantal
arbeidsongeschikten. Ook deden zich bij het hoger onderwijs en met name bij het
universitair onderwijs dalingen in het aantal studenten voor, die deels het gevolg
waren van demografische ontwikkelingen en deels van de versobering van de
studiefinanciering (zie Kuhry 1998). Ten slotte is bij het openbaar vervoer sprake
van een teruggang in het streekvervoer.
Het is merkwaardig dat daling of lage groei niet alleen optreedt bij onderwijssoor-
ten die de directe gevolgen ondervinden van de daling van het aantal jongeren,
maar ook bij de zorg voor ouderen, waar zich bij uitstek de gevolgen van de opge-
treden vergrijzing zouden doen gevoelen. Hier is onder meer het effect zichtbaar
van de geleidelijke vermindering van de rol van verzorgingshuizen als residentiële
voorziening voor ouderen.  Dit heeft overigens niet geleid tot een navenante groei9

van de thuiszorg.

Tabel 4.5 Quartaire sector, reële kosten per product,  1986-1998 (in indexcijfers, 1994 = 100)a

1986 1990 1994 1998  b

primair onderwijs 97,0 92,2 100,0 101,6
voortgezet onderwijs  86,1 89,0 100,0 102,3
hoger onderwijs  98,9 103,1 100,0 101,6
ziekenhuizen en specialisten 97,7 96,5 100,0 102,0
geestelijke gezondheidszorg 98,9 100,3 100,0 103,7
extramurale zorg 96,7 99,1 100,0 98,1
ouderen 91,9 97,3 100,0 106,0
gehandicapten 92,9 95,7 100,0 104,3
politie en brandweer 78,9 82,4 100,0 108,2c

justitie 78,8 83,4 100,0 106,2
belastingdienst 97,2 97,1 100,0 108,8
sociale zekerheid 80,1 85,6 100,0 104,7d

cultuur 96,5 97,2 100,0 108,1
sport 83,2 99,1 100,0 102,4
openbaar vervoer 128,0 117,4 100,0 106,6

subtotaal onderwijs 92,0 93,0 100,0 101,9
subtotaal zorg 95,3 97,4 100,0 103,2
subtotaal politie en justitie 78,5 82,4 100,0 107,8
subtotaal overig 85,6 91,7 100,0 104,3

totaal finale diensten  91,7  95,3  100,0 103,5
Kosten gedefleerd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.a

Geraamd (kosten met meerjarenraming, productie met basisraming).b

Productindicator inclusief opgehelderde misdrijven.c

Alleen de uitvoeringskosten, niet de uitkeringen.d

Bron: SCP (GEKS)
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Tabel 4.5 geeft een beeld van de ontwikkeling van de reële kosten per product.
Daarbij zijn de kosten gedefleerd met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie,
om aldus een beeld te verkrijgen van de opgeofferde koopkracht. Ook hier zijn de
cijfers voor 1996 en 1998 deels respectievelijk geheel geraamd. De ontwikkeling
van de productie is wederom gebaseerd op de basisraming van het SCP, de ont-
wikkeling van de kosten op de departementale meerjarenramingen. Daarbij moet de
kanttekening worden gemaakt dat de voor 1998 te verwachten reële contractuele en
incidentele loonstijgingen (behalve bij onderwijs) nog niet in de departementale
cijfers zijn verwerkt. Om daarvoor te corrigeren zijn alle indexcijfers in de laatste
kolom 1,5 procentpunten opgehoogd.  10

De reële kosten per product nemen met gemiddeld 1% per jaar toe. De toename bij
primair en voortgezet onderwijs hangt vooral samen met een relatief sterke loon-
stijging, die deels kan worden toegeschreven aan de incidentele looncomponent en
deels aan de gevolgen van de wijzigingen van de loonstructuur in het kader van de
zogenoemde convenanten met het onderwijsveld (zie ook tabel 4.6). Bij hoger
onderwijs wordt een systematiek gehanteerd waarbij de financiering niet direct
wordt beïnvloed door dalende of stijgende studentenaantallen. Als gevolg daarvan
leidt de recente daling van de studentenaantallen in het wetenschappelijk onderwijs
tot stijgende kosten per student. Een relatief sterke toename van de kosten per
product treedt ook op bij de ouderen- en gehandicaptenzorg. Dit heeft vooral te
maken met eisen ten aanzien van de kwaliteit van verzorging en huisvesting. De
snelste toename treedt echter op bij politie en justitie en voor de periode 1994 tot
1998 ook bij de belastingdienst. Bij deze voorzieningen groeien de (deels
geraamde) middelen aanmerkelijk sneller dan de (eveneens deels geraamde)
productie. Bij justitie betreffen deze extra uitgaven het gevangeniswezen en de
rechtspraak en worden de consequenties daarvan voor het productievolume in 1998
wellicht onderschat. 

Figuur 4.2 gaat nader in op de ontwikkeling van de productie, de reële kosten en
het ingezette personeel voor het totaal van de behandelde finale diensten.
Het aantal arbeidsjaren blijft achter bij de ontwikkeling van de productie, maar de
reële kosten groeien sterker. Dit correspondeert met een stijgende arbeidsproducti-
viteit, maar met desondanks stijgende reële kosten per product. 

In tabel 4.6 wordt de ontwikkeling van de reële kosten voor de periode 1990-1995
nader geanalyseerd voor het totaal van de finale dienstverlening en drie van de
belangrijkste deelsectoren. (Zie SCP (1997) voor een nadere toelichting op de
gehanteerde methode en voor een uitsplitsing naar beleidsterrein.) Daartoe wordt
de groei van de reële kosten allereerst ontbonden in een groei van het productie-
volume en een groei van de reële kosten per product. De reële kosten per product
geven een indicatie van de relatieve prijsontwikkeling van diensten en zijn op hun
beurt een resultante van de reële contractuele loonontwikkeling,  de incidentele11

loonontwikkeling en de ontwikkeling van de reële materiële kosten per arbeidsjaar.
Daarbij vormt een eventuele toename van de arbeidsproductiviteit een kostendruk-
kende factor.
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Figuur 4.2 Kengetallen quartaire diensten, 1986-1998 (in indexcijfers, 1986 =100)

Bron: SCP (GEKS) 

Tabel 4.6 Decompositie reële kostenontwikkeling, 1990-1995 (gemiddelde jaarlijkse groeipercentages) 

onderwijs zorg politie en justitie totaal quartairea

diensten

groei reële kosten 2,4 2,0 4,6 2,2

��

groei productievolume + 0,2 1,2 1,2 1,0b

+
groei reële kosten per product 2,2 0,8 3,4 1,2

groei reële kosten per product 2,2 0,8 3,4 1,2

��

aandeel arbeidskosten * 0,8 0,7 0,7 0,7

(reële contractuele loonstijging + 0,5 0,1 -0,3 0,1

incidentele loonstijging) 1,8 1,1 1,5 1,2c

+
aandeel materiële kosten * 0,2 0,3 0,3 0,3

groei reële materiële kosten per arbeidsjaar 2,9 1,4 2,0 2,0

%%

arbeidsproductiviteitsstijging 0,2 0,4 -1,9 0,4

Exclusief geneesmiddelen.a

Gebaseerd op productindicator inclusief opgehelderde misdrijven.b

Waarvan circa 0,8% reguliere incidentele loonstijging en 1% stijging in het kader van de convenanten met hetc

onderwijsveld.

Bron: SCP (GEKS) 
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Voor het totaal van de behandelde finale diensten blijken de reële kosten in de
periode 1990-1995 met ruim 2% per jaar toe te nemen. Voor de helft is dat een
gevolg van de toename van het productievolume en voor de helft van de toename
van de kosten per product. Laatstgenoemde stijging is op haar beurt deels het
gevolg van de incidentele loonstijging en deels van de relatief sterke stijging van de
materiële kosten per arbeidsjaar. In samenhang daarmee neemt het aandeel van de
materiële kosten geleidelijk toe ten opzichte van dat van de personele kosten. Er
vindt dus een zekere mate van substitutie van arbeid door andere productiefactoren
plaats. Zoals blijkt uit de laatste regel gaat deze substitutie in beperkte mate
gepaard met een toename van de arbeidsproductiviteit. Deze kan op zijn beurt
aanleiding hebben gegeven tot verhoging van de werkdruk.
Behalve op de totale ontwikkeling van de quartaire dienstverlening wordt in de
tabel ook ingegaan op subtotalen voor de periode 1990-1995 voor de deelsectoren
onderwijs, zorg en politie/justitie. Hieruit blijkt dat de kostenontwikkeling in de
zorg naar verhouding een gematigd verloop kent. Bij de beide andere genoemde
sectoren nemen de reële kosten sneller toe, hetgeen vooral een gevolg is van de
incidentele loonontwikkeling en de toename van de materiële kosten per arbeids-
jaar. Bij politie en justitie verklaart ook de daling van de arbeidsproductiviteit een
deel van de stijging van de kosten. Deze daling is deels het gevolg van de afname
van het aantal ophelderingen van misdrijven. 

Figuur 4.3 geeft een beeld van de productiviteitsontwikkeling in de quartaire sector.
Productiviteit heeft betrekking op de verhouding tussen productie en het volume
van de ingezette middelen. De productie is gemeten met behulp van gebruiksindi-
catoren. De arbeidsproductiviteit is bepaald door de productie te delen door het
aantal arbeidsjaren gecorrigeerd voor arbeidsduur. De totale productiviteit is bere-
kend door de productie te delen door het volume van de ingezette middelen. Daar-
bij zijn de materiële kosten gedefleerd met het prijsindexcijfer voor de gezinscon-
sumptie.  12

Het productievolume is in de zorgsector zo goed mogelijk gecorrigeerd voor ont-
wikkelingen in de zorgzwaarte. De kwaliteit van de dienstverlening, die onder
meer tot uitdrukking komt in de klassengrootte en het aantal handen aan het bed,
of de kwaliteit van de huisvesting blijft daarbij buiten beeld. Een stijgende kwaliteit
correspondeert in dit soort gevallen onder overigens gelijkblijvende omstandig-
heden met een dalende productiviteit. Bij de interpretatie van deze cijfers dient
daarmee rekening te worden gehouden.

Hoewel termen als 'taakstellende productiviteitsverhoging' en 'efficiencykorting'
tegenwoordig veelvuldig in begrotingsstukken voorkomen, is tot nu toe in de
quartaire sector over het geheel genomen geen sprake van een trendmatige
productiviteitsverhoging.
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Figuur 4.3 Productiviteit van quartaire diensten, 1986-1995 (in indexcijfers, 1986 = 100)

Bron: SCP (GEKS)

De gerealiseerde productiviteitsontwikkeling behoeft niet noodzakelijkerwijs
overeen te komen met de haalbare productiviteitsontwikkeling bij optimale
prikkels. Toch moeten op basis van deze uitkomsten vraagtekens worden geplaatst
bij de realiteitswaarde van voornemens om ombuigingen te realiseren via taak-
stellende productiviteitsverhogingen. In de oorspronkelijke programma's van de
politieke partijen wordt langs deze weg voor enkele miljarden guldens omgebogen.
Hierbij kan de kanttekening worden gemaakt dat bij de relatie tussen ombuigingen
en bedragen zulke algemene accolades staan dat het aandeel van efficiencykortin-
gen niet precies te traceren is en nog minder kan worden uitgemaakt welke speci-
fieke activiteiten worden bedoeld. Als dergelijke voornemens echter niet gepaard
gaan met concrete en haalbare maatregelen, is de kans groot dat de ombuigingen
niet worden gerealiseerd dan wel dat een ongewenste volumevermindering op-
treedt. Overigens wordt deze kritiek deels ondervangen door de aanpassingen in de
partijprogramma’s conform CPB (1998).

