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Een voorwoord ten afscheid
Paul Schnabel, directeur SCP

Een bijzonder nieuwjaarsboekje dit keer. Het is aanzienlijk dikker dan in voorgaande 
jaren en dat is niet alleen omdat nu ook een aantal oud-collega’s van het scp een 
bijdrage leveren. Het begin van het nieuwe jaar valt samen met het begin van het pen-
sioen van drs. Th.H. Roes, adjunct-directeur van het scp. Hij heeft die functie bijna 
vijftien jaar vervuld en was bij zijn aantreden in de functie al meer dan vijftien jaar 
bij het scp. Op januari 1975, precies één jaar nadat het scp zijn deuren had geopend, 
maakte Theo Roes de overstap van het ministerie van crm naar ‘het bureau’, toen 
net als het ministerie in Rijswijk gevestigd in een buitengewoon saai, doosachtig 
gebouw bij het winkelcentrum ‘In de Bogaard’. 
 Hij kwam niet als onderzoeker, maar als secretaris van de Interdepartementale 
Commissie Welzijnsaangelegenheden, de voorloper van de Commissie Sociaal en 
Cultureel Beleid en van de huidige Commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs. Niet 
iedereen zal weten dat het dan gaat om het ambtelijk voorportaal van de onderraad 
en mogelijk nog minder mensen zullen weten wat dat is. Ik wist het in ieder geval 
niet toen ik bij het scp kwam werken en mij bij de sollicitatie verteld was dat dit een 
heel belangrijke commissie was. Zo klonk het niet, maar het was en is het wel, want 
in de ambtelijke voorportalen worden de stukken voor de ‘kleine’ gespecialiseerde 
ministerraden voorbereid en van een advies voorzien. De secretaris maakt daar een 
ontwerp voor en schrijft ook het definitieve advies aan de ministerraad. Meer dan 
dertig jaar heeft Theo Roes die taak vervuld.
 Het is niet zijn enige taak gebleven. In 1977 werd Theo Roes hoofd van de afdeling 
Planning en Beleid (later Bestuur en Beleid), die zich in het bijzonder ging richten op 
de uitvoering van bestuurskundig en sociologisch onderzoek op het gebied van het 
welzijn, de sociale vernieuwing, het lokaal sociaal beleid en later in een iets veran-
derde organisatorisch verband ook op het grote stedenbeleid en de Wet Maatschap-
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pelijke Ondersteuning. Ook in zijn rol als adjunct-directeur bleef Theo Roes geïnte-
resseerd in de ontwikkeling van het welzijnsbeleid op vooral lokaal niveau en gericht 
op de zwaksten in de samenleving. Buiten het werk op het scp gaf hij daar in de 
jaren tachtig blijk van in zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van zijn woonplaats 
Leiden en als lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Bestuurlijk kwam 
zijn betrokkenheid bij het thema in het decennium daarna vooral tot uiting in zijn 
bestuurslidmaatschap van organisaties op het gebied van de ouderen- en thuiszorg, 
de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de zorg voor psychiatrische patiënten. 
Sinds een paar jaar is hij ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maat-
schappelijk Werkers.
 Als adjunct-directeur van het scp was Theo Roes verantwoordelijk voor de dage-
lijkse gang van zaken en dat is in een instituut waar zo’n negentig mensen, voor het 
merendeel buitengewoon eigenzinnige professionals, werkzaam zijn, geen sinecure. 
Personeel, financiën en organisatie vielen allemaal onder zijn competentie, maar ook 
de voorbereiding en bewaking van het werkprogramma, de aanbesteding van grote 
surveys en de offrering van onderzoek in opdracht van de departementen. Daarnaast 
was hij ook zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van grote projecten, in de laatste 
jaren vooral met de redactie van de ‘Sociale staat van Nederland’, de opvolger van 

‘Sociale en Culturele Veranderingen’. In 2005 verscheen de derde aflevering van de 
Sociale Staat, met een uitvoerige slotbeschouwing van zijn hand. De laatste regels, 
ook zijn laatste regels als auteur van een scp-rapport, zijn typerend voor de continuï-
teit in zijn denken en voor zijn motivatie als maatschappelijk betrokken onderzoeker: 
‘ [de] vraag naar meer politiek leiderschap [kan] worden geïnterpreteerd als en vraag 
naar stevig overheidsoptreden, dat de burger beschermt tegen de vele onzekerheden, 
waarmee hij zich in het economisch en maatschappelijk leven geconfronteerd ziet. 
Het blijkt echter niet alleen om de inhoud van het beleid te gaan, maar ook om de 
manier waarop politiek wordt bedreven. Politieke en bestuurlijke vernieuwingen zijn 
dan ook onmisbaar om het politiek vertrouwen te herstellen, maar zij zullen meer 
moeten omvatten dan staatsrechtelijke veranderingen. Het gaat om de ontwikkeling  
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van een meer responsieve politieke cultuur, waarbij politiek en bestuur daadwerke-
lijk in gesprek zijn met de burger.’
 Bij gelegenheid van zijn afscheid heeft het scp voor Theo Roes op 20 januari 2006 
een symposium georganiseerd over een thema dat hem na aan het hart ligt en dat 
ook bepalend is geweest voor de eigen arbeidsmotivatie: ‘Werken op de grens van 
wetenschap en beleid.’ Het werk op de grens moet wetenschappelijk de toets van 
de academische en methodische kritiek altijd kunnen doorstaan, maar het werk 
ontleent zijn zin aan de bijdrage die het levert aan de verbetering van het beleid. Voor 
Theo Roes betekent dat niet alleen de dingen goed en dus steeds beter doen, maar 
vooral ook de goede dingen doen. Het gaat uiteindelijk om het welzijn van de burger 
en dan vooral de burger die daar zelf weinig aan kan bijdragen of in wiens leven wel-
zijn nooit veel kansen heeft gekregen. Dat welzijn politiek niet meer als een aantrek-
kelijk concept wordt beschouwd, doet wat hem betreft niets af aan de opdracht van 
de overheid alles te doen om in ieder geval de voorwaarden voor welzijn te scheppen 
en te onderhouden. 
 Dat betekent niet dat de overheid ook met zekerheid weet wat welzijn is en hoe het 
bevorderd kan worden. Gebrek aan welzijn is gemakkelijker en trefzekerder vast te 
stellen en het scp probeert in zijn onderzoek ook steeds zichtbaar te maken waar, 
met wie en waarom het niet goed gaat. Soms is dat al voldoende om het beleid aan-
knopingspunten te kunnen bieden, vaak blijkt toch de vraag open wat nu het beste 
kan worden gedaan. Dat is nog geen reden om de vraag niet te stellen en met behulp 
van de inzichten uit onderzoek niet ook op zoek te gaan naar een politiek en beleids-
matig antwoord. 
            In dit nieuwjaarsboekje is er ‘altijd een antwoord,’ maar het zijn dan ook de 
onderzoekers die zelf de vragen stellen. Zelfs dan blijkt dat de titel toch niet gele-
zen mag worden als ‘overal een antwoord op’. In huis gold dat voor veel vragen wel 
voor Theo Roes, die na zoveel jaar zowel het geheugen als het geweten van het scp 
was geworden. Nu nemen we van hem afscheid met een liber amicorum, waarin 
niet, zoals zo vaak tegenwoordig, de persoonlijke herinnering en de leuke anekdote 



?  Altijd een antwoord 10

centraal staat, maar een vraag die Theo Roes zou kunnen interesseren, verrassen of 
misschien zelfs wel ergeren. Soms is het antwoord zo ernstig als hij zelf is, soms zo 
lichtvoetig als hij graag zou willen zijn. ‘Altijd een antwoord’ is een liber amicorum 
en een Festschrift tegelijkertijd, een gemeenschappelijk geschenk voor een man van 
het eerste uur, van wie we, zoals het scp-koor pas al zo mooi zong, ‘met een beetje 
weemoed afscheid nemen’.
 
   



Heeft Snouck Hurgronje ons vandaag nog iets te zeggen ?   11

Heeft Snouck Hurgronje ons vandaag nog iets te zeggen
                       Adriaan van der Staay

Dr. C. Snouck Hurgronje (1857- 1936) was omstreeks 1900 de belangrijkste islam-
kenner van Nederland en in die hoedanigheid lang wetenschappelijk adviseur van 
regeringen. Zijn naam is even onlosmakelijk verbonden aan zijn baanbrekend verblijf 
in Mekka, als aan de Atjeh-oorlog waaraan hij als kenner van de islam zijn koloniale 
steentje bijdroeg. 
 In 1911 hield Snouck vier voordrachten over ‘Nederland en de Islam’ voor de 
Nederlandsch-Indische Bestuursacademie in Leiden. Deze voordrachten bevatten 
zowel analyses als adviezen.1 Het is interessant op grond van deze voordrachten te 
toetsen welk soort wetenschappelijk beleidsadviseur Snouck was. En daaraan een 
veel belangrijkere vraag te verbinden: of zijn beleidsadvies over Nederland en de Islâm 
van toen vandaag nog geldigheid heeft en: de Nederlandse bestuurders van deze tijd 
nog iets kan leren?
 In de voordrachten is een man aan het woord die evident weet waarover hij het 
heeft. Hij kent de historie van de islam even goed als de manifestaties van de islam 
in zijn tijd. Maar hij kent ook het beleid van de koloniale regeringen van Franse of 
Engelse of Nederlandse makelij. Hij is niet bang zich grote vragen te stellen. Zoals: 
wat Nederland moet met de verantwoordelijkheid voor een veelvoud van de eigen 
bevolking aan mohammedaanse onderdanen in de verte. In zijn tijd waren dat er al-
daar 35.000.000, en niet zoals vandaag alhier bijna 1.000.000. Hij gaat er niet alleen 
van uit dat hij kan oordelen over de materie, maar ook over het beleid, nu en straks. 
Nederland zal in zijn ogen afgerekend worden op een eventueel foutief beleid. Aan 
het woord is een zelfbewust wetenschappelijk adviseur van een zelfbewust bestuur, 
niet alleen de technicus. In zoverre oogt hij verouderd, door de vanzelfsprekendheid 
waarmee hij aanneemt dat deskundigheid en leiderschap tezamen een situatie ingrij-
pend kunnen veranderen. Hij twijfelt niet aan het nut van beleidsmatige sturing. 

?
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Als wetenschappelijk beleidsadviseur neemt hij geen blad voor de mond. Het is 
duidelijk dat hij zijn onafhankelijkheid wenst te bewaren, maar dat ook kan. Hoe-
wel hij behoedzaam is tegenover de publieke opinie, verandert dit zijn eindoordeel 
niet. Zo dicht hij zending en missie maar weinig betekenis in de ‘Islâmquaestie’ toe, 
hoezeer hij hun activiteiten ook waardeert. Fouten en successen zullen in hoofdzaak 
van de regering komen. Hij onderscheidt hierbij negatieve en positieve sturing, zo 
men wil een politiek van tegengaan én van bevordering van ontwikkelingen. Over 
dit alles spreekt hij onbevangen maar expliciet zijn oordeel uit. Als wetenschappelijk 
beleidsadviseur lijkt hij zich de gelijke van de politici te achten, zij het dan dat hij 
kennis vertegenwoordigt en de politicus de macht. Beiden moeten het eens (kunnen) 
worden over urgentie, doeleinden, middelen en effecten van beleid. Men is hier ver 
van de toon van de contractresearcher of de ambtelijke beleidsadviseur. Wordt men 
het niet eens, dan distantieert de beleidsadviseur zich van het beleid, kritiseert het, 
of neemt ontslag. Zoals Snouck bij gelegenheid ook deed.

In 1911 denkt Snouck te kunnen uitgaan van een progressief koloniaal beleid, de 
‘ethische koloniale politiek’. Hij kan niet de Eerste Wereldoorlog voorzien en het 
verlaten van de progressieve lijn uit vrees voor revolutie in de jaren daarna. Overigens 
wordt zijn geloof in de ethische politiek minder ingegeven door een verondersteld 
idealisme bij politici, dan wel door een overtuiging dat deze politiek de enig moge-
lijke is om het koloniale rijk te redden. Het is een wedloop tegen de tijd:
‘De eenige ware oplossing […] ligt in de associatie der Mohammedaanse onderdanen 
van den Nederlandschen staat aan de Nederlanders. Gelukt deze, dan bestaat er gee-
nen Islâmquaestie meer, dan is er genoeg eenheid van cultuur tusschen de onderda-
nen der Koningin van Nederland aan het Noordzeestrand en die van Insulinde om 
aan het verschil in godsdienstige belijdenis zijn politieke en sociale beteekenis te 
ontnemen. Moest zij mislukken, dan zou de onvermijdelijk toenemende intellectuele 
ontwikkeling der Indonesiërs hen noodwendig hoe langer hoe verder van ons af voe-
ren, want dan zouden anderen dan wij de leiding in handen krijgen’ (p. 83).2 
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Zijn beleidsadvies valt daarom gematigd progressief te noemen, hij bepleit een 
actieve politiek van ‘associatie’, onder meer door het betrekken van de Indonesi-
sche elite bij het bestuur. Hij is zelfs voorstander van een overheidsbeleid inzake de 
arbeidsmarkt voor Indonesische afgestudeerden, op een manier die tegenwoordig 
positieve discriminatie zou heten. De verantwoordelijkheid van de overheid strekt 
zich immers niet alleen uit tot het opleiden van jonge Indonesiërs, maar ook tot het 
zorgen dat er werk voor hen is. Een emancipatoire politiek schept een intellectuele 
‘goudmijn’, die zonder een samenhangende politiek tot onaangename verrassingen 
kan leiden, zodat er voor de regering niets meer te sturen overblijft en haar het heft 
uit handen genomen wordt.

Het is vér van de bedoeling van Snouck Hurgronje om de islam centraal te stellen 
in de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de koloniale bevolking. De 
godsdienst van de bevolking schept weliswaar een onontkoombaar vraagstuk ( wat 
is de rol van die godsdienst in de modernisering) maar definieert niet de doelstel-
ling van de ontwikkeling zelf. Men kan dit het duidelijkst lezen in zijn visie op het 
Nederlandse bestel:
‘De godsdienst, hoe gewichtig ook voor ons volks- en staatsleven, is zelfs in het 
kleine Westelijke Nederland de band niet, die ons samenhoudt. Onze eenheid 
wortelt in algemeenere cultuurgedachten, tot welker het Christendom ongetwijfeld 
veel heeft bijgedragen, maar onder welker heerschappij niet slechts Christenen 
van de meest uiteenlopende confessies, maar ook Joden en vrijdenkers, met gelijke 
aanspraken op eerbiediging van hetgeen aan elke dier categorieën in het bijzonder 
eigen is, zich thuis gevoelen. Thuis gevoelen in die mate, dat zij zich verzetten met 
alle kracht, zelfs met opoffering van goed en bloed, tegen iedere poging om hen 
tot een andere nationaliteit of tot een ander staatsverband te doen overgaan’ (p. 86).
 Tegelijk heeft de ethische politiek een meer specifieke doelstelling, namelijk:
‘Nederland heeft als taak [...] de volken voor deelname aan het moderne cultuur en 
verkeersleven geschikt te maken’ (p. 53). 
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 Daarbij kan men niet heen om de islamkwestie. Zoals hij samenvattend zegt:
‘de bij Mohammedanen zo licht postvattende Panislamitische [lees: fundamenta-
listische] gedachte is wel als grootste hinderpaal te beschouwen tegen aanpassing 
van een Moslimsch volk aan het moderne cultuurleven, een struikelblok, waar-
tegen zelfs de Moslimsche hervormers in de oude landen van de Islâm telkens 
aanstooten’ (p. 96).
 Eerder maakte hij dit al expliciet. 
‘Opvoeding en onderwijs zijn de middelen waarmede dat doel kan worden bereikt. 
Zelfs in landen van veel oudere Moslimsche cultuur dan onze archipel zien wij die 
met goede uitslag aan het werk om de Mohammedanen te verlossen van een deel 
van den middeleeuwschen rommel, die de Islâm reeds al te lang achter zich aan 
sleept. Wel blijft het stelsel op de vroeger ontwikkelde historische gronden onvat-
baar voor eene afdoende hervorming, hetzij door modernisering der wet, hetzij 
door popularisering der mystiek; maar de Moslimsche maatschappij schrijdt nochtans 
voort in de richting der moderne cultuur, buiten het systeem om, doodzwijgend 
hetgeen zij niet durft aan te tasten. Zo gaat het in Turkijë, in Egypte, in Syrië’(p. 
79).
 Wat is die ‘middeleeuwschen rommel’? Hij noemt enkele elementen:
‘De polygamie, de groote losheid van den huwlijksband, de hulpeloosheid der 
vrouw tegenover willekeur en onrecht van haren man, om maar enkele hoofdzaken 
te noemen, verhinderen de normale ontwikkeling van het gezin’ (p. 61).
 De Islâm zoals Snouck Hurgronje die kent, is conservatief, weerbarstig tegen 
vernieuwing. Snouck Hurgronje citeert:
‘de uitpraak, die op naam van den Profeet overgeleverd wordt: hoedt u voor nieuwe 
dingen; want elke nieuwe zaak is eene ketterij, elke ketterij eene dwaling, en elke 
dwaling behoort in het helsche vuur’(p. 43).
  Waar liggen in dit orthodoxe stelsel de voornaamste knelpunten voor de overheid 
die probeert zijn onderdanen te emanciperen of te moderniseren of in elk geval toe-
gang te verschaffen tot de hedendaagse wereld? Er zijn er bij Snouck Hurgronje vele.  
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 Ik licht er twee uit. Het eerste:
‘Maar daar de Islâm nu eens een stelsel is geworden, dat zich niet tevreden stelt 
met de regeling der verhouding zijner belijders tot het Opperwezen, veeleer zijn 
bemoeienis opdringt met hunnen betrekkingen tot het staatsgezag en tot hunne 
medeonderdanen van denzelfden staat, en tot in de geringste bijzonderheden al 
hunnen levensuitingen wil binden aan zijne voorschriften, daar kan noch mag de 
staat, die millioenen Mohammedanen tot onderdanen heeft, hiervoor onverschil-
lig blijven. Al ware het tegen wil en dank, hij is verplicht een scheiding te maken, 
die de Islâm zelf theoretisch niet maken kan, een scheiding tusschen een gebied, 
waarbinnen hij zulk een imperium in imperio ter wille van de gewetensvrijheid 
dulden kan, en een ander gebied, waarin de onbelemmerde werking van zulk een 
macht met hoogere en algemeenere belangen niet te rijmen ware’ (p. 54).
 Bij de alomvattende pretenties van de islam voegt zich een tweede knelpunt: de 
verhouding tot invloeden van buiten:
‘[…] de scherpte zijner positie tegenover al hetgeen aan zijnen invloed weerstand 
biedt; zijn militant karakter; de gemakkelijkheid, waarmede hij het getal zijner 
aanhangers weet te vergrooten, en daarentegen de traagheid, waarmede hij aan 
hunne geestelijke opvoeding werkt; de gehechtheid der Moslims aan hunne religie 
en hunnen geslotenheid voor invloeden van buiten, ook waar de kennis van de 
geloofsleer en de practische beoefening der wet nog alles te wenschen overlaten.
Van het stelsel van den Islâm, zooals dat ongeveer drie eeuwen na den dood van 
den Profeet zijnen in hoofdzaak definitieven vorm verkregen heeft, ontvingen wij 
den indruk van grote stroefheid, gebrek aan accomodatievermogen […] omstreeks 
duizend jaren geleden sloot het zich naar alle zijden af, met de pretensie, dat het 
nu voor alle volgende eeuwen het geheele gelooven, handelen en denken der men-
schen aan voorschriften van onfeilbaar gezag gebonden had’ (p. 96).

Er is (in mijn woorden) in de klassieke islam een centrifugaliteit van bemoeizucht en 
een centripetaliteit van leerstelligheid. Andere, zeer verhelderende, beschouwingen 
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van Snouck, over de jihad of over het kalifaat of over de rol van de machthebbers tegen-
over de schriftgeleerden of over de individuele geloofsbeleving, moet ik laten liggen.

Wat is na deze vluchtige verkenning van het beleidsadvies van Snouck Hurgronje de 
conclusie over de hedendaagse relevantie? 
 We moeten goed zien hoezeer de context van de verhouding van Nederland tot 
de islam wezenlijk is veranderd. Niet langer is het een niet-islamitische koloniale 
minderheid die probeert een islamitische meerderheid te sturen door een verlicht 
nationalisme à la Ataturk. Er zijn internationale factoren bijgekomen als de tijdelijke 
overschatting van de betekenis van islamitische landen, veroorzaakt door olieafhan-
kelijkheid. Er kwam bij: de stichting van de staat Israël. Maar de meest wezenlijke 
verandering in context is de forse aanwezigheid van de islam in Nederland en Europa 
door migratie.
 De migratie maakt de kennis van de islam opnieuw tot een onontkoombare eis 
voor het beleid. Niet minder dan in 1911 is het nodig dat bestuurders zich laten bero-
ven van hun veronderstellingen over de rol van de godsdienst, gebaseerd op Europese 
opvattingen, bij hun omgang met de islam. Evenzeer is het nodig dat de bestuurders 
zich een oordeel vormen over wat er in het islamitische milieu zelf gebeurt, speciaal 
in de nog steeds voortdurende strijd tussen orthodoxie en hervorming. Maar het 
belangrijkste is dat men het vraagstuk van de integratie van de migranten verlost van 
de hypotheek van de godsdienst. 
 Dit was de voornaamste bedoeling van Snouck Hurgronje toen hij aan het eind van 
zijn beschouwingen schreef: 
‘Met het Indonesische ras is onze bloedmenging al sinds eeuwen in zoo vollen 
gang, dat alle nuances van huidskleur tusschen blank en bruin onder Nederlanders 
vertegenwoordigd zijn.’ 
 Maar naast deze band van het bloed diende er een culturele band te bestaan, waar-
bij beide zijden belang hebben. Een staat of een natie is afhankelijk, denkt hij, van le 
désir d’être ensemble (Ernest Renan).
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De lezer kan zelf bepalen of een wetenschappelijk beleidsadviseur zulke evidente 
principes vandaag nog zou willen uitspreken. De context mag gewijzigd zijn, maar 
de gelijkenis van de problemen van Nederland met de islam in 1911 en 2005 is groot 
genoeg om Snouck Hurgronjes getuigenis relevant te achten.

Over de auteur
Prof. drs. A.J. (Adriaan) van der Staay was directeur van de Rotterdamse Kunststichting en bijzonder 
hoogleraar Cultuurpolitiek en Cultuurkritiek aan de Erasmus Universiteit en was van 1979 tot 1998 
directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij is nationaal en internationaal actief op het gebied 
van cultuur en ontwikkeling, oud-bestuurslid van het Prins Clausfonds en bestuurslid van de Europese 
Beweging.

Noten
1  Dr. C. Snouck Hurgronje (1911, tweede, vermeerderde druk 1915). Nederland en de Islâm, vier voordrachten 
gehouden in de Nederlands-Indische Bestuursacademie. Leiden: E.J. Brill.
2  Een enkel woord over zijn terminologie. Voor ‘Inlanders’ leze men vandaag: allochtonen; ‘associatie’ zou 
vandaag integratie heten. En als hij het heeft over Panislamisme, zouden wij vandaag van fundamentalisme 
spreken, of simpel van islamisme.
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Waar is het multiculturalisme gebleven
            Carlo van Praag

Ik kwam een artikel van mijn eigen hand tegen uit december 1999. Daarin schreef ik:

‘Het is opmerkelijk dat de multiculturalisten, althans in Nederland, niet vaak worden 
tegengesproken en dat hun claims zelden expliciet worden afgewezen. Zo verkon-
digt de Nederlandse overheid herhaaldelijk dat wij hier thans deel uitmaken van 
een multiculturele samenleving zonder dat zij daarover door publicisten, sociale 
wetenschappers of parlementariërs, wordt lastiggevallen. De weinige sputteraars, 
zoals Bolkestein en Fortuyn, staan te boek als westers-chauvinistische houwdegens 
die nauwelijks aanspraak op een serieus wederwoord kunnen maken’.1 

Dat was op de drempel van het nieuwe millennium. Zo kort geleden nog maar! 
Toen behoorde het multiculturalisme nog tot het vaste gedachtegoed van denkend 
Nederland. ‘Wij leven thans in een multiculturele samenleving’ stelden de bestuur-
ders van land en gemeenten in hun nota’s met voldoening vast en daar moest je je 
over verheugen. De diversiteit was immers een bron van culturele rijkdom. De sociale 
wetenschap deelde het enthousiasme van politici en beleidmakers. Kritische kant-
tekeningen bij het begrip waren schaars en de onderzoeker die zich hieraan waagde, 
werd enigszins meewarig bejegend, alsof hij de maatschappelijke ontwikkelingen 
niet helemaal had kunnen bijbenen. Ik had nooit gedacht dat aan deze periode in 
enkele jaren een eind zou komen, maar het is wel gebeurd. Ik betreur dat niet. Zelf 
was ik nooit gecharmeerd van de multiculturele ideologie. Ik zou mij dus opgelucht 
moeten voelen, maar dat is slechts ten dele het geval. 

Ideologie is trouwens voor het multiculturalisme een groot woord. Het was nogal 
smal in zijn object en erg vaag in zijn formuleringen. Het multiculturalisme stond 

?
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eerder voor een positieve grondhouding ten opzichte van allochtonen, voor een 
geestesgesteldheid, dan voor een programma. Het fungeerde eerder als mantra dan 
als beleid. Het is dan ook zwaar overdreven de falende integratie van allochtonen 
op rekening te schrijven van het multiculturalisme uit de voorbije periode, zoals de 
Tweede Kamer wilde dat de Commissie Blok deed. En nu we het er toch over hebben: 
wat is dat voor onzin om zo kort na een massale immigratie van vreemdelingen uit 
alle werelddelen al te spreken van een falende integratie en die bovendien te wijten 
aan een verkeerd beleid? Wat een grove onderschatting van de ernst van het probleem 
en wat een grove overschatting van de macht van het beleid! Alsof er landen zijn die 
op massa-immigratie wél het adequate antwoord hebben! Alsof andere landen niet 
kampen met interetnische en interculturele spanningen en met segregatie! 

In zijn radicale versie houdt het multiculturalisme in dat een land (bijvoorbeeld 
Nederland) verschillende culturen herbergt die allemaal even belangrijk zijn en dat 
de maatschappelijke organisatie dat feit zou moeten weerspiegelen. De mensen zijn 
niet slechts als individu gelijkwaardig aan een ander, maar ook als lid van een (etni-
sche) groep. Het zou onrechtvaardig zijn om hen die laatste vorm van gelijkwaardig-
heid te onthouden. Eén cultuur mag niet de samenleving domineren ten koste van 
de rest. Het probleem is dat in feite natuurlijk wel één cultuur domineert, te weten 
de westerse cultuur, zo men wil de westerse cultuur in haar Nederlandse variant. We 
leven niet in een maatschappij waarin de verschillende culturen een gelijke status 
bezitten. Hun greep op het openbare leven en op onze instituties is zeer ongelijk. De 
radicale multiculturalist zal dat misschien niet ontkennen, maar wel betreuren. Alle 
culturen zijn in zijn ogen fundamenteel gelijkwaardig; geen mag zich boven een 
andere verheffen. 

Het probleem met dit cultureel relativisme is dat de aanhanger zich vrijwel meteen 
verstrikt in logische inconsistenties. Hij verklaart alle culturen gelijkwaardig, het-
geen inhoudt dat ook culturen waarin de ongelijkwaardigheid van culturen wordt 
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aangehangen een gelijke positie toekomt. Meer in het algemeen verheft de cultureel 
relativist zich boven de waarden waarop hij zich tegelijk baseert. Hij kent mannen en 
vrouwen gelijke rechten toe, maar slaat een cultuur waarin de ongelijkheid van man 
en vrouw centraal staat, even hoog aan als zijn eigen. Het laatste voorbeeld laat met-
een zien dat het cultureel relativisme meer oproept dan een puur academisch dilem-
ma. Het is een probleem dat protagonisten van de islam achtervolgt. Zij wringen zich 
in bochten om dit soort tegenstrijdigheden op te lossen. Meestal houden zij het erop 
dat de in meerderheid weinig emancipatiegezinde gelovigen slecht opgeleide dorpe-
lingen zijn, levend in een traditie die weinig heeft uit te staan met de ware islam die 
humaan, tolerant en egalitair is. Of zij trekken een rookgordijn op dat de (voor ons) 
minder aangename kanten van die religie moet verhullen. De islam is zo divers en er 
zijn zoveel stromingen dat een algemene doctrine, waartegen je je zou kunnen keren, 
niet bestaat (waarom dan wel de moeite genomen haar te verdedigen?). 

De meeste multiculturalisten van destijds waren overigens geen cultureel relativisten 
en geen scherpslijpers. Het ging vrijwel steeds om een beetje meer respect voor, en 
wat meer voorzieningen ten dienste van, andermans cultuur en niet om een gelijk-
waardige maatschappelijke positie van die cultuur. De bestuurlijke nota’s van die da-
gen verkondigden steevast een multiculturalisme binnen grenzen. Aan de westerse 
grondrechten kon niet worden getornd. De clausulering ging gewoonlijk vergezeld 
van een kleine, maar wel geruststellende, waslijst van deze rechten. De sharia is 
niet gepromoveerd tot alternatief voor het Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van 
Strafrecht. Zelfs de christelijke zon- en feestdagen hebben stand gehouden, hoewel 
de rationele grond daartoe langzamerhand is gaan ontbreken. Over de toelaatbaar-
heid van hoofddoekjes in sommige openbare functies wordt nog steeds geharreward. 
Nee, die multiculturele samenleving van ons is nooit meer geweest dan een samen-
leving met veel etnische minderheden en verder niks. De moeite van het afschaffen 
niet waard!
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En toch is dat er in de eerste jaren van het nieuwe millennium van gekomen. Waar-
om? Die vraag is misschien niet eens zo makkelijk te beantwoorden. Gebeurtenissen 
laten zich achteraf gezien op tal van manieren verklaren en de sociale wetenschap is 
daar erg goed in. Zij blijft het antwoord zelden schuldig. Of het nu gaat om de rellen 
in de Parijse voorsteden of over de import van Turkse en Marokkaanse huwelijkspart-
ners (om twee voorbeelden uit het minderhedendomein te noemen), het lijkt wel of 
deze verschijnselen dwingend uit de maatschappelijke ontwikkelingen zijn voortge-
komen, alsof er geen andere realiteit mogelijk was geweest dan degene die wij thans 
observeren. Toch zijn deze verschijnselen niet voorspeld en laten zij veel ruimte voor 
verwondering. Zo ook de ondergang van het multiculturalisme. Ik pretendeer dan 
ook niet die ondergang te verklaren, maar laat het bij de opsomming van een aantal 
gebeurtenissen die zich als mijlpalen in die ondergangsgeschiedenis hebben voorge-
daan. 

Aan het begin van 2000 verscheen een essay van Paul Scheffer in nrc/Handels-
blad, getiteld ‘Het multiculturele drama’. De auteur vroeg zich in dit essay af of de 
emancipatie van minderheidsgroepen wel gediend is met de koestering van hun 
eigen identiteit en of de islam niet een struikelblok is op de weg naar integratie van 
minderheden in de Nederlandse samenleving. Hij keerde zich tegen wat hij noemde 
de ‘apologeten van de diversiteit’. Hij plaatste ook vraagtekens bij onderdelen van het 
minderhedenbeleid als het onderwijs in eigen taal en cultuur. De auteur riep met zijn 
negatieve visie op het multiculturalisme nog steeds veel verontwaardiging op, maar 
er waren ook al veel publicisten die hem steunden, veel meer dan in het geval van 
Bolkestein in 1991. Waarom dit artikel een mijlpaal werd? God mag het weten! Mis-
schien omdat de NRC het publiceerde en daarmee te kennen gaf dat denkende Neder-
landers niet per se multiculturalisten hoefden te zijn. Ik weet nog dat ik het indertijd, 
met een zekere mate van instemming, heb gelezen, zonder enige verwachting van de 
maatschappelijke commotie die het zou gaan oproepen.
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Verdere mijlpalen? U kent ze: de aanslagen uit naam van de islam op het wtc in 2001, 
het onverwachte succes van islamhater Fortuyn in de verkiezingsstrijd van 2002, 
gevolgd door de moord (dit keer niet uit naam van de islam) op deze politicus. De 
talrijke aanslagen (weer wel uit naam van de islam) over heel de wereld, waaronder 
die, nogal dicht bij huis, in Madrid (maart 2004) en in Londen nog korter geleden en 
nog dichter bij huis. Daarbij kwamen dan nog de botsingen tussen de Nederlandse 
liberale samenleving en de conservatieve islam, bijvoorbeeld rond de uitspraken van 
de imam El-Moumni over homoseksuelen en de publiciteit rond islamitische scholen. 
De Marokkaanse jeugdcriminaliteit, ineens een bespreekbaar (en nu eindelijk ook 
statistisch documenteerbaar) onderwerp, heeft de harmonie ook niet echt bevorderd, 
evenmin als de moord (weer wel uit naam van de islam) op Theo van Gogh! De, door 
het scp gesignaleerde, hardnekkige voorkeur bij hier geboren en getogen Turken 
en Marokkanen voor huwelijkspartners uit het land van herkomst is ook niet echt 
een teken van een voorspoedige integratie en heeft in elk geval voor beleidsmatige 
verontrusting gezorgd. 

En nu is het begrip multiculturele samenleving dus al sinds jaren afgeserveerd. De 
slagwoorden zijn aanpassing en inburgering. Het woord assimilatie valt nog net niet. 
Zoals gezegd, ik zal er geen traan om laten. Het multiculturalisme was slecht door-
dacht en onpraktisch, hoewel naar mijn mening tamelijk onschadelijk. Het beeld van 
de islam was rozig en naïef, maar of dat nou zo slecht heeft uitgepakt, betwijfel ik. 
Met het thans heersende assimilationisme (ik noem het toch maar zo) kom ik prin-
cipieel wel uit te voeten, maar ik vind het in zijn uitwerking overdreven. Er worden 
te hoge eisen aan de immigranten gesteld, er bestaan veel te hoge verwachtingen 
van een paar maanden inburgeringsles en de allochtonen worden nodeloos bars 
toegesproken. Nederland is het enige land in Europa, en misschien in de wereld, dat 
migranten, voorafgaande aan hun komst, een inburgeringsexamen wil opleggen. Ik 
kan nog wel meer voorbeelden van deze overdrijving noemen: een imam die (geheel 
in overeenstemming met de voorschriften van zijn religie) weigert een vrouwelijke 
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minister de hand te schudden, wordt behandeld alsof hij volkomen buiten de samen-
leving staat. 
 Ja, we zitten natuurlijk wel met het feit dat criticasters van de islam hun leven niet 
meer zeker zijn. Maar ik denk niet dat je daartegen met een inburgeringsexamen 
of met een geforceerd integratiebeleid iets vermag. Mensen die moord als politiek 
expressiemiddel hanteren, zijn op geen enkele manier bereikbaar.

Over de auteur
Drs. C.S. (Carlo) van Praag was vele jaren verbonden aan het SCP waar hij belast was met de redactie van 
het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport. Daarnaast hield hij zich vooral bezig met het onderwerp 
etnische minderheden. Naast bijdragen aan de reguliere rapporten van het SCP publiceerde hij onder het 
pseudoniem K. Vyvary een aantal columns over zijn ervaringen als minderhedenonderzoeker.* De laatste 
drie jaar voor zijn pensionering fungeerde Van Praag als tweede adjunct-directeur van het SCP.
 

* Vyvary, K. (2003). Berichten uit het vyvarium. Den Haag: SCP. 
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Is kwaliteit kwantificeerbaar
                                                   Bob Kuhry

In de marktsector wordt de afstemming tussen vraag en aanbod van geproduceerde 
goederen en diensten gereguleerd door het prijsmechanisme. Een producent zal 
een goed over het algemeen niet onder de kostprijs aanbieden en de waarde die een 
consument aan een goed ontleent zal tot uitdrukking komen in de prijs die hij ervoor 
over heeft. In de marktsector kan de waarde van de productie worden vastgesteld 
door de aantallen producten te vermenigvuldigen met hun prijs en kan de samenge-
stelde productie worden berekend door de aantallen geleverde goederen en diensten 
te wegen met de bijbehorende marktprijzen.1 In  principe komt de door de gebruiker 
ervaren kwaliteit van de goederen en diensten in de prijzen tot uitdrukking. Kwaliteit 
heeft betrekking op de kenmerken van een product in relatie tot de door de gebruiker 
gestelde eisen. Het heeft daarmee zowel een objectieve als subjectieve duiding. 

Kwaliteit van publieke diensten
Bij de publieke dienstverlening is over het algemeen geen sprake van kostendek-
kende prijzen. Een belangrijk deel van de kosten wordt door de overheid gedragen 
of wordt door burgers opgebracht in de vorm van verplichte verzekeringspremies. In 
deze gevallen kan de waarde van de productie niet worden berekend door het aantal 
goederen en diensten te vermenigvuldigen met een bijbehorende prijs. Wel kan de 
samengestelde productie bij benadering worden berekend door de aantallen gelever-
de goederen en diensten te wegen met hun kostprijs, maar hierin komt de kwaliteit 
van de geleverde goederen of diensten niet zonder meer tot uitdrukking.

Kostprijs
De ervaring heeft geleerd dat de kostprijs van publieke diensten veel sneller toeneemt 
dan de marktprijs van door de marktsector geproduceerde goederen en diensten. De 
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relatieve prijsstijging van publieke diensten bedroeg gemiddeld circa 1,3% per jaar 
in de periode 1986-1994 en gemiddeld circa 1,8% per jaar in de periode 1995-2003 
(Rapportage quartaire sector 2005, verschijnt voorjaar 2006). Deze gemiddelden gelden 
voor een grote groep van diensten die direct aan burgers worden geleverd, waaron-
der die op het terrein van onderwijs, zorg, welzijn, politie en justitie, de uitvoering 
van de sociale zekerheid en cultuur en recreatie. Gemiddeld zijn de kosten van deze 
diensten ongeveer even snel toegenomen als die van de marksector, maar blijft het 
volume van de productie hierbij aanzienlijk achter. Vergelijkbare cijfers zijn gevon-
den voor het totaal van gemeentelijke diensten in de periode 1995-2002 (Maten voor 
Gemeenten 2005).