Tabel 4.7 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de personeelssterkte in de
quartaire sector. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor arbeidsduurverkorting, zodat
de ontwikkeling van de werkgelegenheid zichtbaar wordt. In de beschouwde
periode is het effect van arbeidsduurverkorting overigens minimaal.
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Tabel 4.7 Personeel  in de quartaire sector, 1986-1996 (in indexcijfers, 1994 = 100)a

 x 1.000 
arbeidsjaren 

1986 1990 1994 1996 1994 

finale diensten 92,2 95,4 100,0  103,3 1.031 b

defensie 129,8 124,0 100,0 83,7 104 
rest overheid  98,7 100,9 100,0 93,5 222 c

totaal quartaire sector 96,2 98,5 100,0   100,9 1.357 d

Het betreft het personeel in arbeidsjaren, niet gecorrigeerd voor arbeidsduurverkorting.a

Finale diensten voorzover opgenomen in tabel 4.5. Hierin ontbreken onder andere kleinere onderdelen van deb

maatschappelijke dienstverlening en de recreatie.
Het overheidspersoneel voorzover dat niet betrokken is bij de in tabel 4.5 vermelde vormen van finale dienstver-c

lening. Zo is het personeel voor onderwijs, belastingdienst, politie en justitie en diverse uitvoeringsinstanties op
het terrein van de sociale zekerheid afgetrokken.
Totaal quartaire sector volgens Nationale rekeningen (incl. openbaar vervoer).d

Bron: CBS (1996b) SCP-bewerking

Het aantal arbeidsjaren in de quartaire sector groeit gemiddeld met circa 0,5% per
jaar. Over de gehele beschouwde periode neemt het personeel dat bij finale dienst-
verlening is betrokken toe, terwijl met name het defensiepersoneel sterk in omvang
afneemt. Ondanks diverse afslankingsoperaties is de personeelssterkte in de cate-
gorie 'rest overheid', die ruwweg correspondeert met het openbaar bestuur, door de
jaren min of meer constant gebleven. In de periode 1994-1996 treedt echter een
daling op in deze categorie. Deze hangt samen met privatisering en verzelfstandi-
ging van diensten (zie bv. BiZa 1995).

4.4 Ramingen quartaire dienstverlening, 1998-2002

4.4.1 Ramingsuitkomsten

In de meerjarenramingen van departementen zoals die tot uitdrukking komen in
de Miljoenennota (TK 1997/1998a), de begrotingsstukken en additionele nota's,
wordt lang niet altijd een verband gelegd tussen de kostenontwikkeling en de te
verwachten of gewenste ontwikkeling in het gebruik van voorzieningen. Zelfs bij
deelterreinen waarbij dit expliciet wel het geval is, zoals het onderwijs, gaat door
een opeenstapeling van beleidsintensiveringen en bezuinigingen het zicht op dit
verband vaak verloren. In de door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde
ramingsmethoden wordt dit verband juist vooropgesteld. Zeker nu de overheid
ervan doordrongen raakt dat in de bekostiging van uitvoerende diensten nadrukke-
lijk een relatie moet worden gelegd tussen middelen en prestaties, zou zij zichzelf
ook een dergelijk toetsingskader moeten opleggen. De prestatiebegrotingen vormen
een eerste, maar bescheiden aanzet in deze richting.

Evenals bij eerdere gelegenheden (zie SCP 1986, 1989, 1994) worden twee soorten
ramingen van het voorzieningengebruik opgesteld: een demoraming en een basis-
raming. In de demoraming komen alleen de effecten van een veranderende bevol-
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kingsomvang en -samenstelling tot uitdrukking. Hierbij is de bevolkingsraming
gebaseerd op de middenvariant van de CBS-bevolkingsprognose 1996 (CBS
1997a). Een toename van het aantal jongeren leidt onder gelijke omstandigheden
tot een stijgende behoefte aan onderwijs, een toename van het aantal ouderen tot
een stijgende behoefte aan zorg. De basisraming, daarentegen, houdt niet alleen
rekening met demografische ontwikkelingen, maar ook met trendmatige ontwikke-
lingen zoals een tendens tot stijgende onderwijsdeelneming, technologische
ontwikkelingen in de gezondheidszorg, stijgende criminaliteit en toenemende
mobiliteit (zie Blank et al. 1989).
Doorzichtigheid gaat soms gepaard met een zekere mate van vereenvoudiging, en
dat is ook het geval met de hier gebruikte methode. De basisraming heeft ten doel
om de veranderende vraag naar voorzieningen in kaart te brengen, maar extra-
poleert daartoe het gebruik. Voorzover het gebruik in het verleden is beïnvloed
door beleidsingrepen, werkt het gevoerde beleid ook onbedoeld in de basisraming
door. Dit is bijvoorbeeld in sterke mate het geval bij de verzorgingshuizen, maar
daarentegen niet bij open-einderegelingen zoals die voorkomen in het onderwijs en
de sociale zekerheid.

Ten behoeve van een vergelijking met de departementale meerjarenramingen
worden de gebruiksramingen omgerekend via een vaste, op het laatste realisatiejaar
(in dit geval 1995) gebaseerde sleutel tot een volume van de ingezette middelen.
Gezien de in paragraaf 4.3 behandelde empirische gegevens over productiviteits-
ontwikkelingen in de quartaire sector, die gemiddeld genomen zeker geen gesta-
dige groei vertonen, is dit over het algemeen nog niet zo'n slechte aanname.
Voor de ontwikkeling van de werkloosheid, die als productindicator fungeert bij
enkele voorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid, is gebruikgemaakt
van een CPB-raming (CPB 1997).

Bij voorzieningen waarvan personen in het algemeen meerdere jaren achtereen
gebruikmaken (onderwijs, verzorgingshuizen, arbeidsongeschiktheidsregelingen)
zijn voorraadstroommodellen toegepast. Bij de verzorgingshuizen is de demo-
raming gebaseerd op een bestandsmodel, maar de basisraming op een stroommodel.
Om te vermijden dat het restrictieve beleid uit het verleden wordt doorgetrokken, is
bij de implementatie van dit voorraadstroommodel uitgegaan van een constante
leeftijdsspecifieke instroom. Op de korte en middellange termijn levert dit plausi-
beler uitkomsten dan het bestandsmodel dat in het kader van de demoraming wordt
gehanteerd.
Voor verstandelijk gehandicapten is de demoraming vervangen door de zogenoem-
de vergrijzingsraming, waarin rekening wordt gehouden met de toenemende
levensverwachting van gehandicapten (Van Puijenbroek en Schoemakers-Salkinoja
1990). In de zorgsector is waar mogelijk gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de
zorgzwaarte, door het hanteren van een verschillend gewicht voor uiteenlopende
categorieën gebruikers (zie IOO/SCP 1995). De toekenning van OV-jaarkaarten
aan groepen als beursstudenten is een belangrijke factor in de groei van het open-
baar vervoer. Dit heeft rond 1991 aanleiding gegeven tot een niveausprong; hier-
voor is bij de extrapolatie van de gebruiksontwikkeling gecorrigeerd.  Het SCP13
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maakt bij de basisraming gebruik van nieuwe extrapolatiemethoden. Deze worden
verantwoord in Kuhry (1998).

De departementale meerjarenramingen moesten in een aantal gevallen worden
bewerkt om ze te kunnen vergelijken met demo- en basisraming en om deel-
terreinen met elkaar te kunnen vergelijken. In de meerjarenramingen 1998-2002
wordt meestal uitgegaan van lonen en prijzen 1996 of 1997. Maar op de onderwijs-
begroting (TK 1997/1998b) zijn de verwachte loon- en prijsontwikkeling van de
komende jaren al verwerkt. Met behulp van de gehanteerde veronderstellingen over
de loon- en prijsontwikkeling zijn deze weer omgerekend tot ramingen in constante
prijzen.  Ook sommige cijfers afkomstig uit de Sociale nota 1998 (TK 1997/1998i)14

zijn op te vatten als nominale ramingen en moesten op een vergelijkbare wijze
worden omgerekend. In het Jaaroverzicht zorg 1998 (TK 1997/1998d) wordt
slechts een derde van de beschikbare middelen toegedeeld. Deze uitgaven hebben
betrekking op diverse vormen van intramurale zorg en hebben het karakter van
exploitatiegevolgen van toegestane bouwplannen.  Daarnaast is er een onverdeelde15

restruimte van circa 3,5% in 2002. Om vanaf 1994 te kunnen werken met een
consistente reeks, moesten de nominale bedragen voor 1994 en 1995 over de gehele
linie worden uitgedrukt in lonen en prijzen van 1996. De meerjarenraming voor de
deelterreinen cultuur en sport is ontleend aan de ontwikkeling van de algemene
middelen van gemeenten.

Tabel 4.8 geeft een overzicht van de ramingen voor 1998 en 2002, waarbij 1994
(het startjaar van de huidige kabinetsperiode) als ijkpunt is gekozen. Het laatst
beschikbare realisatiejaar is 1996, in enkele gevallen echter 1995.

Bij de demoraming is over het algemeen sprake van geringe mutaties; hierbij vormt
de zorg voor ouderen echter een uitschieter. Dit hangt samen met de vergrijzing
van de bevolking. Een relatief geringe groei treedt op bij voorzieningen die vooral
zijn gericht op jongvolwassenen (middelbaar onderwijs, politie, justitie en sport).
De negatieve ontwikkeling bij de sociale zekerheid hangt samen met de daling van
de werkloosheid, de privatisering van de Ziektewet en de verscherping van het
WAO-regime in de periode 1995-1997. De daling bij hoger onderwijs is deels het
gevolg van de daling van het aantal jongeren, maar daarnaast vooral ook van de
versobering van de studiefinanciering in de periode 1995-1996. 
Bij de basisraming, die niet alleen op de bevolkingsontwikkeling is gebaseerd,
maar ook op de trendmatige gebruiksontwikkelingen, onderscheiden enkele
voorzieningen zich door een sterke toename. Dit betreft met name een aantal
zorgvoorzieningen, politie, justitie en de belastingdienst. Terwijl de demoraming
voor de ouderenzorg duidt op een forse groei, laat de basisraming slechts een
betrekkelijk geringe groei van het gebruik op dit beleidsterrein zien. Dit ligt vooral
aan de verzorgingshuizen, waar het restrictieve toelatingsbeleid uit het verleden
niet alleen aanleiding heeft gegeven tot een beperking van de instroom, maar ook
tot een verkorting van de gemiddelde verblijfsduur. Bij de verzorgingshuizen wordt
daardoor een nulgroei geraamd voor de periode 1998-2002, bij de thuiszorg en de
verpleeghuizen treedt een groei op in de orde van 1,2% per jaar. Een teruggang in
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het gebruik wordt gevonden bij hoger onderwijs, sociale zekerheid, cultuur en
openbaar vervoer. In al deze gevallen wordt deze teruggang mede veroorzaakt door
recent (prijs-, volume- of subsidie)beleid.

Tabel 4.8 Ramingen finale diensten quartaire sector, 1998 en 2002 (in indexcijfers, 1994 = 100)

demoraming basisraming meerjarenraming 

1998 2002 1998 2002 1998 2002 

primair onderwijs 105,7 106,4 105,9 107,6 106,1 108,8 
voortgezet onderwijs 97,1 100,1 97,7 102,5 98,5 99,8 
hoger onderwijs 92,2 84,7 93,6 93,7 93,7  88,9 
ziekenhuizen en specialisten 102,6 106,1 105,0 111,5  105,5 106,2 
geestelijke gezondheidszorg 104,0 106,1 107,6 116,4 110,0 114,9 
extramurale gezondheidszorg 101,0 103,0 103,1 109,4 99,7 99,7 
zorg voor ouderen 105,5 112,5 100,6 103,3 105,1 107,4 
zorg voor gehandicapten 104,3 108,0 105,8 113,3 108,7 110,5 
politie en brandweer 98,5 100,5 104,1 114,0 110,2 115,9 
justitie  102,3 102,3 107,6 114,5 111,5 113,4 
belastingdienst 103,8 106,1 108,6 120,8 116,5 115,8 
sociale zekerheid 95,1 96,2 88,4 87,4 91,3 93,1 
cultuur 96,4 98,7 97,4 101,2 103,9 108,0 
sport 100,9 100,6 102,6 105,4 103,6 107,6 
openbaar vervoer 97,4 99,4 95,2 93,8 95,8 91,7 

subtotaal onderwijs 99,3 99,2 99,9 102,5 100,3 100,8 
subtotaal zorg 103,5 107,8 103,8 109,5 105,5 107,1a

subtotaal politie/justitie 99,4 100,9 104,9 114,1 110,5 115,3 
subtotaal overig 98,1 99,5 96,5 98,2 99,4  99,8 

totaal finale diensten 100,9  103,3 101,2 105,5  103,2 104,5 b

Inclusief onverdeelde ruimte zorg: 111,0.a

Inclusief onverdeelde ruimte zorg. 106,3.b

Bron: SCP; ministeriële meerjarenramingen (SCP-bewerking)

Bij de meerjarenraming vallen in de eerste plaats de vrij hoge ramingen voor 1998
op. Gemiddeld ligt de meerjarenraming 2% (circa 2 miljard gulden) boven de
basisraming. De ontwikkeling 1998-2002 volgens de meerjarenraming stemt wel
redelijk overeen met de mutatie volgens de basisraming. De hoogte van de meer-
jarenramingen voor het jaar 1998 hangt samen met sterke intensiveringen bij
justitie en de belastingdienst, verbeteringen in de beloningsstructuur van onderwijs-
gevenden en uitgaven in de zorgsector ter bestrijding van wachtlijsten. Het
geplande verloop van de uitgaven voor de ouderenzorg laat een aanzienlijke groei
zien; de extra middelen komen echter vooral ten goede aan de verpleeghuizen en
niet aan de thuiszorg en de verzorgingshuizen. Voor de besluitvorming over de
allocatie van middelen in de komende kabinetsperiode draait het met name om de
ontwikkeling tussen 1998 en 2002. Daartoe kunnen de verschillen tussen de index-
cijfers voor deze twee jaren in de beschouwing worden betrokken.
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In deze periode treedt een sterke groei op van de in de meerjarenramingen
geplande uitgaven voor het basisonderwijs. Deze intensivering hangt samen met de
plannen om de klassen te verkleinen. De zorgsector vertoont over de gehele periode
1998-2002 een groei van rond de 5,2%, aangezien vanaf het jaar 1998 is uitgegaan
van een groei ten gevolge van vergrijzing en intensivering van 1,3% per jaar. Deze
middelen komen in het kader van uitbreidingsbouw deels terecht bij ziekenhuizen,
psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen en inrichtingen voor verstandelijk
gehandicapten. Het grootste deel van deze additionele middelen is in het JOZ
echter nog niet toegerekend aan voorzieningen. Bij de grote groeiers in de vooraf-
gaande periode, de belastingdienst en justitie, wordt in de meerjarenraming een
stabilisatie van de uitgaven voorzien. Alleen bij openbaar vervoer is sprake van een
substantiële daling tussen 1998 en 2002. Deze daling heeft vooral betrekking op
overheidssubsidies.