De ‘vergeten’ kwaliteitsdimensie
De productie van publieke diensten wordt gemeten via geleverde prestaties. De 
informatie over de productie blijft daarbij beperkt tot datgene wat direct ‘meetbaar’ 
is, of nog preciezer geformuleerd, datgene wat feitelijk ‘gemeten’ is. Daarbij wor-
den – waar mogelijk – deelproducten onderscheiden om rekening te houden met de 
heterogeniteit van de productie. In het geval van het onderwijs kan dit betekenen dat 
rekening wordt gehouden met verschillen in studierichting of in de achtergrond van 
leerlingen en studenten, in het geval van ziekenhuizen dat rekening wordt gehouden 
met diagnosecategorieën en met de ernst van aandoeningen. Ook kan meting van 
de productie worden verscherpt door de bedoelde prestaties van de dienstverlening 
in beeld te brengen. Dan tellen we bijvoorbeeld niet het aantal leerlingen, maar het 
aantal geslaagde of bevorderde leerlingen, en niet het aantal opgenomen patiënten 
maar het aantal na een succesvolle behandeling ontslagen patiënten. Door dit soort 
verbeteringen kan het beeld van de ontwikkeling van de productiviteit veranderen, 
de dienstverlening wordt ondanks dergelijke verfijningen nog steeds onvoldoende in 
kaart gebracht. 
 De vraag of kwaliteit kwantificeerbaar is, kan in principe bevestigend worden 
beantwoord. De meeste aspecten van kwaliteit zijn best op de een of andere manier 
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meetbaar te maken. Bij de spoorwegen valt kwaliteit te meten in termen van vertra-
ging en uitval van treinen, een voldoende aanbod van zitplaatsen en de tevreden-
heid van de reiziger over allerlei aspecten van de dienstverlening. Gaat het over de 
verstrekking van paspoorten, dan spelen aspecten als openingstijden, wachttijden, 
in rekening gebrachte kosten en de bejegening van de klant een rol. In veel gevallen 
is het mogelijk om zowel de subjectieve ervaring van het dienstverlenend personeel 
als van de consument of patiënt over de verleende dienst te meten. Meestal is het ook 
mogelijk om allerlei meer objectieve kenmerken van de dienstverlening in beeld te 
brengen. In de scp-publicatie Maten voor Gemeenten 2005 is behalve informatie over 
de kwantitatieve productie ook al heel wat informatie te vinden over de kwalitatieve 
aspecten van de productie. 
 
Toch valt op dit positieve antwoord helaas het een en ander af te dingen. In de eerste 
plaats moet vaak worden teruggevallen op subjectieve kwaliteitsmaten en de mening 
van de consument wil nog wel eens veranderen, ook als het product of de dienst 
hetzelfde is gebleven. Zijn mening hangt niet alleen af van de objectieve kwaliteit 
van de (ontwikkeling van de) dienstverlening, maar ook van veranderingen in de 
verwachtingspatronen en soms door de media uitvergrote incidenten. In de scp-pu-
blicatie Public sector performance, an international comparison (2004) blijken objectieve 
verschillen in publieke prestaties tussen landen nauwelijks een verband te vertonen 
met de waardering van burgers en blijken internationale verschillen in criminaliteit 
nauwelijks te corresponderen met de onveiligheidsgevoelens van burgers. Ook in 
veel ander onderzoek wordt dit gebrek aan verband tussen subjectieve oordelen en 
objectieve kenmerken aangetoond.
 In de tweede plaats is het wenselijk om de ontwikkeling van de productie in een 
kengetal te kunnen vatten, dat kan worden afgezet tegen de kosten. Krijgen we in de 
loop van de tijd nu meer of minder waar voor ons geld? Helaas ziet het ernaar uit dat 
deze vraag niet ‘hard’ kan worden beantwoord. Ik durf de stelling aan dat er geen 
objectieve wetenschappelijke methoden bestaan om dit soort objectieve en subjec-
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tieve kwaliteitsindicatoren samen met de beschikbare kwantiteitsindicatoren in één 
samengestelde indicator tot hun recht te laten komen.
 Is er wel een bestuurlijke oplossing voor het probleem van de weging van kwali-
tatieve informatie? Dat zou inhouden dat er per kwalitatief aspect van de productie 
afzonderlijke doelstellingen worden vastgesteld. In de praktijk gebeurt dat inder-
daad op grote schaal. Er worden normen vastgelegd voor de minimaal aanvaardbare 
waterkwaliteit, voor maximale wachttijden in ziekenhuizen, voor een acceptabele 
maat van schooluitval en zelfs voor de verbetering van de tevredenheid van burgers 
of consumenten. Dat neemt niet weg dat één incident of één foute mediacampagne 
een jarenlange zorgvuldige orkestratie van consumenten- of burgertevredenheid 
teniet kan doen.
 Hoe nuttig ook, dit soort strategieën leidt toch niet tot een eenduidig antwoord op 
de vraag of de burger (in toenemende of afnemende mate) waar krijgt voor zijn geld. 
De enige manier om op die vraag een goed antwoord te krijgen lijkt te zijn om de 
meest direct betrokkenen (de bestuurders, de volksvertegenwoordigers, de burgers) 
zelf een gewicht te laten toekennen aan de beschikbare kwaliteitsindicatoren.
Een aansprekend voorbeeld kan dit duidelijk maken. Laten we eens kijken naar de 
prestaties van de spoorwegen. In eerste instantie wordt de productie van de spoor-
wegen gemeten door het aantal reizigerskilometers vast te stellen. Vertraging kan in 
de productiemaat worden betrokken door – in aansluiting op de restitutieregeling 
van de spoorwegen zelf – meer dan een uur vertraagde reizigerskilometers niet mee 
te rekenen. Een meer realistische en ook drastischere maatregel zou zijn om voor 
elke minuut vertraging 1,67% van de betrokken reizigerskilometers af te trekken 
(totdat bij een vertraging van meer dan een uur de waarde op nul wordt gesteld). Op 
basis van een reizigersonderzoek zou voorts kunnen worden gesteld dat de reizi-
gerskilometers van reizigers die gebruik moeten maken van staanplaatsen eveneens 
slechts voor een bepaald percentage worden meegeteld. De afstand tot de ‘ideale’ 
situatie – alle reizigerskilometers op tijd gereden en alle reizigers een zitplaats, enz. 
enz. – levert dan een eenduidig kwaliteitscijfer op.
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Vooralsnog zijn we nog niet in staat om kwaliteit afdoende te kwantificeren. Toch 
wordt de behoefte daaraan met het jaar dringender, omdat de burger steeds meer 
waar voor zijn geld wil hebben. Als de winst niet zit in een verhoging van de produc-
tiviteit, dan mogelijk wel in een verhoging van de kwaliteit.

Over de auteur
Dr. B. (Bob) Kuhry is werkzaam bij de onderzoeksgroep Quartaire Sector en gespecialiseerd in de analyse 
van de vraag naar en de productie van publieke diensten. Zijn laatste publicaties hebben betrekking op het 
meten van de prestaties van gemeenten en de internationale vergelijking van publieke prestaties.
(b.kuhry@scp.nl)

Noten
1  Bij deze weging wordt geen gebruik gemaakt van de lopende prijzen, maar van de prijzen in een bepaald 
basisjaar. Daarbij bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogenoemde kettingindex, waarbij 
het basisjaar periodiek wordt geactualiseerd. 
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Hebben sociale indicatoren het beleid verbeterd
	 	 	 	 										Marijke Mootz

In de jaren zestig bogen wetenschappers in de Verenigde Staten zich over de vraag 
hoe zij sociale effecten van het ruimtevaartprogramma zouden kunnen meten. Zij 
kwamen tot de conclusie dat voor dit doel eigenlijk geen gegevens beschikbaar 
waren. Ook ontbrak het aan theorievorming en methodologie om die gegevens op 
zinvolle wijze te verzamelen en te presenteren. Zo ontstond de zoektocht naar wat 
Bauer ‘sociale indicatoren’ noemde: ‘statistics, statistical series, and all forms of 
evidence that enable us to assess where we stand and are going with respect to our 
values and goals’ (Bauer 1966). 

Doelen van sociale indicatoren
Het belangrijkste doel was de sociale situatie van een land te beschrijven. En dat niet 
in termen van het bruto nationaal product of van het aantal scholen of ziekenhuis-
bedden, maar wel van het opleidingsniveau van de bevolking, van indicatoren voor 
de volksgezondheidstoestand, voor de mate van welzijn van de burgers (Mootz 
1986). Dat soort informatie over de ‘outcome’ van sociaal beleid was schaars. Statis-
tici beperkten zich vooral tot het verzamelen van informatie over de ‘beleidsinput’. 
Gegevens daarover waren kwantitatief van aard en gemakkelijk beschikbaar. Ze had-
den bovendien het voordeel dat ze te herleiden waren tot monetaire eenheden. Over 
de sociale staat van een land 1 was veel minder bekend. De te ontwikkelen sociale 
indicatoren zouden als ‘thermometer’ van de samenleving moeten dienen en zicht 
moeten bieden op maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijke sociale problemen 
die om een oplossing vroegen (Land 1975).
 De internationale ‘social indicators movement’ was erop gericht de toepassing 
van indicatoren en hun achterliggende theoretische en methodische opties op elkaar 
af te stemmen (oecd 1982). Hiermee werd een tweede doel nagestreefd, namelijk 
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de sociale situatie tussen landen te vergelijken. Ook binnen een land bevorderde de 
uitsplitsing van statistische maten naar diverse bevolkingscategorieën de verge-
lijkingsmogelijkheden. Verschillen wezen op een voorsprong of een achterstand 
van bepaalde groepen en daarmee op mogelijke aangrijpingspunten voor beleid. 
Hierdoor zou er meer inzicht komen in sociale ongelijkheid en in de verdeling van 
welzijn.
 Een derde doel was kennis te vergaren over de achtergronden van die ontwikkelin-
gen en problemen. Men ging op zoek naar informatie die de beschreven problemen 
zou kunnen verklaren. Sociale indicatoren zouden op die manier handvatten kunnen 
bieden voor beleid. Men zocht naar gemakkelijk toegankelijke en inzichtelijke informa-
tie over beschikbare interventies die zouden kunnen bijdragen aan de oplossingen 
van sociale problemen. 

Bronnen voor de ontwikkeling van sociale indicatoren
De opkomst van de beweging moet men plaatsen tegen de achtergrond van een tijd 
waarin informatie over sociale verschijnselen nog relatief schaars was en waarin 
ook  computertoepassingen op dit gebied nog in de kinderschoenen stonden. In 1974 
verzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau het Centraal Bureau voor de Statistiek 
een ‘Leefsituatiesurvey’ te ontwikkelen. Dit werd het eerste representatieve bevol-
kingsonderzoek waarin gegevens werden verzameld die een samenhangend beeld 
gaven van diverse aspecten van de leefsituatie van burgers. Daarbij werd onderscheid 
gemaakt tussen objectieve en subjectieve indicatoren. Objectieve indicatoren geven 
feiten weer: kenmerken van de woning, de aanwezigheid van een of meer gediagnos-
ticeerde ziekten, het aantal uren betaald werk enzovoorts.2 Subjectieve indicatoren 
geven informatie over meningen en bieden inzicht in de mate waarin de responden-
ten tevreden zijn met hun leefsituatie. 
 Het inzicht groeide dat ook bestaande registraties van het gebruik van publieke 
diensten gebruikt konden worden voor de constructie van indicatoren. De in regi-
straties opgenomen persoonskenmerken boden de mogelijkheid om verschillen in 
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dat gebruik tussen bevolkingsgroepen te ontdekken. Met deze kennis kon onder- of 
overconsumptie worden gesignaleerd en – idealiter – ook worden bijgestuurd.

Hebben sociale indicatoren het beleid verbeterd?
Anno 2005 kunnen we concluderen dat de sociale-indicatoren-beweging heeft 
bijgedragen aan een fundamentele verbetering van de maatschappelijke informatie-
basis. De toen nog onbekende nieuwe technische mogelijkheden om deze informa-
tie te verwerken heeft deze verbetering uiteraard sterk bevorderd. Het gebruik van 
gegevens over de objectieve en subjectieve leefsituatie van burgers heeft een hoge 
vlucht genomen. We beschikken inmiddels al dertig jaar over Sociale en Culturele 
Rapporten, die vooral door de in die periode opgebouwde tijdreeksen een schat aan 
informatie bevatten. 
 Er is nu ook veel meer bekend over de achtergronden van sociale verschijnselen, 
hun oorzaken en gevolgen. Het betere inzicht in de complexe verbanden tussen 
sociale verschijnselen heeft echter ook laten zien dat die verbanden veel minder vaak 
causaal van aard blijken te zijn dan vroeger werd aangenomen. Daarnaast brengt de 
informatiestroom van subjectieve indicatoren ons vooral via de media dagelijks op 
de hoogte van de meningen van mensen over de meest uiteenlopende onderwerpen.
 Maar hebben al deze informatiestromen nu ook het sociale beleid verbeterd? 
Voordat we deze vraag beantwoorden is het belangrijk te achterhalen, waar de zoek-
tocht naar sociale indicatoren tot nu toe is uitgekomen. Het valt dan op dat er een 
belangrijk doel is toegevoegd aan de eerder genoemde doelen van sociale indicato-
ren. Niet ‘welk beleid moeten we voeren en waarom?’ lijkt nu in de zoektocht voorop 
te staan maar veeleer ‘hoe kunnen we het gevoerde beleid verantwoorden?’ Beleids-
makers richten zich op het ontwikkelen van prestatie-indicatoren die transparantie 
moeten geven aan het handelen van professionals in het veld. Omdat de technische 
mogelijkheden voor het generen van maten zo groot zijn geworden, is het mogelijk 
om allerlei beleidsvelden en -doelen te ‘monitoren’. ‘We meten meer omdat we meer 
kunnen meten,’ aldus Klazinga (2005). 
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 Critici menen dat het streven naar het afleggen van verantwoording geleid heeft 
tot ‘cijferfetisjisme’ (Zalm 2003), voortkomend uit wantrouwen ten opzichte van hen 
die met de beste bedoelingen proberen sociaal beleid uit te voeren. Zij moeten zich in 
maat en getal verantwoorden tegen de achtergrond van de toegenomen behoefte aan 
‘planning en control’. De kwaliteit van hun dienstverlening is niet langer vanzelf-
sprekend. Kwaliteit wordt vooraf in termen van meetbare te bereiken doelen uit-
eengelegd. Professionals moeten hun toezichthouders inzicht geven in deze maten 
opdat kan worden beoordeeld of de vooraf vastgestelde doelen ook zijn behaald. Op 
nationaal niveau heeft dit geleid tot het streven te komen ‘van beleidsbegroting tot 
beleidsverantwoording’ (vbtb). 
 In de ogen van beleidsmakers uit de jaren zestig en zeventig is dit zeker een 
legitieme aanpak. Men zou destijds waarschijnlijk een systeem van indicatoren voor 
doelen, middelen en effecten als ideaal hebben gezien. Intussen kennen we echter 
ook enkele negatieve effecten van dit systeem. Het vele meten en verantwoorden ge-
nereert ook steeds meer bureaucratie. Professionals moeten er tijd aan besteden die 
niet ten goede komt aan hun eigenlijke werk (Tonkens 2003). Daarnaast is duidelijk 
dat sommige effecten van sociaal beleid gemakkelijker in maat en getal zijn uit te 
drukken dan andere. Daardoor ontstaat het gevaar dat de aandacht van beleids-
makers vooral uitgaat naar die beleidsmaatregelen die kwantificeerbaar zijn. Ook 
kan het systeem strategisch gedrag tot gevolg hebben. Een basisschool die wordt 
‘afgerekend’ op de gemiddelde Citotoets-score zou bepaalde zwakke leerlingen aan 
de poort kunnen weigeren. Een ziekenhuis dat in het nieuws komt omdat er meer 
sterfgevallen voorkomen dan in collega-ziekenhuizen zal alles op alles zetten om 
terminale patiënten naar huis te sturen.

Conclusie
Het rechtstreekse antwoord op onze vraag moet ontkennend zijn. Sociale indicato-
ren hadden en hebben een algemeen doel: zij moeten een brug slaan tussen onder-
zoek, beleid en praktijk (Van den Heuvel 2005). De pijlers van die brug rusten op rele-
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vante maatschappij-informatie. Die pijlers zijn sterk geworden, veel sterker dan men 
in de jaren zestig en zeventig kon voorzien. In dat opzicht hebben sociale indicatoren 
de voorwaarden voor goed beleid verbeterd, maar het bouwen van de brug zelf is 
juist weer minder gemakkelijk gebleken dan toen werd aangenomen. Dat heeft alles 
te maken met de weerbarstigheid van de sociale werkelijkheid. Inmiddels weten we 
dat inzicht in verbanden – zelfs als ze causaal van aard zijn – niet vanzelfsprekend 
tot aangrijpingspunten voor beleid leidt (Ellemers 1976). De brug van kennis naar 
beleid en praktijk zit veel ingewikkelder in elkaar dan veel speurders naar sociale 
indicatoren van het eerste uur dachten. Hun zoektocht naar sociale indicatoren 
schiet zijn doel voorbij als informatie wordt verzameld eigenlijk vooral omdat deze 
beschikbaar is. De huidige informatieovervloed brengt juist de verplichting met zich 
om, veel meer dan voorheen, de indicatieve betekenis van bepaalde data te doorden-
ken. Niet het ontwikkelen van signalen en van ‘losse’ indicatoren draagt bij aan goed 
beleid, maar wel het steeds opnieuw doorgronden van een zinvolle brugconstructie 
die praktijk, onderzoek en beleid bij elkaar brengt. 
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Is de criminaliteit nu echt afgenomen
     Caspar Wiebrens 

Ja, maar we weten het eigenlijk niet zeker. En als de criminaliteit is afgenomen, we-
ten we niet waarom dat zo is.
 ‘De criminaliteit neemt af,’ zo staat te lezen in de voortgangsrapportages van het 
door het kabinet Balkenende-ii uitgebrachte Veiligheidsplan. De voortgangsrappor-
tages baseren zich op gegevens van de politiestatistiek van het cbs en de Politiemo-
nitor Bevolking (pmb). 
 Nu bestaat de politiestatistiek van het cbs al meer dan vijftig jaar en al meer 
dan vijftig jaar bestaat de twijfel of het cbs de stand van de criminaliteit wel goed 
weergeeft. Over het registratiegedrag van de politie, de voornaamste leverancier 
van gegevens, doen vele verhalen de ronde. Bovendien blijken burgers en bedrijven 
niet altijd aangifte te doen van misdrijven waar zij slachtoffer van zijn geworden. De 
statistiek kent een ‘dark number’: er ontbreken wat stukjes van de puzzel.
 Zolang criminaliteit geen groot maatschappelijk probleem was, was de ware om-
vang ervan iets dat alleen de enkele, in universitaire uithoeken gedoogde criminolo-
gen bezighield. Dat veranderde toen in de jaren tachtig (van de vorige eeuw) de crimi-
naliteit in tal en last toenam. In de Justitie-toren aan de Schedeldoekshaven in Den 
Haag ontstond het besef dat, zo er al informatie was over het groeiende probleem 
van de criminaliteit, deze lacunes vertoonde. Een door het cbs in samenwerking met 
ministerie van Justitie uit te voeren periodieke, landelijke slachtoffer-enquête zou 
de politiestatistiek moeten aanvullen. De puzzel zou wat completer gelegd kunnen 
worden. 
 Vrijwel gelijktijdig had een commissie in de belendende toren van Binnenlandse 
Zaken (bzk) bedacht dat het goed zou zijn als (gemeentelijke) politiekorpsen plan-
nen zouden maken en die plannen zouden onderbouwen met gegevens uit slachtof-
ferenquêtes.1 Ettelijke gemeentelijke politiekorpsen volgden dat advies op, maar 
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in de bzk-toren kreeg men daar problemen mee. De slachtofferenquêtes van de 
korpsen verschilden van elkaar en veel overeenstemming met de landelijke slachtof-
ferenquête van het cbs (en Justitie) was er ook niet. Er waren wel meer puzzelstukjes 
gekomen, maar het leggen van de puzzel en het interpreteren ervan was lastiger 
geworden. 
 De voor de hand liggende oplossing is dan een nieuwe gegevensverzameling, die 
voortaan als een voor iedereen geldende standaard zou moeten dienen. Ambtenaren 
uit de bzk-toren gingen met vertegenwoordigers van de korpsen om tafel zitten om 
die te ontwikkelen, ambtenaren uit de justitie-toren konden na wat interdeparte-
mentaal overleg op het laatste moment bijschuiven. Zo kwam de Politiemonitor 
Bevolking (pmb) tot stand: een grootschalige en gestandaardiseerde meting van het 
slachtofferschap bij de bevolking. Sinds 1993 is de pmb elke twee jaar uitgevoerd. 
Het cbs ging intussen overigens gewoon door met zijn slachtofferenquête.
 De Politiemonitor bleek vooral aan te slaan bij de regiokorpsen; zij gebruikten de 
gegevens bij hun beleidsplanning met name voor zogenoemde regionale criminali-
teitsbeelden. Het gebruik van Politiemonitorgegevens aan de Schedeldoekshaven bleef 
relatief bescheiden. Er werden wel puzzelstukjes verzameld, maar niemand zette zich 
ertoe de puzzel ook eens te gaan leggen. De puzzel was wel nog overzienbaar.
 Dat veranderde toen begin jaren negentig het Integrale Veiligheidsprogramma 
(ivp) werd gelanceerd. Dat in de bzk-toren ontwikkelde programma stelde dat niet 
uitsluitend politie en justitie verantwoordelijk waren voor de strijd tegen de crimi-
naliteit. Andere organisaties moesten daarbij worden betrokken. Het ivp sprak van 
partners en gedeelde verantwoordelijkheid. Mede dankzij het ivp ontstonden allerlei 
netwerken waar vertegenwoordigers van politie en justitie met bedrijven en instellin-
gen aan tafel zaten. Eén van de eerste dingen waar zo’ n netwerk (ook wel platform 
genoemd) zich mee bezig ging houden, was het in kaart brengen van het probleem. 
Dat leverde een stroom, overigens onderling moeilijk vergelijkbare rapporten op 
over overvalcriminaliteit, winkeldiefstallen, gestolen fietsen en auto’ s, horizontale 
fraude etc. 
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 Het grotestedenbeleid (gsb) betekende een nieuwe impuls. De aan het gsb deel-
nemende gemeenten zouden hun beleid moeten onderbouwen, zo had bzk bedacht, 
met een gemeentelijk criminaliteitsbeeld. De gemeenten gingen dus aan de slag en 
indien nodig – een aantal gemeentelijke statistische bureaus bleek de reorganisaties 
op het stadhuis niet te hebben overleefd – werden particuliere onderzoeksbureaus 
ingehuurd. De gemeentelijke criminaliteitsbeelden (met als vast onderdeel een 
slachtofferenquête) werden vooral op de lokale situatie toegesneden. Dat leidde op-
nieuw tot communicatieproblemen tussen bzk en de gemeenten. De torens aan de 
Schedeldoekshaven konden de onderling lastig vergelijkbare gemeentelijke crimina-
liteitsbeelden niet plaatsen in het landelijk beeld, terwijl de gemeenten zich weer niet 
konden herkennen in het landelijk beeld. 

Met veel beleid is dus veel informatie over de criminaliteit tot stand gekomen. Zoveel 
zelfs dat de torens aan de Schedeldoekshaven eronder dreigen te bezwijken. Er zijn 
met de politiestatistiek, de slachtofferenquête van het cbs, de Politiemonitor, de 
lokale en regionale criminaliteitsbeelden en in diverse samenwerkingsverbanden 
geproduceerde rapporten nu gewoon veel te veel bronnen. Onderling zijn ze niet 
vergelijkbaar en het is niet mogelijk ze eenduidig te interpreteren. De puzzel valt niet 
meer te leggen. 
 De voor de hand liggende oplossing is dan opnieuw te beginnen met gegevens 
te verzamelen die voortaan als een voor iedereen geldende standaard zal moeten 
dienen. Zo’ n standaard zou de reeds beproefde elementen van bestaande landelijke, 
regionale en lokale slachtofferenquêtes onder burgers en bedrijven moeten bevatten. 
Daartoe zitten sinds enkele jaren vertegenwoordigers van bzk, Justitie, de gemeen-
ten, de korpsen en het bedrijfsleven rondom de tafel. 

Is de criminaliteit nu echt afgenomen? Afgaand op de politiestatistiek van het cbs 
en de Politiemonitor kan die vraag bevestigend worden beantwoord, maar met de 
beschikbare informatie is een definitief antwoord op die vraag echter niet te geven. 
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En zelfs als de criminaliteit is afgenomen, dan weten we niet waaraan dat is toe te 
schrijven, want onderzoek naar de echte effecten van beleid is bij alle beleidsdrukte 
wat op de achtergrond geraakt.2 
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     Wat bezielt de leraar
Ria Vogels en Ria Bronneman-Helmers

Er is de laatste tijd in de media en in de samenleving weer veel belangstelling voor 
het onderwijs. In dat verband staat ook de leraar regelmatig in de schijnwerpers. De 
aandacht gaat  dan vooral uit naar de arbeidsmarktproblematiek: de vergrijzing, 
dreigende personeelstekorten, de als hoog ervaren werkdruk en de twijfelachtige 
kwaliteit van de lerarenopleidingen. Opvallend is dat de discussie en het beleid 
vooral over de leraar gaan, maar dat het ontbreekt aan een goed beeld van de leraar. 
Waarom wordt iemand leraar, wat drijft hem? In hoeverre strookt het imago van het 
lerarenberoep met het eigen beroepsbeeld?
 Er zijn diverse ontwikkelingen die de beroepsidentiteit van de leraar ondermijnen.

Van onderwijzen naar leren
Op school (hier beperkt tot het voortgezet onderwijs) staat volgens de principes van 
het nieuwe leren niet langer het onderwijzen door de leraar centraal, maar het leren 
door de leerling. Een andere, inmiddels eveneens politiek algemeen aanvaarde bood-
schap luidt dat het leren niet alleen op school gebeurt maar dat kinderen en jonge-
ren overal leren. Kennis is niet langer meer het monopolie van de vakdeskundige 
leerkracht. Het beroep van leraar verandert van iemand die lesgeeft en vakkennis 
overdraagt naar iemand die jongeren begeleidt bij hun leerproces. Voor de groep le-
raren die het beroep koos uit liefde voor het vak en uit de behoefte om vakkennis over 
te dragen, betekent die transformatie tot leerlingbegeleider en jeugdwerker weinig 
minder dan een uitholling van het beroep.

Van bevoegd naar bekwaam en lager betaald 
Bevoegdheidseisen in het onderwijs zijn vervangen door bekwaamheidseisen. Was 
vroeger alleen degene die een academische opleiding voltooid had bevoegd om in 
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de bovenbouw van het havo of vwo les te geven, tegenwoordig hoeft men alleen nog 
bekwaam te zijn. 
 Een basisbekwaamheid verkrijgt men met een getuigschrift van het hoger onderwijs 
(dus ook een hbo-diploma). Om les te mogen geven is daarnaast over het algemeen ook 
nog een getuigschrift van een lerarenopleiding nodig. Door deze ontwikkeling wordt 
het eenvoudiger om bij personeelstekorten niet alleen academici, maar ook goedko-
pere hbo’ers te werven. Een ontwikkeling die nog wordt versterkt door de gewijzigde 
functiewaardering in het onderwijs, die inmiddels tot een forse daling van het aantal 
leraren op het eerstegraads functieniveau heeft geleid (Van Kessel en Sikkes 2005). 

Van autonome professional naar uitvoerend werknemer      
Nog niet zo lang geleden was de leraar baas in eigen klas, een autonome gerespec-
teerde professional. Als gevolg van het proces van verzakelijking en bureaucratise-
ring op managementniveau (schoolleiding en schoolbestuur) wordt de leraar steeds 
meer een gewone werknemer die het beleid van het management moet uitvoeren. 
Vernieuwingen in het onderwijs worden vaak over de hoofden van de leraren inge-
voerd, met hun mening wordt nauwelijks of niet rekening gehouden. Daarbij komt 
dat ‘gewoon’ lesgeven het laagst gewaardeerd wordt (functieniveau lb). ‘Lesboeren’ 
kunnen alleen promotie maken door minder les te geven en meer te gaan coördine-
ren en managen.

Van het voetstuk 
Onder ouders en leerlingen is het gezag van de leraar afgenomen. Ouders zijn steeds 
vaker beter opgeleid dan de leraar en ook steeds kritischer geworden. Leerlingen 
zijn meer assertief dan vroeger en nemen nog maar weinig op gezag van de leraar 
aan. Leraren geven aan dat kritische ouders en lastige leerlingen bijdragen aan de 
werkdruk en aan het gevoel niet gewaardeerd te worden.
 Ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs spreken nog wel waardering uit 
voor de leraren, maar zouden zelf niet voor het beroep kiezen (Van Oord et al. 2005). 
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Reclamespotjes op tv proberen aan te geven ‘hoe leuk het werken in het onderwijs is’, 
maar het leraarschap wordt meer en meer gezien als een zwaar beroep. De leraar is 
iemand geworden waar je mee te doen hebt, in plaats van tegenop kijkt.

Wat trekt leraren aan en wat stoot ze af?
Aankomende leraren zijn nog altijd sterk gemotiveerd: ze willen maatschappelijk 
nuttig werk doen en met jongeren werken. Ze zijn over het algemeen weinig presta-
tiegericht, zoeken mogelijkheden tot zelfontplooiing en hechten sterk aan collegiali-
teit. De aantrekkingskracht van het beroep ligt, vooral voor vrouwen, ook in arbeids-
voorwaarden als deeltijdwerk en vakanties. De liefde voor het vak en de inhoud van 
het vak zijn echter nog steeds de belangrijkste redenen om voor het beroep te kiezen 
(ecorys 2005). 
 Over de inhoudelijke kant van het beroep zijn leraren dan ook heel tevreden; het 
zijn de ‘zaken eromheen’ die hen opbreken (Kleijer en Vrieze 2000, Van den Brink et 
al. 2005). 
 Leraren die uit het onderwijs vertrekken, doen dit vaker dan werknemers bij 
andere overheidsorganisaties vanwege de ervaren werkdruk, een onaantrekkelijke 
arbeidsinhoud en een slechte werksfeer (bzk 2005). Opvallend hoog is ook het ver-
trek uit ontevredenheid met het management van de school. 
 Jongeren gaan bovendien na hun opleiding vaak niet als leraar aan het werk of 
zeggen het beroep al na korte tijd vaarwel, omdat ze er onvoldoende waardering uit 
halen (Inspectie 2004). De uitstroom van jonge leraren nam de afgelopen jaren wel 
wat af, maar dat lijkt eerder een gevolg van de conjunctuur dan van een herwaarde-
ring van het beroep (ocw 2005).

Wat bezielt de leraar?
De liefde voor het vak is wat leraren primair motiveert. Het overdragen van vakken-
nis is voor hen even essentieel als het begeleiden van jongeren. Naar aanleiding van 
het Evaluatierapport over de tweede fase van het havo/vwo wordt er sinds kort weer 
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gepleit voor meer aandacht voor kennisoverdracht in het onderwijs. In hoeverre die 
ontwikkeling ook op schoolniveau zal neerslaan, moet worden afgewacht. Scho-
len mogen dat zelf bepalen. Opmerkelijk bij dit alles is dat leraren zich in publieke 
discussies over het onderwijs zo weinig als professionals manifesteren. Het lijkt wel 
of ze alleen in actie komen als het aantal uren voor het eigen vak dreigt te worden 
verminderd of als er verslechteringen dreigen in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden. 
De beroepseer en beroepsidentiteit worden nauwelijks verdedigd, terwijl die toch 
onder grote druk staan. 
 Liefde voor en inhoud van het vak is wat leraren ‘bezielt’ om les te geven, zoveel is 
duidelijk geworden, maar onopgelost blijft waarom zij zich zo weinig roeren over de 
uitholling van hun beroep.
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Hoe woon je aan de andere kant van de (Duits-Nederlandse) grens
		 	 	 	 	 	 																			Frans Knol

Nederlanders in Duitsland 1

In het Duitse grensgebied nabij Overijssel en Gelderland wonen ca. 18.000 Nederlan-
ders. De Nederlandse grensbewoners in Duitsland zijn onderzocht op onderdelen 
van de leefsituatie: werk, inkomen en wonen (Boelhouwer 2005). De gegevens zijn 
ontleend aan een studie uit 2003 over grensmigranten naar Duitsland (Graaf en 
Mulder 2003). In deze studie is een onderscheid gemaakt tussen Nederlanders die 
vóór 2001 naar Duitsland verhuisden en Nederlanders die zich vanaf dat jaar in het 
buurland vestigden. 
 Degenen die vóór 2001 verhuisden, zijn voor ruim 60% paren met kinderen; daar-
naast is van de verhuisde huishoudens nog een kleine 30% samenwonend zonder 
kinderen. De ‘Duitse Nederlanders’ zijn bovendien relatief jong: naar verhouding 
telt de groep veel 25-34 jarigen en 35-44 jarigen (totaal ca. 60% van deze groep 
verhuisden). De aanwezigheid van veel jongeren wordt verklaard door hun verhuis-
motieven: werk of partner in Duitsland. Overigens zijn er ook veel 65-plussers onder 
de ‘vroege’ Duitslandgangers. Deze huishoudens waren vanzelfsprekend wat jonger 
op het moment van verhuizing: gemiddeld zo’n zes jaar, wat er toch op wijst dat de 
verhuizing omstreeks het begin van het pensioen heeft plaatsgevonden. Het netto-
maandinkomen van de vroege vestigers is voor zo’n 40% van de huishoudens tussen 
de 1600-2800 euro, terwijl er bij 36% meer dan 2800 euro per maand binnenkomt. 
Voorzover deze ‘Duitse Nederlanders’ werken, doen ze dat voor iets meer dan de helft 
in Nederland, de overigen werken in Duitsland.
 Van degenen die na 2000 zijn verhuisd, is ruim 40% nu tussen de 45 en 65 jaar. De 
25-34 jarigen zijn met 51% slechter vertegenwoordigd dan onder de vroege verhuis-
den. De meeste huishoudens onder de recent verhuisden zijn paren zonder kinderen 
(52%). Voor zover zij werken hebben ze voor 90% (nog) werk in Nederland. 

?



Hoe woon je aan de andere kant van de (Duits-Nederlandse) grens  ?   45

 Veel Duitslandgangers van na 2000 hebben een hoog inkomen. Daarin onder-
scheiden ze zich niet van degenen die zich al eerder in Duitsland vestigden. 
De woonsituatie is alleen voor deze recent verhuisden bekend (de woning blijkt voor 
hen ook de belangrijkste verhuisreden te zijn geweest). De verhuizing naar Duits-
land betekende een stap omhoog in de woningcarrière. De helft van hen woonde in 
Nederland in een rijtjeswoning of tweekapper, maar meer dan 70% kon in Duitsland 
een vrijstaande woning betrekken. Hoewel in Nederland ook al een groot aandeel 
in een koopwoning woonde (70%), is door de verhuizing naar Duitsland dit aandeel 
gestegen tot 90%. Een belangrijke factor daarbij is de relatief lage (koop)prijs van de 
woningen in dit deel van Duitsland. Extra aantrekkelijk is bovendien de combinatie 
van aftrek van de hypotheekrente volgens de Nederlandse wetgeving en ontvangst 
van de Eigenheimzulage volgens de Duitse regelgeving. Overigens heeft de Duitse over-
heid de mogelijkheid om van twee walletjes te eten in 2004 onmogelijk gemaakt. De 
Nederlandse migranten die in Nederland werken, zullen nu moeten kiezen tussen 
Eigenheimzulage of hypotheekrenteaftrek. 

Duitsers in Nederland
In totaal wonen er ongeveer 14.000 Duitsers aan de Nederlandse kant van de grens. 
De meesten hebben zich hier in de periode tussen 1945 en 1985 gevestigd; ze zijn 
gemiddeld 52 jaar oud. Vergeleken met de totale bevolking van de grensgemeenten 
zijn ze vaker alleenstaand of wonen ze samen zonder kinderen. Hun netto huishoud-
inkomen is vaak laag (37% heeft een maandinkomen van minder dan 1100 euro netto 
en bijna de helft van meer dan 1600 euro). Voor de totale groep van ‘Nederlandse 
Duitsers’ ziet dit beeld er wat gunstiger uit: 25% en 55%. Het inkomen is verhou-
dingsgewijs vaak uit een pensioen- of vut-uitkering afkomstig (28 %). 
 De vroege vestigers hebben dezelfde verdeling over de woningen naar bouwwijze 
als alle grensbewoners. Dit betekent dat ruim 40% in een tweekapper of een vrij-
staande woning woont, zo’n 35% in een rijtjeswoning en ruim 20% in een flat- of 
etagewoning. Er is ook nauwelijks verschil tussen de vroege vestigers en het totaal 
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van de grensbewoners in de mate waarin men een koop- of huurwoning heeft be-
trokken. In beide gevallen is dat ongeveer 58%. 
 De Duitsers die zich na 1985 in Nederland vestigden, zijn meestal jong (82% is 
tussen de 18 en 45 jaar). Het gaat daarbij verhoudingsgewijs vaak om paren met 
kinderen. Ze hebben meestal (82%) betaald werk. De woon-werkafstand is met 32 
km vrij lang (gemiddeld 32 km). Aangenomen mag worden dat velen van hen (nog) 
in Duitsland werken (Ehlers 2002). Het netto-maandinkomen ligt bij 38% tussen 
de 1600 en 2800 euro en bij 24% hoger dan 2800 euro. Daarmee is het aandeel hoge 
inkomens onder deze groep wat hoger dan bij de grensbewoners in het algemeen, 
maar lager dan onder de Nederlanders die zich na 2000 in de aan Gelderland en 
Overijssel grenzende delen van Duitsland vestigden. 
 De verdeling van deze Duitse migranten over de verschillende typen woningen 
wijkt niet af van de verdeling van alle bewoners, en dus ook niet van de Duitsers die 
al langer in Nederland wonen. Wel zijn zij minder vaak eigenaar van hun woning 
(46%). 

De vraag: ‘Hoe woon je aan de andere kant van de (Duits-Nederlandse) grens?’ levert 
als antwoord op dat Nederlanders in het Duitse grensgebied van Gelderland en Over- 
ijssel een goede leefsituatie hebben in termen van inkomen, werk en wonen. Voor 
Duitsers in Nederland is de leefsituatie minder goed. Vooral de Duitsers die al lang in 
Nederland wonen, hebben vaak een laag inkomen. De Duitsers die korter in Neder-
land wonen, hebben weliswaar verhoudingsgewijs vaker dan alle grensbewoners een 
hoog inkomen, maar zij wonen wel weer vaker in een huurwoning. Deze verschillen 
lijken een gevolg te zijn van de aard van de migratie. De Nederlanders die onlangs 
naar Duitsland verhuisden, deden dat juist omdat ze daar op aantrekkelijke voorwaar-
den een woning konden kopen. Voor de Duitsers in Nederland gold een dergelijke 
overweging uiteraard niet. Aangenomen mag worden dat hier vooral werk en partner-
keuze belangrijke verhuismotieven zijn geweest. Een indicatie daarvoor is dat van de 
Duitse grensbewoners met partner slechts een klein deel een Duitse partner heeft. 
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Hoe traag kan beleid werken
	 												Joost Timmermans

‘Aan het alleszins begrijpelijke bezwaar van vele bejaarden, dat men in een tehuis zijn 
zelfstandigheid verliest, kan in belangrijke mate worden tegemoet gekomen door 
stichting van tehuizen in de vorm van complexen van kleine woningen met centrale 
voorzieningen. Op deze wijze is een goede verzorging gewaarborgd, terwijl de indi-
vidualiteit der bewoners toch niet geheel verloren gaat.’
‘In meer operationele termen betekent dit dat naar de mening van het kabinet [...] dat 
ouderen kunnen beschikken over adequate woonvoorzieningen, afgestemd op hun 
individuele behoeften en ondersteund door zorgvoorzieningen op maat.’
 