4.4.2 Nadere analyse

De analyse voor de periode 1998-2002 kan worden toegespitst door vergelijking
van de meerjarenramingen met de uitkomsten van de SCP-ramingen. Hierbij wordt
ervan uitgegaan dat de gebruiksontwikkeling volgens de beide SCP-ramingen via
een constante inzet van middelen per gebruikseenheid kan worden omgerekend tot
financiële volumecijfers zoals die zijn opgenomen in de meerjarenraming. De
resultaten van deze vergelijking zijn opgenomen in tabel 4.9.

De mutaties die in de laatste kolom van tabel 4.9 zijn vermeld, hebben betrekking
op het verschil tussen de basisraming en de departementale meerjarenramingen
voor het jaar 2002 en zijn berekend op basis van grootheden die in tabel 4.8 en in
tabel 4.9 zelf zijn vermeld. De in de eerste getallenkolom vermelde totale kosten
zijn vermenigvuldigd met de in de tweede getallenkolom vermelde percentages, om
uitkomsten te krijgen in termen van collectieve uitgaven. Deze uitgavenbedragen
zijn vervolgens vermenigvuldigd met het verschil in groei voor de periode 1998-
2002 tussen de basisraming en de meerjarenraming. Een positieve mutatie impli-
ceert hogere uitgaven dan voorzien in de meerjarenraming, een negatieve mutatie
lagere uitgaven.

De bedragen uit tabel 4.9 moeten worden gezien als technische uitkomsten, die nog
nader moeten worden gewogen alvorens zij uitmonden in een eindconclusie. Ten
eerste moet een keuze worden gemaakt tussen de beide gepresenteerde ramingen.
Naar het oordeel van het SCP vormt de basisraming over het algemeen een beter
uitgangspunt voor de advisering, aangezien deze rekening houdt met maatschap-
pelijke trends. Daar waar het gebruik echter trendmatig door het beleid wordt beïn-
vloed, is de basisraming geen geschikt uitgangspunt. Daarom is de basisraming
voor verzorgingshuizen aangepast op de wijze die is omschreven bij de bespreking
van tabel 4.8. Hoewel de advisering in eerste instantie betrekking heeft op de
periode 1998-2002, zijn voor 1998 geraamde discrepanties tussen de meerjaren-
raming en de basisraming ook relevant voor de eindconclusies. Dergelijke discre-
panties treden in extreme mate op bij de justitiële voorzieningen en bij de belas-
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tingdienst. Voorts moeten ook mogelijkheden voor volumevermindering,
productiviteitsverhoging en verhoging van eigen bijdragen in de afweging worden
betrokken. Ten slotte spelen ook specifieke aspecten als wachtlijsten en verande-
rende kwaliteitseisen een rol in de afweging. Hierna volgt een bespreking van de
belangrijkste deelsectoren (onderwijs, zorg, politie en justitie, belastingen, sociale
zekerheid en openbaar vervoer). De deelsectoren cultuur en sport geven geen
aanleiding tot nadere opmerkingen.

Tabel 4.9 Verschillen tussen ramingen (in mln. guldens)a

kosten 2002 conform collectieve bijstelling volgens
meerjarenraming financiering (%) basisraming  2002b

primair onderwijs 10.000 99 -100
voortgezet onderwijs 10.000 93 +360
hoger onderwijs 4.700 84  +240c

ziekenhuizen en specialisten 21.000 71 +860
geestelijke gezondheidszorg 4.500 96 +150
extramurale gezondheidszorg 5.900 64 +240
zorg voor ouderen 14.900 79 +50
zorg voor gehandicapten 5.300 91 +270
politie en brandweer 7.200 99 +310
justitie 2.300 93 +100
belastingdienst 3.700 100 +410
sociale zekerheid 6.600 100  -200d

cultuur 3.100 80  0
sport 5.100 25 -10
openbaar vervoer 7.100 51 +110e

subtotaal onderwijs 24.700 94 +500
subtotaal zorg 53.100 77 +80f f

subtotaal politie/justitie 9.500 98 +410
subtotaal overig 25.600 69 +310

totaal finale diensten 112.900 80 +1.300
In prijzen 1997. a

Mutatie van de collectieve uitgaven gebaseerd op het verschil in groei tussen de basisraming en deb

departementale meerjarenramingen voor de periode 1998-2002.
Dit betreft het hbo en het wetenschappelijk onderwijs voorzover de kosten daarvan aan de onderwijstaak wordenc

toegeschreven.16

Alleen de uitvoeringskosten, niet de uitkeringen.d

Exploitatiekosten in enge zin en onderhoudskosten.e

Na verdiscontering van de nog beschikbare ruimte voor de zorgsector van (netto) 1.490 miljoen gulden.f

Bron: SCP (GEKS); ministeriële meerjarenramingen (SCP-bewerking)

Onderwijs

Onderwijs kent in het algemeen open-einderegelingen waar naast demografische
ook sterke trendmatige ontwikkelingen spelen. Om deze reden is de basisraming
hier veelzeggender dan de demoraming. Volgens de basisraming zijn de middelen
die voor 2002 moeten worden uitgetrokken aanzienlijk hoger dan op grond van de
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meerjarenraming noodzakelijk zou zijn. In het laatstgenoemde jaar bedraagt het
geraamde structurele tekort 500 miljoen gulden. 
Bij het primair onderwijs is de meerjarenraming 100 miljoen hoger dan de basis-
raming. Dit kan echter volledig worden verklaard uit het feit dat in de basisraming
geen rekening is gehouden met het stijgende aandeel van zogenoemde 1,9-leer-
lingen.
Buiten het beeld blijft een bedrag van 270 miljoen gulden, dat recentelijk is uitge-
trokken voor de eerste tranche van de voorgenomen klassenverkleining in het
basisonderwijs. In de systematiek van de basisraming, waarbij de berekening van
de kosten is gebaseerd op de aanname van een constante verhouding tussen leer-
lingen en ingezette middelen, wordt geen rekening gehouden met dergelijke op
kwaliteitsverbetering gerichte maatregelen. De relatie tussen klassenomvang en de
kwaliteit van het onderwijs is overigens weinig eenduidig (Blank et al. 1990). Op
grond van recent Amerikaans onderzoek heeft de commissie-Van Eijndhoven
(1996) geconcludeerd dat klassenverkleining wel degelijk tot kwaliteitsverhoging
kan leiden. Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat klassenverklei-
ning alleen succes kan sorteren als deze drastisch is en gepaard gaat met ingrij-
pende wijzigingen in de onderwijsmethode (Sontag 1997). 
De middelen die in de meerjarenraming zijn uitgetrokken voor het mbo zijn aan de
lage kant. In Kuhry (1998) wordt betoogd dat de geringe groei van het mbo in de
studentenramingen van het ministerie het gevolg zijn van een onderschatting van
de 'ongediplomeerde' en 'indirecte' instroom in het (k)mbo. Op basis van dit
gegeven zouden additionele middelen gewenst zijn ten bedrage van 220 miljoen
gulden.
De oorzaak van het geraamde tekort van 140 miljoen gulden voor het avo/vbo is
minder goed te duiden. Gezien het gebrek aan causale duiding van dit bedrag wordt
dit signaal vooralsnog genegeerd.

Bij het hoger onderwijs speelt een teruggang van de studentenaantallen in het
wetenschappelijk onderwijs. Die is deels veroorzaakt door de aanscherping van de
voorwaarden voor studiefinanciering. Deze daling (die correspondeert met
100 miljoen gulden) komt niet tot uitdrukking in de gereserveerde middelen, omdat
er vaste afspraken bestaan over de rijksbijdrage voor het wetenschappelijk onder-
wijs, die binnen bepaalde marges niet worden beïnvloed door veranderingen in de
onderwijstaak.  17

Bij het hoger beroepsonderwijs gaat het ministerie uit van een daling van de
studenten door een aanpassing van de studieduur van mbo-abituriënten. Het is
echter zeer de vraag of deze maatregel, die een uitvloeisel is van bezuinigings-
afspraken in het vorige Regeerakkoord, dit effect zal hebben. In Kuhry (1998) is
betoogd dat het primaire effect van deze maatregel gecompenseerd zal worden door
een gedragseffect, te weten een toenemende belangstelling van mbo-abituriënten
voor het hbo. Daarnaast gaat het SCP uit van een snellere toename van de instroom
uit diverse andere bronnen. Op grond van de systematiek en ramingsuitkomsten in
dit rapport zou voor het hoger beroepsonderwijs 340 miljoen gulden meer moeten
worden uitgetrokken. Als rekening wordt gehouden met het voornemen tot duali-
sering van het hbo resteert hiervan nog 260 miljoen gulden. Inmiddels houdt ook
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het ministerie van OC&W rekening met aanmerkelijk hogere studentenaantallen in
het hbo (+18.000 in 2002), maar dit gegeven is nog niet of nauwelijks in de bij-
gestelde meerjarencijfers verwerkt.

Zowel de studiefinanciering als de wachtgelden vallen buiten het raamwerk van
deze analyse. Zij zijn namelijk geen exploitatiekosten in de eigenlijke zin van het
woord. Bij de wachtgelden treden hardnekkige overschrijdingen van het meer-
jarenkader op. Op de studiefinanciering is de afgelopen jaren via een reeks van
maatregelen bezuinigd. Alleen in de periode 1992-1996 ging het hierbij al om een
ombuiging van circa 800 miljoen gulden (op een totaal van 3 à 4 miljard gulden),
waarbij dan nog geen rekening is gehouden met het effect van deze maatregelen op
het aantal studerenden.

PvdA, VVD, CDA en D66 reserveren alle tussen de 1,25 en de 1,7 miljard gulden
voor extra uitgaven op het gebied van het onderwijs en noemen daarbij onder meer
als prioriteiten: klassenverkleining in het basisonderwijs (alle), verruiming studie-
financiering (CDA, D66), middelen beroepsonderwijs (PvdA, CDA), arbeidsvoor-
waarden onderwijsgevenden (VVD, D66), fiscale maatregelen levenslang leren
(VVD). D66 wil de doelmatigheid in het hoger onderwijs verhogen.

Op het ministerie leven wensen om aanzienlijke hoeveelheden extra middelen uit te
trekken voor onderwerpen als klassenverkleining (ten bedrage van 1 miljard, zie
OC&W 1997b), voor 'een leven lang leren' (eveneens 1 miljard gulden, zie OC&W
1998), verbetering studiefinanciering (0,5-1,3 miljard gulden, OC&W-nota in
voorbereiding) en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in het
onderwijs (ICT, 200 miljoen gulden).

Zorg

Medische consumptie wordt, vanzelfsprekend, bepaald door het vóórkomen van
gezondheidsproblemen onder de bevolking. In een tijd van welvaart en grote
aandacht voor een gezonde leefwijze zou men wellicht een daling in het aantal
gezondheidsklachten verwachten en daarmee een afname van de medische
consumptie. Het tegendeel is echter het geval en dat heeft de volgende oorzaken
(zie o.a. RIVM 1997).
- Vergrijzing van de bevolking leidt tot een gemiddelde toename van het aantal

gezondheidsklachten, omdat ouderen minder gezond zijn dan jeugdigen.
- Medisch ingrijpen leidt ertoe dat de levensverwachting van mensen met een

ernstige ziekte is toegenomen; als gevolg daarvan neemt - los van de vergrij-
zing - het aantal chronisch zieken toe.

- Wetenschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat steeds meer gezondheids-
klachten als ziekte zijn te benoemen, dat ze beter zijn te diagnosticeren en dat
er steeds nieuwe behandelmethoden (waaronder geneesmiddelen) ontstaan.

- Mensen beschouwen hun gezondheid als hun kostbaarste bezit en zijn daarom
sterk geneigd de behandelmogelijkheden die er bestaan ook te benutten.
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Een technisch probleem bij de opstelling van ramingen is de beïnvloeding van het
gebruik in de zorgsector door kostenbeheersende maatregelen. Zo is de instroom bij
verzorgingshuizen sterk beïnvloed door een aanscherping van de indicatiestelling.
In zulke gevallen geeft de basisraming geen beleidsarme raming van de ontwikke-
ling van de vraag, maar wordt het beleid uit het verleden doorgetrokken. Het blijft
vooralsnog giswerk in hoeverre het gebruik ook bij andere voorzieningen dan de
verzorgingshuizen is afgeremd door budgettering. Aanwijzingen daarvoor kunnen
onder meer worden ontleend aan de wachtlijsten in de zorg.

Op het eerste gezicht lijken de uitkomsten voor de zorgsector te sporen met het
beleidsmatige uitgangspunt van 1,3% volumegroei per jaar, opgebouwd uit een
demografisch effect van 1% en een trendmatig effect van 0,3%. De hier uitgevoerde
analyse wijst op een betrekkelijk tekort van 80 miljoen gulden. Hierbij blijven
onderwerpen als wachtlijsten, kwaliteitseisen, werkdruk en de dreigende groei in de
geneesmiddelensector echter buiten beschouwing. 
Een punt van aandacht is dat de beschikbare middelen al in belangrijke mate in het
JOZ lijken te zijn vastgelegd in 'onvermijdbare' exploitatiegevolgen van bouwaf-
spraken. Van de 5,2% lijkt langs die weg al circa 4,1% te zijn toegewezen aan
intramurale voorzieningen als ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, ver-
pleeghuizen en inrichtingen voor verstandelijk gehandicapten. Circa twee derde
van deze middelen heeft echter betrekking op instandhoudingsbouw (interne cijfers
ministerie van VWS) en is te interpreteren als prijscomponent. Dit soort complica-
ties is niet bevorderlijk voor de transparantie van het JOZ.
Voor de in tabel 4.9 vermelde voorzieningen is nog een restbedrag circa 1,5 miljard
beschikbaar. Ruim de helft van dit bedrag is nodig in het kader van de ziekenhuis-
zorg. Aangezien in het JOZ reeds een zeer aanzienlijke som is uitgetrokken voor
uitbreidingsbouw van de verpleeghuizen, lijkt slechts een naar verhouding relatief
gering bedrag over te blijven voor de verzorgingshuizen en de thuiszorg,

Vooralsnog kan worden uitgegaan van een stabilisatie van middelen voor verzor-
gingshuizen. Deze hangt samen met een afbouw van de residentiële functie van
deze voorziening. Per saldo neemt ondanks de vergrijzing het aantal verzorgden af,
maar neemt de zorgzwaarte gestadig toe. Bij de verzorgingshuizen is een voorraad-
stroommodel vanwege de meerjarige verblijfsduur adequater dan een bestands-
model. Alleen door het gebruik van een dergelijk model wordt duidelijk dat de
snelle daling van de instroom bij verzorgingshuizen in de afgelopen decennia een
proces in gang heeft gezet dat tot gevolg heeft dat het aantal bewoners, ondanks de
voortgaande vergrijzing van de bevolking, voorlopig nauwelijks verder zal stijgen,
zelfs wanneer de huidige toelatingscriteria niet verder worden aangescherpt. De
uitstroom is namelijk vooralsnog relatief hoog, doordat deze correspondeert met het
niveau van instroom uit het verleden. Door de aanscherping van de toelatingscrite-
ria is ook de verblijfsduur van de verzorgden sterk teruggelopen. Voor de verzor-
gingshuizen bestaan forse wachtlijsten, die echter niet al te 'hard' zijn (Timmer-
mans et al. 1997). Blijkbaar spoort het overheidsbeleid ook met een verminderde
belangstelling van ouderen voor deze voorziening. Bij ongewijzigde toelatings-
criteria dienen echter op langere termijn wel degelijk extra middelen voor de
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verzorgingshuizen te worden uitgetrokken (Timmermans et al. 1997). 
Ook voor de thuiszorg is in het JOZ vooralsnog geen groei van de ingezette midde-
len opgenomen. Volgens de basisraming zou voor deze voorziening circa 120 mil-
joen gulden moeten worden uitgetrokken. Het is merkwaardig dat de ontwikkelin-
gen bij de thuiszorg een mogelijke substitutie van intramurale door extramurale
zorg niet reflecteren.

In dit overzicht is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen in de genees-
middelensector, waar na enkele jaren van effectieve prijsbeheersing weer aanzien-
lijke kostenstijgingen dreigen en waar het ministerie aanzienlijke overschrijdingen
meldt. In 1997 is een overschrijding opgetreden die in de orde ligt van 400 miljoen
gulden (VWS, interne informatie). De Ziekenfondsraad gaat voor de komende
periode uit van een stijging van de nominale uitgaven voor geneesmiddelen met
circa 10% per jaar tot 9,8 miljard in 2002, het ministerie van een iets gematigder
stijging tot 9,3 miljard (VWS, interne informatie). Dit impliceert een overschrij-
ding van het budgettaire kader met 2 à 3 miljard gulden. Daarbij blijft in het
midden in hoeverre deze ontwikkeling het gevolg is van volumegroei of prijsstij-
gingen in de geneesmiddelensector. Als deze voorziene ontwikkeling gehonoreerd
zou worden, impliceert dat alleen al een verhoging van de toegestane volumegroei
van 1,3% naar 2,0% per jaar. 

Evenmin zijn middelen uitgetrokken voor een verdere bestrijding van de wachtlijst-
problematiek waarmee volgens het NZi (1997) 1,5 à 2 miljard gulden zou kunnen
zijn gemoeid. Het RIVM (1997) is terughoudend over de kwaliteit en het belang
van wachtlijstinformatie. De gegevens zijn veelal zeer onbetrouwbaar en het op-
treden van beperkte wachttijden is op zich niet afkeurenswaardig. Zo laten mensen
zich nogal eens uit voorzorg op wachtlijsten plaatsen (40% à 50% van de wacht-
lijsten voor verzorgingshuizen). Bij verstandelijk gehandicapten staan mensen vaak
op een wachtlijst voor eenzelfde voorziening van hogere kwaliteit dan die waarin
zij thans verblijven. In het JOZ is met ingang van 1998 structureel 235 miljoen
gulden uitgetrokken voor de bestrijding van wachtlijsten in de gehandicaptenzorg,
de ambulante geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg.  
 
PvdA, VVD, CDA en D66 willen de jaarlijkse volumegroei van de uitgaven voor de
zorgsector verhogen van de traditionele 1,3% naar 2,0% à 2,4%. Ruwweg is met
een dergelijke operatie 2 miljard gulden gemoeid. Prioriteiten zijn de kwaliteit en
de werkdruk in de ouderenzorg en de wachtlijstproblematiek (o.a. bij ziekenhuizen,
ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg). Enkele partijen
willen echter ook doelmatigheidskortingen realiseren (D66 geen ombuigingen,
PvdA 0,3 miljard gulden, CDA 0,8 miljard gulden en VVD 1 miljard gulden) en
denken daarbij onder meer aan de inkoop, aan het bouwbeleid en aan de overhead. 

Politie en justitie

Wanneer de middelen van politie en justitie worden aangepast aan de trendmatige
ontwikkelingen (die hun weerslag vinden in de basisraming), resulteert een
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intensivering van 410 miljoen gulden ten opzichte van de meerjarenramingen (TK
1997/1998e en 1997/1998f). 
Hierbij wordt echter onvoldoende rekening gehouden met de snelle toename van de
uitgaven in de periode 1994-1998, die de basisraming aanzienlijk overschrijden.
Op grond van de ontwikkelingen over de gehele periode 1994-2002 zouden er geen
extra middelen voor de sector behoeven te worden uitgetrokken. 
De begroting gaat ervan uit dat het aantal processen-verbaal in de komende jaren
verder zal dalen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat een voortzetting van deze ont-
wikkeling zal leiden tot minder druk op politie en justitiële voorzieningen. De
verwachting is dat een verdere daling van de criminaliteit zich bij de vermogens-
misdrijven zal voordoen, terwijl voor de geweldscriminaliteit een toename wordt
verwacht. Vooral de aantallen minderjarigen die erbij zijn betrokken, vormen een
bron van zorg: in 1996 werden bijna 8.000 minderjarigen van een gewelddelict
verdacht, een verdubbeling ten opzichte van 1991. Verwacht wordt dat dit aantal in
1997 wel eens op 9.000 zou kunnen uitkomen en in 1998 op circa 10.000. De
achtergronden van deze toename zijn tot nu toe niet goed in kaart gebracht. 
Verhoging van de druk op politie en justitie is teven het gevolg van problemen als
huiselijk geweld, milieucriminaliteit en slachtofferhulp. Een deel daarvan betreft
'zware strafzaken'. Reeds nu wordt een toename van deze zware strafzaken gemeld,
die de rechterlijke macht onder druk kan zetten en achterstanden doen ontstaan.

In de beleving van onveiligheid bij de bevolking is nog weinig veranderd.
Vermindering van de gevoelens van onveiligheid onder de bevolking is één van de
doelstellingen van het veiligheidsbeleid. Uit de Politiemonitor blijkt dat zo'n 30%
van de bevolking zich soms of vaak onveilig voelt. Ook volgens de Enquête
slachtoffersmisdrijven zijn de onveiligheidsgevoelens in verband met criminaliteit
vrijwel onveranderd. Dreiging in de buurt, zo blijkt uit de Politiemonitor, wordt
zowel in 1995 als in 1997 vaker waargenomen dan in 1993; deze bestaat uit drugs-
overlast (in 1997 voor het eerst onderzocht), geweld, dronken mensen en bedrei-
ging (zie ook § 1.6). De politie krijgt daarbij een belangrijke rol toebedeeld. Juist
over de aanpak door de politie van de criminaliteit in de buurt blijken burgers
bovendien in ons land weinig tevreden in vergelijking met ons omringende landen.

Analyses van het SCP (Van Tulder en Van der Torre 1998) wijzen 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. Deze
analyses van de strafrechtelijke keten (politie-rechtspraak-gevangeniswezen), die
overigens maar beperkt rekening houden met de rol van preventieve maatregelen,
tonen aan dat deze criminaliteitsontwikkeling kan worden omgebogen door een
forse extra inzet van middelen bij justitie (gevangeniswezen en rechtspraak). De
geschatte toename van de criminaliteit bedraagt 4,4% voor de periode 1998-2002.
De besteding van 100 miljoen gulden extra voor rechtspraak of gevangeniswezen
heeft een neerwaarts effect op de criminaliteit van naar schatting -0,8%. Zo bezien
zouden extra middelen in de orde van 500 miljoen gulden bij justitie noodzakelijk
zijn om de criminaliteit te stabiliseren. 
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Het effect van de besteding van extra middelen bij de politie is volgens deze ana-
lyses geringer: als deze middelen niet expliciet voor opsporing worden aangewend,
is het neerwaarts effect op de criminaliteit naar schatting -0,1% per 100 miljoen
gulden. Dit effect kan een factor 3 hoger komen te liggen indien de extra middelen
specifiek voor criminaliteitsbestrijding worden aangewend. Volgens deze analyses
lijkt een inzet van extra middelen voor rechtspraak en gevangeniswezen dus
effectiever dan een extra inzet bij de politie zoals die voortvloeit uit de basisraming. 

In een recent rapport signaleert de commissie-Leemhuis (1998) dat een bedrag van
structureel 300 miljoen gulden moet worden uitgetrokken voor kwaliteitsverbete-
ring in de rechtspraak en de ondervanging van een geconstateerde toevloed van
strafzaken.
De politieke partijen geven in hun verkiezingsprogramma's veel aandacht aan
intensivering van de inzet van de politie. De wens bestaat om tot kleinschaliger en
gebiedsgericht politiewerk te komen en ook in kleinere gemeenten politieposten te
openen. Ook sneller en effectiever optreden van politie en justitie krijgt in de pro-
gramma's veel aandacht. PvdA, VVD, CDA en D66 noemen daarbij bedragen in de
orde van 0,5-1 miljard gulden.
 