Twee citaten over beleid in de zorg voor ouderen. De citaten vertonen belangrijke 
overeenkomsten. Ze vertellen beide hoe de zorg voor ouderen er uit moet zien, maar 
ook (impliciet) dat de opvang in tehuizen onvoldoende aansluit bij de behoeften en 
wensen van ouderen. Het belangrijkste verschil tussen de teksten is het jaar waarin 
ze geschreven zijn. De eerste is afkomstig uit een advies uit 1958 voor een grote 
conferentie over de oudeliedenzorg, gebaseerd op onderzoek onder 11.000 ouderen 
(Diederich 1958: 155). Het tweede uit de meest recente beleidsnota van het kabinet 
(tk 2004/2005: 32).
 Het lijkt er op dat het inhoudelijke beleidsdoel van zorg en huisvesting voor 
ouderen in vijftig jaar niet noemenswaardig is veranderd.1  Kennelijk is men er in die 
halve eeuw niet in geslaagd zorg en wonen voor ouderen de vorm te geven die sinds 
al die tijd als de meest gewenste geldt. Dat roept om verklaring.
 Wat de jaren vijftig van de vorige eeuw betreft, valt de overheid niets te verwijten. 
In die tijd gold het primaat van het particulier initiatief. De armenwet stond de over-
heid pas toe voorzieningen te treffen als het particulier initiatief tekortschoot. De 
vraag wordt dan natuurlijk waarom de instellingen die zich met ouderenvraagstuk-
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ken bezighielden toen de bakens al niet hebben verzet. Daar lijken twee redenen voor 
te zijn. De eerste is dat veel van die instellingen het advies van Diederich als nieuw-
lichterij beschouwden. Dat blijkt uit het al genoemde congres over de oudelieden-
zorg, waar interpellanten in de rij stonden om te verklaren hoe gelukkig ‘de oudjes 
in hun tehuis’ waren (nvmw 1959). 
 Er is ook een veel praktischer reden. In de jaren vijftig heerste er woningnood 
en in de wereld van de volkshuisvesting kwam de gedachte op dat het bouwen van 
tehuizen voor ouderen woningen zou kunnen vrijmaken voor gezinnen. Dat idee 
werd opgepikt door instellingen voor armenzorg. Deze waren hun taak van finan-
ciële ondersteuning van ouderen kwijtgeraakt door de invoering van de Noodwet 
ouderdomsvoorzieningen en – later – de aow en hadden dus geld over. Behoefte 
en middelen kwamen tot elkaar en zo werden er voor ouderen geen woningen maar 
tehuizen gebouwd (Van de Loo 1987: 204). 
 Vanaf 1963 komt de financiering van het verblijf in zo’n tehuis voor rekening van 
de Algemene bijstandswet. Niets staat dan de verdere groei van de tehuizen nog in 
de weg, want de Bijstand vergoedt het verblijf voor iedereen die niet zelf de kosten 
kan betalen en een rem op de capaciteit of de financiële middelen is er niet. 
 Pas in 1970 maakt de overheid zich de genoemde inhoudelijke doelstelling van 
ouderenbeleid eigen. In de nota Bejaardenbeleid 1970 verontschuldigt het kabinet 
zich dat het de problematiek zo lang heeft laten liggen. De opeenvolgende kabi-
netten hadden het te druk gehad met de wederopbouw, maar er wordt beterschap 
beloofd (tk 1970/1971: 4). Er komen alternatieven voor de tehuisopname dankzij een 
subsidieregeling voor de bouw van bejaardenwoningen, invoering van bejaardenhulp 
in de gezinsverzorging van het gecoördineerd bejaardenwerk.2 Daarnaast probeert 
men een rem te zetten op de instroom in de verzorgingshuizen door invoering van 
indicatiecommissies die de noodzaak tot opname in verzorgingshuizen toetsen.
 De verwachting van de overheid dat de tehuizen voor ouderen door de drempel 
voor toelating en het scheppen van alternatieven zouden leegstromen (tk 1974/1975), 
kwam niet uit. Men had zich verkeken op de groep die zich voordien thuis wel redde 
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met informele of particuliere hulp, maar nu de nieuwe voorzieningen voor zelfstan-
dig wonende ouderen aantrekkelijker vindt (Mootz en Timmermans 1981). 
 De indicatiestelling had zelfs een onverwacht aantrekkend effect: de ingebouwde 
drempel leidde tot verzoeken om opname uit voorzorg. Ouderen die eigenlijk nog 
wel zelfstandig wilden blijven wonen, vreesden dat er geen plaats voor hen zou zijn 
als het echt nodig was. De vraag naar opname nam hierdoor toe in plaats van af.
 In dezelfde tijd nam ook een betrekkelijk nieuwe voorziening als het verpleeghuis 
sterk in omvang toe (van 8000 plaatsen in 1960 tot 45.000 in 1980). Vijfentwintig 
jaar na het advies van Diederich, waarin vervanging van tehuisopname door andere 
combinaties van zorg en wonen werd bepleit, bleek het aandeel ouderen in tehuizen 
gestegen van 6% tot bijna 12% van de 65-plussers (cbs 1951; cbs 1981a; cbs 1981b). 
 Er zijn in de jaren zeventig wel plannen voor een fundamentele herziening van 
de opvang van zorgbehoevende ouderen. Men weet hoe het moet, maar het veld van 
voorzieningen blijkt versnipperd en weinig tot verandering bereid (scp 1983). Van-
daar de overheidsaandacht voor afstemming, geïntegreerde indicatiestelling voor 
een breed scala van voorzieningen, voor samenwerking en integratie van voorzie-
ningen en voor het wegnemen van schotten tussen voorzieningen op het vlak van 
werkgebieden, wetgeving, financiering enzovoorts (scp 1990: 420). De overheid 
heeft echter nauwelijks middelen tot sturing en pogingen om zich die middelen te 
verschaffen stuiten op weerstand van het sterk georganiseerde particulier initiatief 
(scp 1998).
 Het wordt zelfs nog erger als begin jaren tachtig de economische crisis toeslaat 
en het inhoudelijke beleid moet wijken voor de noodzaak tot kostenbeheersing, die 
dwingt tot het stellen van vele, zeer gedetailleerde, regels over het volume, de schaal, 
de spreiding en de tarieven van zorgvoorzieningen. Met behulp van de stuurin-
strumenten wordt midden jaren tachtig het punt bereikt dat de kosten niet langer 
toenemen, maar daarvoor wordt wel een prijs betaald. In de eerste plaats heeft de 
kostenbeheersing geleid tot conservering van het bestaande. Vernieuwing wordt 
lange tijd iets van experimenten, want aan avonturen waarvan de financiële gevolgen 



Hoe traag kan beleid werken  ?   51

niet duidelijk zijn, durft niemand te beginnen. In de tweede plaats werden de beheer-
singsinstrumenten die per voorziening werden ontworpen tot even zovele schotten 
tussen voorzieningen, waardoor de onderlinge afstemming alleen maar moeilijker 
werd gemaakt (scp 1998).
 Na de woningnood en het gebrek aan sturing op de vraag naar en het aanbod van 
tehuizen is de strakke aanbodsturing gek genoeg zelf de reden geworden dat de 
traditionele tehuizen zijn blijven bestaan.
 In de jaren negentig van de vorige eeuw worden verschillende plannen gepresen-
teerd om een groot deel van de tehuizen te sluiten, hetzij door het aanbod in te krim-
pen, hetzij door de zorg voor ouderen tot een markt te maken waarop de tehuizen 
vanzelf het onderspit delven door hun geringe woonkwaliteit. Geen van die plannen 
lijkt op korte termijn uitvoerbaar. De starre aanbodsturing wordt weliswaar losgela-
ten, maar er doemen al snel nieuwe hindernissen op. De eerste is de ongelukkige 
financiering van de bouw van tehuizen voor ouderen die maakt dat sluiting ervan 
veel geld kost; een oplossing voor deze kapitaalvernietiging is niet gevonden (cbz 
2003). In de tweede plaats zijn de tehuizen steeds meer een voorziening voor ouderen 
met de laagste inkomens geworden, ouderen die op de markt van zorg en wonen 
nauwelijks terecht kunnen (Timmermans en Woittiez 2004). De inhoudelijke be-
leidsdoelstelling aangaande zorg en wonen voor ouderen zal daardoor nog geruime 
tijd een goede bedoeling blijven.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw hadden velen al een modern idee over de inrich-
ting van de zorg voor ouderen.3  Tot op heden is het voor een belangrijk deel een idee 
gebleven. Niet dat er helemaal niets gebeurd is, want het percentage 65-plussers in 
tehuizen is met 6% weer terug op het niveau van 1948. Desondanks ziet de zorg voor 
ouderen er nog altijd niet uit, zoals een halve eeuw geleden bepleit en zoals de over-
heid dat al 35 jaar voor haar ziet. Vandaar dat het antwoord op de vraag ‘hoe traag 
kan beleid werken?’ mag luiden: heel traag. 
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Waar ligt het evenwicht tussen overheidsbemoeienis en marktwerking
	 	 	 	 		 	 											 							Vic Veldheer

‘In de roes van de jaren zestig, toen de futurologie een opbloei beleefde en er veel 
gesproken werd over het magische jaar 2000, installeerde de toenmalige minister 
van Onderwijs en Wetenschappen in 1968 de Commissie Voorbereiding Toekomstige 
Maatschappijstructuur.’ Zo begint de eerste directeur van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp), Louis van Tienen, in 1978 zijn verhandeling over Planning in 
Nederland. Deze commissie – in de wandeling naar haar voorzitter de Kommissie-
De Wolff genoemd, waarbij commissie naar het gebruik van toen met een ‘k’ werd 
geschreven – was bedoeld om te onderzoeken welke problemen tot het jaar 2000 op 
Nederland zouden afkomen. Dat viel niet mee, zij ontdekte al snel dat er weinig zicht 
te krijgen was op welke problemen dat zouden zijn. Zij adviseerde daarom eerst maar 
eens een goed planningssysteem te ontwerpen en zich zo via dat systeem in de toe-
komst te verdiepen. Sleutelbegrippen in dat systeem werden de termen sectorplanning 
en facetplanning, die deze Commissie bedacht. De eerste doelt op de planning van een 
overheidsactiviteit, zoals gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid, meestal 
samenvallend met een departement. Facetplanning besteedt aandacht aan dimensies 
van overheidsbeleid die dwars door de beleidssectoren heen lopen: het economische 
facet, het ruimtelijke en het sociale en culturele facet. Bij elk facet hoort een planbu-
reau, zo was de filosofie in die tijd.
 Die sectorplanning zou wel door de departementen worden geregeld, maar nie-
mand zou zich naar verwachting het lot aantrekken van de facetplanning en van de 
integratie van alle wetenschappelijke beleidsvoorbereiding bij de overheid. Daarom 
is in 1973 voor het sociale facet het scp opgericht en voor de integrale lange-termijn-
planning de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr). 
 De idee achter dit planningssysteem was het sterke geloof in de maakbaarheid 
van de samenleving; door vergroting van de rationaliteit van het overheidsbeleid zou 
dat beleid effectiever zijn en zo een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. De 
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vraag in hoeverre de overheid de samenleving zou kunnen ‘maken’ werd niet eens 
gesteld, de maakbare samenleving was een axioma. De planbureaus, als instituten 
van ‘wetenschappelijke beleidsvoorbereiding gericht op het bevorderen van geïnte-
greerd beleid’ (Commissie-De Wolff) hadden tot taak moderne maatschappijproble-
men te onderzoeken en handvatten voor beleidsinterventies te bieden. Dat ontwor-
pen beleid effectief zou zijn en zou helpen de gesignaleerde problemen te verhelpen, 
daar twijfelde eigenlijk niemand aan. Met name de aanwezigheid van veel sociologen 
in overheidsdienst maakte veel beleidsambtenaren tot echte ‘social engineers’. 

Het geloof in de maakbaarheid sloeg begin jaren tachtig steeds meer om in ongeloof. 
Politici gingen openlijk twijfelen aan de effectiviteit van overheidsinterventies, wat 
bijvoorbeeld leidde tot het afzien van de invoering van wetgeving op terreinen als 
gezondheidszorg en welzijn.
 Begin jaren negentig verscheen Reinventing government van de hand van twee 
adviseurs van de toenmalige president van de Verenigde Staten Bill Clinton, dat in 
januari 1993 werd gepubliceerd. Daarin werd de effectiviteit van beleidsinterven-
ties van de overheid sterk bekritiseerd, werd gepleit voor meer ondernemerschap 
en minder overheid in de publieke sector en werden aanbevelingen gedaan om die 
omslag te realiseren. Ten onzent heeft dat geleid tot een ‘terugtredende overheid’ en 
in het verlengde daarvan tot processen van verzelfstandiging, privatisering en de 
invoering van marktwerking in de publieke sector. Op sociaal en cultureel terrein 
leidde die tendens overigens vooral tot een terugtredende nationale overheid die veel 
taken overdroeg aan de lagere overheden. Later is daar ook new public management uit 
voortgekomen, een nieuwe vorm van besturen in overheidsorganisaties die gestoeld 
was op meer bedrijfsmatig beheer. Hiermee verlegde de aandacht van de overheid 
zich van inhoudelijke bemoeienis met maatschappelijke problemen naar processu-
ele bemoeizucht. Het ging er niet meer om wat de beste oplossing voor een bepaald 
probleem was, maar veeleer hoe de aanpak van een probleem het beste kon worden 
georganiseerd. Veel waarvoor de overheid verantwoordelijkheid droeg, werd overge-
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dragen aan maatschappelijke organisaties en groepen, het bedrijfsleven en aan de 
individuele burger. Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van organi-
saties en burgers werd het Leitmotiv van het overheidshandelen. De overheid treedt 
terug, stuurt minder, wordt ondernemender en is in het beste geval regisseur van 
een slecht toneelstuk. Men gelooft in de stille kracht van de marktwerking en van 
maatschappelijke organisaties. 

Hoewel het debat over de maakbaarheid van de samenleving vooral gekleurd wordt 
door holle retoriek, is er wel een retorisch verschil tussen beide perioden; in de 
hoogtijdagen van de maakbaarheidsideologie lag het accent op de inhoud van de over-
heidsbemoeienis, in de hoogtijdagen van het marktdenken en new public management 
ligt het accent vooral op de organisatie van die bemoeienis en op de werking van de 
besluitvormingsmachine. Vandaar ook de populaire typering van de overheidsrol als 
die van regisseur.
 Voor beide perioden geldt evenwel dat niet op realistische wijze de maakbaarheid 
van de samenleving op haar juiste merites werd geschat. In de jaren zeventig werd 
die sterk overschat, alle heil zou van de overheid komen; in de jaren negentig werd 
die onderschat en nog steeds wordt alle heil van marktwerking verwacht. Zoals zo 
vaak ligt de waarheid ergens in het midden. Ondanks alle geloof in marktwerking en 
eigen verantwoordelijkheid intervenieert de overheid nog steeds in allerlei maat-
schappelijke processen, van onderwijs tot gezondheidszorg, van publieke omroep 
tot elektriciteitvoorziening, van openbaar vervoer tot postbestelling, van telecom-
municatie tot vliegverkeer. De overheid wil dan wel niet alles meer zelf doen, maar 
wil bijvoorbeeld dat de werking van het marktmechanisme tot bepaalde, vooraf 
aangegeven uitkomsten zal leiden. Om dat te bereiken bindt de overheid de markt-
werking vaak aan regels. Zo ontstaan vaak hybride sturingsarrangementen waarbij 
niet duidelijk is wie waarvoor waarom verantwoordelijk is.  
 Het gaat er vooral om dat de overheid haar bemoeienis en haar sturingsambi-
ties nauwkeurig omschrijft, aangeeft waar zij zich verantwoordelijk voor voelt en 
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waarvoor niet (meer). Dan is ook goed aan te geven waar het evenwicht ligt tussen 
overheidsbemoeienis en marktwerking. 
 De Twentse politicoloog Hoogerwerf heeft daaraan behartenswaardige woorden 
gewijd:
‘Het uitgangspunt was [...] dat de politiek evenwichtig behoort te zijn, in die zin dat 
de aandacht niet eenzijdig naar bepaalde politieke waarden uitgaat met verwaarlo-
zing van andere, even essentiële politieke waarden. Dit politieke evenwicht vereist in 
de eerste plaats een politiek die aandacht en waardering heeft voor de eigen aard en 
taken van zowel de overheid als de markt en het particulier initiatief. Het politieke 
evenwicht vereist daarnaast ook een politiek die aandacht heeft voor democratie en 
leiding, voor gelijkheid en vrijheid, voor eenheid en verscheidenheid, voor idealisme 
en realisme, voor de redelijkheid en de aanvaardbaarheid van het overheidsbeleid en 
voor orde en verandering. [...] Het eenzijdige marktdenken moet plaatsmaken voor 
een meer evenwichtige visie op de taken van de overheid, de markt en het particulier 
initiatief.’ (Hoogerwerf 1995: 275/276) 

Hij schreef deze tekst al tien jaar geleden maar pas nu lijkt het geloof in marktwer-
king over zijn hoogtepunt heen. Mislukte en te ver doorgeschoten privatiserings- en 
verzelfstandigingsoperaties zoals bij de arbeidsvoorziening en de spoorwegen lijken 
de politici wakker te hebben geschud. Er lijkt nu meer ruimte om te zoeken naar het 
precieze evenwicht tussen overheid en markt. Daarmee wordt een maakbare samen-
leving de beste dienst bewezen.  
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Hoe lang blijf je allochtoon
	 	 	Paul Schnabel

Het woord zegt het al: heel je leven, als je in een ander land geboren bent. Sterker 
nog, ook als één van je ouders buiten Nederland is geboren, ben je een allochtoon. 
Op zichzelf doet dat er niet veel toe, behalve als het wiegje in een niet-westers land 
heeft gestaan, tenminste als dat ook een arm niet-westers land is. Inmiddels geldt 
dat al voor ruim tien procent van de Nederlandse bevolking en in de vier grote steden 
is gemiddeld zelfs al een op de drie inwoners afkomstig uit landen als Turkije, Ma-
rokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. Van de kinderen op de basisschool is in 
de grote steden nauwelijks de helft nog autochtoon.
 ‘Wanneer zullen de allochtonen in Nederland echt in de meerderheid zijn?’ is dan 
ook een vaak gehoorde vraag, die zelden alleen uit nieuwsgierigheid wordt gesteld. 
Een bevredigend antwoord is niet gemakkelijk te geven, omdat we niet weten of 
Nederland in de toekomst weer een aantrekkelijk immigratieland zal worden. Op dit 
moment zijn we dat duidelijk wat minder, sinds ruim een jaar is er zelfs sprake van 
een vertrekoverschot. Bovendien is in de definitie van ‘allochtoon’ een verdwijntruc 
ingebouwd. In de derde generatie is er immers alle kans dat de ouders ook al beiden 
in Nederland geboren zijn. Statistisch valt dan een pasgeboren kind niet meer als 
allochtoon te herkennen. Dat is nu al zo bij de Molukkers. De eerste generatie van 
iets meer dan 10.000 mensen kwam meer dan een halve eeuw geleden in één keer 
naar Nederland. Nu zijn er ongeveer 45.000 Molukkers, maar omdat van de jongere 
Molukkers ook de ouders al in Nederland geboren zullen zijn, zijn ze in de derde 
generatie formeel autochtoon. Dat de Molukkers zichzelf nog wel degelijk als een 
bijzondere en aparte groep beschouwen, doet daar niets aan af. 
 Bij de Turken en Marokkanen, die pas in de jaren zeventig in grote getale naar 
Nederland begonnen te komen, is de derde generatie nog maar heel klein en ook nog 
heel jong. Toch zullen deze kinderen voor het grootste deel als allochtoon door het 
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leven gaan, omdat minstens een van hun ouders huwelijksmigrant is. In meerder-
heid trouwen Turken en Marokkanen, ook als ze zelf hier geboren en getogen zijn, 
met partners uit het land van herkomst van hun ouders. Meestal ook uit het dorp van 
de ouders en vaak ook uit de eigen grote familie. Hun kinderen zullen dus tot aan het 
eind van deze eeuw in formele zin allochtoon zijn.
 De vraag is natuurlijk wel of het dan nog wel zinvol is dit onderscheid te maken. 
Bij velen van hen waarschijnlijk wel, omdat ze door het grote cultuurverschil en de 
gemiddeld slechte beheersing van het Nederlands van minstens een van beide ouders 
zelf ook een moeilijk te overbruggen afstand tot de Nederlandse samenleving zullen 
ervaren.
  Er is eigenlijk maar één grote groep niet-westerse allochtonen van wie nu al 
gezegd kan worden dat ze werkelijk geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenle-
ving. Dat zijn de Surinamers, een grote groep van 330.000 mensen (in Suriname zelf 
wonen er nog maar twee keer zoveel), die in meerderheid vlak voor de onafhankelijk-
heid – 1975 – hier naar toe gekomen zijn. Zij hebben zich inmiddels een goede plaats 
in de Nederlandse samenleving weten te verwerven. Ja, wordt dan nu vaak gezegd, 
maar dat is ook niet zo vreemd, want ze spraken al goed Nederlands. Dat was wel 
zo, maar dat viel destijds toch minder op dan de grote aanpassingsproblemen die de 
Bijlmer toen zo’n slechte reputatie bezorgden.
 Van alle migranten doen de Surinamers het gemiddeld genomen het beste. Nie-
mand zal dat dertig jaar geleden hebben verwacht, maar net als de Indische Neder-
landers toen beginnen zij te beantwoorden aan het ideaalbeeld van een multicultu-
rele samenleving: gelijk, anders en gewaardeerd. Surinaams is leuk geworden. Dat 
betekent niet dat er geen problemen en achterstanden zijn. Die zijn er wel degelijk. 
Zo is het werkloosheidspercentage meer dan dubbel zo hoog en het aantal huishou-
dens met een laag inkomen drie keer zo hoog. Ook de criminaliteitscijfers liggen 
duidelijk hoger en hetzelfde geldt voor de uitval uit het voortgezet onderwijs. Verge-
leken met de andere migrantengroepen zijn dit overigens weer heel gunstige cijfers 
en als de vergelijking plaatsvindt met Nederlanders in dezelfde sociaal-economische 
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situatie, blijken veel van de verschillen vrijwel helemaal weg te vallen. Positief valt 
vooral ook de hoge arbeidsparticipatie van vrouwen op (58 procent); ook Neder-
landse vrouwen blijven daar bij achter. Bovendien werken Surinaamse vrouwen vaker 
full-time. Meer dan andere groepen voelen Surinamers zich ook Nederlander en voor 
bijna allemaal is het Nederlands de alledaagse omgangstaal. Dat is bij de Antillianen 
veel minder het geval. Er wordt ook opvallend veel met Nederlanders getrouwd. 
 Veel van de achterstanden die er nu nog zijn, zullen in de loop van de tijd kleiner 
worden. Dat gaat niet vanzelf, maar behalve in het onderwijs is er op vrijwel geen 
enkel gebied nog sprake van een specifiek overheidsbeleid om de ontwikkeling te 
versnellen. Dat hoeft ook niet, want de Surinamers trekken gewoon hun eigen plan. 
Een groot deel van de Amsterdammers die nu naar Almere trekken, zijn Surinamers 
op weg naar een eigen huis. Ze onderscheiden zich maar in heel weinig van hun Ne-
derlandse buren. Vaak wordt er nog wel gezegd dat men als de kinderen het huis uit 
zijn of de tijd van het pensioen is aangebroken, zelf weer naar Suriname zal terug-
gaan. Tot nu toe blijkt dat niet uit de cijfers en het is ook niet waarschijnlijk dat het 
op grote schaal zal gebeuren. Daarvoor is Suriname in alle opzichten toch te ver weg.
 Zo houd je als vanzelf en door jezelf op allochtoon te zijn, ook al deelt de statistiek 
je anders in. Dat hoeft niet zo te blijven. Het is heel goed mogelijk om de omschrij-
ving van het begrip allochtonen zo te veranderen dat de Surinaamse Nederlanders 
daar net zo min toe gerekend worden als de Indische Nederlanders. We gaan dan in 
een klap terug van tien naar acht procent niet-westers allochtonen. Dat is niet alleen 
maar statistische cosmetica. Het klopt met de beleving van de Surinamers, maar ook 
van de Nederlanders.    
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           Hoe goud is oud
Gerda Jehoel-Gijsbers, Jean Marie Wildeboer Schut, Arjan Soede

‘Eer brengt een arme vader met vreugd zes kind’ren groot, dan dat zes rijke kind’ren 
hem koesteren in zijn nood’ (Nicolaas Beets1) 

Dit citaat komt uit het boekje Leef-tijd (Reestman 1995) waarin duizend en één spreu-
ken en uitspraken over ouder-worden zijn opgenomen. In veel uitspraken wordt het 
beeld opgeroepen van de oudere die arm, zielig en afhankelijk is. Een eveneens door 
de eeuwen heen terugkerend thema is de solidariteit van jong met oud om te voorko-
men dat ouderen verkommeren. 
 Er is sinds de eeuw van Nicolaas Beets wel het een en ander veranderd. Birren 
(gerontoloog aan de University of California, Los Angeles) stelt zelfs: ‘De vermeer-
dering met ongeveer 35 jaar van de levensverwachting is zó groot dat we bijna een 
andere soort zijn geworden’ (Reestman 1995). Hoewel deze uiterst markante ontwik-
keling ook gepaard is gegaan met de ontwikkeling van een ander soort ouderen 
(o.a. de gepensioneerde met het ‘Zwitserlevengevoel’), blijft het beeld van de arme, 
kwetsbare oudere die beschermd moet worden sterk overheersen. Voorstellen om 
iets extra’s voor 65-plussers te doen ondervinden in het algemeen weinig politieke 
of maatschappelijke weerstand. Aantasting van hun positie is bijna onbespreekbaar. 
De recente voorstellen van de commissie Ouderenbeleid (van de Tweede Kamer) om 
de welvarende gepensioneerden te laten meebetalen aan de aow hebben voor de 
nodige politieke en maatschappelijke ophef geleid. De regeringspartijen zijn alvast 
pertinent tegen. Aan het inkomen van 65-plussers mag niet getornd worden. 
Het is echter de vraag of het tot nu toe gevoerde beleid de sociale positie en de 
inkomensverdeling tussen jong en oud niet zodanig heeft gewijzigd dat de betite-
ling ‘arm en kwetsbaar’ voor ouderen tot het verleden is gaan behoren en dat in het 
verlengde hiervan de solidariteit tussen jong en oud opnieuw kan worden bezien. 

?
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 Ouderen zijn minder vaak arm
Uit de Armoedemonitor 2005 blijkt dat het percentage 65-plus-huishoudens met een 
laag inkomen2 tot halverwege de jaren negentig ver boven het landelijk gemiddelde 
lag, maar sindsdien flink is afgenomen. Lag het in 1995 bijna anderhalf keer zo hoog 
(23% voor 65-plus versus 16% voor de totale bevolking), in 2003 is de verhouding 
precies omgekeerd: 7% versus 10%. De raming voor 2006 laat een verdere daling zien, 
waardoor het percentage met een laag inkomen bij 65-plussers nog maar 5% zal zijn 
tegenover 10% gemiddeld voor de totale bevolking (figuur 1). 

Figuur 1: Percentage met laag inkomen, 1995-2006, naar leeftijdscategorie en huishoudtype

        Paren zk= paren zonder kinderen
Bron: CBS (IPO’95-’03); bewerking SCP   *percentages voor 2006 zijn ramingen
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Wel zien we binnen de groep ouderen grote verschillen. Alleenstaande ouderen bevin-
den zich veel vaker onder de lage inkomensgrens dan paren. Anderzijds is het zo dat 
juist deze alleenstaande 65-plussers in de afgelopen jaren hun inkomenspositie flink 
hebben zien verbeteren. Ook in 2006 zullen zij de grootste verbetering meemaken, 
mede onder invloed van de alleenstaande ouderenkorting die – onafhankelijk van de 
hoogte van het inkomen – 562 euro per jaar gaat bedragen. Als de ramingen uitko-
men, heeft in 2006 nog slechts 6% van de alleenstaande 75-plussers een inkomen 
onder de lage inkomensgrens, terwijl dat in 2000 nog 23% en in 1995 zelfs 37% was. 
Opmerkelijk is dat de groep 55-64 jarigen nu zoveel slechter scoort dan de 65-plus-
sers, zowel bij de alleenstaanden als bij de paren. Niet alleen ligt het percentage met 
een laag inkomen bij deze groep een stuk hoger dan bij de 65-plussers, ook de ont-
wikkeling ervan verloopt ongunstiger. De raming voor 2006 laat een verslechtering 
zien ten opzichte van 2003 en het armoedepercentage van 55-64 jarigen komt zelfs 
enkele procenten boven het totaal gemiddelde uit. 
 Deze verschillen in ontwikkeling tussen vóór en na het pensioen corresponderen 
met de subjectieve beleving van de inkomenspositie. Het aandeel 55-64 jarigen dat 
zegt zich zorgen te maken om hun financiële situatie, of dat zegt (zeer) moeilijk rond 
te kunnen komen, is twee keer zo groot als bij de 65-plussers en lijkt sterk op het 
oordeel van dat van de 55-minners (scp/cbs 2005: 122).
 Het verschil in ontwikkeling tussen de 55-64 jarigen en de 65-plussers is onder 
andere het gevolg van het overheidsbeleid. In de afgelopen jaren zijn verschillende 
maatregelen ingevoerd om de inkomenspositie van met name de aow’ers te verbete-
ren. De ouderenaftrek en de aanvullende ouderenaftrek in de loon- en inkomstenbe-
lasting hebben de inkomens van 65-plus huishoudens flink verhoogd. Hierdoor ligt 
de huidige netto aow-uitkering circa 500 euro per jaar boven het sociaal minimum 
voor een 65-min huishouden. 
 Niet alleen fiscale maatregelen zorgen voor vermindering van het percentage lage 
inkomens bij 65-plus huishoudens. Steeds meer 65-plussers hebben een aanvullend 
pensioen opgebouwd. Het aandeel aow-huishoudens zonder aanvullend pensioen is 
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gedaald van 26% in 1990 naar 19% in 2000 (cbs 2005), terwijl tegelijkertijd de hoogte 
van het aanvullend pensioen is gestegen: ligt in 1990 het gestandaardiseerd inkomen 
van de huishoudens met aanvullend pensioen 15% boven dat van de huishoudens met 
alleen aow, in 2000 is dat 27% (cbs 2005 (scp-bewerking)). Verondersteld kan wor-
den dat zowel het percentage met een aanvullend pensioen als de gemiddelde hoogte 
van het pensioen sindsdien alleen maar verder zijn toegenomen.

Gemiddeld inkomen van ouderen vrijwel gelijk aan inkomen jongeren
De relatieve verbetering van de inkomenspositie van gepensioneerden wordt nog 
duidelijker wanneer we de inkomensontwikkeling vergelijken met die van andere 
leeftijdsgroepen (tabel 1). 

Tabel 1 Gemiddeld inkomen 1 per huishouden naar leeftijd hoofdkostwinner, 2001-2003 (x 1000 euro)

  2001* 2002* 2003* raming 2006
 totaal 19,1 19,7 19,6 20,2
      <25 jaar 10,3 10,5 10,0 10,1
 25 –  44  jaar 18,6 19,0 18,7 19,2
 45 – 54  jaar 22,1 22,5 22,1 22,7
 55 – 64  jaar 21,6 22,6 22,6 23,1
 65 jaar en ouder 17,2 18,2 18,8 19,7
    

 inkomen van 65+ in percentage van:    
 - inkomen van 25–44 jaar 92% 96% 101% 103%
 - inkomen van 55–64 jaar 78% 81% 85% 87%
 - inkomen van totaal  90% 92% 96% 98%

 1  Het betreft het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen (‘gestandaardiseerd’ wil zeggen: 
gecorrigeerd voor verschillen in huishoudsamenstelling)
 * voorlopige cijfers

Bron: CBS (IPO ’01-’03); CPB (SCP-bewerking)
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Als enige leeftijdsgroep zijn zij er van 2002 op 2003, een periode met behoorlijke 
economische tegenwind, in inkomen op vooruit gegaan. In 2001 bedraagt het ge-
middeld gestandaardiseerde inkomen van 65-plus-huishoudens 90% van het totaal 
gemiddelde; nauwelijks twee jaar later – in 2003 – is dit percentage met 6 procent-
punten toegenomen tot 96. De relatief sterke toename van het 65-plus-inkomen is 
het duidelijkst ten opzichte van de 25-44 jarigen: van 92% in 2001 naar 101% in 2003. 
De raming voor 2006 laat zien dat de 65-plussers dan inmiddels op een haar na het 
niveau van het totaal gemiddelde hebben bereikt (98%). Bij dezelfde trend zal het 
gestandaardiseerde inkomen van 65-plus-huishoudens over enkele jaren boven het 
gemiddelde van alle huishoudens liggen. 

Oud is bijna goud
Het is verbazingwekkend dat een eeuwenlang en hardnekkig probleem van relatieve 
armoede onder ouderen in enkele jaren tijd (historisch bezien in nog minder dan 
een oogwenk) zo drastisch is verminderd en dat hun inkomenspositie zo sterk is ver-
beterd. Degenen die het solidariteitsvraagstuk van jong en oud ter discussie willen 
stellen, zouden – als een moderne Beets – kunnen spreken over ‘….rijke bejaarden 
die hun arme kind’ren koesteren in hun nood’. 

Literatuur
Reestman, K. (1995). Leef-tijd; duizend en één spreuken over ouder worden. Best: Damon bv.
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wordt jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie. Voor andere huishoudens dan alleenstaanden wordt de lage-
inkomensgrens bepaald door een opslagfactor toe te passen (voor een echtpaar zonder kinderen is dat 
bijvoorbeeld 1,37).
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Kan er in Nederland meer worden gewerkt 
         Evert Pommer en Edwin van Gameren

De roep om meer te werken klinkt steeds luider. Met meer mensen aan het werk 
en meer gewerkte uren per werkende zou Nederland het hoofd kunnen bieden aan 
trends als vergrijzing en globalisering die de houdbaarheid van de verzorgingsstaat 
zouden bedreigen. In weerwil van wat vaak wordt gedacht, scoort Nederland echter 
helemaal niet zo slecht op de benutting van het beschikbare arbeidspotentieel (zie 
figuur 1):1 Nederland neemt in de eu-15 een lagere dan gemiddelde positie in, maar 
bepaald niet de laagste.2 Wanneer de maximale arbeidscapaciteit wordt gesteld op de 
arbeidsinzet van alle 15-64 jarigen gedurende 52 weken per jaar en 44 werkuren per 
week, blijkt Nederland in 2003 ruim 46% van de maximaal beschikbare tijd te heb-
ben benut tegenover bijna 48% gemiddeld in de eu-15. Geen van de eu-15 landen kan 
echter tippen aan de vs, dat 58% van de maximaal beschikbare tijd benut. Uiteraard 
zal het maximum nooit worden gehaald, omdat er ook tijd nodig is om te recupere-
ren, te studeren en te verzorgen. Daarnaast gaat er tijd verloren door ziekte, arbeids-
ongeschiktheid en werkloosheid van de beroepsbevolking. Ondanks dat blijft het 
verschil met de vs groot.

Het Nederlandse arbeidspotentieel kan worden vergroot door minder mensen aan de 
kant te laten staan (hogere participatie), door meer weken per jaar te werken (minder 
vakantie) of door meer uren per week te werken (minder deeltijdwerk). Premier Bal-
kenende lijkt mogelijkheden te zien in minder vakantie: ‘De gemiddelde werknemer 
in ons land werkt zeven weken minder dan zijn collega in de Europese Unie. Dus er 
is bij veel mensen wel een beetje ruimte voor wat meer arbeidsuren.’3 Ook haalde de 
premier de vooraanstaande Deense socioloog Esping-Andersen aan, die de verho-
ging van de arbeidsparticipatie een voorwaarde noemt om de financiële stabiliteit 
van de verzorgingsstaat te garanderen.4

?
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Minister Brinkhorst is van mening dat de werktijd van Nederlanders naar het eu-
gemiddelde moet worden getild. Nederland zou daar 17% op achter lopen: ‘Een 
normale werkweek van veertig uur moet weer het uitgangspunt worden.’5 Brinkhorst 
heeft niet alleen economische motieven. Hij vindt dat door langer te werken de ou-
dere straks zelf ook meer financiële armslag heeft en minder druk zal leggen op de 
collectieve middelen. Bovendien, voegt de minister er als persoonlijke noot aan toe, 
word je als je eerder met pensioen gaat sneller oud.
 Ook de minister van Financiën profeteert op zijn weblog dat de concurrentiepo-
sitie van Nederland zal verbeteren als mensen langer gaan werken. Ten slotte houdt 
minister De Geus een toekomstbestendige verzorgingsstaat alleen voor mogelijk als 
Nederlandse werknemers gemiddeld per jaar langer gaan werken.

Figuur 1   Decompositie van het arbeidspotentieel van 15-64-jarigen, 2003 (mu=44 uur, mw=52 weken)
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De vraag is nu of dit ook mogelijk is. Welke rek zit er in de potentieel beschikbare 
tijd om het arbeidspotentieel in de toekomst te verhogen. Uit figuur 1 blijkt Neder-
land het enige land waar de vier factoren voor onderbenutting van het arbeidspo-
tentieel van ongeveer gelijk gewicht zijn. In principe maakt dit een brede inzet van 
beleidsinstrumenten mogelijk. Maar wat valt er werkelijk te halen? Kunnen ontwik-
kelingen in het verleden worden doorgetrokken of bijgesteld? Kunnen we niveaus 
halen die ook in het buitenland worden gehaald? In een aantal varianten willen we 
laten zien hoeveel er gesleuteld moet worden aan de participatiegraad, de vakantie-
dagen en het deeltijdwerk om de gewerkte tijd te laten toenemen. Een belangrijke 
factor is uiteraard ook het totaal aantal mensen dat in beginsel beschikbaar is voor 
werk: de 15-64 jarigen. Deze categorie is in het verleden gestaag gegroeid, maar zal 
de komende jaren stabiliseren.

We vergelijken eerst de situatie van 2003 met 1990 (tabel 1). Alleen de participatie-
graad heeft een positieve invloed gehad op de benutting van de beschikbaar arbeids-
potentieel (+20%). De overige factoren hebben een negatieve invloed gehad; zij het 
dat deze daling alleen substantieel is bij het aandeel voltijders (-9%). Per saldo heeft 
de toename van de participatie gedomineerd, waardoor de benutting van het be-

Tabel 1 Factoren die het benutte arbeidspotentieel bepalen in 1990 en in 2003

    maximum in
   1990 2003 de EU-15 (2003) in
   a participatiegraad (%) 61,1 73,6 75,1 Denemarken
   b aandeel voltijdwerkenden (%) 71,8 65,5 94,4 Griekenland
   c werkuren voltijder per week 39,3 38,9 43,3 Groot-Brittannië
   d werkuren deeltijder per week 19,4 19,2 23,8 Italië
   e gewerkte weken per jaar 46,2 45,1 46,9 Ierland
   f   bevolking 15-64 jaar (mln) 10,3 11,0
  
   Bron: SCP
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schikbare arbeidspotentieel is toegenomen van 41,4% in 1990 tot 46,4% in 2003. In 
combinatie met het aantal mensen in de leeftijd van 15-64 jaar heeft dit geleid tot een 
toename van het feitelijk aantal gewerkte uren met 1,4% per jaar. Van deze jaarlijkse 
groei is 0,9% toe te schrijven aan meer gewerkte tijd per persoon en 0,5% aan de 
groei van het aantal 15-64 jarigen. 

Tussen 2003 en 2020 zal het aantal 15-64 jarigen volgens de bevolkingsprognose van 
het cbs niet meer stijgen. De winst in gewerkte tijd zal dus uitsluitend per persoon 
moeten worden gerealiseerd. We presenteren vijf varianten voor het jaar 2020, geba-
seerd op de waarden van de relevante factoren in tabel 1:
1 De basisvariant, waarin we de waarden van 2003 ook in 2020 geldig veronderstel-
len. Deze variant geeft de groei van de relevante bevolking van 15-64 jarigen weer 
(2003 variant);
2 Een variant waarin we voor elk van de factoren de hoogste waarde in 1990 of 2003 
doortrekken naar 2020 (max {1990,2003} variant);
3 Een variant met de waarde in 1990 in Nederland voor het aandeel voltijdwerken-
den, het aantal werkuren per voltijder en het aantal gewerkte weken per jaar, en de 
maximale waarde in de eu-15 in 2003 voor de participatiegraad en het aantal werk-
uren van een deeltijder (mix {2003,eu-15} variant);
4 Een variant waarin we voor elk van de factoren veronderstellen dat Nederland in 
2020 precies halverwege de waarde van variant 3 en de hoogst waargenomen waarde 
in de eu-15 terechtkomt (50% max {eu-15} variant);
5 Een variant waarin we voor elk van de factoren de hoogst waargenomen waarde in 
de eu-15 doortrekken naar het Nederland van 2020 (max {eu-15} variant).

De uitkomsten van deze varianten zijn weergegeven in figuur 2.6 De jaarlijkse groei 
van de totaal gewerkte tijd komt in de vijf varianten achtereenvolgens uit op –0,1%, 
0,3%, 0,7%, 1,0% en 1,9%. Dit betekent dat alleen variant 4 in de buurt komt van de 
in de periode 1990-2003 gerealiseerde groei. Variant 5 komt daar ruimschoots 
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Figuur 2   Mogelijke benutting van het arbeidspotentieel van 15-64-jarigen (vijf varianten) in 2002
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maar dat zou moeten worden gecompenseerd door de voltijder meer uren per week 
te laten werken (van 39 naar 41 uur per week). Bovendien zou het aandeel deeltijders 
drastisch naar beneden moeten (van ruim 34% naar 20%). Gezien de geringe voorkeur 
voor meer werk van vooral Nederlandse deeltijders lijkt dit een onhaalbare opgave.8 Al-
leen op basis van variant 3 kan de gestelde vraag naar meer gewerkte tijd dus bevesti-
gend worden beantwoord. Dat vraagt wel wat extra inspanning van de deeltijder, maar 
dat lijkt een haalbare kaart. In hoeverre dit ten koste zal gaan van mantelzorg, vrijwil-
ligerswerk of huishoudelijke zorg is uiteraard een heel andere vraag. 

Noten
1  Deze figuur is eerder gepubliceerd in Pommer en Van Gameren, ‘Meer zweet des aanschijns’, ESB, 8 april 
2005, pp. 150-151. 
2  Zelfs de minister-president heeft deze misvatting. Op de Bilderbergconferentie (zie noot 5) sprak 
Balkenende de volgende woorden uit: ‘Werkten Nederlandse werknemers in 1960 nog het langst van alle 
werknemers in de geïndustrialiseerde landen, sindsdien is het aantal gewerkte uren fors afgenomen. 
Tegenwoordig staat Nederland juist nummer één op de lijst van landen met het minste aantal werkuren.’
3  Lezing voor Futur (netwerk van jonge ambtenaren), 14 februari 2005, Den Haag.
4  Voordracht op de Bilderbergconferentie van Stichting NCW, ‘Op eigen kracht; van verzorgingsstaat naar 
participatiemaatschappij’, Oosterbeek, 22 januari 2005.
5  Interview in De Democraat, september 2004.
6  Opmerkelijk op Europees niveau is dat de participatiegraad in Nederland al op een hoog niveau staat. 
Daar is in Europees perspectief dus weinig winst te halen.
7  In Nederland bestaat er, in tegenstelling tot veel omliggende landen, geen museum voor de arbeid 
(meer). Het in 1923 door Johann Heijenbrock opgerichte Museum van de arbeid is in 1954 overgegaan in het 
Nederlands instituut voor nijverheid en techniek. Dit museum is in 1997 overgegaan in New Metropolis, dat 
in 2000 een doorstart heeft gemaakt in NEMO Science center. Dit nieuw gebouwde, groenkoperen gebouw 
heeft de vorm van een scheepsboeg en is gesitueerd op de IJ-tunnel in Amsterdam. 
8  Zie tabel 2.8 in CPB/SCP (2005), Europese tijden: de publieke opinie over Europa & Arbeidstijden, 
vergeleken en verklaard - Europese verkenning 3, bijlage bij de Staat van de Europese Unie 2006. Den Haag: 
Sdu (p. 70).
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Is Walter Benjamin bestand tegen het digitale tijdperk
                   Richard van den Brink

Soms kun je oude teksten maar beter laten rusten: herlezing leidt onherroepelijk tot 
een zekere meewarigheid.
 In 1935 rondde de Duitse cultuurfilosoof Walter Benjamin zijn opstel Het kunst-
werk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid1 af. Hij woonde toen al in 
Parijs, want in 1933 uit Duitsland verdreven. In een brief aan Max Horkheimer, 
directeur van het Institut für Sozialforschung, bood hij zijn stuk voor publicatie aan 
in het blad van het beroemde instituut. Voor hem had het noodlotsuur van de kunst 
geslagen, en zijn verontrusting had hij in het inmiddels vermaarde opstel vastgelegd.
 Van welke kant werd volgens Benjamin de kunst belaagd? In die dagen was het 
vooral de film die de bestaande (beeldende) kunst en het theater dreigde te over-
vleugelen. Voor Benjamin was kunst iets dat altijd één op één werd geproduceerd 
en geconsumeerd: de aanschouwer van het beeldend kunstwerk werd individueel 
geconfronteerd met het origineel en proefde het aura ervan; in het theater kon de 
acteur inspelen op de reacties van het publiek. Hoe anders werd dit allemaal nu de 
reproductie door de waarnemer in elke willekeurige situatie tot zich kon worden 
genomen en een camera tussen schepper en toeschouwer in ging staan. Niet het ori-
gineel in het museum of desnoods een galerie of salon, niet de live-opvoering in het 
theater, maar de replica’s aan de muur thuis of het scherm in de bioscoop toonden 
nu de ontzielde derivaten van wat ooit echt was.
 De in zijn ogen stormachtige ontwikkeling van de film (en of film kúnst was, 
stond nog volop ter discussie) noopte Benjamin ertoe de kunst in bescherming te 
nemen, er bij wijze van spreken een firewall om heen te leggen.
 Arme Benjamin, hij had eens moeten weten wat er allemaal nog in het verschiet 
lag. Hij was onkundig van de opkomst van radio en televisie, en de gevolgen van de 
digitalisering lagen nog verder buiten zijn gezichtsveld.

?
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 Niettemin had hij al oog voor onontkoombare ontwikkelingen. Over film zegt hij 
bijvoorbeeld dat de verspreiding wel massaal móest zijn, omdat de producent anders 
niet uit de kosten komt. Daarvan was zelfs Umberto Eco nog niet doordrongen, toen 
hij opgetogen tegen de regisseur van de verfilming van zijn In de naam van de roos zei 
dat ‘als alle mensen die mijn boek hebben gekocht ook de film gaan bezoeken, deze 
zeker een succes zal worden’. Waarop de regisseur, Jean-Jacques Annaud, hem ant- 
woordde: ‘Meneer Eco, als alleen de lezers van uw boek wereldwijd mijn film gaan 
zien, dan ben ik failliet.’ Wij mogen dus, gezien het succes van de film, aannemen dat 
meer mensen van Eco’s bestseller hebben kennisgenomen via het celluloid dan via 
druk.
 Een ander inzicht van Benjamin was de ontkoppeling van acteren en de beroeps-
matig acteur: met name in de hem bewonderde Sovjet-Unie kon ook de gewone 
man in de film als acteur optreden ‘door zichzelf te zijn’: een vaststelling dat ook 
de realiteit onderhoudend kon zijn, en – met lichte overdrijving – een voorteken van 
het reality-format. Voor het Westen voorzag Benjamin deze ontwikkeling nog niet: 
dáár werd het gerechtvaardigde verlangen van de hedendaagse mens om zichzelf in 
de celluloid spiegel te zien door de filmindustrie vooralsnog gedwarsboomd. Die 
had immers baat bij het scheppen van ‘illusies en dubbelzinnige speculaties’, om de 
werkende massa de zinsbegoocheling van Hollywood te kunnen voorhouden. 
Hoe anders zou dat later uitpakken in de reality programma’s op televisie: Banana 
split, straatinterviews, zeepkistwedstrijden: het volk houdt inmiddels van directe 
herkenbaarheid. En via Idols lijkt voor iedereen ook het stardom in Hollywood be-
reikbaar. En anders wel in Hilversum.
 Ook de massaconsumptie van literatuur en lectuur werd door Benjamin aange-
stipt. In zijn opstel haalt hij Aldous Huxley aan, die als gevolg van de onafzienbare 
vermenigvuldiging van geschriften en beelden een enorme vulgarisering voorziet: de 
persen moeten immers blijven draaien en dan maakt het niet uit wat er gedrukt wordt. 
 De opkomst en het enorme succes van televisie hebben die vulgarisering alleen 
maar bevorderd, al zou je kunnen stellen dat tót het digitaliseren de productie nog 
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steeds zo kostbaar bleef dat het aanbod onmiskenbaar beperkt moest blijven.
Maar nu, hoe zou Benjamin tegen de huidige stand van zaken hebben aangekeken? 
Een digitale revolutie die alle remmen losgooit: niets is meer heilig, en alles produ-
ceerbaar. Iedereen is producent én consument tegelijk, of kan dat zijn. Zou het hem 
een gruwel zijn, deze massale sampling?
 Wat hij er dan ook van zou vinden: zijn noodklok anno 1935 klinkt nu als een 
schattig klokje in de kerstboom. De technische reproduceerbaarheid heeft inmid-
dels van alles onderuit gehaald: authenticiteit, selectie op kwaliteit, intellectueel 
eigendom. Niet alleen de fascinatie voor het origineel is te grabbel gegooid, maar 
van niets is meer duidelijk wat origineel is.
 De massaliteit van de waarneming heeft zich inmiddels in productieve zin ver-
dubbeld: iedereen kan zich als schrijver voordoen (printing on demand), een eigen 
tijdschrift uitgeven (weblog) en een eigen programma uitzenden (videocamera en 
internet).
 Indertijd leek Benjamin, hoewel bezorgd, ook hoopvol gestemd. De massa, zei hij, 
is flexibel en de geschiedenis leert dat gewenning haar in staat stelt een nieuwe per-
ceptie te ontwikkelen. Maar hoe nu verder, nu we door de bomen het bos niet meer 
zien, en al het vulgaire in gigabites over ons wordt uitgestort? Benjamins zorgen van 
1935 lijken in het niet te vallen bij die over de digitale mediarevolutie van nu.
 Ach, wie weet: waarschijnlijk wordt er in 2035 weer net zo om óns gegniffeld; 
is meewarigheid niet van alle tijden? In weerwil van Benjamins verontrusting zijn 
we bij film ‘allang niet meer afhankelijk van de collectieve receptie in de bioskoop. 
Video en televisie hebben principieel een veel persoonlijker, veel intiemer ervaring 
van film mogelijk gemaakt, dan Benjamin ooit kon voorzien. De hedendaagse kijker 
kan kiezen tussen “verstrooiing” of “aandacht”’.2 Hetzelfde aanpassingsvermogen 
dat Benjamin de massa in 1935 toedichtte, kan ook nu weer worden opgebracht. 
Benjamin laat zich volgens Kockelkoren dan ook omgekeerd en daarom optimisti-
scher interpreteren. ‘Je kunt namelijk Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische 
reproduceerbaarheid ook lezen als de vraag naar de veranderende rol van kunst in een 
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technologische cultuur. Het kunstwerk verliest zijn aura, zeker, maar wat komt daar-
voor in de plaats? [...] Nieuwe beeldtechnieken bemiddelen voortaan onze belevenis-
sen. Onze huidige preoccupatie met “beleving” kan inderdaad worden aangezien 
voor een blijk van toenemend hedonisme, maar kan daarentegen even goed worden 
uitgelegd als een exponent van een fascinatie voor technische bemiddeling (medi-
atie) en reproductie.’
 Benjamins verontrusting zou zijn gebleven, schat ik zo in. Maar niet zo eenduidig 
dat hij het analoge zaligmakend zou hebben verklaard.   

   
Over de auteur
Drs. R. (Richard) van den Brink studeerde sociologie en werkte na zijn afstuderen in de boekenuitgeverij. In 
de jaren negentig was hij betrokken bij de oprichting van Digitale Steden, en adviseerde hij over digitaal 
uitgeven. Hij is thans uitgever bij het SCP en geeft vertaalde Scandinavische literatuur uit in publishing on 
demand (www.wildeaardbeien.nl). 
(r.van.den.brink@scp.nl)

Noten
1  Benjamin, W. (1985). Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. Sun: Nijmegen.
2  Metropolis, no.2 vol. 17 april 1996.; http://www.xs4all.nl/~maxb/metro-novel.htm (geraadpleegd 
18/12/05).
3  Kockelkoren, P. >Het landschap in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid=; http://www.
skor.nl/artefact-1025.1860.html (geraadpleegd 17/12/05).
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Wat heeft het SCP in Europa te zoeken
		 	 	 										Ineke Stoop

Het Sociaal en Cultureel Planbureau houdt zich volgens de instellingsbeschikking 
bezig met het beschrijven van de situatie op sociaal en cultureel terrein in Neder-
land en de te verwachten ontwikkelingen. Het draagt bij aan de totstandkoming van 
verantwoorde keuzen van doeleinden en middelen in het sociaal en culturele beleid 
en het ontwikkelen van alternatieven, en beoordeelt het gevoerde beleid, speciaal 
het interdepartementale beleid. Gezien deze taken ligt het niet voor de hand dat het 
scp zich bezighoudt met Europees vergelijkend onderzoek. Toch publiceert het scp 
met een zekere regelmaat rapporten met een Europese component en maakt het in 
toenemende mate deel uit van internationale netwerken. Je kan je afvragen waarom 
dat nodig is, zeker gezien de nadruk op Nederland in de instellingsbeschikking en 
gezien de beperkte menskracht en middelen. Zou het scp niet beter de eigen grenzen 
moeten kennen?

Er zijn verschillende redenen waarom Europa moet, ook voor het scp. Ten eerste 
houdt Europa zich allang niet meer alleen met kolen en staal bezig, maar ook met 
discriminatie, kinderopvang, de afstemming van werk en gezinsleven, sociale 
uitsluiting en gezondheid. Daarom moet het scp zich ook richten op sociaal en cul-
tureel beleid dat op Europees niveau wordt ontwikkeld. In theorie kan het zich dan 
natuurlijk beperken tot de consequenties van het beleid in Nederland. In de praktijk 
levert een vergelijking van Europese landen die met hetzelfde beleid te maken heb-
ben veel extra inzicht op, juist voor de Nederlandse situatie.

Dat leidt tot de tweede reden waarom grensoverschrijdend onderzoek belangrijk is 
voor het scp. Europa kan worden gezien als een natuurlijk laboratorium, en voor veel 
vragen over Nederland is het nuttig om even bij de buren te kijken. Een voorbeeld 

?
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kan dit illustreren. Bij onderzoek naar het bestaan van een kloof tussen burger en 
politiek kan je het Nederlandse kiessysteem, de Nederlandse politieke verhoudingen 
en recente gebeurtenissen in Nederland als verklarende factoren bestuderen. Maar 
daarnaast is het verstandig om na te gaan of in naburige landen ook sprake is van 
een kloof tussen burger en politiek, en in hoeverre de politieke omgeving daar ver-
schilt van die in Nederland. Als in veel buurlanden het vertrouwen in de politiek zou 
afnemen, vertellen specifieke ontwikkelingen in Nederland op zijn hoogst maar een 
deel van het verhaal. Ook bij het ontwikkelen of evalueren van beleid op het terrein 
van de integratie van minderheden, de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, 
de keuze van meisjes voor exacte vakken en de zorg voor ouderen kunnen belangrijke 
lessen worden getrokken uit de situatie bij de buren.

Het bestaan van een Europees sociaal en cultureel beleid en Europa als een natuur-
lijk laboratorium voor de studie van beleid maakt het voor het scp nuttig en belang-
rijk om over de grens te kijken. Daarmee is nog niet gezegd dat het scp daadwer-
kelijk zou moeten participeren in internationaal vergelijkend onderzoek en deel 
uitmaken van internationale netwerken. Een actieve rol van het scp in Europees 
vergelijkend onderzoek is noodzakelijk om verschillende redenen. Ten eerste leidt 
actieve betrokkenheid ertoe dat je zelf invloed hebt op de onderwerpen die in inter-
nationaal vergelijkend onderzoek aan de orde komen. Zo is het scp initiator van een 
module met vragen naar houdingen ten opzichte van gezondheid en medicijnge-
bruik, die in het European Social Survey 2004/2005 in 25 landen is afgenomen. Een 
tweede belangrijk functie van daadwerkelijk deelnemen aan internationaal onder-
zoek is dat dan pas de betrekkelijkheid van allerlei vanzelfsprekende aannamen dui-
delijk wordt: Je kijkt naar andere landen en je ziet je zelf in de spiegel. Onthutsende 
bevindingen zijn bijvoorbeeld dat in andere landen parttime werk gezien wordt als 
verholen werkloosheid in plaats van als een verworvenheid, dat het verschil koop-
huis-huurhuis in andere landen een andere rol speelt, dat andere landen anders met 
privacy omgaan en dat in het land met de hoogste arbeidsdeelname van vrouwen 
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(Zweden) de beroepssegregatie het grootst is (omdat al die ‘extra’ werkende vrouwen 
in typische vrouwenberoepen terechtkomen). 

Behalve dat je uit Europees onderzoek lessen kan trekken voor de situatie in Neder-
land, leer je er dus ook van dat Nederlandse toestanden en verhoudingen minder 
vanzelfsprekend kunnen zijn dan ze lijken. Nog een stapje verder, en je realiseert je 
dat de verschillen binnen landen, en zelfs binnen een klein land als Nederland, mis-
schien ook wel groter zijn dan je ooit hebt gedacht. Europees vergelijkend onderzoek 
maakt benchmarking mogelijk en voorkomt tunnelvisie en provincialisme. Zoals 
Durkheim al zei: ‘La méthode comparative est la seule qui convienne à la sociologie.’ 

In november 2005 hingen op de Nederlandse stations grote posters van Werkenbij-
hetrijk.nl met de tekst Hoe behouden we onze Nederlandse identiteit binnen Europa? Deze 
vraag gaat uit van drie impliciete aannames, namelijk: a. Er is een Nederlandse 
identiteit die verschilt van die van andere landen; b. Deze identiteit moet behouden 
blijven, en: c. Europa bedreigt deze identiteit. Om na te gaan of de aannames achter 
deze belangrijke Nederlandse vraag waar zijn, en wat die Nederlandse identiteit dan 
wel is, is Europees vergelijkend onderzoek nodig. Ook daarom is het van belang dat 
het scp over de Nederlandse grenzen kijkt. 

Europees vergelijkend onderzoek is lastig, moeilijk en kostbaar, en soms zelfs hele-
maal niet leuk omdat je voortdurend met anderen te maken hebt en je je eigen onder-
zoeksidentiteit niet altijd kan behouden. Je kan je afvragen of je onderzoek-doen niet 
beter kan overlaten aan nationale instanties, zoals het scp en of Europese richtlijnen 
voor onderzoek echt nodig zijn. Werken volgens dit subsidiariteitsbeginsel levert 
niet noodzakelijk goed landenvergelijkend onderzoek en goede data. Verschillende 
landen hebben eigen onderzoeksgewoonten, die de resultaten kunnen beïnvloeden 
en vergelijking bemoeilijken. Taalverschillen maken overleg lastig en vertalingen 
van vragenlijsten kunnen tot afwijkende interpretatie van vragen leiden. Bij het 
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uitvoeren van surveys in zulke uiteenlopende landen als Oekraïne, Griekenland, Por-
tugal, Zwitserland, Finland, IJsland en Nederland, zoals in het ess, is het moeilijk 
om de vraagstelling overal relevant te maken, wat het risico van vervlakking met zich 
brengt. Ook dit kan overigens ook weer binnen een land optreden, als je eenzelfde 
vragenlijst voorlegt aan uiteenlopende bevolkingsgroepen. Om de problemen van 
Europees vergelijkend onderzoek aan te pakken wordt het ess aangestuurd door een 
internationaal team van onderzoeksgroepen met een track record in vergelijkend 
onderzoek, namelijk het Centre for Comparative Social Surveys van City University 
in Londen, zuma in Mannheim, het Noorse Social Science Data Services (nsd), de 
universiteiten van Amsterdam en Leuven, en het scp. Deze samenwerking is in 2005 
beloond met de Descartes prijs voor Wetenschappelijk Onderzoek, ingesteld door de 
Europese Commissie. 
 
Wat heeft het scp in Europa te zoeken? Het huidige Nederland bestaat niet zonder 
buitenland, dus we moeten wel naar Europa kijken. Zelfs verder, want zijn de Ver-
enigde Staten niet ons voorland? Om over China nog maar even te zwijgen. En alleen 
van landenvergelijkend onderzoek kan je leren waarom Nederland nou zo bijzonder 
(of juist helemaal niet zo bijzonder) is.

Over de auteur
Dr. I. (Ineke) Stoop is hoofd van de afdeling Informatievoorziening en Automatisering van het SCP, en houdt 
zich er onder andere bezig met de kwaliteit van data. Zij maakt deel uit van het Central Coordinating Team 
van het European Social Survey, en promoveerde in 2005 op een studie over nonrespons: The Hunt for the 
Last Respondent.
(i.stoop@scp.nl)
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Arbeid: minder zekerheid, meer ontplooiing
	 	 	 	 									Peter Ester

De meest dynamische en concurrerende kenniseconomie ter wereld. Dat is het ambi-
tieuze doel dat Europa zich heeft gesteld voor de komende tien jaar. Nederland heeft 
deze aspiratie trots omarmd en wil zelfs in de Europese kopgroep meelopen om dit 
prachtdoel te realiseren. Daar is veel voor nodig in termen van investeringen, onder-
nemerschap, technologie, infrastructuur en onderwijs. Daar is ook veel voor nodig 
in termen van een beroepsbevolking die niet alleen hoog is opgeleid, maar zich ook 
mentaal onderscheidt door een hoge mate van ‘employability’, flexibiliteit, mobiliteit, 
innovatiebesef, grote bereidheid tot permanente investering in het ontwikkelen en 
onderhouden van (harde en zachte) competenties, professionalisme en een arbeids-
ethos dat wars is van een negen-tot-vijf-instelling (Ester et al., 2004).
 Deze ‘nieuwe’ mentale vereisten zouden met name voor de jongste generatie moe-
ten gelden: dit is immers de generatie die bij uitstek moet vormgeven aan de nieuwe 
kenniseconomie (Bekker et al., 2005). Het is de jongste generatie die de arbeids-
waarden die de psychologische bovenbouw vormen van een hoogst dynamische en 
concurrerende kenniseconomie breed en bij voorrang moet verinnerlijken, praktise-
ren en uitdragen. 
 De sociologisch ervaren lezer voelt de vraagstelling van dit hoofdstukje al aankomen: 
is er inderdaad een trend in Nederland (ook in vergelijking tot de rest van Europa) naar 
het verwelkomen van deze nieuwe arbeidswaarden en het daarmee-afscheid-nemen 
van oude arbeidswaarden, en zijn het de jongeren die hierbij voorop lopen?
 Het klassieke onderscheid tussen instrumentele en expressieve arbeidswaarden is 
hierbij verhelderend (Van den Elzen, 2002; Roe & Ester, 1999). Instrumentele (ook wel: 
extrinsieke) arbeidswaarden beklemtonen het belang van zekerheid, vaste afbakenin-
gen en materiële baankenmerken (salaris, vakantie). Expressieve (ook wel: intrinsieke) 
arbeidswaarden benadrukken het belang van zelfontplooiing, creativiteit, maatschap-

?
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pelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De hypothese is dan dat expressieve 
arbeidswaarden op steeds meer bijval mogen rekenen, met name van de jongste gene-
ratie, en dat de steun voor louter instrumentele arbeidswaarden in een postmaterialis-
tisch klimaat het plafond wel bereikt heeft en vooral een ding van oudere generaties is. 
De vraag is natuurlijk of dit soort staccato-sociologie de toets der empirische kritiek kan 
doorstaan. De tabel (zie volgende pagina), een proeve tot culturele debunking, biedt de 
trends in expressieve en instrumentele arbeidswaarden in de laatste twintig jaar, zowel 
in Nederland als in de (rest van) Europa, uitgesplitst naar generatie.
 De gegevens tonen dat over de gehele periode bezien zowel expressieve als instru-
mentele arbeidswaarden (licht) aan populariteit hebben gewonnen, in Nederland als 
in Europa. De grootste toename – vooral in Nederland – is evenwel te zien in de jaren 
tussen 1981 en 1990, daarna is er sprake van een daling (m.u.v. de lichte Europese 
toename in steun voor instrumentele arbeidswaarden). Kortom is er geen sprake 
van een markante groei in expressieve arbeidswaarden en een dito afname van 
instrumentele arbeidswaarden. Beide kunnen kennelijk prima gelijk op gaan1. Wat 
de intergenerationele verschillen aangaat, blijkt dat ook deze weinig geprononceerd 
zijn. Als er verschillen geconstateerd worden dan duiden deze erop dat de jongste 
generatie licht én meer expressieve én meer instrumentele arbeidswaarden steunt. 
Maar het onderscheid is mondjesmaat.
 De conclusie moet zijn dat expressieve arbeidswaarden geen onstuitbare opmars 
maken en dat instrumentele arbeidswaarden niet definitief op hun retour zijn. Ook 
in een cultureel klimaat dat postmaterialistische trekjes kent, blijken accenten op 
zekerheid en materiaal belang niet aan grootschalige erosie onderhevig (Ester et al., 
2006). Integendeel. Bovendien vormen ze geen bron van robuust intergenerationeel 
onderscheid. Voor zover de doorstoot naar de meest dynamische en concurrerende 
kenniseconomie afhangt van de juiste mix van instrumentele en expressieve arbeids-
waarden, lijkt er nog een wereld te winnen. Zelfontplooiing in het werk: ja graag, 
maar wel binnen een context van redelijke materiële en contractuele zekerheid. 
Hollandser kan het bijna niet.
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Tabel  Expressieve en instrumentele arbeidswaarden: Intergenerationele verschillen (1981-1999)2 

  expressieve arbeidswaarden % instrumentele arbeidswaarden %        
  war boom bust totaal verschil war boom bust totaal verschil
 1981            
  Nederland 37 44 47 42 ja/war 36 38 40 37 nee
  Europa* 40 44 46 43 ja 39 40 41 40 ja/war
           
 1990            
  Nederland 57 57 64 59 ja 46 45 49 46 nee
  Europa* 45 47 51 48 ja 41 41 44 42 ja
           
 1999            
  Nederland 48 51 58 53 ja 36 39 43 40 ja/war
  Europa* 49 52 54 52 ja 45 46 48 46 ja

*Europese deelnemende landen: Frankrijk, Italië, Spanje, België, Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Ierland, West-Duitsland, 
Denemarken, Zweden en IJsland. 
war = oorlogsgeneratie, geboren vóór 1940; boom = baby-boom generatie, geboren tussen 1940-1959; bust = babybust 
generatie, geboren na 1959. Verschil = verschilt de jongste generatie (baby bust) van de oudere generaties? ja = verschilt van 
beide oudere generaties; ja/war = verschilt van oorlogsgeneratie maar niet van baby boom generatie; nee = geen verschil 
tussen generaties; verschillen worden geanalyseerd met one-way anova (post hoc multiple comparisons, Tukey HSD test).

Bron: European Values Project; Ester et al., 2004
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Is het een vooroordeel dat ambtenaren links zijn
	 	 	 	 		 	Paul Dekker 

Een bij vlagen veelgehoord idee is dat ambtenaren linkser zijn dan andere werkne-
mers en de rest van Nederland. In de jaren tachtig figureerde dit idee in beschouwin-
gen van politicologen en economen als een factor ter verklaring van de druk omhoog 
op de overheidsuitgaven. In de afgelopen jaren is het idee eerder aan te treffen op 
internetsites waarop de verdorvenheid van de gevestigde politiek wordt besproken 
en de linksigheid van ambtenaren een element is van de links-liberale politieke cul-
tuur waarin de echte zorgen en prioriteiten van de bevolking onopgemerkt blijven. 
Er zijn verschillende theorieën over de oorzaken van de linksheid van ambtenaren. 
De meest flatteuze is dat linkse mensen zich meer om de collectieve zaak bekom-
meren en daarom sterk aangetrokken worden tot de publieke dienst. Een minder 
vriendelijke theorie is dat ambtenaren links zijn omdat links voor uitbreiding van de 
collectieve sector en dus het overheidsapparaat is en zij daar een persoonlijk belang 
bij hebben: via het anciënniteitsprincipe worden ze omhoog gestuwd en krijgen ze 
meer macht en vooral meer inkomen. De belangstelling voor de politieke oriëntatie 
van ambtenaren gaat dan ook vooral uit naar de hogere functionarissen en adviseurs 
omdat zij de grootste invloed op politici en politieke beslissingen zullen hebben.
Of dat laatste zo is, kan in het bestek van deze bijdrage niet worden nagegaan. Hier 
willen we slechts bezien of ambtenaren en vooral hogere ambtenaren inderdaad 
links zijn. De figuur  toont de politieke zelfplaatsing van ambtenaren en andere 
werkenden in de afgelopen dertig jaar.  

Naast ambtenaren (mensen die aangeven bij de overheid te werken) staan 
andere werknemers (mensen die zeggen elders tegen loon of salaris werken) en 
ondernemers (een combinatie van directeuren van bv’s en nv’s, zelfstandigen, 
freelancers en meewerkende gezinsleden). 

?
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Figuur Links-rechtszelfplaatsing van drie groepen werkenden, 1975-2004
 

Bron: Culturele veranderingen in Nederland (SCP)

In 1975 waren ambtenaren wel linkser dan ondernemers, maar onderscheidden ze 
zich niet van andere werknemers. Een nauwelijks groter aantal linkse ambtenaren 
wordt dat jaar meer dan gecompenseerd door een groter aantal rechtse. In 1985 is er 
een groot verschil in de verwachte richting. Een linkse meerderheid bij de ambtena-
ren staat dat jaar tegenover een rechtse meerderheid bij de ondernemers. Ook in 1995 
en 2004 zijn ambtenaren linkser dan de rest van de werkende bevolking.
 Een onderscheiding van sectoren van werkzaamheid in het 21-minutenonderzoek 
van McKinsey van begin 2005 biedt enige relativering. Afgaande op de partijkeuze 
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worden de werknemers van de overheid nu links ingehaald door werkenden in het 
onderwijs en de gezondheidszorg, overige dienstverlening en horeca. De positie van 
de horeca is opmerkelijk: de overige linkse toppers worden voor het grootste deel ook 
bevolkt door ambtenaren en door nauw aan hen verwante nonprofitwerknemers, maar 
het café is toch eerder de broedplaats van de kritiek op de linksige quartaire sector? 

Tabel 1  Keuze voor een linkse partija bij werkenden in verschillende sectoren en naar 
 opleidingsniveau en positie 

        alle  opleidingsniveau leidinggevende functie
  werkenden laag hoog nee ja

 onderwijs 55 55 55 56 52
 gezondheidszorg 50 50 50 50 47
 overige dienstverlening 47 43 48 48 43
 horeca 46 51 41 56 33

 overheid 43 40 44 45 36

 nutsbedrijven 41 40 41 42 36
 IT/automatisering 40 45 38 41 36
 zakelijke dienstverlening 39 42 39 44 32
 transport/opslag/communicatie 39 43 35 41 31
 industrie 36 42 33 39 27
 detailhandel 35 36 35 40 27
 financiële instellingen 33 37 31 34 26
 bouwnijverheid 29 32 28 35 23
 groothandel/tussenhandel 28 31 26 33 20
 landbouw/visserij 17 20 15 25 8

a Links = D66, GroenLinks, PvdA en SP (op basis van link-rechtszelfplaatsing van personen met verschillende 
partijvoorkeuren in ander onderzoek).

Bron: 21-minutenenquête 2005 (McKinsey); gewogen resultaten (met dank aan McKinsey)
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Tabel 2   Linkse beleidsvoorkeuren in de bevolking en van groepen werkenden 

a lager = ongeschoold tot en met middelbare employee; hoger = hogere employee tot en met directeur.  
Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2004 (SCP)

 allen           werkenden ambtenarena 
  particulier    ambtenaar lager    hoger

plaatst zich links in de politiek (zie figuur 1) 34 32 44 31 57

zou bij TK-verkiezing nu D66, GL, PvdA of 55 57 66 55 76
SP stemmen

vindt dat de overheidsuitgaven niet omlaag moeten 69 66 81 75 87 

vindt in ons land de inkomensverschillen te groot 65 62 60 67 53

vindt dat gegeven de huidige economische situatie 
de sociale uitkeringen zouden moeten stijgen 41 36 32 37 28

vindt dat de regering te weinig aan het 
milieubeleid doet 41 40 51 43 58

vindt dat de inspraak van burgers op het bestuur 
van gemeente en provincie groter moet worden 71 74 66 67 65

vindt dat misdaden in Nederland in het algemeen 
niet te licht worden bestraft 18 17 25 14 36

vindt dat een vrouw zonder meer abortus moet 
kunnen laten uitvoeren als zij dat wil 59 63 63 56 70

vindt het geen bezwaar als kinderen naar een 
crèche moeten omdat hun moeder werkt 69 72 81 78 84

is het oneens met het uitzetten van een 
afgewezen asielzoeker als deze hier een aantal 
jaren heeft gewoond 56 53 58 51 65

vindt de vestiging van immigranten niet alleen 
een probleem maar ook een verrijking van 
onze samenleving 52 57 69 57 80
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In plaats van ondernemers en werknemers onderscheidt de tabel werkenden naar 
opleidingsniveau en leidinggeven. In alle sectoren zijn leidinggevenden minder links 
dan niet-leidinggevenden; in de meeste sectoren zijn hogeropgeleiden minder links 
dan lageropgeleiden. Bij de overheid en in de overige dienstverlening zijn juist de 
hogeropgeleiden linkser.
 Het zeer omvangrijke 21-minutenonderzoek bevat ongetwijfeld voldoende hoge 
beleidsambtenaren voor verder onderzoek, maar helaas beschikken we niet over de 
nodige informatie om ze apart te zetten. In tabel 2 keren we terug naar het onder-
zoek Culturele veranderingen 2004 om twee groepen ambtenaren te onderscheiden 
en om meer zicht te krijgen op de aard van de verschillen in politieke voorkeuren. 
De tabel vermeldt ook gegevens van de hele bevolking, dus inclusief niet-werkenden.
 In de lijn met de tot nu toe gerapporteerde bevindingen plaatsen ambtenaren 
zichzelf links van de rest van de bevolking en hebben ze navenante partijvoorkeuren, 
en doen hoge ambtenaren dat in sterkere mate dan lage. Bij de ‘linkse beleidsvoor-
keuren’ waarmee de tabel verder is gevuld, herhaalt dit patroon zich echter lang niet 
altijd. Als het om economische gelijkheid gaat, staat de ambtenaar eerder rechts van 
de gemiddelde burger. Hoge ambtenaren tonen zich zeer progressief waar het gaat 
om misdaad, moraal en multiculturele kwesties. Als het gaat om inkomensnivelle-
ring, uitkeringsgerechtigden en insprekers, dan blijft er weinig over van hun linksig-
heid. 

Deze pijnlijke inconsistenties verdienen nader onderzoek (wellicht ook gebruikma-
kend van het linkse lageropgeleide horecapersoneel uit tabel 1 als informanten). Het 
lijkt nuttig om daarbij een scherp onderscheid te gaan maken tussen de hier losjes 
door elkaar gebruikte begrippen ‘links’ en ‘linksig’. Zolang dat onderscheid niet 
wordt gemaakt en we afgaan op politieke zelfplaatsingen, zijn ambtenaren inder-
daad links en moet de titelvraag ontkennend worden beantwoord.
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Van stemvork tot stemhok
	 	 		Joep de Hart

Aan het zingen zijn door de eeuwen heen steeds meer functies toegekend dan het zich 
muzikaal uiten via de stem. Dat geldt zeker voor de Kerken. Denk aan het bekende 
dictum van de doctor ecclesiae Augustinus: ‘bis orat qui bene cantat’ (wie goed zingt, 
bidt dubbel) (Sermo 336). Door het zingen wordt de gelovige ‘gebessert und im 
Glauben gestarkt’, schreef Luther in zijn voorwoord op de Christelijke Begrafenisge-
zangen (1542). Hij rekende het zingen tot de notae ecclesiae (typische kenmerken van 
de Kerk) en sprak van de vox perpetua ecclesiae (ononderbroken stem van de Kerk). De 
reformatoren brachten ook op het gebied van de zang een democratisering tot stand 
en vervingen het zingende koor door de zingende gemeente. Overigens moest het 
zingen niet overdreven worden. De rechtgeaarde calvinist stond argwanend tegen-
over een relatie met wereldse melodieën en het zich-verwijderen van de bijbeltekst. De 
puriteinse voorgangers hekelden in hun biddagpredikaties het recreatief zingen als 
aanzettend tot de zonden van ‘wereldgelijkvormigheid’ en ‘onnutte tijdbesteding’.

In latere tijden gingen ook sociale wetenschappers zich buigen over de maatschap-
pelijke functies van het zingen, waarbij hun aandacht zich concentreerde op koren. 
Het oordeel van Max Weber, een van de grondleggers van de sociologie, was nogal 
ambigue. Weber zelf beschikte volgens oorgetuigen over een welluidende bariton 
maar was niet echt wat je noemt een verenigingsmens. Koorzang draagt volgens 
hem vooral bij tot zelfcontrole bij de uitvoerenden, maar pleegt gepaard te gaan 
met een passieve maatschappelijke opstelling. Het zingen houdt de mensen van de 
straat en verzoent ze met hun lot. In 1910 zei hij in een voordracht voor de Duitse 
sociologen in Frankfurt het volgende: 

‘Ein Mensch, der täglich gewohnt ist, gewaltige Empfindungen aus seiner Brust 
durch seinen Kehlkopf herausströmen zu lassen, ohne irgendeine Beziehung 

?
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zu seinem Handeln, ohne daß also die adäquate Abreaktion dieses ausgedrückten 
mächtigen Gefühls in entsprechend mächtigen Handlungen erfolgt - und das ist 
ein Wesen der Gesangvereinskunst -, das wird ein Mensch, der, kurz gesagt, sehr 
leicht ein “guter Staatsbürger” wird, im passiven Sinne des Wortes. Es ist kein 
Wunder, daß die Monarchen eine so große Vorliebe für derartige Veranstaltungen 
haben’ (Weber 1924: 45). De rest is in Webers ogen slechts Vereinsmeierei – het soort 
wegschurken in knusse gezelligheid waarvan geen politicus onrustig hoeft te slapen. 
Kurt Tucholsky gaf een ironische draai aan dit scepticisme. Hij schreef in 1927 in een 
schets van het ‘zuurkool- en bloedworstverenigingsleven’ die natuurlijk de titel Das 
Mitglied kreeg: ‘In mein’ Verein werd Ich erst richtig munter. Auf die, wo nicht drin 
sind, seh ich hinunter – was kann mit denen sein? [...] Hier lebe ich. Und will auch 
einst begraben sein in mein’ Verein’ (Tucholsky 1979: 83-84).