Belastingen

Op de belastingdienst wordt vaker een beroep gedaan door de toename van de
beroepsbevolking. Ook de groei van het aantal bedrijven en bedrijfjes legt een
zwaar beslag op de belastingdienst. Hoewel er een aanzienlijke arbeidsproductivi-
teitswinst is geboekt, weegt deze niet op tegen de hoge incidentele looncomponent
en de toename van de materiële middelen per arbeidsjaar (o.a. automatisering). Per
saldo zijn de reële kosten per product daardoor gestegen. Voor de toekomst wordt
een verdere groei van de productie voorzien, die op zich aanleiding geeft tot extra
uitgaven in de orde van 400 miljoen gulden. Omdat de kosten van de belasting-
dienst echter de afgelopen jaren veel sneller zijn gestegen dan de productie, valt bij
deze sector wellicht eerder te denken aan een pas op de plaats conform de vigeren-
de meerjarenramingen (TK 1997/1998g).

Sociale zekerheid 

Bij de sociale zekerheid is over het algemeen sprake van open-einderegelingen,
waarbij rechthebbenden niet kunnen worden geweigerd. Onder zulke omstandig-
heden lijkt de basisraming een beter uitgangspunt dan de demoraming.  De18

volgens de basisraming geïndiceerde bezuiniging van 200 miljoen gulden op de
uitvoeringskosten in deze sector heeft voor het overgrote deel betrekking op de
arbeidsvoorziening. Bij deze sector is een korting van 160 miljoen gulden doorge-
voerd in het kader van het vorige Regeerakkoord (TK 1997/1998h). Deze korting
had een looptijd van 1994 tot en met 1998. Zolang geen intensivering van de
activiteiten van de arbeidsbureaus wordt voorzien, lijkt het terugdraaien van de
ombuiging van 1994, zoals thans in de begroting wordt voorzien, echter niet goed
verdedigbaar. 
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Openbaar vervoer

In het openbaar vervoer zullen volgens de meerjarencijfers de overheidsbijdragen
aan de exploitatie teruglopen. Deze kunnen in principe worden gecompenseerd
door een productiviteitsverhoging. Een andere optie die eveneens actueel blijkt te
zijn, is een verhoging van eigen bijdragen. 

4.5 Mogelijkheden voor uitgavenbeheersing

Hoewel het aandeel van quartaire diensten in het BBP de laatste tien jaar blijkens
tabel 4.1 licht is teruggelopen, is op langere termijn een aantal processen werkzaam
die leiden tot een geleidelijke groei van de omvang van de quartaire dienstverlening
in verhouding tot het BBP.
Ten eerste bestaat er een inherente neiging van burgers om bij groeiende welvaart
niet alleen meer materiële goederen aan te schaffen, maar ook meer gebruik te
maken van uiteenlopende vormen van dienstverlening, waaronder quartaire
diensten als onderwijs en gezondheidszorg. Een aantal van deze diensten, zoals
hoger onderwijs, is vanuit een economisch gezichtspunt te beschouwen als wel-
vaartsgoederen. Deze diensten kenmerken zich doordat de consumptie ervan sneller
toeneemt dan het inkomen. Andere diensten, zoals basisonderwijs, vallen in de
economische categorie van noodzakelijke goederen en worden gekenmerkt door een
consumptie die niet afhankelijk is van de welvaartsgroei, of een achterblijvende
groei vertoont.
Ten tweede bestaat er een inherente tendens tot relatieve prijsverhoging van
quartaire diensten, die wel bekend staat als de wet van Baumol. Vele vormen van
quartaire dienstverlening zijn arbeidsintensief. De onderwijzer in de klas of de
verzorger in het bejaardenoord maken betrekkelijk weinig gebruik van materiële
hulpmiddelen anders dan simpele inventaris. Dit houdt in dat ontwikkelingen als
automatisering en mechanisering een betrekkelijke ondergeschikte rol spelen en dat
de arbeidsproductiviteit, het per persoon geleverde product, niet of slechts in
geringe mate kan toenemen.
Daarbij komt dat de lonen in de quartaire sector, ondanks de achterblijvende
productiviteitsontwikkeling op langere termijn, toch min of meer in de pas moeten
lopen met de lonen in andere sectoren van bedrijvigheid. Hier speelt niet alleen het
vraagstuk van rechtvaardigheid, maar ook het probleem van personeelswerving: als
de lonen in de quartaire sector te laag worden, zal het op den duur moeilijk worden
om bekwaam personeel te werven en vast te houden.
Uiteindelijk betekenen deze wetmatigheden dat het aandeel van noodzakelijke
quartaire diensten in het BBP op langere termijn de neiging heeft om constant te
blijven of een matige groei te vertonen (gelijkblijvend tot matig toenemend volume
per hoofd en een prijs die iets achterblijft bij de reële groei van het inkomen per
hoofd), maar dat het aandeel van quartaire diensten die als welvaartsgoed te
beschouwen zijn, relatief snel toeneemt.

In de jaren zestig en zeventig is er een forse groei van quartaire dienstverlening
opgetreden. Daarna is min of meer pas op de plaats gemaakt. Dit was deels het
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gevolg van een stagnerende welvaartsgroei, zoals de recessie van de eerste helft van
de jaren tachtig en de tegenslagen van de eerste helft van de jaren negentig, deels
van de daling van het aantal jongeren, die heeft geleid tot een teruggang van het
aantal leerlingen in het onderwijs, en deels van diverse vormen van uitgaven-
beheersing.
Nog steeds wordt Nederland geconfronteerd met een hoge collectieve-lastendruk.
Die is overigens niet alleen het gevolg van de uitgaven ten behoeve van de
quartaire dienstverlening, maar ook en vooral van de uitgaven ten behoeve van de
sociale zekerheid. Deze worden ondanks versoberingen internationaal gezien nog
steeds gekenmerkt door een hoog niveau.

Welke strategieën staan ter beschikking voor uitgavenbeheersing bij de quartaire
dienstverlening? 
Er kan bezuinigd worden op de volgende aspecten:
1. het volume van de dienstverlening;
2. de prijs van de dienstverlening;
3. het aandeel van de collectieve financiering.
Vooraf zij opgemerkt dat volumevermindering van quartaire dienstverlening over
het algemeen en op langere termijn beschouwd, bij toenemende welvaart niet reëel
is. In een welvaartsstaat zijn mensen niet alleen geïnteresseerd in materiële goede-
ren en tertiaire diensten, maar eisen zij ook ruime toegang tot dienstverlening op
terreinen zoals onderwijs en zorg. Een tweede uitgangspunt is dat bezuinigingen op
de quartaire dienstverlening niet alleen moeten worden beoordeeld op basis van de
positieve effecten in termen van de terugdringing van overheidsuitgaven, maar ook
op basis van negatieve effecten die gepaard gaan met vermindering van het volume
of de kwaliteit van de dienstverlening.

1. Beheersing van het volume
Volumebeheersing wordt mogelijk indien open-einderegelingen, waarbij de
beslissing over gebruik van of toegang tot een voorziening wordt overgelaten aan
de gebruiker zelf, worden vervangen door quoteringsregelingen. In zulke gevallen
ontstaan meestal indicatiecommissies en wachtlijsten. Dit zogenoemde dicht-
schroeien van open-einderegelingen ligt minder voor de hand bij voorzieningen
waarvan het gebruik verplicht is gesteld, zoals onderwijs voor leerplichtigen of
voorzieningen waarvan het gebruik onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk
is, zoals bij acute medische behandeling.
Daarnaast kan het een reële optie zijn om de toelatingscriteria tot bepaalde dure en
schaarse voorzieningen aan te scherpen. Bij het onderwijs kan het hierbij gaan om
invoering van leerrechten, bepalingen tegen de stapeling van opleidingen of
verhoging van eisen wat betreft de vooropleiding. In de zorg kunnen de voorwaar-
den worden aangescherpt voor het gebruik van bepaalde voorzieningen. Zo zijn de
criteria voor toelating tot verzorgingshuizen geleidelijk verhoogd. 
Opvallend is dat de afgelopen jaren slechts op enkele onderdelen is ingegrepen op
het punt van de toegankelijkheid van voorzieningen: dit betreft hoger onderwijs
(via maatregelen in de sfeer van studiefinanciering), topklinische zorg, verzor-
gingshuizen, arbeidsongeschiktheidsregelingen en de sociale werkvoorziening.
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In de zorgsector kan het volume van de dienstverlening in sommige gevallen
worden beheerst door zorg-op-maat. In het algemeen gaat het hierbij om de
introductie van getrapte dienstverlening, waarbij intramurale zorg wordt vervangen
door een minder intensieve doch kwalitatief toereikende vorm van extramurale
dienstverlening. Dit proces wordt ook wel substitutie genoemd. Voorbeelden zijn
vervanging van intramurale zorg door thuiszorg of klinische door poliklinische
zorg. Al geruime tijd is gewezen op mogelijkheden van kostenbeheersing in de
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening door substitutie. Inmiddels
heeft een verschuiving plaatsgevonden van zorg in instellingen - ziekenhuizen,
verpleeghuizen en verzorgingshuizen - naar zorg zonder opname, bijvoorbeeld in
de vorm van poliklinische behandeling, dagbehandeling, voorzieningen verstrekt
aan personen thuis en reguliere thuiszorg. Naast zorgvernieuwing bij de reguliere
thuiszorg ontstaan particuliere diensten of samenwerkingsvormen tussen uit
collectieve middelen gefinancierde en particuliere instellingen.

Substitutie heeft plaatsgevonden op alle belangrijke deelterreinen van de zorg:
algemene gezondheidszorg, ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Op het
terrein van de zorg voor gehandicapten is het aandeel van de semi-murale dienst-
verlening toegenomen. Overigens geldt in het algemeen dat substitutie tot uitdruk-
king komt in een hoger aandeel en in een relatief snelle groei van extramurale zorg
en dagbehandelingen. Met uitzondering van de verzorgingshuizen is de omvang
van de intramurale zorg daarbij echter niet afgenomen, maar juist toegenomen.
De prioriteit die een aantal partijen toekennen aan de thuiszorg sluit aan bij deze
ontwikkeling. Hierbij moet worden aangetekend dat substitutie in vele gevallen een
groter beroep op informele zorg (mantelzorg) met zich meebrengt. De belasting van
familie, buren en kennissen is als gevolg van deze substitutie toegenomen (De Boer
et al. 1994).

Een indirecte manier om te komen tot volumebeheersing is de verhoging van eigen
bijdragen. Als de consument een groter deel van de kosten die met het voorzienin-
gengebruik zijn gemoeid zelf moet betalen, zal hij in sterkere mate afwegen of de
baten wel tegen de kosten optreden. Hierdoor zal een zekere vraaguitval optreden
(zie voor de effecten van eigen bijdragen in de zorg Van Leeuwen et al. 1997).
Daarnaast zal een effect op het besteedbare inkomen optreden. Hierop wordt onder
punt 3 teruggekomen. Opvallend is dat het aandeel van eigen bijdragen voor quar-
taire voorzieningen de afgelopen tien jaar nauwelijks is verhoogd. De onderwijs-
retributies bewegen zich in opwaartse lijn. De eigen bijdragen in de zorgsector zijn
met uitzondering van die in de ouderenzorg.

2a. Indirecte beheersing van de prijs via productiviteitsverbetering
Uiteenlopend onderzoek, ook van de zijde van het Sociaal en Cultureel Planbureau,
heeft aangetoond dat er grote verschillen in productiviteit bestaan tussen instellin-
gen die vergelijkbare diensten verlenen. 
In de studie Doelmatig dienstverlenen (Goudriaan et al. 1989), waarin analyses zijn
opgenomen van verzorgingshuizen, politie, voortgezet onderwijs en openbare
bibliotheken, wordt onderscheid gemaakt tussen schaaleffecten en overige effecten.



171

Voor elke vorm van dienstverlening bestaat in principe een optimale schaal,
waarbij de inzet van middelen die nodig is om een eenheid product te leveren
minimaal is. Te kleine instellingen hebben problemen met het waarborgen van
continuïteit en met het leveren van een gedifferentieerd product; te grote instel-
lingen kunnen verzanden in communicatieproblemen en bureaucratisering. Zo
blijkt de optimale werkeenheid bij de politie circa 180 arbeidsplaatsen te omvatten
en het optimale traditionele bejaardenoord circa 125 bedden. Door verregaande
aanpassingen in de schaal van instellingen zou voor de genoemde instellingen op
de lange duur zo'n 10% tot 20% kunnen worden bespaard. 