De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam komt tot een heel ander oordeel. In zijn 
in 1993 gepubliceerde moderne klassieker over de historische wortels van de regio-
nale verscheidenheid in het functioneren van de Italiaanse democratie constateert 
hij: ‘if we draw a map of Italy in 1993 according to wealth, we will find that com-
munities with many choral societies are also more advanced economically’ (Putnam 
1993b: 106; vgl. Putnam 1993a en 1993c). Op meerdere plaatsen stelt Putnam vast dat 
de dichtheid aan koren in een streek tevens één van de beste indicatoren is voor de 
vitaliteit van de politieke democratie en de effectiviteit van overheidsbesluiten. In een 
interview deed hij er later nog een schepje bovenop met de onder verzekeringsagen-
ten veel geciteerde uitspraak: ‘You tell me how many choral societies there are in an 
Italian region, and I will tell you plus or minus three days how long it will take you to 
get your health bills reimbursed by its regional government’ (Putnam 1995).

Wie heeft er gelijk? Weber met zijn oordeel dat koren slechts een soort vocale yoga 
bieden, gepaard aan genoeglijk samenzijn, zonder verdere politieke implicaties? Of 
Putnam met zijn stelling dat het koorleven een virtuous circle vormt en ons ook iets 
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leert over de mate van politieke en maatschappelijke betrokkenheid? Is er een relatie 
tussen stemvork en stemhokje?

Tabel Vergelijking tussen leden en niet-leden van een zang- of muziekvereniging en personen die 
nergens lid van zijn, wat betreft politieke betrokkenheid (Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder)

   lid van een  bezoekt wel eens doet wel eens  
   politieke partij  vergaderingen van vrijwilligerswerk t.b.v.
    of -vereniging een politieke partij een politieke partij
 AVO onderzoeken   
 1979 lid van zang- of muziekvereniging 16 . .
       lid van andere vereniging  a 14 . .
       lid van geen vereniging 6 . .
 2003 lid van zang- of muziekvereniging 9 . 4
       lid van andere vereniging  a 6 . 2
       lid van geen vereniging 2 . 1
   
 leefsituatieonderzoeken   
 1989 lid van zangvereniging 12 10 3
       lid van andere vereniging b 7 6 3
       lid van geen vereniging 4 3 1
 1993 lid van zangvereniging 10 7 3
       lid van andere vereniging b 7 6 2
       lid van geen vereniging 3 2 1

a D.w.z. lid van een  werkgevers/werknemersorganisatie, maatschappelijke organisatie, onderwijsvereniging, 
vrouwenvereniging, sportvereniging, hobbyvereniging, jeugdvereniging of andere vereniging (mits geen zangvereniging 
of politieke partij).
b  D.w.z. lid van een werkgevers/werknemersorganisatie, muziekvereniging, toneelvereniging, vereniging met een 
godsdienstig doel, vrouwenvereniging of -bond, sportvereniging, jeugdvereniging of clubhuis, hobbyvereniging.

Bron: CBS (DLO 1989 en 1993; gewogen resultaten); SCP (AVO 1979 en 2003; gewogen resultaten)
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De tabel geeft een indruk van de politieke en maatschappelijke participatie van de 
leden van zang- en muziekverenigingen. Op basis van twee onderzoeken is daarin 
voor de jaren 1979, 1989, 1993 en 2003 weergegeven hoe de positie van drie bevol-
kingscategorieën is op enkele participatie indicatoren. Die categorieën zijn: de leden 
van zang(of muziek)verenigingen, de leden van andere verenigingen en personen die 
niet bij een vereniging zijn aangesloten. 
 De gegevens zijn niet in tegenspraak met Putnams uitspraken (al hebben die wel 
vooral betrekking op de regionale dichtheid van koren en verenigingen). De leden 
van zang/muziekverenigingen zijn in alle jaren vaker lid van een politieke partij of 

-vereniging. Zij bezochten in de jaren waarvoor dit kon worden nagegaan (1989 en 
1993) ook vaker politieke vergaderingen en waren volgens het avo-onderzoek van 
2003 tevens vaker actief als vrijwilliger voor een politieke partij. Dit alles gaat wat 
minder op voor de leden van andere verenigingen, die echter op hun beurt wel steeds 
duidelijk meer politieke betrokkenheid aan de dag leggen dan het bevolkingsdeel dat 
van geen enkele vereniging lid is. 
 Uiteraard moeten de uitkomsten met enige voorzichtigheid worden geïnterpre-
teerd. Zo is het de vraag of elke vorm van koorlidmaatschap even sterk gerelateerd is 
aan politieke deelname en is een direct effect van koorlidmaatschap op die deelname 
hiermee nog niet aangetoond. Het ligt voor de hand dat er niet rechtstreeks van de 
stemvork wordt overgestoken naar het stemhok, maar dat er tussenliggende dan wel 
achterliggende factoren in het spel zijn. Ook zijn bij de bovenstaande vergelijking 
alle overige verenigingen op één hoop gegooid en is het alleszins plausibel dat het 
vastgestelde verband ook bij sommige andere verenigingsvormen valt aan te wijzen. 
Verder zijn alleen conventionele politieke activiteiten in kaart gebracht (en niet acties 
of demonstraties bijvoorbeeld). De sociale samenstelling zal een rol spelen (onder 
koorleden zijn ouderen en bewoners van niet-stedelijke gebieden oververtegenwoor-
digd). Zo zijn er nog wel meer kanttekeningen te maken, maar staan blijft dat koorle-
den een bevolkingssegment vormen dat relatief sterk betrokken is bij traditionele 
politieke activiteiten.
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Laten we ons trouwens wel realiseren dat dit een erg moderne constatering is. Van 
scola cantorum en cantorij via arbeiderszangvereniging tot kamerkoor: om samen 
te zingen, moeten de leden hun privé-vertrekken verlaten. Dat is gebleven. Tegelij-
kertijd is er veel veranderd en heeft koorzang, net als alle muziek, sinds de dagen 
van Augustinus en Luther een andere betekenis gekregen. Vandaag de dag zaait de 
Muze haar graan in een andere akker dan gewijde grond of een adellijk landgoed. 
Pas daardoor kan de vraag opkomen naar de latente functies en maatschappelijke 
betekenis van koorzang.
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Hoe schep ik mijn eigen beleidsterrein
	 	 	 						Kees M. Paling

De Theorie van het Rondzingende Circuit
Wie denkt dat het scheppen van een nieuw beleidsterrein alleen is voorbehouden 
aan de politiek, onderschat de mogelijkheden van de vierde macht. In deze bijdrage 
wordt uiteengezet hoe ook een eenvoudige rijksambtenaar door toepassing van de 
Theorie van het rondzingende circuit zijn eigen beleidsterrein kan scheppen.
 Genoemde theorie gaat ervan uit dat er vijf circuits zijn die invloed uitoefenen op 
het uiteindelijke beleid: het ambtelijk, politiek, wetenschappelijk, maatschappelijk 
en het media-circuit. Wie erin slaagt om deze circuits op de juiste wijze op elkaar te 
laten reageren, schept een rondzingend circuit met een grondtoon die dingen moge-
lijk maakt die tot voor kort niet mogelijk waren – zoals het scheppen van een nieuw 
beleidsterrein. 

Verkokering
Voor een nadere toelichting op de theorie maken we gebruik van een praktijkvoor-
beeld uit de eerste helft van de jaren tachtig. In het begin van dat decennium kende 
Nederland een sterk groeiende werkloosheid en was er volop discussie over de moge-
lijkheden en gevolgen van een algemene arbeidsduurverkorting. Op het toenmalige 
departement van crm was iemand op het idee gekomen om eens wat te doen aan de 
afstemming van het beleid op het terrein van de vrije tijd. Er was recreatie-, sport- en 
cultuurbeleid (crm) en toerismebeleid (ez), terwijl de discussies over arbeidsduur-
verkorting (szw) en de winkelsluitingswet (ez) directe gevolgen hadden voor de 
vrije tijd. Het beleid was duidelijk ‘verkokerd’ (altijd een belangrijk argument voor 
ingrijpen) en die verkokering werd nog sterker toen het recreatiebeleid bij de depar-
tementale herindeling van 1982 naar het ministerie van lnv verhuisde. Nu werden 
interdepartementale ambities van crm, inmiddels wvc, met enig wantrouwen 

?
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bekeken, omdat crm jaren eerder al eens had geprobeerd om via het welzijnsbeleid 
invloed uit te oefenen op het beleid van andere departementen. Enige omzichtigheid 
was dus geboden.

Open brief aan de minister van WVC
Eind 1982, na twee jaar van interne strijd (binnen crm hadden ‘Welzijn’ noch ‘Cul-
tuur’ behoefte aan een concurrerend ‘vrijetijds’thema) had vrije tijd zich een eigen 
plaats verworven binnen het ministerie van wvc. In de Memories van Toelichting bij 
de begroting van 1980, 1981 en 1982 was de ‘vrije tijd’ al  opgevoerd als een belang-
rijk ‘aandachtspunt’ voor het beleid. Er waren informele contacten gelegd met negen 
departementen (ambtelijk circuit) alsmede met een reeds bestaand circuit van weten-
schappers op het gebied van de vrije tijd. Vanuit dit laatste circuit werd een open brief 
gericht aan de minister van wvc, waarin het belang van overheidsaandacht voor de 
vrije tijd werd benadrukt. De brief werd beantwoord door – inderdaad – die ene amb-
tenaar die zich met het thema bezighield en deze zorgde er ook voor dat afschriften 
van brief en antwoord terechtkwamen bij de informele contacten in de ambtelijke we-
reld en bij de meest betrokken maatschappelijke organisaties (zoals anwb, Stichting 
Recreatie, e.d.). Via informele contacten in het politieke circuit waren bij de begro-
tingsbehandeling van wvc in februari 1983 Kamervragen gesteld over de voornemens 
van de regering. De toenmalige staatssecretaris Joop van der Reijden deed de Kamer 
daarop de toezegging dat de regering voornemens was een ‘beleidsvisie’ op vrije tijd 
te ontwikkelen. Gemikt werd op een beleidsvisie op vrije tijd en vooral geen vrijetijds-
beleid, omdat dit laatste binnen de interdepartementale arena volstrekt onhaalbaar en 
ook onwenselijk was. Om de coördinerende rol van de staatssecretaris van wvc vast 
te leggen, werd voor december 1983 een conferentie georganiseerd. 

De onwenselijkheid van een vrijetijdsbeleid
Vooruitlopend op de conferentie werd een aantal acties ondernomen in de richting 
van het media-circuit. Medio september verscheen in Intermediair een drie-pagina-



Hoe schep ik mijn eigen beleidsterrein  ?   99

artikel Dilemma’s van een vrijetijdsbeleid (!) waarin de wenselijkheid van interdeparte-
mentale afstemming werd verduidelijkt en tegelijkertijd de onwenselijkheid van een 
vrijetijdsbeleid benadrukt. In november publiceerde wvc de verkennende studie Naar 
een beleidsvisie op vrije tijd en verscheen tevens het themanummer van het vakblad 
Vrijetijd en Samenleving, dat geheel gewijd was aan de wenselijkheid van beleid op het 
terrein van de vrije tijd. Voor december werd een serie bijdragen geschreven voor de 
opiniepagina van de Volkskrant, te beginnen op 1 december – één dag vóór de confe-
rentie – met het artikel ‘Gevolgen van méér vrije tijd over het hoofd gezien’. Hierin 
werd nadrukkelijk afgezien van een ‘welzijnsbenadering’ vol ontplooiingsmogelijk-
heden in de vrije tijd, maar juist gekozen voor aansluiting bij de actuele sociaal-eco-
nomische discussie over de gevolgen van arbeidsduurverkorting voor de bestaande 
congestieproblemen in verkeer en voorzieningengebruik. Het spreekt voor zich 
dat alle publicaties ruim verspreid werden in de verschillende circuits en uiteraard 
beschikbaar waren op de dag van de conferentie.

De overheid is geen Sinterklaas
De conferentie van vrijdag 2 december 1983 werd druk bezocht door vertegenwoor-
digers van alle circuits. Het thema ‘vrije tijd’ werd van verschillende kanten belicht 
door de professoren Albeda en Zijderveld en door de toenmalige directeur van het 
scp, Adriaan van der Staay. Staatssecretaris Joop van der Reijden presenteerde zich-
zelf als de coördinerende bewindsman op dit terrein, maar waarschuwde de aan-
wezigen dat er geen plannen zijn voor een vrijetijdsministerie of enig ander, nieuw 
‘spending department’: De overheid is geen Sinterklaas. Die one-liner, vlak voor 5 decem-
ber, keerde in menig krantenverslag terug.
 Vooruitlopend op de conferentie had de staatssecretaris medio november in het 
ambtelijk circuit een verzoek gericht aan de Interdepartementale Coördinatiecom-
missie Welzijnsbeleid (icw), een ambtelijk voorportaal van een onderraad van de 
ministerraad, om vanwege zijn toezegging aan de Kamer een interdepartementale 
notitie op te stellen. Op 8 december, een week na de conferentie, stelde de icw hier-
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toe een werkgroep ‘Vrije Tijd’ in met vertegenwoordigers van negen departementen 
en twee planbureaus, onder voorzitterschap van de secretaris van de icw. Langza-
merhand begon het in het circuit rond te zingen. Tijdens Kamerdebatten werden vra-
gen gesteld, vakbladen besteedden aandacht aan de overheidsplannen, vrijetijdswe-
tenschappers haakten hierop in, organisaties als de anwb wijdden hun jaarcongres 
aan het thema ‘vrije tijd’, en overal kwamen vertegenwoordigers van de verschillende 
circuits elkaar tegen. 

Het primaat van de politiek
In juni 1984 kwam de werkgroep ‘Vrije Tijd’ met een notitie die een maand later in de 
ministerraad leidde tot de instelling van een projectgroep ‘Vrije Tijd’ die de eigenlijke 
beleidsvisie moest gaan schrijven. De visie lag er in mei 1985, onder de veelzeggende 
titel Vrije tijd: een visie. Er werden aanbevelingen gedaan inzake de flexibilisering van 
arbeids- en openingstijden en er werd meer aandacht gevraagd voor ‘specifieke groe-
pen’. Staatssecretaris Van der Reijden stuurde de visie naar de Kamer, waar men nog 
maanden zou worstelen met de vraag welke Vaste Kamercommissie het stuk moest 
behandelen. Die van l&v? wvc?  szw? ez? Of die van vrom? De verkokering, die voor 
één keer op ambtelijk niveau was doorbroken, bleek in veel sterkere mate aanwezig 
bij de volksvertegenwoordiging. Naar alle waarschijnlijkheid is de visie ergens verlo-
ren geraakt in het niemandsland tussen de sportieve recreatie (l&v) en de recreatiesport 
(wvc), want sindsdien is er niets meer van vernomen.

De Theorie van het Rondzingende Circuit biedt, kortom, interessante mogelijkheden 
voor het ontwikkelen van een eigen beleidsterrein binnen het interdepartementaal 
circuit. Het is echter evident dat de theorie aanvulling behoeft vanaf het moment dat 
het beleid de politieke arena bereikt. Zonder politieke rugdekking blijkt geen enkel 
beleidsvoornemen te kunnen overleven. En dat moet toch een geruststelling zijn voor 
de hoeders van het politieke primaat.
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Ondermijnt individualisering de solidariteit
	 	 	 	 							Paul de Beer

Het lijkt misschien overbodig voor de beantwoording van deze vraag bewijsmateriaal 
te zoeken. Individualisering verwijst immers naar het verschijnsel dat mensen steeds 
meer op zichzelf gericht zijn, terwijl solidariteit juist een verbondenheid met anderen 

– of met de samenleving als geheel – vooronderstelt. Inderdaad, als individualisering 
simpelweg een ander woord is voor toenemend egoïsme en solidariteit hetzelfde bete-
kent als altruïsme, dan gaat individualisering per definitie ten koste van de solidariteit. 
 De vraag die ik hier wil beantwoorden, is of individualisering in een andere gebrui-
kelijke interpretatie op gespannen voet staat met solidariteit. Ik doel op de interpreta-
tie dat individualisering tot uitdrukking komt in het losser-worden van de band met 
traditionele instituties. Het gaat hierbij zowel om informele verbanden, zoals het ge-
zin, als om formele organisaties, zoals de Kerk, vakbonden en politieke partijen. Het 
traditionele kerngezin (man, vrouw en kinderen) verliest aan populariteit, de Kerken 
lopen leeg, het ledental van vakbonden blijft achter bij de groei van de beroepsbevol-
king en minder dan drie procent van het electoraat is lid van een politieke partij.
 De uittocht uit de traditionele instituties zou volgens menigeen gepaard gaan met 
een afnemende bereidheid van burgers om zich in te zetten voor gemeenschappelijke 
doelen en belangen. Deels is dat een logisch gevolg: wie lid is van een ‘club’ – of dit nu 
een gezin of een vakbond is – zal ook iets aan die club (moeten) bijdragen. Deels zou 
het een meer indirect gevolg kunnen zijn. In een collectief leer je dat je je eigen belang 
niet altijd voorop kunt stellen en dat je rekening dient te houden met anderen. Dit zou 
ertoe kunnen bijdragen dat je je ook buiten die club meer sociaal gedraagt. 
 Als deze hypothese juist is, mogen we verwachten dat mensen die van meerdere 
traditionele instituties lid zijn in sterkere mate solidair zijn dan degenen die van wei-
nig of geen traditionele instituties deel uitmaken. Of dit echt zo is, heb ik onderzocht 
op basis van twee databestanden die gegevens bevatten over zowel het lidmaatschap 
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van traditionele instituties als verschillende vormen van solidair gedrag. Het gaat 
om het onderzoek Culturele Veranderingen 2002 (cv’02) van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau en socon 2000 van de Radboud Universiteit. Om de mate van solidariteit 
van mensen te meten gebruik ik verschillende indicatoren. Enerzijds gaat het om 
solidair gedrag in de vorm van vrijwilligerswerk, informele hulp, steun aan familie 
en vrienden en donaties aan ‘goede doelen’. Anderzijds gaat het om een solidaire 
houding die ik bepaal aan de hand van de steun die men uitspreekt voor het sociale-
zekerheidsstelsel en voor inkomensnivellering.
 Tabel 1 geeft aan welke significante relaties er bestaan tussen het aantal traditio-
nele instituties waarvan men lid is en verschillende vormen van solidariteit, waarbij 
wordt gecontroleerd voor het effect van de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, 
levensfase (een combinatie van leeftijd en samenlevingsvorm), opleidingsniveau, 
geloof en het al-dan-niet-hebben van betaald werk. 

Tabel 1 Significante effecten a van het lidmaatschap van traditionele instituties b op verschillende 
vormen van solidariteit      
      
    steun aan donaties voorstander sociale uit-
  vrijwilligers- informele familie en aan goede van keringen zijn
 gegevensbron: werk hulp vrienden doelen nivellering te laag 

 Culturele Veranderingen 2002 + 0 +  + 0
 SOCON 2000 +  – + + 

a  P < 0,05; gecorrigeerd voor het effect van geslacht, leeftijd, levensfase, opleidingsniveau, geloof en het-al-dan-niet 
hebben van betaald werk; – duidt op een significant negatief effect, + op een significant positief effect en 0 op een 
niet-significant effect; indien een cel blanco is, ontbreekt de betreffende indicator voor solidariteit in het gebruikte 
databestand.
b  Bij Culturele Veranderingen geoperationaliseerd als het aantal van de instituties gezin, kerkgenootschap, vakbond 
en politieke partij waarvan men lid is, bij SOCON 2000 gaat het om deze instituties plus een omroepvereniging.

Bron: SCP (CV’02) en RU (SOCON 2000) eigen bewerking      
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Uit de analyse van Culturele Veranderingen 2002 blijkt dat naarmate iemand van 
meer traditionele instituties lid is, hij of zij gemiddeld meer uren vrijwilligerswerk 
verricht, vaker steun biedt aan familie en/of vrienden en vaker voorstander is van 
inkomensnivellering. Lidmaatschap van traditionele instituties hangt echter niet 
significant samen met het aantal uren dat men informele hulp biedt en met de 
opvatting over de hoogte van de sociale uitkeringen. De analyse van socon laat 
eveneens een positief verband zien tussen het aantal lidmaatschappen enerzijds 
en vrijwilligerswerk en inkomensnivellering anderzijds en daarnaast is er ook 
een positieve relatie met het bedrag dat men aan goede doelen schenkt. De 
socon-gegevens duiden echter op een negatief verband met steun aan familie en 
vrienden, maar deze variabele omvat hier meer vormen van steun dan in Culturele 
Veranderingen het geval is.
 Deze analyse biedt sterke aanwijzingen voor het belang van traditionele instituties 
voor het in stand houden van verschillende – zij het niet alle – vormen van solidari-
teit. In dit licht bezien is de afname van de participatie van de Nederlandse bevolking 
in traditionele gezinnen, kerkgenootschappen, vakbonden en politieke partijen 
inderdaad een zorgelijke ontwikkeling. 

Er past echter een belangrijke kanttekening bij deze conclusie. Bovenstaande analyse 
beperkt zich immers tot enkele traditionele instituties, maar geeft geen inzicht in de 
vraag of traditionele instituties zich onderscheiden van meer ‘moderne’ instituties, 
zoals sport- en hobbyclubs, buurtverenigingen, natuurbeschermingsorganisaties, 
en dergelijke. In tabel 2 zijn daarom de effecten van zowel het lidmaatschap van de 
genoemde traditionele instituties als van een aantal andere instituties afzonderlijk 
vermeld. 
 Het maakt inderdaad uit tot welke instituties men behoort, maar de scheidslijn 
loopt hierbij niet tussen ‘traditionele’ en meer ‘moderne’ instituties. Zo onderschei-
den gezinsleden zich bij geen enkele vorm van solidariteit positief ten opzichte van 
anderen, terwijl zowel kerkleden en leden van politieke groeperingen als leden van 
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Tabel 2 Significante effecten a van het lidmaatschap van  verschillende instituties op verschillende 
vormen van solidariteit      

    steun aan donaties voorstander sociale uit-
  vrijwilligers- informele familie en aan goede van keringen zijn
 soort institutie: werk hulp vrienden doelen nivellering te laag

 gezinbc 0 0 0 0 –/0d –
 kerkbc + + 0/+d + 0 0
 vakbondbc 0 + +/0d + + +
 politieke partijbc + 0 +/0d 0 + +
 omroepverenigingc 0  0 + + 
 sport-, hobby-, 
       vrijetijdsclubb + 0 0  – –
 buurtverenigingb 0 0 0  0 0
 natuurbeschermings-
       organisatiec 0  + + 0 
 andere groeperingen of 
       verenigingenb + + +  + 0
 vereniging, club, etc. 
       in het algemeenc +  + + 0 

a  P < 0,05; gecorrigeerd voor het effect van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en het-al-dan-niet hebben van 
betaald werk; – duidt op een significant negatief effect, + op een significant positief effect en 0 op een niet-significant 
effect; indien een cel blanco is, ontbreekt de betreffende indicator voor solidariteit in het gebruikte databestand.
b  Gebaseerd op analyse van CV’02. Bij sport-, hobby en vrijetijdsclubs, buurtverenigingen en andere groeperingen en 
verenigingen gaat het om het ‘zich-rekenen-tot’ de desbetreffende organisatie.
c  Gebaseerd op analyse van SOCON 2000.
d  Het eerste effect is gebaseerd op analyse van CV’02, het tweede op analyse van SOCON 2000.

Bron: SCP (CV’02) en RU (SOCON 2000) eigen bewerking      
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sport-, hobby- en vrijetijdsclubs en van overige groeperingen en verenigingen relatief 
veel vrijwilligerswerk doen. Kerkleden, vakbondsleden, leden van politieke partijen, 
van natuurbeschermingsorganisaties en van overige verenigingen bieden vaak infor-
mele hulp en steun aan familie en vrienden. Kerkleden, vakbondsleden en leden van 
omroepverenigingen en van natuurbeschermingsorganisaties geven veel aan goede 
doelen. Leden van vakbonden, van politieke partijen, van omroepverenigingen en 
van overige verenigingen zijn vaak voorstander van inkomensnivellering en de eerste 
twee vinden ook vaak dat de sociale uitkeringen te laag zijn. Als het gaat om inko-
mensnivellering en de hoogte van de sociale uitkeringen geven gezinsleden en leden 
van sport-, hobby- en vrijetijdsclubs juist blijk van minder solidaire opvattingen dan 
andere burgers.

Ondermijnt individualisering de solidariteit?
Het slechte nieuws is dat dit inderdaad het geval is, althans als individualisering 
wordt geïnterpreteerd als de ontwikkeling dat individuen met steeds minder institu-
ties een band hebben. 
 Het goede nieuws is dat ‘moderne’ instituties er even zeer toedoen als ‘traditio-
nele’ instituties en dat uit scp-onderzoek bekend is dat het ledental van verenigingen 
in Nederland de afgelopen decennia grosso modo weinig is veranderd. 1 

Over de auteur
Prof. Dr. P.T. (Paul) de Beer is Henri Polak-hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Unversiteit van Amster-
dam en tevens verbonden aan het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en De Burcht (Centrum 
voor Arbeidsverhoudingen). Van 1993 tot 2001 was hij werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zijn 
laatste boek is Perspectief op de arbeidsmarkt (Bohn Stafleu van Loghum, 2005). Hij heeft onderzoek gedaan op 
het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen, arbeidsverhoudingen, inkomensverdeling en de verzorgingsstaat. 
Momenteel verricht hij onderzoek naar de relatie tussen solidariteit en de verzorgingsstaat.

Noten
1 Zie Joep de Hart (2005). Landelijk verenigd, Civil society en vrijwilligerswerk IV. Den Haag: SCP.
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Mag de minister meer verdienen
                Cok Vrooman

Onlangs stelde de commissie-Dijkstal voor om het inkomen van een minister te 
gebruiken als richtlijn voor de beloning van politici.1 De commissie pleit er voor de 
ministersverdiensten te verhogen van €9.422 tot  €12.249 bruto per maand (+30%), 
en ook de onkostenvergoeding hoger vast te stellen. De beloning van andere poli-
tieke ambtsdragers dient volgens de commissie een vast percentage van het minis-
tersinkomen te zijn. De minister-president – die nu evenveel krijgt als een ‘vakmi-
nister’– zou in de toekomst 110% van het basisbedrag moeten ontvangen, plus een 
hogere toelage. Staatssecretarissen worden in het voorstel op 90% van het ministers-
inkomen gezet, de commissarissen van de Koningin en de burgemeesters van grote 
steden op 85%, en leden van het parlement op 55%. 
 Eerder adviseerde de commissie-Dijkstal om ook de beloning van topambtena-
ren dichter in de buurt van het ministersinkomen te brengen.2 De honorering van 
topmanagers in de semi-publieke sector (bijvoorbeeld uwv, woningcorporaties, 
zorginstellingen, hoger onderwijs) staat eveneens ter discussie, en zou volgens som-
migen het inkomen van de minister-president niet te boven mogen gaan. 
 De commissie geeft vooral formele redenen voor de instelling van een ‘minis-
tersnorm’. De minister moet ‘uit staatsrechtelijke overwegingen en (vanwege) de 
eindverantwoordelijkheid die hij draagt’ het hoogste salaris in de publieke sector 
ontvangen. De beloningsverbetering wordt beargumenteerd vanuit de opvatting dat 
de huidige honorering geen recht doet aan ‘het belang en de verantwoordelijkheid 
van het ambt’. Ook zou het beloningsverschil ten opzichte van hogere functies in het 
bedrijfsleven inmiddels te groot geworden zijn. Het ministersinkomen is achterge-
bleven bij de ontwikkeling van de loonindex, hetgeen in het advies wordt toegeschre-
ven aan de neiging van politici om terughoudend te zijn bij het toekennen van hogere 
beloningen aan zichzelf. Een te lage honorering zou volgens de commissie-Dijkstal 
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uiteindelijk kunnen leiden tot ‘erosie van de kwaliteit van het openbaar bestuur en de 
publieke dienst’.
 In de discussie over publieke topinkomens bleef het maatschappelijk draagvlak 
voor de nieuwe beloningsstructuur tot nu toe onderbelicht. Juist het openbare en col-
lectief gefinancierde karakter van de functie maakt het van belang te onderzoeken 
of de bevolking vindt dat de minister meer mag verdienen. Daarnaast is het de vraag 
of het oordeel over het ministersinkomen tussen maatschappelijke groepen uiteen-
loopt. Deze kwesties worden hier behandeld met gegevens uit het scp-onderzoek 
Culturele veranderingen in Nederland. In de 1999-meting is respondenten gevraagd aan 
te geven hoeveel acht beroepen volgens hen bruto zouden moeten verdienen. Eén van 
die beroepen is dat van minister.3 
 Uit figuur 1 blijkt dat de respondenten voor een minister gemiddeld een bruto-in-
komen van € 6271 per maand wenselijk achten. Dit gewenste niveau is dus tweederde 
van de huidige ministersverdiensten, en de helft van het bedrag dat de commissie-
Dijkstal voor de toekomst heeft gesuggereerd. Indien men het door de respondenten 
genoemde bedrag corrigeert voor de inflatie 4 sinds het jaar van onderzoek wordt het 
verschil minder groot, maar blijft het gewenste inkomen nog steeds ver achter op de 
huidige en de voorgestelde ‘ministersnorm’ (respectievelijk -23% en -41%).
 De resultaten bij de andere beroepen laten een voorkeur voor nivellering van de 
beloningen zien. Fabrieksarbeiders en winkelpersoneel zouden 16 tot 20% meer mo-
gen verdienen dan het gemiddelde geschatte bedrag. De huisarts zit ongeveer op het 
gewenste niveau. Bij de advocaat en directeuren is het verschil tussen het gemiddelde 
gewenste en geschatte inkomen nog groter dan bij de minister (-30%).
 Aan de respondenten is ook gevraagd hoe hoog zij denken dat het inkomen van de 
acht beroepen in werkelijkheid is. Voor een minister is het geschatte bedrag gemid-
deld €7982; het gemiddelde gewenste inkomen ligt dus 21% lager. Na correctie voor 
de geldontwaarding in de periode 1999-2005 komt het geschatte bedrag wel vrij dicht 
bij het huidige ministersinkomen (-1,8%). 
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Figuur 1 Wenselijk en geschat inkomen voor acht beroepen

Bron: SCP, Culturele Veranderingen in Nederland 1999

Door de gewenste en geschatte bedragen bij de individuele respondenten te ver-
gelijken krijgt men een indicatie van de gewenste inkomensmutatie voor ministers. 
Dan blijkt dat 57% van de respondenten een inkomensachteruitgang van minstens 
10% wenselijk vindt; bij de helft van deze groep is de gewenste vermindering zelfs 
minstens 40%. Eenvijfde van de respondenten zou het inkomen ongeveer hetzelfde 
willen laten, en bij eenzelfde minderheid (21%) ligt het wenselijke ministersinkomen 
boven het geschatte bedrag. Over alle respondenten bezien is de gewenste inkomens-
mutatie gemiddeld -12%.
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 Uit de figuur blijkt verder dat de minister zeker niet aan de top van de gewenste 
beloningsrangorde staat. Niet alleen hoge functies in het bedrijfsleven, maar ook die 
in de rechterlijke macht moeten volgens de bevolking beter worden beloond dan het 
ministerschap. Een rechter of raadsheer bij de Hoge Raad komt ruim 10% hoger uit; 
de respondenten vinden dus kennelijk niet dat de minister per se aan de top van de 
publieke beloningshiërarchie dient te staan. Wel zouden ministers zo’n 10 tot 20% 
meer moeten verdienen dan advocaten of huisartsen, en ongeveer vier maal zo veel 
als winkelpersoneel of een ongeschoolde fabrieksarbeider.
 De tweede vraag gold het oordeel van verschillende bevolkingsgroepen over het 
ministersinkomen. Om dit te onderzoeken zijn drie multivariate analyses verricht, 
met de bovengenoemde kenmerken als afhankelijke variabelen. Op deze manier 
kan men de ‘zuivere’ effecten van factoren als leeftijd, opleiding, het inkomen en de 
partijvoorkeur van de respondenten vaststellen. De belangrijkste uitkomst van de 
analyses is dat de onafhankelijke factoren in alle drie de vergelijkingen niet veel in-
vloed hebben; de verklaarde variantie is laag (6 à 8%). Wel zijn er enkele interessante 
en statistisch significante verschillen tussen subgroepen. Het gewenste ministersinko-
men ligt hoger naarmate de respondent ouder is, ten minste het middelbaar onder-
wijs heeft afgerond, en zelf een hoger inkomen heeft. Ook hangt het samen met de 
partijvoorkeur, al zijn de verschillen beperkt. De stemmers op de christelijke partijen 
en D66 wensen de minister een wat hoger bedrag toe (omstreeks €7000 bruto per 
maand), maar ook in deze groepen blijft het achter bij het huidige ministerinkomen 
en de voorgestelde nieuwe norm. De aanhang van de PvdA, de Socialistische Partij 
en niet-stemmers komt iets beneden het algemeen gemiddelde uit (€ 5600-6000). Bij 
de gewenste inkomensmutatie zien we dat vrouwen, laagopgeleiden en lagere inkomens- 
groepen een verhoudingsgewijs sterke daling van het ministersinkomen wensen. De 
gewenste positie in de beloningshiërarchie varieert wel tussen groepen, maar veel lijn valt 
hier niet in te ontdekken. De minister krijgt een wat lagere positie toebedeeld door 
mannen, gepensioneerden, de hogere middeninkomens, en stemmers op de sp en 
vvd.
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Mag de minister meer verdienen? Als het aan de bevolking ligt: nee. Het gewenste 
absolute niveau van het ministersinkomen ligt duidelijk onder het huidige peil, en 
dus ver beneden de voorgestelde nieuwe ministersnorm. Ook vinden de meeste 
respondenten dat het ministersinkomen lager moet zijn dan men denkt dat het is, en 
wordt de minister geen toppositie in de gewenste beloningshiërarchie toegewenst, 
zelfs niet in de publieke sector. In allerlei maatschappelijke groepen luidt het ant-
woord op de gestelde vraag ontkennend. 

Over de auteur
Drs. J.C. (Cok) Vrooman is hoofd van de onderzoeksgroep Arbeid, Inkomen en Sociale Zekerheid. Hij is bij 
het SCP onder meer verantwoordelijk voor het project ‘Armoedemonitor’. Verder deed hij onderzoek naar 
sociale stratificatie, belastingweerstand, en uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de sociale 
zekerheid (keuzevrijheid, preventie, arbeidsongeschiktheid, de maatschappelijke effecten van instituties, 
niet-gebruik van inkomensvoorzieningen).
(c.vrooman@scp.nl)

Noten
1  Adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers (Commissie-Dijkstal) (2005), Advies 
beloningsverhoudingen politieke ambtsdragers. Den Haag: ministerie van BZK.
2  Adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur (Commissie-Dijkstal) 
(2004), Over dienen en verdienen. Den Haag: ministerie van BZK.
3  Het betreft hier een module van het SCP-onderzoek Culturele veranderingen in Nederland, toegevoegd 
ten behoeve van het International Social Survey Programme. De respondenten is eerst gevraagd de 
inkomens te schatten: ‘Nu volgt een aantal mensen met verschillende beroepen. Wilt u voor elk van hen 
aangeven wat u denkt dat zo iemand per jaar verdient?’ De vervolgvraag luidde: ‘En wilt u nu aangeven wat 
u denkt dat zo iemand volgens u per jaar zou moeten verdienen?’ In de toelichting is aangegeven dat het om 
bruto-inkomens gaat. Bij de analyse van de gemiddelde geschatte en gewenste inkomens is een controle op 
extreme waarden uitgevoerd.
4  Men mag niet zonder meer aannemen dat het gewenste ministersinkomen gelijke tred houdt met de 
inflatie of de loonindex. De ontwikkeling ervan hangt vermoedelijk ook samen met veranderingen in de 
appreciatie van het politieke ambt en van het overheidsbeleid. Die zijn in de periode na 1999 gedaald (zie 
Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociale staat van Nederland 2005 (p. 344-348). Den Haag: SCP).
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Slaapt de provincie
            Rick Kwekkeboom

De Nederlandse polders worden beschermd door een stelsel van dijken, waarvan 
de functie niet altijd duidelijk is. Dat de zomer- en winterdijken het water moeten 
tegenhouden, lijkt evident, maar dat ook de door het landschap slingerende waker- 
en slaperdijken de achterliggende landen voor de watervloed moeten behoeden, ziet 
men pas bij een overstroming. 
 De functie van de provinciale overheden wordt op een vergelijkbare manier 
duidelijk. In de beeldvorming heeft dit vertrek in het ‘huis van Thorbecke’ meer de 
kenmerken van een slaap- dan van een werkkamer. Een meerderheid van de Ne-
derlandse stemgerechtigden ziet hierin aanleiding om verstek te laten gaan bij de 
verkiezing van de Provinciale Staten. Maar wanneer het rijk niet het juiste niveau van 
beleidsvoorbereiding en -uitvoering blijkt te zijn wordt er een beroep gedaan op de 
provincie. Beneden in het ‘huis’ zoeken gemeenten weer graag steun bij de provincie 
voor de uitvoering van taken die hun vermogens te boven gaan. Dat is allang zo en 
dat zal in de toekomst ook zo blijven. Drie voorbeelden ter illustratie.

Krankzinnigenzorg tegen wil en dank
In 1818 stelt de Nederlandse regering voor de voor de ‘krankzinnigen’ op te richten 
nieuwe gestichten onder toezicht van de provinciale besturen te plaatsen. Aan dit 
besluit wordt twintig jaar later uitvoering gegeven door de provincies per circulaire 
op te roepen daadwerkelijk mee te werken. Dit werd in 1841 wel bij wet bekrachtigd, 
maar niet door de provincies gesteund. De meeste provincies hadden geen affini-
teit met de krankzinnigenzorg (De Wit, 1990). De provincies lieten zich zo weinig 
gelegen liggen aan de roep opnameplaatsen te creëren dat de inspecteurs van het 
Staatstoezicht op Krankzinnigengestichten er in 1878 voor pleitten om de zorg voor 
de krankzinnigen toe te vertrouwen aan de zogenoemde rijksgestichten. Maar onder 
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andere via geldelijke bijdragen waren de provincies intussen wel degelijk betrokken 
geraakt bij de krankzinnigenzorg. 
 Deze geschiedenis is illustratief voor de betrokkenheid van de provinciale overhe-
den bij de zorg voor psychiatrische patiënten, die vooral tot uiting komt in activitei-
ten die niet tot de formele taken horen. Een recent voorbeeld hiervan is de gang van 
zaken rond het schrijven van de regiovisies geestelijke gezondheidszorg. De taak 
van de provincie beperkte zich tot het bij elkaar brengen van de relevante partijen en 
het samen met hen opstellen van een toekomstplan voor het gezamenlijk aanbod. 
In de praktijk bleken de provincies veel meer te doen: door het gericht beschikbaar 
stellen van projectgelden stimuleerden de provinciale besturen de ontwikkeling van 
nieuwe voorzieningen en activiteiten. Ook droegen de provincies er actief aan bij dat 
de steun van de cliënten en hun organisaties daadwerkelijk gehoord werd (Kwekke-
boom, 2002). 

De provincie en de ouderen
Vanaf 1985 kregen de provincies op basis van de Wet op bejaardenoorden (wbo) 
taken rond de planning, financiering en toezicht op de toenmalige bejaardenoor-
den. Zij gaven hier vorm aan door elke vier jaar een Plan op de Bejaardenoorden op 
te stellen. Volgens de wbo was het ook mogelijk om buiten een bejaardenoord zorg 
te verlenen; onder de noemer flankerend beleid begonnen de provincies zo met de 
extramuralisering van de zorg. De ‘Reikwijdteverbreding’ in 1991 verruimde de 
mogelijkheden voor transmurale en extramurale zorg nog verder. 
 Door de intrekking van de wbo in 1997 verviel de wettelijke taak van de provin-
cies. De planningstaak van de provincies in het kader van de Wet ziekenhuisvoorzie-
ningen (wzv) zal met het intrekken van die wet ook verdwijnen. De provincies deden 
in hun bemoeienis met de ouderenzorg echter al lang meer dan waartoe ze verplicht 
waren. Het verlies van de wettelijke (plannings)taken betekent daarom niet het einde 
van hun betrokkenheid bij het ouderenbeleid. De provincies blijven actief in het 
opstellen van regiovisies. Daarnaast subsidiëren zij projecten rond het zelfstandig 
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wonen van ouderen en andere mensen met een zorgvraag. Zo besloot de provincie 
Zeeland een extra woningcontingent voor mensen met een zorgvraag toe te wijzen, 
heeft Noord-Brabant een ‘Combifonds Wonen-Zorg-Welzijn’ opgericht, ontwikkelde 
Limburg subsidieregels om het zelfstandig wonen van ouderen te bevorderen en 
roept Flevoland op om projecten op het terrein van wonen, zorg en welzijn voor sub-
sidieverstrekking aan te melden (Limburg, 2004; Kwekkeboom et al, 2005; Flevoland, 
2005). Het al-of-niet-toekennen van een subsidie maakt vaak het verschil tussen het 
wel-of-niet-doorgaan van een activiteit. 

Oude taken in een nieuwe wet
Door het wegvallen van de taken op het terrein van de zorg is de formele positie 
van de provincies in het sociale domein teruggebracht tot het in-stand-houden 
van de Steunfuncties Welzijn en het ondersteunen van de regionale patiënten- en 
consumentenplatforms (rpcp’s). De provincies vinden echter dat hun ‘positie als 
democratisch gelegitimeerd regionaal bestuur’ genoeg kansen biedt om een bijdrage 
te leveren aan de versterking van de sociale infrastructuur. Dit was voor de commis-
sie-Simons reden te pleiten voor een per provincie op te stellen Sociaal Rapport en 
Sociale Agenda (ipo, 2002). Dit advies is massaal opgevolgd en de provincies hebben 
inmiddels vijf thema’s voor de komende beleidscyclus afgesproken: vermaatschappe-
lijking in de zorg, modern burgerschap, zorg om de jeugd, diversiteit, leefbaarheid 
en veiligheid. 
 Intussen is de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) 
aangekondigd. Deze wet gaat uit van decentralisatie van de bevoegdheden op de 
terreinen zorg en welzijn naar de gemeenten. De formele taak van de provincie 
blijft in het wetsvoorstel net als in de Welzijnswet beperkt tot het steunfunctiewerk 
(tk 2005/2006, art. 13). De steunfuncties verzorgen ondersteuning, cursussen en 
trainingen ten behoeve van de lokale instellingen. Daarnaast bieden zij informatie 
over relevante ontwikkelingen en helpen zij bij de ontwikkeling van nieuwe metho-
den en materialen. 
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 Het behoud van de taak rond het steunfunctiewerk betekent voor de provincies dat 
zij blijven beschikken over een goed instrument om hun sociale beleid uit te voeren. 
De steunfuncties hebben veel kennis van de lokale omstandigheden in de provincie 
waar zij werken en zij worden vaak te hulp geroepen door gemeenten die niet weten 
hoe zij de wmo moeten (gaan) uitvoeren. De door de provincies geagendeerde the-
ma’s vallen weer grotendeels samen met de in de wmo gedefinieerde prestatievelden. 
Dit maakt het voor de steunfuncties ook weer eenvoudiger om goed op de vragen in 
te kunnen spelen. 

Meer waker dan slaper
Deze greep van drie uit meer voorbeelden laat zien dat de provincie minder slaperig 
is dan vaak van haar wordt gedacht. Zeker op het terrein van zorg en welzijn laten de 
provincies zien dat zij een waakzaam oog hebben voor de kwetsbaren in de samenle-
ving. Daar waar rijks- of gemeentelijk beleid soms gaten laat vallen, is het de provin-
cie die een beschermende dijk opwerpt. 
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Wie zijn de nieuwe cliënten in de verstandelijk-gehandicaptenzorg
            Isolde Woittiez, John Stevens, Jedid-Jah Jonker, Ingrid Ooms

Om voor zorg in de verstandelijk-gehandicaptensector in aanmerking te komen 
wordt een iq van 80 als bovengrens gehanteerd (Maas 1998). Mensen met een iq van 
tussen de 50 en 80 worden als licht verstandelijk gehandicapt beschouwd en mensen 
met een iq van onder de 50 zijn ernstig verstandelijk gehandicapt. Zwakbegaafden 
hebben een iq tussen de 80 en 90 en het is deze groep die mede heeft geleid tot 
een grotere vraag naar gehandicaptenzorg. De cijfers op een rijtje: er zijn ongeveer 
110.000 verstandelijk gehandicapten (met een iq onder de 80) en omstreeks de 
240.000 jeugdige zwakbegaafden. Van de 9000 nieuwe vragers naar verstandelijk-ge-
handicaptenzorg in 2001 was ongeveer een kwart zwakbegaafd. Indien steeds meer 
zwakbegaafden toegang krijgen tot de verstandelijk-gehandicaptensector, kan dit 
een flinke uitbreiding van de verstandelijk-gehandicaptensector betekenen. 
 De kosten van verstandelijk-gehandicaptenzorg zijn tussen 1998 en 2003 geste-
gen van 2,8 naar 4,4 miljard euro, een jaarlijkse stijging van bijna 10%. Achter deze 
kostenstijging gaat een stijgende vraag naar zorg schuil. In hoeverre is de toestroom 
van zwakbegaafden nu de oorzaak van de vraagstijging?
 Figuur 1 laat zien dat het aantal nieuwkomers in de verstandelijk-gehandicapten-
sector tussen 1998 en 2001 elk jaar toenam.
 Het aantal nieuwkomers met een lichte, matige of (zeer) ernstige verstandelijke 
handicap dat zich van jaar op jaar met een zorgvraag meldt, blijft min of meer stabiel 
(ongeveer 5000 per jaar). Maar binnen deze groep hebben zich wel degelijk grote 
verschuivingen voorgedaan: het aantal mensen met een matige of (zeer) ernstige 
verstandelijk handicap blijft ongeveer hetzelfde, maar het aantal nieuwkomers met 
een licht verstandelijke handicap groeit: van ruim 2400 naar ruim 3300 personen per 
jaar in 2001. Dat laatste komt vooral doordat veel jonge licht verstandelijk gehandi-
capten begeleiding en diagnose of behandeling met verblijf zijn gaan vragen. Deze 

?
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extra toestroom is vermoedelijk het gevolg van het aanbieden van nieuwe en op het 
individu toegesneden zorgvormen. Veel van de kinderen met lichte verstandelijke 
handicaps gaan naar school (Speciaal onderwijs ((zmlk, zmok, lzk en so-scholen)). 
Deze groep klopt ook vaak aan bij de Multifunctionele centra (mfc), die als taak 
hebben door gecombineerde expertise uit de psychiatrie en gehandicaptensector 
een scala aan passende hulp te adviseren. Het advies van deze centra kan leiden tot 
een vraag naar zorg in de verstandelijk-gehandicaptensector, maar ook in andere 
sectoren zoals de geestelijke gezondheidszorg (ggz) of de jeugdzorg. Omdat de 
grootte van deze doelgroep beperkt is (zij wordt geschat op in totaal ongeveer 13.000 
kinderen), vermoeden we dat de huidige toestroom een inhaalslag is, die niet zal blij-
ven voortduren. 

Figuur 1 Toename van de vraag naar verstandelijk-gehandicaptenzorg (nieuwe aanmeldingen)

Uit figuur 1 blijkt dat de groei van nieuwkomers in de verstandelijk-gehandicapten-
sector voornamelijk is toe te schrijven aan de grotere instroom van mensen voor wie 
de toegang tot de sector niet vanzelfsprekend is. Het gaat om zwakbegaafden en 
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mensen van wie onbekend is wat hun iq is. De zorgvraag van deze groep steeg in 
de periode 1998-2001 van iets minder dan 2300 tot meer dan 4000 personen per jaar, 
een toename van 80%. Hieruit valt af te leiden dat de hoogte van het iq weliswaar 
een belangrijk toelatingscriterium is, maar kennelijk niet het enige. Dat wijst erop 
dat de toelatingscriteria in de loop der tijd veranderd zijn. 

Figuur 2 Kenmerken van zwakbegaafde nieuwkomers of nieuwkomers zonder IQ-meting in de 
verstandelijk-gehandicaptensector

Uit figuur 2 blijkt dat er van jaar tot jaar een toename is van het aantal zeer jonge kin-
deren (7 jaar of jonger) van wie de mate van verstandelijke handicap nog onbekend is: 
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500 nieuwkomers in 1998 en ruim 1200 in 2001 (groep 1 in figuur 2). Zij ontvangen 
voornamelijk verlengde dagopvang en begeleiding of kort verblijf. Bij deze kinderen 
is het beeld van de mate van handicap nog niet uitgekristalliseerd. Wel hebben ze 
vaak een bijkomende stoornis, zoals hart- en vaatziekten, auditieve of visuele stoor-
nissen of spraakproblemen. Het kan zijn dat voor hen het toelatingscriterium tot de 
verstandelijk-gehandicaptenzorg juist hun bijkomende stoornis is.
  De groep zwakbegaafden en mensen van wie het iq onbekend is, die ouder dan 7 
jaar zijn en gedragsproblemen hebben, een autistische stoornis of epilepsie, steeg in 
de periode 1998-2001 van ruim 400 tot meer dan 1000 per jaar (groep 2 in figuur 2). 
De stijging komt vooral doordat er meer mensen met gedragsstoornissen en autisme 
zorg zijn gaan vragen. De grote toename in deze groep weerspiegelt de veranderde 
toelatingseisen. In de loop der tijd zijn gedragsstoornissen blijkbaar een voldoende 
voorwaarde geworden om toegang te verkrijgen tot awbz-zorg voor verstandelijk 
gehandicapten. Voor deze toetreders lijkt een raakvlak te bestaan met voorzienin-
gen en zorg uit de Geestelijke gezondheidszorg. Het betreft vooral jongeren die 
begeleiding en diagnose of behandeling met verblijf vragen. Zij lijken wat dat betreft 
sterk op de groep licht verstandelijke gehandicapten. Omdat er naar schatting ruim 
200.000 jonge zwakbegaafden in Nederland zijn, is het einde van de groei vanuit die 
hoek nog niet in zicht. 

We zien een relatief lichte stijging van het aantal zwakbegaafden en mensen van 
wie het iq onbekend is, die ouder dan 7 jaar zijn met andere stoornissen (groep 3 in 
figuur 2). De zorg die ze vragen, is zeer divers. Er is tussen 1998 en 2001 wel duidelijk 
een verjonging opgetreden in deze groep. Het hebben van stoornissen aan het hart 
of het leiden aan auditieve, visuele, motorische of spraakstoornissen lijkt voor hen 
het toelatingscriterium tot de verstandelijk-gehandicaptenzorg te zijn. 
 Eveneens een relatief lichte stijging zien we bij het aantal zwakbegaafden en 
mensen van wie het iq onbekend is, die ouder dan 7 jaar zijn met onbekende of niet 
ingevulde stoornissen (groep 4 in figuur 2). Er is in deze groep een verschuiving te 
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zien van zwakbegaafden naar mensen met onbekende verstandelijke handicap, en 
van volwassenen naar jongeren. Maar onduidelijk blijft op basis van welk criterium 
toegang tot de verstandelijk-gehandicaptensector is gekregen. 
 Nog minder duidelijk is dat van de groep zwakbegaafden en mensen met onbe-
kende verstandelijke handicap, ouder dan 7 en zonder bijkomende stoornis (groep 5 
in figuur 2). Zij zijn in meerderheid jong, zwakbegaafd en volledig ambulant.
 Concluderend zien we dat er drie groepen zijn die vooral verantwoordelijk zijn 
voor de groei in de verstandelijk-gehandicaptensector. Dat zijn de jonge licht verstan-
delijke gehandicapten, de zwakbegaafden met gedragsproblemen en de kinderen 
van 7 jaar of jonger met bijkomende stoornissen van wie (nog) onbekend is wat hun 
mate van verstandelijke handicap is. Veel van de licht verstandelijk gehandicapten 
gaan naar school, maar hebben daarnaast psychiatrische hulp of begeleiding nodig. 
Een deel van de zwakbegaafden met gedragstoornissen is afkomstig uit de psychia-
trie.
 Waardoor zijn bovenstaande cliënten juist in de verstandelijk-gehandicaptenzorg 
terechtgekomen? Duidelijk lijkt dat een uitbreiding van het aanbod aan diensten, 
het vergroten van de beschikbare gelden en veranderen van toegangscriteria aan de 
poort van invloed zijn geweest. 
 En hebben we nu enig idee van het aantal vragers dat ons in de toekomst te wach-
ten staat? Wat betreft de oorspronkelijke doelgroep van verstandelijke gehandicap-
ten is het antwoord daarop: ja. Maar wat betreft de nieuwe groepen cliënten blijven 
vraagramingen een ongewisse zaak. Het belangrijkste punt is de inschatting van de 
grootte van een tweetal groepen. Het gaat om de populatie zwakbegaafden, veelal 
met gedragsproblemen, en de zeer jonge kinderen bij wie de verstandelijke handicap 
nog niet uitgekristalliseerd is. En daarmee is de titelvraag van dit stukje beantwoord: 
dit zijn de nieuwe cliënten in de verstandelijk-gehandicaptenzorg.
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Alle culturen aan de Cultuur
	 					Andries van den Broek

Cultuurbeleid is spannend beleid, omdat het twee moeilijk verenigbare doelstellin-
gen heeft. Enerzijds willen overheden met hun cultuurbeleid een steentje bijdragen 
aan een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Om dat aanbod te ondersteunen stellen 
overheden (subsidie)gelden beschikbaar. Die gelden verdelen ze op advies van de 
daartoe ingehuurde expertise van cultureel ingewijden. Op landelijk niveau vervult 
de Raad voor Cultuur die adviserende functie, in de vier grote steden zijn dat onder 
meer de Amsterdamse Kunstraad en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
(voorheen de Rotterdamse Kunst Stichting). Die adviesorganen hanteren van ouds-
her voornamelijk artistiek-inhoudelijke criteria, veel minder of niet bereikscriteria. 
Anderzijds willen de overheden dat de diverse bevolkingsgroepen in gelijke mate de 
vruchten van het cultuuraanbod plukken. Men ziet liefst een zo breed mogelijke cul-
tuurdeelname, en als dan niet iedereen het culturele aanbod benut, dan heeft men 
toch liever niet dat de afname ervan tot enkele bevolkingsgroepen beperkt blijft. 
 Het verenigen van de aanbod- en bereiksdoelstellingen is in het cultuurbeleid al-
tijd een moeilijke opgave geweest. Het bleek lastig de belangstelling voor Cultuur te 
bevorderen onder bevolkingsgroepen die daar niet al in geïnteresseerd waren, zoals 
lager opgeleiden. Meer dan eens is al geconcludeerd dat de cultuurspreiding is mis-
lukt. De komst van mensen van niet-westerse origine naar de lage landen maakt de 
twee doelstellingen van het cultuurbeleid niet makkelijker realiseerbaar, laat staan 
beter verenigbaar, zeker niet in de grote steden. Aan de aanbodszijde stelt de komst 
van niet-westerse kunstenaars en publiek de uitgangspunten van het op de westerse 
culturele canon geënte aanbodbeleid ter discussie en komt de vraag op welke Cul-
tuur (vb.: westerse of niet-westerse dans?) eigenlijk moet worden aangeboden en wat 
de daarbij ter zake doende artistiek-inhoudelijke criteria zijn (Saraber 2003). Aan 
de vraagzijde vergroot de komst van een niet-westers publiek – of beter eigenlijk: 

?
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het wegblijven daarvan bij het huidige cultuuraanbod – de afstand tussen vraag en 
aanbod. 
 Om met het laatste te beginnen: recente cijfers uit het SCP-onderzoek Leefsituatie 
Allochtone Stedelingen (las, een enquête uit 2004/2005 onder ruim 4000 inwoners 
van 15 tot 65 jaar in de vijftig grootste gemeenten) duiden erop dat de belangstelling 
voor het aanbod in musea en op podia onder de vier grootste etnische minderheids-
groepen beduidend geringer is dan onder autochtonen (tabel 1). Dit is overigens niet 
alleen het geval bij de, om het zo uit te drukken, gecanoniseerde Cultuur, maar ook 
bij de populaire cultuur zoals popconcerten (maar ook musical en cabaret). Ken-
nelijk bestaat er niet alleen een afstand tussen allochtonen en Cultuur, maar meer 
algemeen tussen allochtonen en dat type uitgaan, ongeacht of het om hoge of lage 
cultuur gaat. Net als autochtone niet-participanten (Van den Broek et al. 2004) moet 
men niet slechts de stap van het populaire naar het gecanoniseerde aanbod maken, 
maar ook de stap van niet-uitgaan naar uitgaan. 

Tabel 1  Cultuurdeelname van stedelingen (% dat afgelopen jaar bezoek bracht aan...), naar etniciteit  
        (inwoners van de G50, 15-65 jaar, 2004/2005, gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsopbouw van
         de diverse bevolkingsgroepen)

  Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

 museum 19 20 22 24 45
 toneeluitvoering 12 11 16 25 35
 popconcert 8 7 24 27 35

Bron: SCP (LAS 2004/2005)

Hoe hier aan de aanbodzijde mee om te gaan? De Raad voor Cultuur kraakte enige 
jaren een harde noot met cultureel Nederland: ‘Ondanks het avant-gardistische, 
onorthodoxe en open karakter dat de cultuursector zichzelf graag toedicht, stelt 
de Raad vast dat de reguliere instellingen hun verantwoordelijkheid veelal niet 
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waarmaken als het gaat om de participatie van nieuwe Nederlanders. Nederland is 
de afgelopen kwart eeuw veranderd, maar de “culturele elite” in ons land heeft dat 
onvoldoende willen merken’ (Raad voor Cultuur 2000). 
 Is deze constatering enkele jaren later nog geldig? Een inventarisatie van de 
aandacht voor culturele diversiteit in de subsidiedans in de vier grote steden in 2004 
biedt een kijkje in de (grootstedelijke) keuken (Noordman et al. 2004). Daarin is 
uiteengezet in welke mate culturele diversiteit een rol speelde in de aandachtspunten 
en criteria van de lokale adviescommissies, in de subsidieaanvragen van de culturele 
instellingen, en in de perceptie en beoordeling daarvan door die commissies. 
 Hoewel de auteurs op dit punt anders concluderen, roept deze inventarisatie toch 
het beeld op dat culturele diversiteit in de aandachtspunten en criteria van de lokale 
adviesraden een weinig prominente rol speelt. Al dan niet omdat men zich daartoe 
binnen het aldus uitgezette speelveld weinig uitgedaagd voelde, voerden de culturele 
instellingen in hun subsidieaanvragen de culturele diversiteit niet hoog in het vaan-
del (tabel 2). 

Tabel 2  Rol van culturele diversiteit in subsidieaanvragen van instellingen en in de beoordeling van 
        die aanvragen door adviesraden in de vier grote steden in 2004 (%)

  Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht  totaal
     (n=222)     (n=92)     (n=126)  (n=46) (n=486)

 genoemd in doelstelling van aanvraag 38 41 23 15 32
 als criterium genoemd bij beoordeling 
      door adviesraad 16 20 25 19 20

Ontleend aan Noordman et al. (2004)

In één van de drie cultuursubsidieaanvragen in de vier grote steden werd dit thema 
bij de doelstellingen van de aanvraag genoemd. Bij één van de vijf aanvragen was het 
oordeel van de lokale adviserende instantie (mede) op afwegingen met betrekking 
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tot culturele diversiteit gebaseerd. Het meest gebeurde dat in Rotterdam, waar de 
lokale adviesinstantie zich als eerste uitsprak voor verbreding van de subsidiecriteria 
richting culturele diversiteit (rks 1997), zonder dat dit overigens onder Rotterdamse 
culturele instellingen tot een merkbaar grotere belangstelling voor dit thema leidde 
dan in andere steden; hierin bleven hun Amsterdamse en Haagse collegae hen voor. 
 Al met al ontstaat het beeld van een wederzijdse afstand tussen het culturele veld 
en de Nieuwe Nederlanders. Enerzijds is het bereik van podia en musea onder Suri-
namers en Antillianen, maar vooral onder Turken en Marokkanen, kleiner dan onder 
de autochtone bevolking, anderzijds speelt het thema culturele diversiteit (nog) 
geen grote rol in de toekenning van subsidiegelden: noch in subsidieaanvragen van 
grootstedelijke culturele instellingen (met Amsterdam en Den Haag als positieve 
uitschieters), noch in de beoordeling daarvan door de lokale adviserende instanties 
(waar Rotterdam wat voorloopt). 
 Of het lukken zal om ‘alle culturen aan de Cultuur’ te krijgen blijft dus ongewis. 
Het vergt in ieder geval zowel een grotere belangstelling voor het cultuuraanbod bij 
de Nieuwe Nederlanders alsook een grotere belangstelling voor die Nieuwe Neder-
landers bij de culturele instellingen. 
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Willen vrouwen en mannen wel meer werken
	 	 		Saskia Keuzenkamp en Wil Portegijs

72% van de Nederlandse vrouwen werkt minder dan 35 uur per week, daarmee verge-
leken 19% van de mannen. Vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen, maar 
ook van mannen is een van de belangrijkste doelen van het kabinetsbeleid. Daartoe 
zijn verschillende beleidslijnen uitgezet, waarvan de uitbreiding van het aantal uren 
dat men werkt er één is. Zo heeft minister Brinkhorst in zijn ‘Groeibrief’ gepleit voor 
invoering van de veertigurige werkweek. Maar willen vrouwen en mannen dat wel?
 Onderzoek naar de gewenste arbeidsdeling van paren wijst uit dat bij vrouwen 
het gewenste aantal arbeidsuren nauwelijks hoger is dan het aantal uren dat zij nu 
buitenshuis werken en dat mannen over het geheel bezien zelfs iets minder zouden 
willen werken (Cloïn en Boelens 2004). Dat neemt niet weg dat de meeste vrouwelijke 
deeltijders onder bepaalde voorwaarden best meer willen werken. Dat geldt zowel 
voor vrouwen met als voor vrouwen zonder jonge kinderen (< 12 jaar). De voorwaar-
den waaronder vrouwen met en zonder kinderen hun arbeidsduur willen uitbreiden, 
verschillen overigens wel wat. Vergroting van de eigen zeggenschap over wanneer zij 
werken en wanneer zij verlof kunnen nemen wordt door vrouwen met jonge kinderen 
het meest genoemd. Wanneer de totale groep vrouwen wordt bezien, zijn financiële 
noodzaak en inkomensverbetering het meest genoemd, gevolgd door betere moge-
lijkheden de werktijden af te stemmen op het privé-leven (Cloïn en Boelens 2004).
 Onder mannen is met 19% het aandeel deeltijdwerkers veel kleiner, maar zoals 
uit  de tabel valt af te leiden is ook bij hen het aandeel dat onder bepaalde voorwaar-
den meer wil werken groot (85%). Slechts 15% van de in deeltijd werkende mannen 
zegt dat onder geen enkele voorwaarde te willen. Het streven van het kabinet om de 
arbeidsduur uit te breiden lijkt dus zeer wel realiseerbaar, mits de condities daarvoor 
worden verbeterd.

?
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We wisten tot nu toe eigenlijk niets over de voorwaarden waaronder mannen 
eventueel hun arbeidsduur zouden willen uitbreiden. Deze vragen zijn meestal al-
leen aan vrouwen gesteld, omdat vooral onder hen veel deeltijders zijn. Het in 2005 
onder 150.000 Nederlanders gehouden 21 minuten onderzoek van McKinsey1 biedt wel 
informatie over mannelijke deeltijdwerkers. De deelnemers aan dit onderzoek die 
aangaven dat zij in deeltijd werken, kregen de volgende vraag voorgelegd: ‘Stel dat 
u betaald krijgt voor structureel meer uren werk per week (geen overwerk). Onder 
welke voorwaarde zou u meer uren gaan werken?’ De tabel laat zien dat ‘zelf de 
werktijden kunnen bepalen’ ook door mannen het meest wordt genoemd. Manne-
lijke deeltijders verschillen wat dit betreft niet van vrouwelijke deeltijders. Ook het 
thuis-kunnen-werken komt bij beide seksen op de tweede plaats. 
 De tabel leert verder dat kinderopvang relatief weinig wordt genoemd. Nu heeft 
dat er natuurlijk mee te maken dat niet alle deeltijders kinderen hebben. Een af-
zonderlijke analyse voor mensen met jonge kinderen (jonger dan 6 jaar) laat hogere 
percentages zien voor het belang van kinderopvang: 17% wil meer werken als de 
kinderopvang goedkoper is en 8% als de beschikbaarheid en flexibiliteit van kinder-
opvang beter is. Maar ook bij de ouders met jonge kinderen komen het zelf-kunnen-
bepalen van de werktijden en het thuis-kunnen-werken op de eerste en tweede plaats.
 Een opvallende uitkomst is overigens dat er een substantiële groep deeltijders is 
(14% van de mannen en 8% van de vrouwen) die aangeeft dat ze zonder extra voor-
waarden meer zouden gaan werken – mits dit betaald wordt. Voor het kabinet is dit 
een uiterst interessante categorie en de vraag komt op waarom deze mensen nu hun 
arbeidsduur niet uitbreiden. Er is immers een wettelijk recht op uitbreiding van de 
arbeidsduur. De werkgever kan dat onder bepaalde omstandigheden weigeren, maar 
uit de evaluatie van deze wet bleek dat dat vooralsnog niet vaak is voorgekomen (Van 
Beek et al. 2002). Helaas is aan de respondenten die zonder meer hun uren zouden 
willen uitbreiden echter niet gevraagd waarom zij dat nog niet hebben gedaan. 
 De meeste winst is echter te boeken door werknemers meer mogelijkheden te 
geven zelf hun werktijden te bepalen en (deels) thuis te kunnen laten werken. De 
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vraag of mannen en vrouwen eigenlijk wel meer willen werken, kan dus bevestigend 
worden beantwoord. Nu is het aan de overheid en de sociale partners om dit voor 
werkenden aantrekkelijker te maken.

Tabel 1 Voorwaarden waaronder deeltijders meer uren willen werken (in procenten)

  mannen vrouwen totaal

 zelf de werktijden kunnen bepalen 41 39 40
 thuis kunnen werken 22 23 22
 zonder voorwaarden 14 8 9
 kinderopvang goedkoper is 3 9 7
 kinderopvang flexibeler en beter beschikbaar is 2 4 4
 minder reistijd hebben 5 3 4
 onder geen enkele voorwaarde 15 14 14   
 totaal 100 100 100

Bron: McKinsey, 21 minuten onderzoek.
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Is het anderhalfverdienerstype ook bij allochtone paren favoriet
	 	 			 	 													Saskia Keuzenkamp en Ans Merens

Nederlandse vrouwen zijn kampioen deeltijdwerk. Dat heeft tot gevolg dat tegen-
woordig het anderhalfverdienersmodel het meest voorkomende verdienerstype is 
onder paren. Bij vier op de tien paren heeft de man een voltijdbaan en de vrouw een 
deeltijdbaan. Het lijkt op het eerste gezicht niet erg waarschijnlijk dat we dit patroon 
ook zullen terugvinden bij de etnische minderheden. Zo zijn er immers veel Turken 
en Marokkanen die niet werken, omdat zij werkloos of arbeidsongeschikt zijn, of 
omdat zij met werken zijn gestopt vanwege zorgtaken. Bij hen zal dus vaker sprake 
zijn van een traditionele rolverdeling tussen man en vrouw en van paren waar geen 
van beiden betaald werk verricht. Maar of onder de Turkse en Marokkaanse paren 
waar beide partners werken inmiddels ook het anderhalfverdienerstype voorkomt, 
laat staan favoriet is, weten we eigenlijk niet. En hoe is de situatie bij Surinamers en 
Antillianen?
 In de binnenkort te publiceren Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden 
wordt uitgebreid ingegaan op tal van aspecten van de leefsituatie van allochtone 
vrouwen. Bij wijze van voorpublicatie brengen we hier het thema van de anderhalf-
verdiener alvast voor het voetlicht. 
 Tabel 1 laat zoals verwacht inderdaad een groot aandeel eenverdieners en geen-
verdieners zien bij Turken en Marokkanen. Maar interessant is dat ook wanneer van 
Turkse en Marokkaanse paren beide partners werken, het anderhalfverdienerstype 
het meest voorkomt. Tweederde van de tweeverdieners behoort tot dit type. De ar-
beidsdeling onder Surinaamse en Antilliaanse paren lijkt nog veel sterker op die van 
de autochtonen. Vier op de tien Surinaamse en Antilliaanse paren behoort tot het 
anderhalfverdienerstype. En ook wat de ‘eenverdieners’ en ‘geenverdieners’ betreft, 
lijken zij zeer op de autochtonen.

?
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Tabel 1 Verdienerstypen bij parena van verschillende etnische herkomst (%)

  Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen
 eenverdieners
 - alleen de man werkt  36 32 19 21 21

 (ongeacht het aantal uren)
-  alleen de vrouw werkt  7 8 8 8 7
 (ongeacht het aantal uren)      

 tweeverdieners
 -  anderhalfverdieners  20 18 36 38 44
  (de man werkt ten minste 33 uur 
  en de vrouw 1-32 uur)
 -  atypische anderhalfverdieners  1 1 3 2 2
  (vrouw werkt ten minste 33 uur 
  en de man 1-32)
 -  half-om-halfverdieners  2 3 7 6 8
  (beide partners werken hooguit 
  32 uur per week)
 -  dubbelverdieners  8 5 21 16 14
  (beide partners werken ten minste 
  33 uur per week) 

 geenverdieners 27 33 7 9 3

a  Paren met een gepensioneerde/vutter/aow-er zijn buiten beschouwing gelaten.

Bron: SCP (LAS ’04); deze gegevens hebben betrekking op de inwoners van de 50 grootste gemeenten in 
Nederland. De grote meerderheid (75% à 79%) van de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen 
woont daar.  Van de autochtonen woont circa 35% in een van deze gemeenten. De percentages die hier voor 
autochtonen zijn gepresenteerd, wijken daarom wat af van die uit landelijk onderzoek.

De gerealiseerde taakverdeling hoeft natuurlijk niet overeen te komen met wat paren 
in dit opzicht zouden wensen. Daarom is aan de leden van een paar ook gevraagd 
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hoeveel uren zij zelf zouden willen werken en hoeveel uren zij zouden willen dat hun 
partner werkt. De tabellen 2 en 3 bieden de uitkomsten voor respectievelijk vrouwen 
en mannen. 

Tabel 2 Door de vrouw gewenst verdienerstypen bij parena van verschillende etnische herkomst (%)

  Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen
 eenverdieners
 - alleen de man werkt  23 16 9 5 6

 (ongeacht het aantal uren)
-  alleen de vrouw werkt  6 6 5 3 3
 (ongeacht het aantal uren)      

 tweeverdieners
 -  anderhalfverdieners  38 39 39 44 48
  (de man werkt ten minste 33 uur 
  en de vrouw 1-32 uur)
 -  atypische anderhalfverdieners  2 2 4 4 3
  (vrouw werkt ten minste 33 uur 
  en de man 1-32)
 -  half-om-halfverdieners  8 11 21 24 25
  (beide partners werken hooguit 
  32 uur per week)
 -  dubbelverdieners  12 9 20 18 11
  (beide partners werken ten minste 
  33 uur per week) 

 geenverdieners 12 16 3 4 4

a  Paren met een gepensioneerde/vutter/aow-er zijn buiten beschouwing gelaten.

Bron: LAS ‘04/’05
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Tabel 3 Door de man gewenst verdienerstypen bij parena van verschillende etnische herkomst (%)

  Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen
 eenverdieners
 - alleen de man werkt  28 35 12 13 15

 (ongeacht het aantal uren)
-  alleen de vrouw werkt  2 4 2 1 2
 (ongeacht het aantal uren)      

 tweeverdieners
 -  anderhalfverdieners  38 30 39 42 42  
  (de man werkt ten minste 33 uur 
  en de vrouw 1-32 uur)
 -  atypische anderhalfverdieners  0 2 4 3 2
  (vrouw werkt ten minste 33 uur 
  en de man 1-32)
 -  half-om-halfverdieners  8 7 22 16 29
  (beide partners werken hooguit 
  32 uur per week)
 -  dubbelverdieners  16 9 17 24 9
  (beide partners werken ten minste 
  33 uur per week) 

 geenverdieners 9 13 4 1 1

a  Paren met een gepensioneerde/vutter/aow-er zijn buiten beschouwing gelaten.

Bron: SCP (LAS ’04)

Op één uitzondering na (Marokkaanse mannen) is in alle groepen het anderhalf-
verdienerstype het meest gewild. Autochtone en Antilliaanse vrouwen hebben het 
vaakst de voorkeur voor deze taakverdeling (resp. 48% en 44%) en Marokkaanse 
mannen dus het minst (30%). Bij hen heeft het grootste aandeel een voorkeur voor 
het traditionele kostwinnersmodel (35%). Het grote verschil tussen Marokkaanse 
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mannen en Marokkaanse vrouwen is wat dit betreft overigens opmerkelijk. Slechts 
16% van de Marokkaanse vrouwen kiest bij voorkeur voor een traditionele rolverde-
ling. Bij Turken is er trouwens ook een grote groep mannen en vrouwen met een 
voorkeur daarvoor, maar er zijn er meer die de voorkeur geven aan het anderhalf-
verdienersmodel.De vraag uit de titel van dit artikel kan dus bevestigend worden 
beantwoord. Allochtone paren waar beide partners werken – maar die bij Turken 
en Marokkanen wel veel minder voorkomen dan bij de andere groepen – hebben in 
meerderheid dezelfde taakverdeling als autochtone paren: de man werkt voltijds en 
de vrouw in deeltijd. En ook als we vragen naar wat men het liefst zou willen, komt 
het anderhalfverdienerstype ook bij allochtonen als favoriet uit de bus. Alleen de 
Marokkaanse mannen vormen een uitzondering. De toename van de arbeidsdeel-
name onder allochtonen lijkt daarmee vergezeld te gaan met een aanpassing aan het 
in Nederland dominante patroon van het anderhalfverdienerstype.
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Schooluitval: half ei of lege dop
	 	 									Lex Herweijer

Lang niet alle jongeren die beginnen aan een opleiding in het beroeps- of het hoger 
onderwijs ronden die ook af. Van elke honderd starters in het hbo halen er dertig 
de eindstreep niet. In het wetenschappelijk onderwijs is dat niet veel anders, zij het 
dat een deel van de uitvallers overstapt naar het hbo en daar wel een diploma haalt 
(cbs 2004). Over de uitval uit het mbo zijn minder betrouwbare cijfers beschikbaar, 
maar het is wel duidelijk dat ook daar lang niet iedereen een diploma haalt. Vooral 
de uitval op de lagere niveaus – de assistentenopleiding en de basisberoepsopleiding 

– is hoog (Den Boer en Geerligs 2004).
 Gezien de doelstellingen die het kabinet in het verlengde van de Lissabon-afspra-
ken heeft geformuleerd, is het zaak de uitval terug te dringen. In 2010 zou het voor-
tijdig schoolverlaten moeten zijn gehalveerd, en moet het aantal jongvolwassenen 
met tenminste een havo/vwo/mbo diploma zijn toegenomen tot 85%. Ook streeft het 
kabinet naar een groei van het percentage hogeropgeleiden tot een niveau van 50%. 
Om deze doelstellingen te halen, is het niet alleen nodig dat meer jongeren doorstro-
men naar een vervolgopleiding in het beroeps- of het hoger onderwijs, ook de uitval 
uit de opleidingen moet omlaag. Om de gedachten te bepalen: de instroom van de 
Nederlandse jongeren in het hoger onderwijs bedraagt inmiddels zo’n 50% (oecd 
2005). Als de uitval uit het hoger onderwijs zou kunnen worden teruggebracht van 
omstreeks 30% nu tot bijvoorbeeld 15%, zou het percentage hoger opgeleide jongvol-
wassenen met zo’n zeven procentpunten kunnen toenemen.1

 Ook vanuit het oogpunt van efficiency geldt uitval als verspilling. De tijd, de 
moeite en middelen die de overheid, de onderwijsinstelling en de student zelf heb-
ben geïnvesteerd, leiden niet tot een diploma en zijn dus tevergeefs. Het is overigens 
de vraag of dat helemaal waar is. Ook van een afgebroken opleiding kan een student 
wat hebben opgestoken, maar belangrijker is natuurlijk de vraag of een afgebroken 

?
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opleiding ook op de arbeidsmarkt een zekere waarde heeft. Staat de uitvaller echt 
met lege handen of voegt een afgebroken opleiding op de arbeidsmarkt toch iets toe? 