Nadere analyses van het SCP op het terrein van het onderwijs (Blank et al. 1990;
Blank 1993) tonen aan dat besparingen mogelijk zijn zonder de bereikbaarheid of
de denominatieve verscheidenheid van voorzieningen wezenlijk aan te tasten.  19

Daarnaast bestaan er verschillen in efficiëntie, die niet tot de schaal herleidbaar
zijn maar die in dezelfde orde van grootte liggen. Het SCP-rapport Doelmatig
dienstverlenen geeft hier besparingsmogelijkheden in de orde van 10% aan. Ook
wat globalere analyses van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven
(IOO) in het kader van de activiteiten van de heroverwegingswerkgroep Rationali-
satie van exploitatiesubsidies (Financiën 1994) wijzen op efficiencyverschillen
tussen instellingen van een dergelijke orde van grootte. In een diepgravender
analyse van verpleeghuizen (Blank en Eggink 1996) bleken dergelijke verschillen
echter toch ten dele verklaard te kunnen worden door verschillen in zorgzwaarte en
kwaliteit. Mogelijke doelmatigheidswinsten kunnen naar het inzicht van het SCP
overigens pas na zorgvuldige analyse, toetsing op de werkvloer en intensief overleg
met het veld worden geïncasseerd. Voorbeelden van weloverwogen schaaloperaties
zijn die in het basis- en voortgezet onderwijs. De experimenten op het gebied van
benchmarking kunnen eveneens een aanzet vormen tot een weloverwogen strategie
om de doelmatigheid te verhogen. Deze experimenten dienen dan wel adequaat te
worden opgezet. Het gebruik van partiële productiviteitscijfers zoals die in
sommige rapporten worden gehanteerd, dient te worden vermeden. Lovell (1998)
en Blank (1998) wijzen uitdrukkelijk op de risico's van een dergelijke aanpak. 

Uit de gegevens in paragraaf 4.3 blijkt dat op de meeste terreinen geen indicaties
bestaan voor het optreden van een trendmatige productiviteitsverbetering. Nu hoeft
de feitelijke productiviteitsontwikkeling niet overeen te stemmen met de ontwikke-
ling die haalbaar is bij toepassing van optimale prikkels. Desalniettemin is de
ongenuanceerde toepassing van efficiencykortingen op veel deelterreinen niet
realistisch. Bij doorvoering van dergelijke globale maatregelen zou men zich ten
minste rekenschap moeten geven van de mogelijke consequenties van deze maat-
regelen voor volume en kwaliteit van de dienstverlening: een leerling meer in de
klas, minder handen aan het bed in verpleeghuizen of minder toezicht bij instel-
lingen voor gehandicapten. In veel gevallen leidt dat tot aantasting van de kwaliteit
van de dienstverlening, dan wel tot verhoging van de toch reeds als zwaar ervaren
werkdruk. 
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De politieke partijen trekken in hun concept-verkiezingsprogramma's op de moge-
lijkheid van efficiencykortingen en noemen daarbij vooral de rijksoverheid en soms
de sociale zekerheid of de zorgsector. Terwijl integrale heroverweging of privati-
sering van activiteiten in sommige gevallen tot de mogelijkheden behoort, zijn de
perspectieven voor succesrijke doelmatigheidsoperaties die niet zijn gebaseerd op
zorgvuldig uitgebalanceerde initiatieven, beperkt. 
Globale en trendmatige efficiencykortingen zijn bij uitstek aan de orde op deel-
terreinen waarop een verregaande mate van automatisering mogelijk is of waar
winst te boeken valt via vereenvoudiging van regelgeving of stroomlijning van de
organisatie (belastingdienst, uitkeringsorganen sociale zekerheid, algemene taken
van ministeries). 

2b. Directe beheersing van lonen en prijzen
Daarnaast bestaat de optie om de kosten van dienstverlening te beheersen door
directe ingrepen in lonen en prijzen. Loonbeheersing was de voornaamste strategie
ten tijde van de recessie in het begin van de jaren tachtig. Voorzover de lonen
daarbij een sterke achterstand oplopen bij die van andere sectoren, is dit echter een
paardenmiddel: onder zulke omstandigheden komen de kwantiteit en de kwaliteit
van het arbeidsaanbod in gevaar. In een sector als het onderwijs is daarom recente-
lijk een inhaalbeweging opgetreden. Enkele politieke partijen bepleiten voor de
komende jaren verbetering van arbeidsvoorwaarden in het onderwijs en in de zorg.

Terzijde is in paragraaf 4.3 gebleken dat in de quartaire sector sprake is van een
hoge incidentele loonstijging. Gemiddeld is deze in de orde van 1,2% per jaar.  De20

incidentele loonstijging hangt samen met het toenemende opleidingsniveau en de
toenemende gemiddelde leeftijd van werknemers en daarnaast ook met een zekere
mate van ranginflatie. Omdat de incidentele loonontwikkeling in het bedrijfsleven
geringer is, is de incidentele loonstijging in de quartaire sector daarnaast ook op te
vatten als een mechanisme waardoor de achterstanden die de quartaire sector via
loonkortingen oploopt, worden gecompenseerd. Een dergelijke compensatie komt
onder andere voort uit de eis dat de quartaire sector moet kunnen voorzien in de
behoefte aan kwalitatief hoogwaardig personeel. Waar het gaat om periodieke
salarisverhogingen die niet samenhangen met een toenemende kwaliteit van de
geleverde prestatie, moet de rationaliteit hiervan in twijfel worden getrokken.
Daarom valt iets te zeggen voor ontwikkelingen waarbij de incidentele loonontwik-
keling niet meer automatisch wordt vergoed, maar in taakstellende zin wordt
betrokken in de voor een bepaalde voorziening beschikbare lumpsum. Een derge-
lijke budgettering van de incidentele loonontwikkeling komt in de praktijk al voor
bij de meeste onderdelen van de rijksoverheid, het onderwijs en de zorgsector. De
VVD en D66 bepleiten een verdere uitbreiding van deze benadering.

Een geheel andere manier om de personeelskosten te beheersen is via de inzet van
goedkope arbeidskrachten als alfahulpen en via activering van langdurig werk-
lozen. Een daarmee corresponderende arbeidsdeling tussen hoog geschoold perso-
neel voor de moeilijke deeltaken en laag geschoold personeel voor de eenvoudige
deeltaken, stelt nieuwe eisen aan arbeidsorganisaties, maar biedt zeker perspec-
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tieven in sommige onderdelen van de quartaire sector. Deze oplossing sluit ook
goed aan bij het probleem van de slechte arbeidsmarktpositie van laag geschoolden.
In de afgelopen jaren zijn in dit kader de zogenoemde Melkert-banen geïntrodu-
ceerd voor een aantal onderdelen van de quartaire sector. Het ligt in de bedoeling
dat eind 1998 40.000 arbeidsplaatsen van dit type zijn gecreëerd bij, onder meer,
toezicht op straat, groenvoorzieningen, onderwijs en zorg.

3. Verkleining van het aandeel van de collectieve financiering
Het reguleringsmechanisme bij uitstek in de westerse welvaartsmaatschappij is het
marktmechanisme. Op de markt ontmoeten vraag en aanbod elkaar en treedt een
optimalisering op van de allocatie van goederen en diensten, waarbij prijzen een
centrale rol spelen.
Bepaalde categorieën goederen en diensten kan men echter niet aan het vrije spel
van vraag en aanbod overlaten. Het gaat hier in de eerste plaats om zuiver collec-
tieve diensten als defensie en openbaar bestuur, waarvan de baten in het algemeen
niet zijn door te berekenen aan individuele burgers. In de tweede plaats betreft het
diensten die wel zijn door te berekenen aan burgers en waaraan grote positieve
externe effecten worden toegeschreven, maar waarvan de prijs in het vrijemarkt-
verkeer echter zo hoog zou zijn dat grote groepen er niet of slechts in geringe mate
gebruik van zouden maken (bv. cultuur, vervoer). In dat geval kunnen overwegin-
gen over het recht op of de wenselijkheid van voorzieningengebruik aanleiding
vormen voor overheidssubsidies of voor de instelling van inkomensafhankelijke
prijzen.
Uiteraard kan de overheid in het verleden te ver zijn gegaan met de verschaffing
van voorzieningen of kan overheidsbemoeienis met een bepaalde voorziening
ondoelmatig of inmiddels achterhaald zijn. In dergelijke gevallen kan beëindiging
van de overheidssubsidie een voor de hand liggende optie zijn. Volledige privatise-
ring is overigens alleen zinvol voorzover er geen sprake is van een monopolie. Als
er geen vrije concurrentie is, dan zal de overheid toch greep moeten houden op de
prijsontwikkeling. Dit geldt bijvoorbeeld in belangrijke mate voor PTT en NS,
hoewel in deze gevallen recentelijk toch enige voortgang wordt geboekt bij het
openstellen van markten.
Een andere relevante optie is in dit verband 'dualisering'. Bij het beroepsonderwijs
financieren overheid en bedrijfsleven gezamenlijk onderdelen van dit onderwijs.
Overigens is dit niet primair het doel van dualisering. Een terugkerend probleem
hierbij is dat het bedrijfsleven vooral belangstelling heeft voor een dergelijke
participatie in tijden van hoogconjunctuur, zodat de overheid met toenemende
kosten wordt geconfronteerd in tijden van laagconjunctuur. Recente ontwikkelingen
in het leerlingwezen en middelbaar beroepsonderwijs bevestigen dit beeld.

Een minder drastische optie om de overheidsbemoeienis te verminderen en de
eigen afweging van gebruikers te versterken, is de verhoging van eigen bijdragen.
Deze strategie, die ook wel bekend staat als de toepassing van het profijtbeginsel, is
met name een reële optie als burgers door een toenemende welvaart de beschikking
krijgen over steeds meer vrij besteedbare middelen. Een ontwikkeling in de richting
van een verhoging van eigen bijdragen is momenteel bijvoorbeeld gaande bij het
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Genoemde 1,4 miljoen arbeidsjaren corresponderen met 1,7 miljoen personen door het hoge aandeel1

van de deeltijdarbeid in de quartaire sector.
In 1986 deed de Ministerraad de uitspraak dat "voortaan het Sociaal en Cultureel Planbureau ten2

minste eens in de vier jaar voorafgaand aan een kabinetsformatie een rapportage zal uitbrengen over de
allocatie van beschikbare middelen, gebaseerd op trendmatige gebruiksontwikkelingen en de
demografische ontwikkeling" (TK 1986/1987: 3). 
Tot de quartaire dienstverlening worden naast de consumptieve uitgaven van de overheid ook de3

collectieve uitgaven voor de zorg (AWBZ en ziekenfonds) gerekend, de overdrachtsuitgaven aan
gezinshuishoudens in het kader van sociale dienstverlening (o.a. verzorgingshuizen) en de subsidies aan
het openbaar vervoer.
De eigen betalingen van gebruikers zijn afgeleid van de particuliere consumptie volgens de Nationale4

rekeningen. Er is daarbij gecorrigeerd voor diverse overdrachten in natura (uitgaven ziekenfondsen,
AWBZ, verzorgingshuizen), die in de Nationale rekeningen zijn opgenomen bij de particuliere
consumptie, maar die tevens zijn inbegrepen bij de hier gepresenteerde collectieve uitgaven voor
quartaire diensten. Bij de aldus berekende eigen bijdragen zijn ook de premies voor particuliere
ziektekostenverzekeringen inbegrepen. 
Deze relevantie word afgemeten aan het belang als handelspartner, concurrent of vergelijkbaarheid in5

economische positie.
De historische reeks van het CBS heeft betrekking op alle gepensioneerden. De CPB-ramingen hebben6

echter betrekking op gepensioneerden die alleen AOW ontvangen. Voor gepensioneerden met
aanvullend pensioen is de inkomensverbetering geringer. 
Overigens is het deelterrein cultuur hier breder dan in het desbetreffende rapport. Dit omvat naast7

bibliotheken ook podiumkunsten, musea, club- en buurthuizen en creativiteitscentra. Het deelterrein
sport omvat sportverenigingen, zwembaden en overige sportaccommodaties.
Dit gegevensbestand is op zijn beurt hoofdzakelijk gebaseerd op CBS-statistieken en uiteenlopende8

bronnen van ministeries. Zie voor een overzicht van de bronnen IOO/SCP 1995.
In de praktijk is het aantal bewoners van verzorgingshuizen in de periode 1986-1996 teruggelopen met9

12%, terwijl het aantal ouderen in de relevante leeftijdscategorie is gegroeid met circa 20%. 

hoger onderwijs, cultuur en recreatie, en het openbaar vervoer. Andere invullingen
zijn eigen bijdragen en eigen risico's in de zorg en onkostendeclaraties bij bewezen
diensten van politie en brandweer. Overigens ligt verhoging van eigen bijdragen
voor voorzieningen waarvan het gebruik verplicht is gesteld minder voor de hand,
omdat daar geen sprake kan zijn van een versterking van de afweging van de
gebruiker.
Bij de invoering of verhoging van eigen bijdragen kunnen twee negatieve effecten
optreden: ongewenste vraaguitval en negatieve effecten voor de lage-inkomens-
groepen. Voorzover het eerste effect mondige mensen betreft die over voldoende
middelen beschikken en die een vrije afweging maken, moet de noodzaak van
overheidsbemoeienis in twijfel worden getrokken. Wat betreft het tegengaan van
negatieve effecten voor lage-inkomensgroepen valt te denken aan gericht gebruik
van kortingskaarten (65+ en jongerenkorting) of aan de aanscherping van rege-
lingen met betrekking tot inkomensprijzen.