 
Figuur 1  Functieniveaua en beloningb naar niveau van de voltooide opleiding, en bijdrage van een   
           afgebroken vervolgopleiding

 

a  indeling in 5 niveaus (1 =elementaire functies  5 = wetenschappelijke functies)

b  logaritme van het brutoloon. Het loon van parttimers is omgerekend naar een volledige betrekking

Bron: SCP (AVO ’03)

Om deze vraag te beantwoorden hebben we een vergelijking gemaakt van het functie-
niveau en de beloning van werknemers. We houden daarbij niet alleen rekening met 
de opleidingen die werknemers hebben voltooid, maar ook met afgebroken vervolgoplei-
dingen. Bij werknemers met een lbo- of een mavo-diploma gaat het om een afgebro-
ken vervolgopleiding in het mbo. Voor werknemers met een voltooide havo/vwo of 
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mbo-opleiding hebben we gekeken naar het effect van een afgebroken opleiding in 
het hbo of wetenschappelijk onderwijs. Helaas konden we geen rekening houden met 
het aantal jaren dat de uitvaller in de vervolgopleiding heeft doorgebracht. Informa-
tie daarover ontbreekt. Wel is rekening gehouden met het aantal jaren werkervaring 
en het geslacht van de werknemer .2 De gegevens zijn afkomstig uit het Aanvullend 
Voorzieningengebruik Onderzoek (avo) 2003  van het scp. In dat onderzoek is het 
mogelijk onderscheid te maken tussen voltooide en niet-voltooide opleidingen. 
 De figuur geeft de invloed van het opleidingsniveau weer in relatie tot het niveau 
van de functie en de beloning van werknemers. Het bovenste stukje van de staven in 
de figuur indiceert de toegevoegde waarde van een afgebroken vervolgopleiding. Een 
afgebroken vervolgopleiding blijkt zowel in termen van het functieniveau als van de 
beloning enige toegevoegde waarde te hebben. Kennelijk biedt een afgebroken oplei-
ding soms toch bepaalde aanknopingspunten voor werkgevers. Een bekend voor-
beeld is de zogenoemde ‘groenpluk’, waarbij de werkgever zelf de hand heeft in de 
uitval door niet-afgestudeerde studenten meteen in dienst te nemen, naar aanleiding 
van een goed verlopen stage. Het risico is dan groot dat de student de opleiding niet 
meer afmaakt. 
 Dat is uiteindelijk toch niet in zijn belang, want uit de figuur blijkt duidelijk dat 
de geschatte meerwaarde van een afgebroken vervolgopleiding maar klein is in 
vergelijking met die van een wel voltooide vervolgopleiding, zeker als we kijken naar 
de beloning.3 De omschrijving ‘lege dop’ doet dus weliswaar geen recht aan het (be-
scheiden) nut van een afgebroken vervolgopleiding, maar om te spreken van een ‘half 
ei’ is ook duidelijk te veel eer. Doorzetten en de opleiding afmaken blijft al met al het 
beste advies aan twijfelende en in verleiding gebrachte studenten. 
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Noten
1   Bij een uitval uit het hoger onderwijs van 30% leidt een instroom van 50% tot een percentage hoger 
opgeleiden van 35%. Bij een uitval van 15% komt het percentage hoger opgeleiden op 42,5%.
2   Het functieniveau en de beloning zijn geschat als functie het aantal jaren werkervaring, het geslacht, 
het  voltooide opleidingsniveau en een eventuele afgebroken vervolgopleiding. Voor de werkervaring is 
tevens een kwadratische term opgenomen om rekening te houden met het gegeven dat het functieniveau 
en de beloning tijdens de loopbaan steeds minder, en uiteindelijk niet meer toenemen. Bij de schatting 
van de beloning is de logaritme van het loon gehanteerd. 
3   In een geval – de meerwaarde van een afgebroken mbo-opleiding voor de beloning -  is de coëff iciënt 
maar nauwelijks signif icant (p=0,057)
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Hoe lang is het wachten op witte buren
	 	 	 							Jeanet Kullberg
     

‘Als allochtonen op een kluitje gaan wonen en niet willen integreren, dan moeten er 
maatregelen worden genomen,’ zo hoorde ik laatst een landelijk politicus voor de 
televisie zeggen. Aan welke maatregelen we dan zoal moeten denken, bleef verder 
in het vage, de politicus had ferm gesproken over integratie en daar ging het maar 
om, want de bevolking is het met hem eens. De stelling: ‘De gemeente moet ervoor 
zorgen dat buitenlanders niet allemaal bij elkaar gaan wonen, maar verspreid over 
de hele stad’ werd in 2001 door maar liefst 84% van de Nederlanders onderschreven 
(Esveldt et al., 2001). Een deel van hen heeft met dubbele tong gesproken, want al 
jaren lang geeft bijna de helft van de Nederlanders volmondig toe liever geen alloch-
tone buren te hebben.1  Allochtonen moeten gespreid worden over de stad, maar toch 
vooral niet te dichtbij komen. 

In de vier grootste gemeenten wonen de meeste mensen in gemengde wijken, met 
10 tot 50% niet-westerse allochtonen. Wijken met minder dan 5% allochtonen zijn 
er in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nauwelijks; er zijn daar wel wijken waar 
minstens de helft van de bewoners allochtoon is. Op die ‘zwarte wijken’ spitst de 
ongerustheid zich toe. Wonen in ‘zwarte wijken’ komt in de andere grotere gemeen-
ten nauwelijks voor, maar op de schaal van een buurt of wooncomplex bestaan wel 
sterkere allochtone concentraties. 
 Zwarte wijken hebben, vergeleken met de wittere, meer ‘betaalbare’ huurwonin-
gen2  en weinig koopwoningen (tabel). De inkomens zijn er lager; ruim de helft van 
de huishoudens komt, gelet op het inkomen, voor huursubsidie in aanmerking. Er 
wonen meer alleenstaanden en eenoudergezinnen, meer jongeren en minder oude-
ren. Verreweg de meeste woningen zijn flats en ze zijn kleiner dan de woningen in 
wittere wijken. De ruimtelijke scheiding laat zich voor een groot deel verklaren uit 
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inkomensverschillen tussen autochtonen en allochtonen en de samenstelling van de 
woningvoorraad (Van der Laan-Bouma-Doff, 2005). 
 Ontsnappen aan die ruimtelijke tweedeling gaat het snelst door een woning te 
kopen. Vier van de tien allochtonen die in ‘witte’3  stadswijken wonen, hebben hun 
woning gekocht, meestal een rijtjeshuis met een gemiddelde verkoopwaarde van 
(ruim) boven de twee ton euro. Het gaat om kopers met een goed inkomen die be-
wust hebben gekozen voor de buurt. Dat is uiteraard weggelegd voor geïntegreerde 
allochtonen met hogere inkomens. 
 In het kader van de stedelijke vernieuwing zijn in zwarte wijken de laatste jaren 
op enige schaal nieuwe koopwoningen opgeleverd. Die werden voor bijna 70% door 
allochtonen gekocht. Zij investeerden in een goede, betaalbare koopwoning in een 
‘zwarte’ en mede daardoor goedkopere wijk. Ze zullen met die aankoop, als de wij-
ken op termijn dankzij de vernieuwing in de lift komen, goede zaken doen, maar ze 
aanvaarden het risico dat de wijk ondanks de inspanningen achteruitgaat.

Velen zijn vooralsnog aangewezen op betaalbare huurwoningen en dan is de keus in 
de zwarte wijken, waar veel meer van dergelijke woningen staan, groter. Gerekend 
naar het potentieel aan betaalbare huurwoningen en ook aan recent vrijgekomen 
woningen in witte wijken, is toch maar een klein deel daarvan aan allochtone huis-
houdens toegevallen (tabel). Hoe komt dat? 
 De verdenking zou kunnen rusten op discriminerende praktijken van de be-
langrijkste verhuurders, de woningcorporaties. Dergelijke praktijken hebben in 
het verleden zeker bestaan. Menig verhuurder was in de jaren tachtig en daarvoor 
huiverig om allochtone woningzoekenden een woning toe te wijzen vanwege de 
weerstanden die dat opriep bij veel huurders. Allochtone woningzoekenden werden 
dan steeds een aantal plaatsen omlaag gezet op de wachtlijst, om de omwonenden 
van de vacante woning niet te hoeven verontrusten met een vreemde buur. Dit leidde 
tot onredelijk lange wachttijden voor allochtonen – vrijwel overal was er weerstand 
tegen hun komst – en uiteindelijk tot rechtszaken tegen corporaties.
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Tabel  Kenmerken van woningen en bewoners, naar kleur van de bevolking van woonwijken in de 
     G30, 2002

 wijken naar % niet-westerse      meer dan gemiddelde
 allochtonen 0 tot 5% 5 tot 10% 10 tot 25% 25 tot 50%     50%  alle wijken
 
 % flat- of etagewoningen 27 41 53 78 87 53
 % ‘betaalbare’ huurwoningen* 31 40 57 72 77 53
 % huishoudens behorend tot 
          de  ‘aandachtsgroep’**  30 31 39 45 51 37
 allochtonen in betaalbare 
         huurwoningen als % van de 57 60 76 83 82 77 
     allochtone  wijkbewoners
 deel van de betaalbare huur- 
     woningvoorraad dat door 
     allochtonen gehuurd wordt 4 9 17 33 57 22 
     (als % van alle betaalbare 
     huurwoningen in de wijk)
 idem voor de huurwoningen 
     die tussen 2000 en 2002  ca. 4 11 20 35 59 23 
     betrokken werden
 gemiddelde ‘woonduur’  van 
     verhuisde doorstromers,  8,8 8,5 8,0 7,0 5,1 7,8
     in jaren

*  Tot de huursubsidiegrens 

** Inkomen onder de maximale huursubsidiegrens; in principe aangewezen op betaalbare huurwoningen.

Bron: VROM, Woningbehoeftenonderzoek 2002

In de loop van de jaren negentig werd met deze praktijken afgerekend, dankzij een 
ander verdelingsmodel, dat onder de titel ‘marktgerichte woonruimteverdeling’ heel 
snel terrein won en inmiddels vrijwel overal wordt toegepast. De verhuurders bieden 
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hun vrijkomende woningen aan via krant en internet en belangstellenden mogen 
daarop reageren, als hun inkomen passend is. De toedeling gebeurt op transparante 
wijze: op volgorde van de wachttijd vanaf het moment dat men zich als woningzoe-
kende meldde of liet inschrijven, of een benadering daarvan: de ‘woonduur’ op het 
oude adres. Voor woningzoekenden die geen zelfstandige woning achterlaten (‘star-
ters’) geldt vaak de leeftijd als rangordecriterium. 
 Met deze wijze van verdelen werd discriminatie van woningzoekenden op grond 
van hun culturele achtergrond uiterst moeilijk, niet alleen in theorie, maar ook in de 
praktijk, zo bleek uit evaluaties (Kullberg 2002). 
 Toch vinden allochtonen moeizaam toegang tot huurwoningen in witte wijken. 
Velen wonen krap, zowel naar eigen idee als in vergelijking met autochtonen en dat is 
vaak aanleiding om op zo kort mogelijke termijn een ruimer huis te zoeken. Daarbij 
heeft een geschikte woning tegen een aanvaardbare prijs de prioriteit; de wijk komt, 
noodgedwongen, op de tweede plaats. Binnen de betaalbare huurwoningvoorraad 
treedt vervolgens de ‘markt van geduld’ in werking. Zoals de tabel laat zien, was de 
woonduur (op het oude adres) waarover de verhuisden naar een betaalbaar huurhuis 
in de periode 2000-2002 beschikten, in de witte wijken langer dan in zwarte wijken. 
Wie in een witte buurt wil wonen, moet daarvoor wachttijd sparen en dat is het best 
te doen voor wie al over een zeer acceptabel huis beschikt. Voor veel allochtone door-
stromers die naar betere woonomstandigheden streven, is dit een diepte-investering, 
in termen van geduld. Hun woonduur bedroeg op het moment van verhuizen gemid-
deld nog geen vier jaar tegenover ruim negen jaar onder autochtonen. Daar waar 
autochtone en allochtone huurders de concurrentie aangaan om sociale huurwonin-
gen, delven de laatsten snel het onderspit. Die concurrentie is in de witte buurten het 
grootst, want daar zoeken de autochtonen die liever geen allochtone buren hebben. 
Allochtonen die in een witte wijk zijn gaan huren, hebben dit in het algemeen niet ge-
daan door wachttijd op te sparen; hun wachttijd is – ook daar – beduidend korter dan 
die van autochtone huurders. Zij hebben in de witte wijken vaker flats betrokken en 
ook kleinere huurwoningen. Kennelijk zijn ze in een minder aantrekkelijk deel van de 
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wijk terechtgekomen of is er in een aantal gevallen sprake geweest van toewijzing op 
grond van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld urgentie. Allochtone huurders in 
witte wijken geven vaker dan autochtonen aan dat ze daar zijn gaan wonen omdat ze 
er het snelst terecht konden en niet uit bewuste keuze voor de buurt. Wie als woning-
zoekende huurder per se witte buren wil, moet daarvoor ruim drie jaar extra wachten, 
want de markt werkt zoals een Turkse tandarts in Wassenaar tegen zijn buurman zei: 
‘Mijn huis is meer waard dan het jouwe, want naast jou woont een Turk.’
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Wat is welzijn tegenwoordig nog
	 	 		Crétien van Campen

Wanneer je de weekbladen leest, van Libelle tot Vrij Nederland, springt steeds vaker het 
ideaal van wellness in het oog, niet in het minst door beelden van aantrekkelijke, fitte 
en uitgeruste dames en heren in sauna’s, trendy restaurants of tegen een zonsonder-
gang in een exotisch land. Er is ook al een Wellness Magazine, dat geheel is gewijd aan 
de nieuwe leefwijze.

Wellness wordt gepresenteerd als iets nieuws. Je gaat niet meer gewoon naar de sau-
na, maar naar een wellness-center waar niet alleen het lichaam maar ook de geest 
wordt verzorgd. Wellness-reizen is niet meer synoniem met bakken aan het strand, 
maar in een natuurlijke omgeving je persoonlijke balans terugvinden (liefst op een 
onbekend tropisch eiland en zeker niet aan de Spaanse kust). Met wellness-voeding 
stelt de consument onder het mom ‘weet wat je eet’ of ‘je bent wat je eet’ verantwoor-
der zijn voeding samen, waarbij niet het stillen van de honger of lekker eten, maar 
het lichamelijk en geestelijk in-balans-blijven het doel is. En wellness staat natuurlijk 
ook voor sporten en lichaamsverzorging. In economisch perspectief is wellness dan 
ook een groeimarkt waar grote levensmiddelenbedrijven als Unilever en Wessanen 
verlekkerd naar kijken. Een jaarverslag van laatstgenoemde verscheen dan ook onder 
de titel Passie voor wellness. 

Wellness lijkt op fitness maar bestrijkt een breder terrein van gezond leven en gees-
telijk in balans zijn. Letterlijk betekent het welzijn. Maar dat is niet het soort welzijn 
dat centraal staat in het scp-onderzoek sinds de jaren zeventig. scp-ers denken bij 
welzijn eerder aan sociaal welzijn: deelnemen aan de samenleving, vrijwilligerswerk 
doen, sociale netwerken ontwikkelen en dergelijke. Verder terug in de tijd, in de eer-
ste jaren na de Tweede Wereldoorlog, dacht men niet zozeer aan welzijn maar veeleer
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 aan welvaart. Het voldoen aan de materiële ba-
sisbehoeften zoals kleding, voedsel en behuizing 
vonden Nederlanders toen het belangrijkst. In de 
loop van de jaren vijftig, nadat Nederland groten-
deels wederopgebouwd was, begonnen Neder-
landers zich druk te maken over andere zaken 
die meer met welzijn te maken hadden, zoals de 
technologische vervuiling van de leefomgeving 
(kernenergie), scholing en persoonlijke ontwik-
keling. Het begrip welzijn deed zijn intrede in de 
troonrede van 1959: ‘Waakzaamheid is geboden, 
opdat de toeneming van de materiële welvaart 
de in de hedendaagse maatschappij dreigende 
verzakelijking niet versterke. Veeleer behoort zij 
dienstbaar te zijn aan de geestelijke verheffing 
van ons volk’ (Becker & Nauta 1983: 40).

Begin jaren zeventig, toen het Sociaal en Cultureel Planbureau werd opgericht, 
bereikt het welzijnsdenken een hoogtepunt. In het overheidsbeleid worden uitgaven 
verantwoord met zinsneden als: ‘niet alleen ter wille van de toekomst van ons volk 
als geheel, maar ook ter wille van het geluk van een ieder.’ (Becker & Nauta 1983: 41) 
In die tijd is er echter alweer een nieuwe ontwikkeling ingezet. Nederlanders worden 
individualistischer en gaan meer belang hechten aan eigen lijf en leden. Dat wordt 
goed geïllustreerd in figuur 1 die laat zien wat Nederlanders tussen 1966 en 2000 het 
belangrijkste in hun leven vonden. De eigen gezondheid is sinds de jaren zestig aan 
een gestage opmars bezig die bij om en nabij de zestig procent een plafond lijkt te 
hebben bereikt. Ook in een eenmalig peiling met de vraag: ‘Wat is welzijn volgens 
U?’ eindigde ‘mijn gezondheid’ op de eerste plaats (Van Campen 2006).
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Figuur  Wat vindt u het allerbelangrijkste in uw leven?

Noot: De percentages van de items ‘Een leuk gezin’ en ‘Een goed huwelijksleven’ zijn samengenomen.
Bron: SCP (Culturele Veranderingen 1966-2000).

Maar wat bedoelen Nederlanders daarmee? Waarom is gezondheid van zo’n grote 
waarde? Wat is het verband met welzijn? Waar denken ze bij gezondheid aan? Gaan 
ze liever niet naar de huisarts of het ziekenhuis? Hebben ze een hekel aan ziek zijn? 
Dat zijn nou niet bepaald waarden die je boven gezin, familie of sociale zekerheid 
stelt. Er moet een diepere betekenis zijn. 
 In de jaren tachtig en negentig hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit 
Groningen de ‘waarde’ van een goede gezondheid bestudeerd in een landelijke 
studie (Van der Zweep & Knol 1996). Ze vergeleken de hoogte van de waarde die res-
pondenten aan gezondheid toeschrijven met de betekenis die dezelfde personen aan 
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gezondheid toekennen. Daar kwam uit dat mensen die veel belang aan gezondheid 
hechten deze vaker opvatten als het hebben van een gezonde leefstijl en psychisch in 
balans zijn. Personen die minder belang aan gezondheid hechten, denken vaker aan 
medische betekenissen van gezondheid zoals het bezoeken van een dokter.

Nederlanders zijn de eigen gezondheid in de laatste decennia dus gaan opvatten als 
hun welzijn en denken daarbij met name aan een gezonde leefstijl en psychische 
balans. Kortom, wellness zoals we die nu in brochures en reclames terugvinden. De 
marketeers hebben het feilloos aangevoeld: Nederlanders willen wellness. Dat is 
geen trend van de laatste jaren maar een behoefte die al enkele decennia onder de 
bevolking leeft.
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Zit het rijk gemeenten in de weg
	 	 	 Rob Gilsing

‘Decentrale overheden leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maat-
schappelijke problemen. Een voorwaarde daarbij is dat ze de ruimte krijgen voor het 
leveren van lokaal maatwerk, voor plaatselijke oplossingen van plaatselijke proble-
men. De afgelopen jaren is het steeds onduidelijker geworden welke overheidslaag 
wat doet en wie waarop aanspreekbaar is. Dat geldt zeker voor de grote diversiteit 
aan specifieke uitkeringen en de daarin vastgelegde verantwoordelijkheidsverdelin-
gen tussen Rijk en mede-overheden. [...] Het kabinet kiest daarmee voor het vergro-
ten van de beleidsvrijheid en het verminderen van regel- en verantwoordingsdruk 
bij decentrale overheden door de bestuurlijke en daaruit voortvloeiende financiële 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk, provincies en gemeenten te verhelderen 
en te vereenvoudigen.’ (tk 2003-2004: 40-41)

Dat het maar niet wil lukken met de hervorming van de verhoudingen tussen rijk, 
provincies en gemeenten in Nederland wordt geïllustreerd met dit citaat uit het 
programma ‘Andere overheid’ van het tweede kabinet-Balkenende. Al twee decennia 
erkennen opeenvolgende kabinetten dat decentrale overheden meer ruimte moeten 
krijgen. Tekenend is het bijna rituele streven naar de terugdringing van het aantal 
specifieke uitkeringen. De commissie-Brinkman liet in 2004 echter zien dat daar 
nog steeds volop in gesaneerd kan worden. Treffend is deze uitspraak: ‘Het rijk heeft 
meer macht over de uitgaven van een gemeente dan de inwoners van die gemeente, 
en kan vaak meer verantwoording eisen’ (Verhagen 2005). Wat is toch de reden dat 
diezelfde analyse steeds maar weer gemaakt wordt? Waarom wil het met de daad-
werkelijke hervorming van de interbestuurlijke verhoudingen maar niet lukken?
De theorie is zo eenvoudig. Gemeenten vormen de bestuurslaag die het dichtst bij 
de burger staat. Zij zijn het best in staat tot effectief en efficiënt beleid, ook omdat 
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ze makkelijker burgers en hun organisaties bij het beleid kunnen betrekken. Het 
spreekt daarom vanzelf dat overheidsbeleid zoveel mogelijk door gemeenten wordt 
ontwikkeld en uitgevoerd. Afwijkingen van dit algemene uitgangspunt zijn slechts 
te rechtvaardigen met verwijzing naar de mogelijkheid van het optreden van externe 
beleidseffecten of van rechtsongelijkheid tussen burgers. Dit is ook het uitgangspunt 
van het Europese Handvest voor Lokaal Zelfbestuur, waaraan Nederland zich heeft 
gebonden.
 Dat de theorie te vaak geen praktijk wordt, heeft naar het zich laat aanzien te 
maken met het geringe vertrouwen van de rijksoverheid in de bestuurskracht van 
gemeenten. Op veel beleidsterreinen waar taken aan gemeenten zijn overgedragen, 
zien we bij de rijksoverheid de reflex om die taken toch weer ‘dicht’ te regelen via een 
specifieke uitkering of nadere regelgeving. De ruimte die met de ene hand gegeven 
wordt, wordt met de andere hand weer teruggenomen. Pleitte de Raad voor het Open-
baar Bestuur voor de ‘kunst van het overlaten’ (rob en rfv 2000), er lijkt bij het Rijk 
eerder sprake van een ‘angst voor het loslaten’. 
 De bestuurlijke vormgeving van het jeugdbeleid is een sprekend voorbeeld van de 
bestuurlijke praktijk. Op papier is de voorgestane verdeling van bestuurlijke verant-
woordelijkheden helder. Het rijk stelt de kaders en geeft op hoofdlijnen de richting 
van het beleid aan. De provincies zijn verantwoordelijk voor de (curatieve) jeugdzorg, 
gemeenten voor het meer preventieve jeugdbeleid. Op gemeenten rust de verant-
woordelijkheid van de integrale beleidsvoering: het bij-elkaar-brengen van partijen 
wanneer de aard van het aan te pakken vraagstuk daarom vraagt. Die taak is voor 
gemeenten zwaar omdat zij bij veel van die partijen slechts beperkte sturingsmoge-
lijkheden hebben. Daardoor is sturing op basis van overtuiging een belangrijk ge-
meentelijk instrument. Mede daardoor is de gemeente juist in deze context gebaat bij 
optimale beleidsvrijheid. Onderzoek naar het rijksbeleid toont evenwel aan dat het 
rijk weliswaar op hoofdlijnen richting geeft aan het gemeentelijke jeugdbeleid, maar 
dat tegelijkertijd de gemeentelijke beleidsruimte, en daarmee de bestuurskracht, in 
sterke mate negatief beïnvloed wordt. De grote hoeveelheid verkokerd rijksbeleid, 
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veelal in de vorm van specifieke uitkeringen, perkt die gemeentelijke beleidsruimte 
sterk in.
 Het scp heeft herhaaldelijk aangetoond dat waar gemeenten verantwoordelijk 
worden gemaakt voor bepaalde taken, zij er moeilijk in slagen een samenhangende, 
op de lokale situatie afgestemde te realiseren.1 Het voorbeeld van het jeugdbeleid laat 
evenwel duidelijk zien dat die tegenvallende prestaties van gemeenten ten minste 
deels verklaard kunnen worden uit de sterke bemoeizucht van het rijk.
 Zou het rijk dan helemaal niets te zeggen moeten hebben over beleidsterreinen 
waarvan we vinden dat ze op het decentrale niveau thuishoren? Het scp (Roes 2002; 
Roes et al. 2002) ziet wel degelijk een rol voor de rijksoverheid weggelegd: die van 
sturen op hoofdlijnen. In deze visie zou de rijksoverheid primair de verantwoorde-
lijkheid hebben voor de totstandkoming van een richtinggevend beleidskader. Dat 
kader bestaat dan in hoofdzaak uit het benoemen van maatschappelijke vraagstuk-
ken waarop het beleid dient te zijn gericht. Daaraan gekoppeld zijn de maatschappe-
lijke effecten die door het beleid bereikt moeten worden. Daarnaast kan een beleids-
kader van decentrale overheden ook vragen dat zij in bepaalde functies voorzien, 
zoals de vijf gemeentelijke functies rond opvoed- en opgroeiondersteuning uit de 
Wet maatschappelijke ondersteuning. 
 De vraag boven dit betoog kan derhalve bevestigend worden beantwoord: ja, het 
rijk staat effectief gemeentelijk beleid in de weg. Natuurlijk, niet altijd en overal, 
maar op een aantal beleidsterreinen vormen de angst voor het loslaten en de daaruit 
voortvloeiende bemoeienis een inbreuk op de bestuurskracht van gemeenten. Uit de 
sturingsvisie die voor het jeugdbeleid in ontwikkeling is, zal moeten blijken in hoe-
verre de rijksoverheid over haar koudwatervrees durft heen te stappen en gemeenten 
de noodzakelijke beleidsruimte laat. 
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Wat doen oudere mannen en vrouwen aan informele zorg
	 	 	 	 		Alice de Boer en Mirjam de Klerk

Bij informele zorg komt al snel het beeld boven van hulpbehoevende ouderen die 
verzorgd worden. Over ouderen als hulpgever is echter veel minder bekend. Hoeveel 
ouderen verlenen er eigenlijk informele zorg (ook wel mantelzorg genoemd)?
 Het huidige kabinet hecht er veel belang aan dat ouderen actief deelnemen aan 
de maatschappij. Het is goed voor Nederland en voor het welzijn van betrokkenen, 
zo veronderstelt hij. De toegenomen gezonde levensverwachting maakt een langer 
sociaal actief bestaan ook mogelijk. In 2003 hebben 65-plussers gemiddeld nog ruim 
twaalf jaar zonder lichamelijke beperkingen voor de boeg (Perenboom 2005). Oude-
ren zouden die gezonde jaren maatschappelijk actief moeten zijn, zo valt te lezen in 
de nieuwste nota ouderenbeleid (dvvo 2005:53): ‘Een langer leven moet ook vertaald 
worden in een langer actief leven, zowel in betaalde arbeid als in vrijwilligerswerk en 
mantelzorg.’
 Toch doen ouderen al veel aan informele hulp en neemt hun zorgbereidheid zelfs 
toe (De Klerk en De Boer 2005). In 2003 verleenden 400.000 ouderen (14% van de 
60-plussers) hulp. Hulp is dan gedefinieerd als hulp aan personen die ziek of ge-
handicapt zijn en die geregeld en niet beroepsmatig wordt gegeven. Het betreft dus 
alleen de hulp aan mensen met gezondheidsproblemen. Het aantal oudere helpers is 
uiteraard veel hoger als je hier ook de hulp aan gezonde mensen (het oppassen op de 
kleinkinderen, het helpen bij klusjes of financiële ondersteuning) bij betrekt.
 Bij de oudere als hulpverlener komt al snel het beeld boven van oudere partners die 
elkaar verzorgen. Dat dit beeld te eenzijdig is, blijkt uit tabel 1: 3% van de 60-plus-
sers helpt een hulpbehoevende huisgenoot (meestal de partner, maar dat kunnen ook 
hulpbehoevende kinderen zijn), maar een nog groter deel helpt anderen. Zo helpt 5% 
uitwonende familieleden (ouders, broers of zussen) en 6% vrienden, buren of anderen. 
Vooral bij de wat jongere ouderen is er een groot verschil tussen vrouwen en mannen: 
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vrouwen geven twee keer zoveel hulp als mannen (vooral aan mensen buiten het 
huishouden). Hier spelen mogelijk traditionele rolpatronen mee, en het feit dat vrou-
wen een meer centrale rol vervullen in het netwerk (zij worden ook wel ‘kinkeepers’ 
genoemd). Misschien hebben mannen ook minder tijd omdat zij vaker betaalde arbeid 
verrichten.
Hoogebejaarden geven minder hulp dan jongere ouderen. Dit is logisch omdat de 
meeste hoogbejaarden geen ouders meer hebben die zij moeten verzorgen en omdat 
zij vaak zelf fysiek minder kunnen. Toch verzorgt nog altijd 4% van de vrouwelijke 
70-plussers een of meer familieleden.

Tabel 1 Aanbod aan en intensiteit van informele zorg door 60-plussers, 2003 (in percentages en 
gemiddeld aantal uren per week van de informele zorgverleners)

   hulp aan  hulp aan  hulp aan  totaal gemiddeld   
   gezinsleden uitwonende vrienden, buren,  aantal uren 
    familieleden anderen  per week
 mannen     
  60-64 jaar 2 6 4 13 7,6
  65-69 jaar 3 6 5 13 8,9
  70 jaar en ouder 4 3 4 11 9,4
  totaal  3 5 4 12 8,7
 vrouwen     
  60-64 jaar 3 10 8 23 7,4
  65-69 jaar 4 6 9 20 7,8
  70 jaar en ouder 1 4 6 12 6,5
  totaal 2 6 7 16 7,1
     
 totaal 
 (mannen en vrouwen) 3 5 6 14  7,8

Bron: SCP (AVO’03)
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 Als mannen eenmaal hulp geven, dan besteden zij er gemiddeld meer uren aan 
dan vrouwen (laatste kolom tabel 1). De inzet van mannelijke 70-plussers is met 
gemiddeld 9,4 uur per week het hoogst. Dit duidt erop dat deze mannen relatief vaak 
personen met ernstige gezondheidsproblemen (zoals een ernstig hulpbehoevende 
partner) verzorgen. 
 Tabel 2 geeft inzicht in de activiteiten waarbij mannen en vrouwen helpen. Bij 
gezinsleden (vooral de partner) bieden mannen vaak begeleiding (zoals het rege-
len van afspraken of vervoer) en hulp bij de administratie. Mannen assisteren ook 
relatief vaak bij persoonlijke verzorging, zoals eten en drinken, in-en-uit-bed-stap-
pen, aan- of uitkleden en naar het toilet gaan. Dit duidt erop dat de vrouwen die 
door hun mannen geholpen worden relatief veel gezondheidsklachten hebben. Deze 
interpretatie strookt met de bevinding dat vrouwen van 65 jaar en ouder vaker dan 
hun mannelijke leeftijdsgenoten ernstige lichamelijke beperkingen ondervinden (De 
Klerk 2002:287).
 
Tabel 2 Typen hulp geboden door 60-plussers, naar geslacht en relatie tot de hulpbehoevende, 2003 
       (in procenten)

  gezinsleden uitwonende familie vrienden, buren, anderen
  mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen
 huishoudelijke hulp 86 86 72 74 46 64
 lichamelijke verzorging 59 40 21 30 15 27
 begeleiding 67 54 41 45 46 38
 administratie 64 46 52 41 23 22

Bron: SCP (AVO’03)

Aan familieleden geven mannen en vrouwen verschillende hulp: mannen vullen 
formulieren in of betalen rekeningen en vrouwen bieden persoonlijke verzorging. 
Opvallend is dat zij even vaak helpen bij het huishouden. Iets vergelijkbaars geldt 
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voor vriendendiensten: mannen geven vooral begeleiding, terwijl vrouwen persoon-
lijke of huishoudelijke verzorging bieden.

Conclusie
Bijna een zesde van de ouderen geeft informele zorg aan hulpbehoevenden en is dus 
zo betrokken bij de samenleving. Velen blijven dit ook tot op hoge leeftijd doen. 
Mannen die hun partner helpen, geven relatief vaak persoonlijke verzorging. Het is 
bekend dat het bieden van persoonlijke verzorging aan huisgenoten een belangrijke 
risicofactor voor (over)belasting is (Timmermans et al. 2005). Met name deze oudere 
mannen lopen dus een risico. Doordat zij een relatief kleine groep vormen, blijven 
zij vaak buiten beeld. In het kader van mantelzorgondersteuning zou preventie zich 
nadrukkelijk op deze categorie moeten richten. 
 Bij de hulp aan niet-huisgenoten valt op dat vrouwen deze hulp veel vaker verlenen 
dan mannen. Blijkbaar is het voor mannen toch nog steeds minder vanzelfsprekend 
om te helpen dan voor vrouwen. De oproep van het kabinet om meer informele hulp 
te verlenen lijkt dan ook vooral voor oudere mannen bedoeld te zijn.
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Is het einde van een postmoderne beleidsvisie op vrijetijd nabij
	 	 	 	 											 	 										Koen Breedveld

Bijna alles is tegenwoordig sneller, hoger, beter, meer dan vroeger: de welvaart, 
het opleidingsniveau, de levensverwachting, de stand van de techniek. Ook in ons 
denken wanen we ons verder dan onze vorige generaties. We zijn niet meer zo naïef 
dat we roken zonder de schadelijke effecten te kennen, we realiseren ons dat we met 
verkeerd gedrag de ozonlaag aantasten, we geloven niet meer dat je blind wordt van 
masturbatie, we vinden eens per week douchen vies, we spreken niet meer van luie 
Surinamers en of van pinda-Chinezen, en we achten vrouwen niet minder geschikt 
voor betaald werk dan mannen. 
 In al die zaken hebben we ons voor ons gevoel ontwikkeld. Die ontwikkeling geldt 
niet minder voor hoe we aankijken tegen vrije tijd. Begin twintigste eeuw leefde 
daarover nog de idee dat ‘den vrijen tijd een vraagstuk is’ (Beckers 1983: 138). De 
verkorting van de arbeidstijd deed vrezen voor ‘vermeerdering van het kroegbezoek 
[…] uitbreiding van alcoholisme en […] verhooging van de criminaliteit’ (ibid: 51, 
137). Ook de opmars van nieuwe, commerciële vormen van vermaak leidde tot zorgen 
over de besteding van vrije tijd. De snel groeiende populariteit van de bioscoop in 
de jaren twintig vormde de aanleiding tot de invoering van de ‘Wet tot bestrijding 
van de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop’ (Beckers van der 
Poel 1990:68). Niet lang daarna was er de installatie van ‘de Regeerings-commissie 
inzake het dansvraagstuk’, die studie maakte van opkomende nieuwe ‘bedenkelijke 
dansvormen’ en de ‘daaruit voortspruitende zedelijke gevaren, speciaal voor de 
jeugd’ (Beckers 1983: 143). 
 Historici en sociologen plaatsen het einde van deze moralistische visie op vrije tijd 
doorgaans in de jaren vijftig (Mommaas 2003). Geloochenstraft door de feiten en in 
het licht van het optimisme van die tijd maakt de vooroorlogse bezorgdheid plaats 
voor een moderne visie op vrije tijd, ‘zonder positieve waardering van welke vorm 
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van vrijetijdsgedrag dan ook’ (Kamphorst en Spruijt 1969, in Beckers 1983: 269). 
Termen als ‘hoog’ en ‘laag’, ‘beschaafd’ en ‘ruw’ hadden daarin geen plaats meer. 
De overheid richtte zich op het aanbieden van voorzieningen en het wegnemen van 
belemmeringen, en liet het maken van keuzes aan de burger zelf over. 
 In de jaren tachtig en negentig evolueerde deze moderne, technocratische visie op 
vrije tijd verder in een ‘postmoderne’ visie op vrije tijd. De angst voor plat vermaak en 
de verderfelijke invloed van de commercie maakten plaats voor de omarming van de 
snel opkomende vrijetijdsindustrie annex beleveniseconomie. Arbeiders, fabrieks-
meisjes en de ‘massajeugd’ transformeerden daarin tot soevereine consumenten, die 
uit het door de markt aangeboden palet aan mogelijkheden naar eigen inzicht hun 
persoonlijke leefstijl samenstelden. Voetbal is daarin niet minder het aanschouwen 
waard dan opera of ballet, en niemand hoeft zich te schamen voor zijn of haar ver-
langen naar een vette Hemaworst of voor het uit volle borst meezingen met Gerard 
Joling of Frans Bauer. 

Maar is de hedendaagse vrijetijdsbesteding nog wel zo postmodern? Is het werkelijk 
zo dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen hoog en laag, tussen meer en 
minder nastrevenswaardige vormen van vrijetijd? 
 Los van het wetenschappelijke discours over ‘blurring of the boundaries’ en het 
dientengevolge eerder subtieler dan minder betekenisvol worden van sociale onder-
scheidingen, kan worden geconstateerd dat de afgelopen jaren de bemoeizucht van 
de overheid wat betreft de vrije tijd weer aan het toenemen is. Uiteraard heet het dat 
‘zoveel mensen [zelf] kiezen voor de sport’. Maar ondertussen streeft de overheid er 
wel naar dat ‘de keuze voor een gezonde en actieve leefstijl de logische keuze van de 
burger zelf wordt’ (vws 2005: 8). Het primaat ligt met andere woorden nog wel bij 
de burger, vermits die de juist keuzes maakt. Via diverse campagnes wordt de burger 
bewust gemaakt van het belang van bewegen en minder vet eten, en gestimuleerd 
om daar ook naar te handelen. Voorschrijven is nog uit den boze, maar wel is er 
discussie over het aanbieden van financiële prikkels tot gezond gedrag (vetbelasting, 



Is het einde van een postmoderne beleidsvisie op vrijetijd nabij  ?   161

kortingen op ziektekostenverzekering). Met betrokken partijen, zoals ziektekosten-
verzekeraars, sportclubs en horecaondernemers worden convenanten opgesteld om 
een gezonde leefstijl te bevorderen. Anderen roepen dat scholen kinderen meer be-
wegingsonderwijs moeten bieden, of dat kinderen de toegang tot vet voedsel zoveel 
mogelijk ontzegd moet worden, bijvoorbeeld in kantines op scholen.
 Meer concreet wordt de overheidsbemoeienis met vrijetijd waar het zaken als 
roken en drinken betreft, zaken die zich afspelen op het beleidsterrein van de volks-
gezondheid maar die in de beleving van burgers behoren tot het domein van de vrije 
tijd. Zo zijn er de groeiende restricties op het roken. Fabrikanten worden beperkt in 
hun mogelijkheid om reclame te maken voor hun producten, of om op te treden als 
sponsor van bijvoorbeeld popconcerten of autoraces. Sinds 2004 is roken verboden 
op tal van openbare plekken, van werkplek tot door overheid gefinancierde sportac-
commodaties. Ook de verkoop van alcohol is sterker aan regels gebonden. Aan per-
sonen onder de 16 jaar mag geen alcohol meer worden verkocht, en op gelegenheden 
waar alcohol wordt geschonken, moeten uitbaters voldoen aan codes van ‘sociale 
hygiëne’. 
 Ook op andere plaatsen is duidelijk dat de acceptatie van bepaalde vormen van 
gedrag minder wordt. Voorbeelden zijn een recente campagne om verkeersregels 
na te leven (de campagne I love… verkeersregels), debatten over normen en waarden en 
fatsoen, en discussies over het reguleren van seksueel getinte videoclips en internet-
verkeer. In de sfeer van de cultuur wordt de jeugd via het vak Culturele en Kunstzin-
nige Vorming nadrukkelijk gestimuleerd om kennis te nemen van kunst en cultuur.