Deze opsomming toont aan dat de overheid beschikt over een aantal instrumenten
waarvan de laatste (verhoging eigen bijdrage) bij stijgende welvaart op langere
termijn wellicht het belangrijkste zal blijken te zijn. Hierbij moet de kanttekening
worden gemaakt dat de toegankelijkheid van voorzieningen voor lagere-inkomens-
groepen in het gedrang kan komen.

Noten
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Volgens CPB (1997) bedraagt de te verwachten contractloonstijging 1,25%. Daarnaast geldt voor de10

overheid een incidentele loonstijging van 0,75%. De desbetreffende percentages hebben echter
uitsluitend betrekking op de personeelskosten, zodat de som van de beide genoemde percentages moet
worden vermenigvuldigd met het aandeel van de personeelskosten in de totale kosten (gemiddeld circa
75%).
Inclusief effecten die de loonkosten voor werkgevers beïnvloeden.11

Hier ligt een keuze voor het prijsindexcijfer van de materiële overheidsconsumptie wellicht meer voor12

de hand, maar dat maakt in de praktijk nauwelijks uit.
Overigens betreft dit een automatische aanpassing en geen ad hoc-ingreep, omdat in de gehanteerde13

programmatuur routinematig wordt gecorrigeerd voor uitbijters en niveausprongen.
Het betreft hier aanzienlijke correcties op het nominale beeld, die voor de onderwijssector als geheel14

sommeren tot ruim 3 miljard gulden voor de periode 1996-2002. 1,7 miljard hiervan heeft betrekking
op de contractuele en 1,3 miljard op de incidentele loonontwikkeling. 
Het ministerie van VWS beschouwt dit als 'beleidsarme' extrapolaties. Het betreft uitgaven die enerzijds15

als 'onvermijdbaar' worden betiteld, maar anderzijds wel in de tijd kunnen opschuiven door
vertragingen bij de bouw.
De bepaling van het onderwijsaandeel (een kleine 50%) is gebaseerd op Tijdsbestedingsonderzoek van16

het CBS uit 1983. Recente analyses van het ministerie (OC&W 1997a) leiden tot een vergelijkbare
inschatting van het onderwijsaandeel.
Een ander punt is dat de studentenaantallen door de verkorting van de studieduur sneller teruglopen dan17

de onderwijstaken.
Recentelijk is een aantal wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd, die gevolgen heeft voor de18

volumeontwikkeling. De Ziektewet wordt niet langer tot de collectieve sector gerekend en bij de WAO
is de groei afgeremd. Deze wijzigingen kunnen echter op adequate wijze in de ramingen worden
verwerkt.
In verschillende van deze SCP-studies wordt de productie in het onderwijs gemeten via de prestaties19

(behaalde diploma's in het avo, de bestemming van de uitstroom in het primair onderwijs). Met andere
functies van het onderwijs wordt hierbij geen rekening gehouden. 
De incidentele looncomponent ligt officieel in de orde van 0,75%. Daarbij is echter geen rekening20

gehouden met ontwikkelingen in de loonstructuur.
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Bijlage B4 Overzicht van voorzieningen

primair onderwijs: basisonderwijs
speciaal onderwijs

voortgezet onderwijs: voortgezet onderwijs (avo/vwo/vbo)
middelbaar beroepsonderwijs
volwasseneneducatie

hoger onderwijs: hoger beroepsonderwijs
wetenschappelijk onderwijs

ziekenhuizen en specialisten: ziekenhuizen
specialisten

geestelijke gezondheidszorg: psychiatrische ziekenhuizen
ambulante geestelijke gezondheidszorg

extramurale zorg: huisartsen
kraamzorg
fysiotherapeuten
tandartsen

ouderenzorg: verzorgingshuizen
verpleeghuizen
thuiszorg (kruiswerk en gezinsverzorging)

gehandicaptenzorg: inrichtingen voor verstandelijk gehandicapten
gezinsvervangende tehuizen
dagverblijven voor gehandicapten

politie en brandweer: politie
brandweer

justitie: rechtspraak
gevangeniswezen

belastingdienst: belastingdienst
sociale zekerheid: arbeidsbureaus

bedrijfsverenigingen
raden van arbeid
sociale diensten
sociale werkplaatsen

cultuur: musea
openbare bibliotheken
podiumkunsten
creativiteitscentra*

club- en buurthuizen*

sport: sportverenigingen
zwembaden
overige sportaccommodaties

openbaar vervoer: streekvervoer
lokaal vervoer
spoorwegen.

Alleen in ramingen, niet in historische reeksen (bij gebrek aan gegevens).*



180



181

BIJLAGE A  GERAADPLEEGDE DATABESTANDEN

Culturele veranderingen in Nederland (CV)
Het doel van het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland is het
systematisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking om inzicht te
krijgen in de culturele veranderingen. Het onderzoek is gebaseerd op
enquêtevragen uit een aantal onderzoeken die vóór 1975 zijn gehouden en wordt in
principe jaarlijks herhaald. Het steekproefaantal wordt zodanig gekozen dat de
nettorespons rond de 2.000 personen ligt. Het responspercentage ligt rond de 73%.

Doelpopulatie NL-bevolking vanaf 16 jaar
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader voor de adressensteekproef: postcodebestand
Steekproefmethode gestratificeerde drietrapssteekproef: gemeenten,

adressen, personen
Verzamelmethode mondelinge en vanaf 1988 ook schriftelijke vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Uitvoerder veldwerk Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het

Marktonderzoek (NIPO)
Frequentie 1975, jaarlijks herhaald vanaf 1979, m.u.v. 1982, 1984

en 1990
Weging geen

CV'75
Veldwerkperiode november 1975 - december 1975
Nettorespons 2.424 personen

CV'79
Veldwerkperiode oktober 1979 - december 1979
Nettorespons 2.022 personen

CV'80
Veldwerkperiode november 1980 - januari 1981
Nettorespons 2.007 personen

CV'81
Veldwerkperiode augustus 1981 - oktober 1981
Nettorespons 2.034 personen

CV'83
Veldwerkperiode november 1983 - januari 1984
Nettorespons 1.932 personen
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CV'85
Veldwerkperiode januari 1985 - februari 1985
Nettorespons 1.966 personen

CV'86
Veldwerkperiode januari 1986 - maart 1986
Nettorespons 2.016 personen

CV'87
Veldwerkperiode september 1987 - december 1987
Nettorespons 1.990 personen

CV'88
Veldwerkperiode november 1988 - januari 1989
Nettorespons 2.033 personen

CV'89
Veldwerkperiode augustus 1989 - november 1989
Nettorespons 2.008 personen

CV'91
Veldwerkperiode september 1991 - december 1991
Nettorespons 1.926 personen

CV'92
Veldwerkperiode september 1992 - december 1992
Nettorespons 2.146 personen

CV'93
Veldwerkperiode september 1993 - januari 1994
Nettorespons 1.968 personen

CV'94
Veldwerkperiode oktober 1994 - januari 1995
Nettorespons 2.066 personen

CV'95
Veldwerkperiode oktober 1995 - januari 1996
Nettorespons 2.177 personen

CV'96
Veldwerkperiode oktober 1996 - januari 1997
Nettorespons 2.418 personen
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CV'97
Veldwerkperiode oktober 1997 - januari 1998
Nettorespons 2.267 personen

In januari 1998 zijn enkele CV-vragen meegenomen in het panelonderzoek van
CentER Data (CEN'98).

CEN'98
Veldwerkperiode januari 1998
Nettorespons 2.117 personen

Nederland en politiek 1966
Het onderzoek Nederland en politiek bevat vragen naar de mening over
verschillende politieke onderwerpen. Een aantal vragen uit dit onderzoek is
opgenomen in het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland.

Doelpopulatie NL-bevolking van 17 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef
Opdrachtgever Interact bv
Uitvoerder veldwerk Interact bv
Frequentie eenmalig
Verslagperiode 1966
Nettorespons 1.322 personen

Progressiviteit en conservatisme 1970
Het onderzoek Progressiviteit en conservatisme bevat vragen over meningen en
attitudes ten opzichte van verschillende maatschappelijke onderwerpen. Een aantal
vragen uit dit onderzoek is opgenomen in het onderzoek Culturele veranderingen
in Nederland.

Doelpopulatie NL-bevolking van 17 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef
Opdrachtgever C.P. Middendorp
Uitvoerder veldwerk Makrotest bv
Frequentie eenmalig
Verslagperiode 1970-1971
Nettorespons 1.919
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NIPO-weekpeilingen Nederlandse kiezers
Het NIPO houdt wekelijks een peiling onder de Nederlandse bevolking. Vanaf 1994
zijn aan deze peilingen in opdracht van de VNG vragen over verkiezingen toege-
voegd in de periode voorafgaande aan verkiezingen. De cumulatie van deze peilin-
gen vormt een databank voor het analyseren van veranderingen in het Nederlandse
electoraat.

Doelpopulatie NL-bevolking van 18 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst
Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
Uitvoerder veldwerk Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het

Marktonderzoek (NIPO) 
Cumulatiebestand 6.324 personen

Eurobarometers (EB)
In opdracht van de Commissie van de Europese Gemeenschap wordt vanaf 1974
minstens twee maal per jaar een onderzoek gehouden ten behoeve van een regel-
matige monitoring van de sociale en politieke attituden van de bevolking in de
lidstaten. Hoofdonderwerpen van deze eurobarometers zijn bewustzijn van en
houding tegenover EG en aanverwante instellingen. Bij elk onderzoek worden
daarnaast telkens andere onderwerpen meegenomen.

Doelpopulatie bevolking lidstaten EG van 15 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst
Opdrachtgever Commissie van de EG
Uitvoerder veldwerk Voor Nederland: Nederlands Instituut voor de Publieke

Opinie en het Marktonderzoek (NIPO)

EB 30
Veldwerkperiode oktober - november 1988
Nettorespons 11.794 personen; Nederland: 1.025 personen

EB 48.0
Veldwerkperiode oktober - november 1997
Nettorespons 16.186 personen; Nederland: 1.003 personen
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Politiemonitor bevolking (PMB)
De Politiemonitor bevolking is een landelijk onderzoek naar criminaliteit, onveilig-
heid en de kwaliteit van de basispolitiezorg, dat om de twee jaar wordt herhaald.
Hierbij wordt gevraagd naar slachtofferschap, gevoelens van onveiligheid en
ervaringen met de politie.

Doelpopulatie NL-bevolking van 15 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader telefoonregister van de PTT
Steekproefmethode stratificatie naar geografisch gebied
Verzamelmethode computerondersteunde telefonische enquête (CATI)
Opdrachtgever ministerie van Binnenlandse Zaken en ministerie van

Justitie
Uitvoerder veldwerk Intomart en Nederlands Instituut voor de Publieke

Opinie en het Marktonderzoek (NIPO)
Frequentie tweejaarlijks
Weging leeftijd, geslacht, regio

PMB'97
Veldwerkperiode januari 1997 - maart 1997
Steekproefomvang 149.825 personen
Nettorespons 76.248 personen (50,9%)

Enquête beroepsbevolking (EBB)
In de enquête beroepsbevolking worden sinds 1987 gegevens verzameld ten
behoeve van de beschrijving van personen naar hun positie op de arbeidsmarkt. De
EBB bevat demografische en arbeidsmarkt-kenmerken, waaronder één variabele
die de aggregatie tot een huishouden mogelijk maakt. De demografische kenmer-
ken hebben betrekking op alle leden van het huishouden. De vragen naar positie op
arbeidsmarkt worden alleen gesteld aan personen van 15 jaar of ouder.

Doelpopulatie NL-bevolking van 15 jaar en ouder, zelfstandig wonend
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid huishouden
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader geografisch basisregister
Steekproefmethode gestratificeerde meertrapssteekproef: gemeenten,

adressen; stratificatie naar gemeente
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)
Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Frequentie continu, sinds 1987
Weging naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheid
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Berichtgevers Proxi-interview door ander lid van het huishouden
mogelijk

EBB'95
Veldwerkperiode 1995
Steekproefomvang 116.000 adressen
Nettorespons 70.000 adressen (99.137 personen)

EBB'96
Veldwerkperiode 1996
Steekproefomvang 115.000 adressen
Nettorespons 66.000 adressen (98.197 personen)

Leefsituatie van de Nederlandse bevolking (LSO)
Doel van dit onderzoek is een breed overzicht te verkrijgen van objectieve en
subjectieve kenmerken van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Naast
gegevens over achtergrondkenmerken komt informatie beschikbaar over de woon-
situatie, het milieu, de kwaliteit van de arbeid, de besteding van de vrije tijd,
maatschappelijke participatie, gezondheidsbeleving, medische consumptie, welzijn,
sociale relaties en tevredenheid met leefsituatieaspecten. Aanvankelijk werd het
onderzoek driejaarlijks gehouden onder de Nederlandse bevolking van 18 jaar en
ouder Vanaf 1989 is dit een doorlopend onderzoek geworden (DLO), met een
gewijzigde vraagstelling, onder de bevolking van 13 jaar en ouder, vanaf 1994 18
jaar en ouder. In 1997 is het DLO opgegaan in POLS, het permanent onderzoek
naar de leefsituatie.

Doelpopulatie NL-bevolking van 18 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader gemeentelijke bevolkingsregisters / PTT-afgiftepunten-

bestand
Steekproefmethode tweetraps: gemeenten, personen
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst
Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uitvoerder veldwerk In 1974 Nederlandse Stichting voor de Statistiek

(NSS), daarna Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS)

Frequentie driejaarlijks

LSO'74
Veldwerkperiode mei 1974
Non-respons 28%
Nettorespons 4.806 personen
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LSO'77
Veldwerkperiode april - mei 1977
Non-respons 30%
Nettorespons 3.905 personen

LSO'80
Veldwerkperiode april - mei 1980
Non-respons 39%
Nettorespons 2.865 personen

LSO'83
Veldwerkperiode mei - juni 1983
Non-respons 42%
Nettorespons 3.987 personen

LSO'86
Veldwerkperiode april - mei 1986
Non-respons 43%
Nettorespons 4.040 personen

Doorlopend leefsituatieonderzoek (DLO)
Het Doorlopend leefsituatieonderzoek geeft een breed overzicht van objectieve en
subjectieve kenmerken van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Naast
gegevens over achtergrondkenmerken komt informatie beschikbaar over de woon-
situatie, het milieu, de kwaliteit van de arbeid, de besteding van de vrije tijd,
maatschappelijke participatie, gezondheidsbeleving, medische consumptie, welzijn,
sociale relaties en tevredenheid met leefsituatieaspecten. In 1997 is het DLO
opgegaan in POLS, het permanent onderzoek naar de leefsituatie.

Doelpopulatie NL-bevolking van 13 jaar en ouder; vanaf 1994: 18 jaar
en ouder

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader geografisch basisregister
Steekproefmethode drietraps: gemeente, adressen, personen
Verzamelmethode mondeling (CAPI) + schriftelijk (jeugd 13-24)
Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Frequentie doorlopend (12 deelsteekproeven per jaar), vanaf maart

1989
Weging naar leeftijd/geslacht/urbanisatiegraad
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DLO'89
Veldwerkperiode maart 1989 - december 1989
Steekproefomvang 7.014 personen
Nettorespons 3.100 personen (44%)

DLO'90
Veldwerkperiode 1990
Steekproefomvang 10.587 personen
Nettorespons 4.939 personen (47%)

DLO'91
Veldwerkperiode 1991
Steekproefomvang 13.046 personen
Nettorespons 6.061 personen (46%)

DLO'92
Veldwerkperiode 1992
Steekproefomvang 14.203 personen
Nettorespons 6.440 personen (45%)

DLO'93
Veldwerkperiode 1993
Steekproefomvang 13.746 personen
Nettorespons 6.367 personen (46%)

DLO'94
Veldwerkperiode 1994
Steekproefomvang 6.611 personen
Nettorespons 3.423 personen (52%)

DLO'95
Veldwerkperiode 1995
Steekproefomvang 6.611 personen
Nettorespons 3.423 personen (52%)

DLO'96
Veldwerkperiode 1996
Steekproefomvang 7.512 personen
Nettorespons 3.914 personen (52%)
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Permanent onderzoek naar de leefsituatie (POLS) 
SCP-module: leefsituatie-index (SLI)
POLS is de opvolger van onder meer het Doorlopend leefsituatieonderzoek (DLO).
Het onderzoek is samengesteld uit verschillende 'schillen'. Schil 1 omvat de gecoör-
dineerde CBS-vragen naar demografische en sociaal-economische kenmerken voor
de gehele POLS-steekproef. Schil 2 bevat voor de gehele POLS-steekproef de
kernindicatoren van de verschillende leefsituatieonderwerpen: een vaste set vragen
over wonen, gezondheid, leefstijlen, kwaliteit van de arbeid, politieke betrokken-
heid, milieu, maatschappelijke participatie, tijdsbesteding, slachtofferschap (van
criminaliteit) en onveiligheid. Schil 3 bevat diverse onderwerpsgerichte modules.
Naast de SCP-module over de leefsituatie gaat het hierbij onder meer om:
ongevallen, recht en veiligheid, gezondheid en kwaliteit van de arbeid, en om
wonen.

Doelpopulatie In Nederland woonachtige bevolking in particuliere
huishoudens; voor de SLI gaat het om personen vanaf
18 jaar

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
Steekproefmethode tweetraps: gemeenten gestratificeerd naar Corop-

gebieden; personen in gemeenten
Verzamelmethode Voor de schillen 1 en 2 (basisvragenlijst) worden

gehanteerd: CAPI (computergestuurd face-to-face
interview) en CATI (computergestuurd telefonisch
interview); voor de SLI wordt gebruikgemaakt van
CAPI

Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voor de SLI;
daarnaast het CBS zelf en diverse andere opdracht-
gevers voor de overige modules

Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Frequentie jaarlijks, permanent; voor sommige modules gelden

afwijkende frequenties; de SLI-module wordt tweejaar-
lijks gehouden

Weging voor de SLI wordt gewogen naar geslacht, leeftijd,
burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, provincie,
gezondheid, geluksgevoel en bezoek aan een museum

Veldwerkperiode in principe doorlopend gedurende het gehele jaar; voor
de SLI 1997: maart 1997 - december 1997

Steekproefomvang in totaal voor de basisvragenlijst: 55.675 personen;
voor de SLI: 5.817 personen

Nettorespons basisvragenlijst: 61,9% (34.437 personen); SLI: 55,8%
(3.243 personen)
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Woonmilieudatabank (WMD)
De Woonmilieudatabank bevat gegevens per 4-cijferig postcodegebied, afkomstig
uit verschillende bronnen. De databank wordt gemaakt in opdracht van de Rijks
Planologische Dienst (RPD). De gegevens worden verzameld door AB Onderzoek.

Gegevensbestand kwartaire sector (GEKS)
GEKS is een door het SCP ontwikkeld interactief systeem voor het opvragen van
tijdreeksgegevens over de quartaire sector. Het systeem bevat gegevens over
belastingen en sociale zekerheid, cultuur en recreatie, politie en justitie, onderwijs,
openbaar vervoer, zorg, nationale rekeningen, collectieve sector, lonen, prijzen en
arbeidsduur en macrogegevens. De reeksen worden jaarlijks bijgewerkt aan de hand
van CBS-statistieken en gegevens van ministeries.



PUBLICATIES VAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU

Werkbericht

Het Werkbericht geeft een kort overzicht van de werkzaamheden en de recente  publicaties
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het verschijnt enkele malen per jaar en is gratis
verkrijgbaar. Abonnementen op het Werkbericht kunnen schriftelijk worden aangevraagd.

Werkprogramma

Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. De tekst
van het lopende programma (1998-1999) is gratis verkrijgbaar en kan schriftelijk worden
aangevraagd.

SCP-publicaties

Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, die tevens verkrijgbaar zijn bij de boekhandel. Een complete publicatielijst is gratis
verkrijgbaar en kan schriftelijk worden aangevraagd bij het SCP: Postbus 37, 2280 AA 
Rijswijk.

Sociale en Culturele Rapporten (ook verkrijgbaar in het Engels)

Sociaal en Cultureel Rapport 1990. ISBN 90-5250-300-1 (ƒ 30,00)
Sociaal en Cultureel Rapport 1992. ISBN 90-5250-316-8 (ƒ 30,00)
Sociaal en Cultureel Rapport 1994. ISBN 90-5250-617-5 (ƒ 85,00)
Sociaal en Cultureel Rapport 1996. ISBN 90-5250-920-4 (ƒ 88,00)

Sociale en Culturele Studies

22 Tijdopnamen. (1995) ISBN 90-5250-909-3 ƒ 48,00
23 Leesgewoonten. (1996) ISBN 90-5250-915-8 ƒ 60,00
24 Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland. (1997) 

ISBN 90-5250-930-1 ƒ 51,00
25 Trends in onderwijsdeelname. (1998) ISBN 90-5749-110-9 ƒ 51,00

Cahiers

117 Podia in een tijdperk van afstandsbediening. Het culturele draagvlak deel 1. (1995)
ISBN 90-5250-904-2 ƒ 34,00

118 Sociale atlas van de vrouw, deel 3 Allochtone vrouwen. (1995) 
ISBN 90-5250-905-0 ƒ 39,00

119 Welzijnsbeleid in de lokale samenleving; een verkennende studie in drie gemeenten.
Rapportage welzijnswerk deel 5. (1995) 
ISBN 90-5250-906-9 ƒ 39,00

121 Processen van schaalvergroting in het onderwijs; een tussenstand. (1995) 
ISBN 90-5250-908-5 ƒ 34,00

122 Inkomensgevolgen van het Regeerakkoord 1994-1998. (1995) 
ISBN 90-5250-910-7 ƒ 24,00



123 Rapportage minderheden 1995. Concentratie en segregatie. (1995) 
ISBN 90-5250-911-5 ƒ 48,00

124 Publieke opinie en milieu. (1996) ISBN 90-5250-912-3 ƒ 35,00
125 Patiënt en professie. (1996) ISBN 90-5250-913-1 ƒ 35,00
126 De beklemde stad. (1996) ISBN 90-5250-914-X ƒ 30,00
127 Milieurelevant consumentengedrag. (1996) ISBN 90-5250-916-6 ƒ 35,00
128 Rapportage gehandicapten 1995. (1996) ISBN 90-5250-917-4 ƒ 35,00
129 Sociale en Culturele Verkenningen 1996. (1996) ISBN 90-5250-918-2 ƒ 35,00
130 Welzijn en sociale vernieuwing. (1996) ISBN 90-5250-919-0 ƒ 35,00
131 Zuinig op zorg. (1996) ISBN 90-5250-921-2 ƒ 40,50
132 Het onderste kwart. (1996) ISBN 90-5250-922-0 ƒ 45,50
133 Rapportage minderheden 1996. (1996) ISBN 90-5250-923-9 ƒ 45,50
134 Het ziekenfonds, waar ligt de grens? (1997) ISBN 90-5250-924-7 ƒ 36,00
135 Rapportage ouderen 1996. (1997) ISBN 90-5250-925-5 ƒ 41,50
136 Het gedeelde erfgoed. Het culturele draagvlak deel 3. (1997) 

ISBN 90-5250-926-3 ƒ 36,00
137 Maatschappelijke organisaties, publieke opinie en milieu (1997) 

ISBN 90-5250-927-1 ƒ 36,00
138 De ontwikkeling van een lokaal beleid voor ouderen en gehandicapten (1997)

(voorheen Rapportage welzijnswerk: dl. 6) ISBN 90-5250-928-X ƒ 36,00
139 Sociale en Culturele Verkenningen 1997. ISBN-90-5749-103-6 ƒ 36,00
140 Armoedemonitor 1997. ISBN-90-5749-104-4 ƒ 36,00
141 Sociale atlas van de vrouw, deel 4 Veranderingen in de primaire leefsfeer (1997)

ISBN-90-5749-105-2 ƒ 52,00
142 Rapportage minderheden 1997. ISBN-90-5749-102-8 ƒ 41,50
143 Het gezinsrapport. Een verkennende studie naar het gezin in een veranderende

samenleving. (1997) ISBN 90-5749-106-0 ƒ 41,50
144 Maatschappelijke en individuele determinanten van autogebruik: toepassing van het

model 'Determinanten van milieurelevant consumentengedrag'. (1997)
ISBN 90-5749-107-9 ƒ 36,00

145 Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen. (1997)  ISBN 90-5749-108-7 ƒ 36,00
146 Sociale vernieuwing: van plan naar praktijk. (1998) ISBN 90-5749-109-5 ƒ 36,00
147 Rapportage gehandicapten 1997 (1998) ISBN 90-5749-111-7 ƒ 47,00
148 Rapportage jeugd 1997 (1998) ISBN 90-5749-112-5 ƒ 36,00
149 Sociale en Culturele Verkenningen 1998. ISBN-90-5749-113-3 ƒ 36,00