Het lijkt er al met al op dat de idee van de waardevrije overheid zijn langste tijd heeft 
gehad. Het denken over vrije tijd vormt geen lineair proces waarin het waardevrije 
postmoderne denken het eindstation is. Eerder lijkt er sprake van een golfbeweging, 
waarin de overheid de ene periode wat meer afstand bewaart ten opzichte van de vrije 
tijd en de andere periode wat minder. Zo geformuleerd blijkt ook het postmoderne 
denken over vrije tijd, zo dat overigens ooit al werkelijk heeft bestaan, niet meer dan 
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een historische fase. Aan het einde van die fase zien we nu de slinger weer de andere 
kant op bewegen, en de overheidsbemoeienis met de vrije tijd weer toenemen.
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Willen we één maat voor veiligheid
								Karin Wittebrood en Janneke Oppelaar

Sinds enkele jaren wordt door grote gemeenten, zoals Amsterdam en Rotterdam, 
een zogenoemde veiligheidsindex opgesteld. Een aantal gegevens – afkomstig uit 
registraties en bevolkingsonderzoeken – wordt bijeengebracht in één cijfer dat de 
veiligheidssituatie voor (delen van) de stad weergeeft. Hoewel de wijze waarop deze 
index wordt samengesteld nogal verschilt tussen gemeenten, is het algemene idee 
erachter hetzelfde. Een veelheid aan cijfers wordt teruggebracht tot één maat, waar-
door binnen de steden buurten onderling kunnen worden vergeleken. Bovendien is 
het relatief makkelijk om te kunnen zien of het veiliger is geworden in de stad als 
geheel, maar ook in afzonderlijke buurten.

Aan welke kenmerken moet een goede index voldoen? Zoals elk meetinstrument 
moet een index betrouwbaar en valide zijn. Over de betrouwbaarheid zullen we het 
hier niet hebben: we veronderstellen voor het gemak dat elk van de gebruikte gege-
vens voldoende betrouwbaar is en dat elke keer wanneer een meting plaatsvindt dus 
hetzelfde aspect van veiligheid wordt gemeten. Belangrijker is de vraag of we meten 
wat we willen meten. Zo moet in de eerste plaats duidelijk zijn welke aspecten van 
veiligheid centraal staan. Gaat het om criminaliteit, om overlast, om brandveiligheid 
of om verkeersveiligheid? De index in Amsterdam en Rotterdam bestaat bijvoorbeeld 
uit acht aspecten van veiligheid, namelijk: inbraak, diefstal, geweld, vandalisme, 
drugs, overlast, schoon en heel, en verkeer. Rotterdam beperkt zich in haar index 
niet tot deze aspecten, maar neemt eveneens kenmerken op waarvan zij veronderstelt 
dat deze samenhangen met veiligheid, zoals de economische waarde van woningen, 
het percentage portiekwoningen, het percentage uitkeringsgerechtigden en de etni-
sche samenstelling van de buurt. Ook de algemene tevredenheid van bewoners met 
de buurt is opgenomen in de Rotterdamse veiligheidsindex.1 Zowel Amsterdam als 
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Rotterdam komen uiteindelijk met één maat voor veiligheid, maar gezien de samen-
stelling zijn ze onderling onvergelijkbaar.

Behalve duidelijkheid geven over de aspecten van veiligheid die met de index zouden 
moeten worden gemeten, moeten de beschikbare meetinstrumenten deze ook daad-
werkelijk meten. We concentreren ons hier op de meetinstrumenten om de feitelijke 
criminaliteit en overlast vast te stellen. Per slot van rekening denkt menigeen hieraan 
bij de term veiligheid. Twee belangrijke databronnen zijn beschikbaar om dit vast 
te stellen (Wittebrood en Oppelaar 2005). In de eerste plaats enquêtes, waarin aan 
een aselecte steekproef van de bevolking wordt gevraagd in welke mate zij te maken 
heeft gehad met criminaliteit. Deze enquêtes zijn vooral een belangrijke databron 
om een beeld te krijgen van de omvang van de criminaliteit, omdat veel delicten niet 
bekend worden bij de politie en derhalve ook niet in hun registraties terechtkomen. 
Gemiddeld wordt ongeveer tweederde van de delicten waar de Nederlandse bevol-
king mee te maken heeft niet gemeld bij de politie en blijft dus ‘verborgen’. Kenmer-
kend voor genoemde enquêtes is echter dat zij alleen inzicht geven in de criminaliteit 
tegen particuliere huishoudens. Een deel van de criminaliteit – zoals drugshandel en 
criminaliteit tegen bedrijven en instellingen – blijft hierdoor buiten beeld. Dergelij-
ke delicten komen wel naar voren in de politieregistraties (uiteraard alleen als zij bij 
de politie bekend zijn). Politieregistraties zijn dus een tweede belangrijke databron. 
Voor een zo volledig mogelijk beeld van de omvang van de criminaliteit is het belang-
rijk beide databronnen te raadplegen omdat elk dus bepaalde voor- en nadelen kent. 
Naast informatie over criminaliteit bevatten zowel de enquêtes onder de bevolking 
als de registraties van de politie ook gegevens over overlast. Ook hiervoor geldt dat 
een deel van de ondervonden overlast niet bekend wordt bij de politie en dat de poli-
tie bepaalde aspecten van overlast signaleert die niet via enquêtes naar voren komt. 
In de veiligheidsindex worden meestal gegevens uit beide databronnen samenge-
voegd. Dit maakt het lastig veranderingen in de index te interpreteren. Niet alleen 
kan immers de feitelijke criminaliteit of overlast bijvoorbeeld zijn toegenomen, maar 
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een stijging kan ook veroorzaakt worden doordat de politie zich intensiever bezig-
houdt met bepaalde vormen van criminaliteit of dat burgers deze delicten eerder bij 
de politie melden dan voorheen.

Wanneer een veiligheidsindex wordt opgesteld, zijn er dus enkele aspecten waar 
rekening mee moet worden gehouden. Zoals we hebben laten zien, worden nogal 
uiteenlopende aspecten van veiligheid in de index opgenomen. Hierdoor zal uit de 
ontwikkelingen die de index laat zien niet duidelijk worden of de veiligheid werke-
lijk is toegenomen of niet. Veel van deze aspecten vragen ook om een eigen beleid: 
de verkeersveiligheid wordt immers anders aangepakt dan de drugsoverlast en ook 
weer anders dan inbraak en geweld. Om de effectiviteit van het ingezette beleid te 
kunnen beoordelen, is het dus verstandiger om uiteenlopende aspecten van veilig-
heid niet samen te voegen tot één brede maat. Bovendien is het verstandig – ondanks 
het belang dat aan beide databronnen kan worden toegekend – een scheiding aan te 
brengen tussen de ‘veiligheid’ in registraties en in bevolkingsonderzoeken. Eventu-
ele tegenstrijdige ontwikkelingen blijven dan zichtbaar en kunnen ook beter geïn-
terpreteerd worden. Soms, zoals in Rotterdam, bestaat de index echter niet alleen 
uit indicatoren van feitelijke veiligheid, maar ook uit factoren die daarmee veron-
dersteld worden samen te hangen, zoals de etnische samenstelling van een buurt of 
subjectieve aspecten, zoals de tevredenheid van bewoners met de buurt. Veranderin-
gen in de veiligheidsindex zijn dan nog lastiger te interpreteren. Betekent een score 
op de veiligheidsindex dat de feitelijke veiligheid is toegenomen (wat verondersteld 
wordt) of is alleen het aantal portiekwoningen en uitkeringsgerechtigden afgeno-
men of is enkel de tevredenheid van bewoners toegenomen?  

Kortom, één maat voor veiligheid lijkt wel overzichtelijk en gemakkelijk, maar blijkt 
uiteindelijk vooral verwarrend.
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     Is kinderopvang duur
Ingrid Ooms en Evelien Eggink

‘Opvang duur’ kopte de Metro op 17 november 2005. Sinds het in-werking-treden van 
de Wet kinderopvang (Wk) op 1 januari 2005 wordt er veel geklaagd over de kosten 
van de formele opvang; daarvoor waren er duidelijk minder klachten. Uiteraard 
moesten sommigen ook toen veel betalen, maar in het algemeen werden de kosten 
geaccepteerd. Is de opvang werkelijk zo duur geworden?

Laten we drie gezinnen eens nader bekijken. We stellen u voor aan: 
 - Anneke: een alleenstaande moeder met een inkomen van 15.600 euro.
 - Bernadette en Cees: Bernadette werkt in deeltijd, Cees werkt fulltime. Hun 
 gezamenlijke inkomen is 48.000 euro.
 - Esther en Dirk: werken beiden vier dagen en hebben een inkomen van 80.000 euro.
Elk gezin heeft twee kinderen. De jongste gaat drie dagen naar het kinderdagver-
blijf, de oudste gaat drie dagen naar de buitenschoolse opvang. Het kindercentrum 
berekent per uur heledagopvang 5,25 euro en per uur buitenschoolse opvang 5,50 
euro. Dit is de situatie in 2004. We veronderstellen dat de inkomens en de prijzen in 
2005 een gemiddelde groei kennen. Volgens het cpb (2005) nemen de inkomens toe 
met 1,75% in 2005 en 1,5% in 2006. We veronderstellen een toename in de kosten 
van kinderopvang van 3% per jaar. We gaan uit van het verzamelinkomen; dit is de 
grondslag voor de bijdragetabellen van de kinderopvang.

In 2004 betalen de ouders een bijdrage volgens de adviestabel van szw (szw 2004) 
en daarnaast kunnen ze gebruik maken van belastingaftrek voor kinderopvang 
(Belastingdienst 2004). De resulterende ouderbijdrage vergelijken we met de bij-
drage volgens de regeling in 2005 (Staatsblad 2004). Hierbij nemen we aan dat de 
werkgevers elk een zesde deel van de kosten voor kinderopvang vergoeden. Voor 

?
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alleenstaande ouders zoals Anneke wordt het ontbrekende werkgeversdeel door de 
overheid gecompenseerd. 

Anneke betaalt in 2004 ongeveer 30 cent per uur voor de opvang van haar jongste 
kind. Zij betaalt dus slechts een fractie van de werkelijke kosten. Bernadette en Cees 
betalen twee euro en Esther en Dirk betalen drie euro per uur. Ook Esther en Dirk 
betalen maar een deel van de werkelijke kosten. Volgens de adviestabel is de ouder-
bijdrage voor het oudste kind lager dan voor het jongste kind (ongeveer 20 cent voor 
Anneke, 1,10 euro voor Bernadette en 1 euro voor Esther). 
 Voor Anneke is de ouderbijdrage voor het jongste kind in 2005 afgenomen tot 
20 cent per uur. Voor Bernadette en Esther neemt de ouderbijdrage echter toe tot 
respectievelijk 2,15 euro en 3,40 euro per uur. Voor het oudste kind betaalt Anneke 
ongeveer evenveel per uur als voor haar jongste, terwijl voor Bernadette en Esther de 
kosten voor het oudste kind eenderde bedragen van de kosten voor het jongste kind.

Figuur 1 laat zien wat de gezinnen betalen aan kinderopvang als aandeel van hun 
gezinsinkomen.
 Anneke is in 2004 bijna 5% van haar inkomen kwijt aan de opvang van haar kin-
deren. Bernadette en Esther betalen respectievelijk ruim 9% en 7% van het gezins- 
inkomen aan kinderopvang. In 2005 dalen de opvangkosten van Anneke naar 
ruim 3% van haar inkomen. Bernadette en Cees gaan een iets kleiner deel van hun 
inkomen aan de opvang uitgeven, terwijl Esther en Dirk in 2005 bijna 1% van hun in-
komen extra besteden aan de kinderopvang, Ze zijn relatief nog steeds minder kwijt 
dan Bernadette en Cees.

Ruim 70% van de werknemers kan thans aanspraak maken op een werkgeversbijdra-
ge voor de kinderopvang (Portegijs et. al. 2006 en tk 2005/2006). Hoe veranderen nu 
de kosten als één van de werkgevers niet bijdraagt en dit niet wordt gecompenseerd 
door de andere werkgever? Vooral voor Anneke heeft het wegvallen van de werkge-
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versbijdrage in 2004 vergaande gevolgen. De kosten zouden voor haar oplopen tot 
meer dan 30% van haar inkomen. Dit zou voor haar dus niet op te brengen zijn. Voor 
Bernadette valt het kostenaandeel 5% hoger uit (bijna 14,5% van het gezinsinkomen). 
Ook voor Esther neemt het inkomensaandeel toe, tot bijna 10% van het inkomen. In 
2005 compenseert de overheid de ontbrekende werkgeversbijdrage voor een deel. 
Anneke kan haar kinderen daardoor laten opvangen voor nog geen 4% van haar 
inkomen en Bernadette en Cees zijn dan 11% van hun inkomen kwijt. Esther en Dirk 
moeten de ontbrekende werkgeversbijdrage zelf betalen zodat hun bijdrage 10,5% 
van hun inkomen wordt. 
 De kosten worden uiteraard nog hoger als de werkgevers helemaal niet bijdragen 
in de kosten van kinderopvang. Met name in 2004 zijn de verschillen groot.

Figuur 1  Bijdrage aan kosten kinderopvang als aandeel van het verzamelinkomen bij volledige
            werkgeversbijdragen
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In reactie op alle berichten dat de kinderopvang (te duur) duur is geworden, zijn de 
bijdragetabellen voor 2006 aangepast (tk 2004/2005). Daardoor zal de opvang voor 
de drie gezinnen in 2006 goedkoper zijn dan in 2004. Voor gezinnen met maar één 
kind zijn de kosten overigens in 2006 wel hoger dan in 2004 als (een deel van) de 
werkgeversbijdrage ontbreekt.

Is kinderopvang duur?
We concluderen dat als de werkgevers hun bijdrage leveren zoals in de Wet kinder-
opvang bedoeld is, de opvang niet duurder is dan in 2004. Zeker met de aangepaste 
vergoedingen voor 2006 zal voor iedereen de opvang betaalbaar zijn. Voor huishou-
dens met lage inkomens (zoals voor Anneke) is de opvang ook zonder werkgeversbij-
drage goed te betalen. Als werkgevers het laten afweten, wordt het voor huishoudens 
met hogere inkomens een ander verhaal. Met name gezinnen als van Esther en Dirk 
hebben dan absoluut gezien hoge kosten, terwijl gezinnen zoals van Bernadette en 
Cees dan een relatief groot deel van hun inkomen aan de opvang kwijt zullen zijn. 
Voor eenderde van de huishoudens met midden en hogere inkomens draagt één of 
beide werkgevers niet bij in de kosten van kinderopvang (Portegijs et al 2006). Het 
lijkt zeker voor deze huishoudens terecht dat er in de politiek aandacht is voor de 
ontbrekende werkgeversbijdragen (GroenLinks, 2005). 
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Kunnen gegevens uit registratiebestanden enquêtegegevens vervangen
	 	 	 	 											 	 	 								Jaco Dagevos

De informatievoorziening van onderzoeksinstituten als het scp staat behoorlijk on-
der druk (Roes 2005; scp 2004). De kosten van de uitvoering van enquêteonderzoek 
zijn de laatste jaren sterk opgelopen terwijl het budget voor dergelijk onderzoek juist 
is geslonken (Niggebrugge 2005). Het cbs, waarvan het scp veel van zijn data be-
trekt, kampt met vergelijkbare problemen waardoor de uitvoering van onder andere 
de sociale statistieken in het gedrang is gekomen. Om de informatievoorziening 
toch op peil te houden, wordt steeds meer gekeken naar registratiegegevens. Door 
het cbs is in de vorm van het Sociaal Statistisch Bestand (ssb) een imposant bouw-
werk opgetrokken van aan elkaar geknoopte registratiebestanden. In deze bijdrage 
kijk ik in hoeverre het ssb een alternatief kan zijn voor enquêtegegevens. Ik doe dit 
door op het terrein van de gegevensvoorziening over de integratie van minderheden 
de voor- en nadelen van beide type bronnen met elkaar te vergelijken. 

Lang leve het SSB
Het ssb levert geen bijdrage aan de enquêtedruk. Het gaat uit van bestaande registra-
ties en valt burgers dus niet lastig met enquêtevragen. Dit scheelt ook in de kosten. 
Surveys zijn duur, en dat geldt voor surveys onder minderheden in het bijzonder. De 
hoge kosten van minderhedensurveys hebben te maken met de noodzaak om min-
derheden persoonlijk te interviewen (een schriftelijke vragenlijst of gegevensverza-
meling via het internet leiden onvermijdelijk tot een selectieve responsgroep). Verder 
is de non-respons onder minderheden tamelijk hoog. Om tot aanvaardbare aantallen 
te komen zijn betrekkelijk veel benaderingen van respondenten noodzakelijk. (Het is 
overigens niet zo dat minderheden vaker medewerking aan onderzoek weigeren dan 
autochtonen. Wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in opleidingsni-
veau en met het feit dat allochtonen vaak in grote steden wonen, vallen de verschillen 
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in non-respons tussen allochtonen en autochtonen grotendeels weg, zie Schmeets en 
Van der Bie, 2005.)
 Het ssb omvat verschillende bestanden die de bevolking integraal beschrijven. Dit 
biedt belangrijke voordelen. Terwijl surveys zich doorgaans concentreren op de grote 
groepen, biedt het ssb de mogelijkheid om op bepaalde onderwerpen de situatie van 
kleinere groepen te beschrijven. Grote aantallen maken nauwkeurige detaillering 
mogelijk, zowel naar achtergrondkenmerken als naar ruimtelijk schaalniveau. Daar 
kunnen surveys niet tegenop. 
 Een ander voordeel van registratiegegevens is dat ze voor bepaalde onderwerpen 
informatie leveren die in surveys niet of niet goed zijn te meten. Inkomensmetingen 
bijvoorbeeld zijn in surveys doorgaans problematisch; veel respondenten willen 
geen informatie geven over hun inkomen en om tot bepaalde inkomensbegrippen te 
komen zijn gedetailleerde deelvragen nodig, die veel interviewtijd kosten. 
 Veelbelovend zijn de uitkomsten van longitudinaal onderzoek met het ssb. Door 
registratiegegevens jaar op jaar naast elkaar te leggen kunnen individuen door de 
tijd heen worden gevolgd. Speciaal voor het minderhedenonderzoek is het zoge-
noemde Immigrantenpanel geconstrueerd. Hiermee kan worden bepaald welk deel 
van de nieuwkomers in Nederland na een bepaalde periode een betaalde baan of een 
uitkering heeft. Doordat deze gegevens jaarlijks beschikbaar zijn, leveren analyses 
op het Immigrantenpanel belangrijke inzichten op over het tempo waarin groepen 
zich op de arbeidsmarkt manifesteren. Het ssb vormt de enige bron in Nederland die 
deze analysemogelijkheden biedt. 

Lang leve het survey
Ondanks onmiskenbare voordelen zijn aan het ssb ook duidelijke nadelen verbon-
den. Belangrijkste nadeel is dat het registratiegegevens zijn. Dit betekent onder meer 
dat je voor je informatie afhankelijk bent van wat in registraties aanwezig is. En dit 
hoeft niet altijd aan te sluiten bij de vragen die beleid of wetenschap stellen. Een 
survey is aanmerkelijk flexibeler en specifieker. In de laatste jaren is bijvoorbeeld de 
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discussie over integratie steeds meer verschoven van structurele naar sociaal-cultu-
rele integratie. Een survey kan hierop inspelen, zoals ook is gebeurd in verschillende 
surveys onder minderheden zoals de spva en het recent uitgevoerde las-onderzoek. 
 Een survey is doorgaans ook actueler. Gegevens uit het ssb lopen vaak enkele 
jaren achter. In meer academisch gericht onderzoek wordt daar meestal niet zo 
zwaar aan getild, maar het beleid vraagt – en dit geldt zeker voor het beleidsterrein 
van integratie – om actuele cijfers. Surveys voorzien hierin, zodat het verloop van de 
integratie van minderheden op de voet kan worden gevolgd. 
 Voorstanders van registratiegegevens wijzen graag op meetfouten in surveys. En 
inderdaad, in surveys zijn er altijd twijfels over de validiteit van de antwoorden. Dit 
is een belangrijk probleem, zeker in onderzoek onder minderheden waar taalproble-
men en cultuurverschillen nog een extra bedreiging voor de validiteit inhouden. Maar 
registratiegegevens zijn evenmin vrij van problemen. Er zitten fouten in registratiebe-
standen, bijvoorbeeld doordat mutaties niet worden doorgegeven. Registratiegegevens 
dekken verder maar een deel van de werkelijkheid, namelijk alleen de geregistreerde 
werkelijkheid. In de criminologie bijvoorbeeld is dit een belangrijk punt van discussie. 
Slechts een deel van de criminaliteit wordt immers geregistreerd. Een groot deel van 
de delicten en slachtoffers onttrekt zich aan de waarneming van politie of om en komt 
derhalve niet in de registraties terecht. Een ander punt is dat registratiegegevens soms 
selectief zijn. Er zijn aanwijzingen dat minderheden een grotere kans hebben om als 
verdachte te worden aangehouden en daardoor vaak terechtkomen in registraties. 
 Een ander nadeel van registratiegegevens is dat ze soms op net andere wijze het 
verschijnsel meten dan volgens officiële definities eigenlijk zou moeten. Gegevens over 
de arbeidsmarkt zijn hier een voorbeeld van. Metingen van de nettoparticipatie – het 
aandeel werkenden – uit het ssb komen niet overeen met de officiële arbeidsmarktdefi-
nitie. Dit betekent dat uiteenlopende gegevens worden geproduceerd over min of meer 
hetzelfde verschijnsel. Voor gebruikers van gegevens kan dit tot verwarring leiden. 
Voor voorstanders van de 1-cijfer gedachte – voor elk verschijnsel één cijfer – is dit een 
gruwel. 
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Het belangrijkste probleem van het ssb is dat het maar een deel van het integra-
tievraagstuk bestrijkt. De achilleshiel van het ssb ligt vooral in het ontbreken van 
informatie over de sociaal-culturele integratie, over wederzijdse beeldvorming van 
groepen en over burgerschap. Registraties bevatten geen cijfers over de aard en wen-
selijkheid van contacten met autochtonen, over het gebruik van de Nederlandse taal, 
over de identificatie met de eigen groep en de gerichtheid op de autochtone samenle-
ving, over de mate van religiositeit, over ervaren discriminatie, etc. De ‘zachte’ kant 
van de integratie wordt nauwelijks gedekt door registratiegegevens, met informatie 
over gemengde huwelijken als uitzondering.
 Het ontbreken van deze informatie wringt des te meer doordat de publieke en 
politieke discussie de laatste jaren sterk is opgeschoven naar vraagstukken met 
betrekking tot sociaal-culturele integratie. Surveys zijn, met al hun gebreken, beter 
in staat om in deze informatiebehoefte te voorzien. 

SSB en surveys: kansen voor een LAT-relatie?
Door de opkomst van registratiegegevens als databron, maar ook door teruglo-
pende financiële mogelijkheden, zit het surveyonderzoek onder minderheden in het 
verdomhoekje. Daar moet het uit vandaan. Voor een goed zicht op de integratie van 
minderheidsgroepen zijn en blijven surveys onontbeerlijk. Het ssb kan surveys niet 
vervangen, ook in de komende jaren moeten we interviews houden met allochtonen.
 Wel kunnen registraties en surveys elkaar versterken. Meer dan tot nu toe gebeurt, 
moeten onderzoeksuitkomsten uit surveys en uit het ssb inhoudelijk met elkaar 
in verband worden gebracht. Uitkomsten van het ssb leiden tot nieuwe vragen die 
met surveymateriaal beantwoord kunnen worden, en omgekeerd. Het gezamenlijk 
formuleren van thema’s die gebruikmaken van beide type databronnen zou een 
belangrijke stap vooruit zijn. Met name het op basis van het ssb uitgevoerde longitu-
dinale onderzoek biedt hiertoe belangrijke aanknopingspunten. 
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Verder kan het ssb dienen als steekproefkader, waardoor voor uitvoering van het 
veldwerk al veel over de respondent bekend is. Het veldwerk kan hierdoor veel gerich-
ter worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door alleen een tweetalige enquêteur in te zetten 
bij respondenten waar problemen met de Nederlandse taal zijn te verwachten. Tevens 
kan het ssb surveys verrijken met gegevens die niet of moeilijk zijn te verzamelen. Er 
hoeven niet meer enquêtes te komen onder minderheden, maar wel betere. Het ssb 
levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het slimmer inrichten van surveyonderzoek 
leidt tot betere gegevens bij een geringere interviewintensiteit en lagere kosten. 
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Is er nog platteland in Nederland
										Anja Steenbekkers en Carola Simon

Groene weiden met grazende koeien, paarden die al galopperend elkaar achterna 
zitten, boerderijen met op de achtergrond blauwe luchten met schapenwolkjes, de 
kleurenpracht van de bollenvelden. En niet te vergeten de boer op zijn trekker die de 
akkers doorploegt of de oogst aan het binnenhalen is. Typische beelden die kenmer-
kend zijn voor het Nederlandse platteland. We hoeven maar even de stad uit te rijden 
en we hebben al het antwoord op de vraag. Er is nog platteland in Nederland. 
 Toch heerst er het beeld in Nederland dat het platteland aan het verdwijnen is of 
zelfs al niet meer bestaat. Volgens de Europese maatstaven ontbeert ons land ‘predo-
minantly rural areas’ en staat het als overwegend stedelijk te boek (oecd 2000). Op 
de schaal van Nederland spreekt echter het tegendeel uit de bodemstatistieken: ruim 
70% van het Nederlandse grondgebied is groene ruimte, in gebruik als agrarisch 
gebied of als natuur. Stedelijke bebouwing, bedrijvigheid en infrastructuur nemen 
daarnaast ca. 20% van het grondoppervlak in beslag, de rest is water (Simon 2006). 
Wie met een puur ruimtelijke bril naar Nederland kijkt, zal al gauw concluderen dat de 
leus ‘Nederland Waterland’ beter kan worden vervangen door ‘Nederland Platteland’.
 Ook zou de idee van een verdwijnend platteland kunnen samenhangen met func-
tionele veranderingen, zoals de afname van de boerenstand en de toenemende be-
bouwing. De landbouw, en in bepaalde streken de tuinbouw, is altijd sterk bepalend 
geweest voor het aanzien van het platteland en inderdaad snoepen de steden steeds 
meer agrarisch gebied weg. Toch laat het bodemgebruik in het afgelopen decennium 
slechts een geringe verschuiving zien: op het platteland is 1% van de landbouwgrond 
verdwenen, in het stedelijke gebied is dat 2%. Vooral nieuwbouw neemt de plaats in 
van de agrarische gronden, maar ook recreatie en infrastructuur.
 De ruimtelijke en functionele veranderingen geven dus op zichzelf geen aanlei-
ding om het bestaan van het platteland te ontkennen. De veranderingen in de sociale 
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dimensie doen dat wellicht wel. Zo hebben de toename in de mobiliteit en het tele-
foon- en internetverkeer ervoor gezorgd dat de ruimtelijk gescheiden werelden van 
vroeger, zeg vóór de industrialisatie, tegenwoordig permanent met elkaar in contact 
staan. Door de continue stroom van mensen, goederen en informatie over en weer, 
vloeien stad en platteland moeiteloos in elkaar over en zijn deze vanuit dit perspec-
tief nauwelijks meer zinvol te onderscheiden. Niet voor niets werd al in de jaren zes-
tig van de vorige eeuw gesproken van een ‘mentale verstedelijking’ van het platteland 
(Driessen et al. 1995). De eerste golf van stedelijke migranten in de  jaren zeventig 
en de recente tweede golf in de jaren negentig hebben dit proces nog versneld. De 
waarden die als karakteristiek voor het plattelandsleven worden beschouwd, zoals 
eenvoud, authenticiteit, gemoedelijkheid, dienstbaarheid en saamhorigheid, zouden 
teloorgaan. Paradoxaal genoeg zijn dit wel precies de sociaal-culturele kenmerken 
die nieuwkomers zoeken op het platteland. Kortom, de plattelandsbevolking zou 
inmiddels wel eens dusdanig verstedelijkt kunnen zijn dat unieke waarden verdwe-
nen zijn en plattelanders dezelfde opvattingen huldigen en gedragingen vertonen 
als stedelingen. Klopt dit beeld met de feiten en wat vinden we hiervan terug in ons 
onderzoek? (Zie Steenbekkers et al. 2006.)
 
De maatschappelijke positie van plattelanders zoals die voortvloeit uit opleiding, 
werk en inkomen, lijkt gemiddeld iets minder gunstig te zijn dan die van stede-
lingen.1 Plattelanders hebben gemiddeld genomen een lager opleidingsniveau en 
daarop aansluitend tevens een lager arbeidsniveau. Qua inkomen laat het platteland 
een gemiddelde rijkdom zien, dus zonder al te veel uitschieters naar boven en naar 
beneden. Omdat het opleidingsniveau met het arbeidsniveau in evenwicht is, is er 
een hogere arbeidsparticipatie en minder werkloosheid dan in de steden. 
 In de meer positieve beleving van het wonen op het platteland, klinken de typi-
sche karakteristieken van het leven buiten door: men beleeft de leefomgeving als 
relatief rustig, schoon en veilig. Plattelanders hebben riantere woningen en hebben 
deze ook vaker in eigendom. De keerzijde, de grotere afstanden die ze moeten afleg-
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gen naar de meeste dagelijkse voorzieningen, speelt dankzij de ruime beschikbaar-
heid van auto’s per huishouden slechts een beperkte rol.
 Ook de sociale leefomgeving van plattelanders blijkt verschil te vertonen met die 
van stedelingen. Meer dan stedelingen richten plattelanders hun leven in sociaal ver-
band in: ze leven in grotere gezinnen, brengen hun vrije tijd meer door met familie 
en bekenden, sporten en hobbyen meer in georganiseerd verband en treden vaker op 
in de rol van vrijwilliger. 

Factorscoresa  voor opvattingen van plattelanders en stedelingenb 

  stad platteland 
 taakverdeling man-vrouw 0,06 -0,10 De plattelander is vaker  voorstander van een  
    traditionele rolverdeling
 ethische kwestie rond abortus 0,03 -0,06 De plattelander is minder vaak voorstander van  
    het recht op abortus
 discriminatiegeneigdheid 0,06 -0,11 De plattelander kiest vaker ten gunste van   
    Nederlanders

a gemiddelde=0, standaardafwijking=1
b verschil getoetst met anova analyse, significant na controle voor leeftijd, inkomen, arbeidsmarktpositie, opleiding 
en huishoudensamenstelling

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2004

Samengevat zien we, wanneer we op verschillende aspecten de plattelandsbewoners 
afzetten tegen stedelingen, verschillen in gedrag en preferenties. Of hieruit mag 
worden opgemaakt dat er sprake is van een plattelandsleefstijl of -cultuur, is een an-
dere kwestie. Laten we eens kijken of beide groepen wezenlijk van elkaar verschillen 
qua waardepatronen en opvattingen. Enkele indicatoren uit het onderzoek culturele 
veranderingen van het scp geven een eerste indruk van verschillen in normen en 
waarden. De bewoners van stad en platteland hebben dezelfde opvattingen over soci-
ale, ethische of morele kwesties, zoals over de positie van allochtonen, over wat goed 
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of slecht is, over de doodstraf en over medezeggenschap door kinderen in de opvoe-
ding. Ze denken wel verschillend over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen: 
plattelandsbewoners hechten meer aan een traditionele rolverdeling (zie de tabel). 
Ook staan ze conservatiever ten opzichte van het recht van vrouwen op abortus, ze 
zijn namelijk minder vaak voorstander hiervan. In hypothetische keuzesituaties bij 
ontslag, promotie of woningschaarste kiezen de bewoners van het platteland vaker 
ten gunste van Nederlanders (in plaats van voor gelijkheid of ten gunste van buiten-
landers). 

Is er nog platteland in Nederland? Landschappelijk is het platteland van Nederland 
nog duidelijk herkenbaar, in sociaal opzicht is dit iets minder helder. Wel zien we 
bij de plattelandsbewoners een socialere leefstijl en iets behoudender opvattingen 
dan bij stedelingen. Plattelanders verschillen dus nog steeds van stedelingen. Onze 
conclusie is dan ook dat, ondanks de mentale verstedelijking, er nog steeds een 
specifieke plattelandssamenleving bestaat. 
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         Huren in de stad en kopen in de polder
Michiel Ras, Evelien Eggink, Edwin van Gameren en Ingrid Ooms

Door het huurbeleid zijn de huren in Nederland vooral gebonden aan kenmerken 
van de woning en veel minder aan de locatie en de regio. Huren in hartje Amsterdam 
is in principe niet zo veel duurder dan het huren van een vergelijkbare woning in 
Delfzijl. Bij koopwoningen lopen de verkoopwaarden juist sterk uiteen tussen regio’s, 
met de noordelijke Randstad als duurste gebied. Koopwoningen zijn in de Randstad 
ook schaarser dan elders in het land. Zo bekeken is het antwoord op de vraag of je 
moet huren in de stad en kopen in de polder al snel positief.
 Maar is het huurbeleid werkelijk zo allesbepalend? Variëren de huren echt zo 
weinig als wel wordt aangenomen? Zouden verhuurders in de grote steden misschien 
toch relatief veel inkomsten ontvangen? Bijvoorbeeld door de ruimte voor hogere 
aanvangshuren en huurverhoging beter te benutten of door zo te bouwen dat de huur 
ten opzichte van de bouwkosten hoger ligt? En zouden verhuurders in de ‘buitenge-
bieden’ de huur wellicht bewust laag houden om aantrekkelijk te blijven tegenover de 
goedkope koopwoningen in de regio?
 Om de kosten van koop- en huurwoningen te vergelijken gaan we uit van het be-
grip gebruikskosten (zie Elsinga en Conijn 2001). Deze weerspiegelen de kosten die 
een huishouden jaarlijks moet maken voor een koop- of huurwoning. Bij huurders 
zijn de gebruikskosten gelijk aan de huur, eventueel verminderd met de huursubsidie. 
Bij eigenaren ligt dit wat ingewikkelder, maar ruwweg komt het erop neer dat we bij 
hen de kosten op de langere termijn nemen en deze omrekenen naar de kosten per 
jaar. Tot de kosten rekenen we onder meer de hypotheekrente en onderhoudskosten. 
De belastingaftrek wordt hierop in mindering gebracht.1

 Bij het vergelijken van de kosten moeten we rekening houden met de omvang en 
de kwaliteit van woningen. Koopwoningen zijn vaak grotere woningen. Natuurlijk 
kunnen ze daardoor meer kosten, maar het is interessanter om te kijken naar de 
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kosten per ‘eenheid wonen’. De gemiddelde woning in Nederland hebben we hiertoe 
op honderd eenheden gesteld. Als een woning een ander vloeroppervlak heeft of 
een andere kwaliteit (bijvoorbeeld moderner), levert hij ook een andere hoeveelheid 
‘wonen’. Als indicator voor het aantal geleverde eenheden hebben we de woz-waarde 
van de woning gebruikt, met een correctie voor het algehele prijsniveau in de regio.

In hoeverre verschillen nu de gebruikskosten van koop en huur? Als de prijs van een 
‘eenheid wonen’ geleverd door een huurwoning gelijk is aan honderd euro, dan kost 
dezelfde eenheid wanneer hij ‘verpakt’ is in een koopwoning gemiddeld slechts 84 
euro.2 Puur economisch bezien is kopen per eenheid-wonen gemiddeld genomen dus 
goedkoper. Een van de redenen dat niet alle huishoudens in Nederland dit goedkope 
woningtype betrekken, is natuurlijk het aanbod van woningen. Ook kunnen proble-
men om met een laag inkomen een hypotheek te krijgen en de wens om flexibel te 
zijn ertoe leiden dat men toch een huurwoning betrekt.
 Het landelijk gemiddelde is echter niet leidend voor de beslissingen die huis-
houdens nemen, omdat ze vaak binnen een beperkt gebied een woning zoeken. De 
verhouding tussen de kosten van koop- en huurwoningen varieert nogal per regio 
(zie figuur).

In ongeveer de helft van het land verschillen de kosten van het kopen en het huren 
van een woning nauwelijks. Maar in de andere helft, vooral in de dunner bevolkte 
gebieden, zien we dat de kosten per eenheid wonen van koopwoningen zeker 20% 
minder zijn dan van huurwoningen. Groningen, Friesland en Zeeland herbergen de 
gunstigst geprijsde koopwoningen (minstens 30% goedkoper). Bij de grotere steden 
is het beeld wat gemengd. In de regio’s Amsterdam, Haarlem, het Gooi en Den 
Bosch is kopen echt duurder dan huren. In de andere grotere steden is kopen minder 
duur dan huren, met Den Haag en Rotterdam als opvallende uitschieters. In Den 
Haag is kopen helemaal niet goedkoop, maar zijn de huurwoningen relatief hoog 
geprijsd. Dat maakt kopen daar wel aantrekkelijk, maar het lijkt ook op ‘kiezen uit 
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twee kwaden’. In de regio Rotterdam zijn de koopwoningen, gezien hun omvang en 
kwaliteit, inderdaad goedkoop voor een grote stad. 

Figuur  Relatieve gebruikskosten per eenheid wonen per regio

 

koop duurder dan huur
koop 0 tot 10 % goedkoper dan huur
koop 10 tot 20 % goedkoper dan huur
koop 20 tot 30 % goedkoper dan huur
minstens 30 % goedkoper dan huur

afwijking van de gebruikskosten van 
koopwoningen ten opzichte van 
huurwoningen
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 Het beeld per regio ligt natuurlijk iets genuanceerder als we naar verschillende 
woningtypen kijken, bijvoorbeeld tussenwoningen of flatwoningen. De kosten per 
eenheid wonen zijn het hoogst voor flatwoningen en het laagst voor vrijstaande eenge-
zinswoningen. Dit beeld is voor koopwoningen hetzelfde als voor huurwoningen. In 
Amsterdam wordt de markt gedomineerd door huurflats (inclusief etagewoningen en 
appartementen). De wat duurdere maar veel kleinere koopsector daar bestaat ook voor 
het grootste deel uit flats. Hierdoor komt Amsterdam uit de bus als een relatief dure 
regio om te kopen. In Rijnmond wordt het beeld bepaald door huurflats tegenover een 
mix van flats en tussenwoningen, relatief goedkope woningtypen, in de koopsector. 
Hierdoor valt de koopprijs in de regio Rijnmond relatief laag uit. In het andere extreem, 
Zeeuws Vlaanderen, vormen flats juist een minderheid. Daar is de vrijstaande koop- 
woning het meest voorkomende woningtype, naast flinke aandelen tussenwoningen in 
de koopsector. De koopprijs per eenheid wonen ligt daardoor veelal laag.

Ruwweg is kopen (bij gelijke omvang en kwaliteit) dus aantrekkelijker naarmate 
een huishouden verder van de (grote) steden vandaan woont. Zoals eerder gemeld, 
spelen bij de beslissing om te kopen of te huren ook andere overwegingen een rol. 
En wie een grotere woning of een bepaald woningtype zoekt, is vaak aangewezen 
op een koopwoning omdat het aanbod van grotere huurwoningen beperkt is. De 
prijs per eenheid wonen is een goed en bruikbaar concept, maar dit laat onverlet dat 
woningen niet in losse eenheden te koop of te huur zijn.
 Dus: ja, vanuit financieel oogpunt moeten we huren in de stad en kopen in de polder!
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Is het middenveld nog de spreekbuis van de burger
	 	 	 	 										Esther van den Berg

In februari 2005 werd in Nederland een wet van kracht die een raadgevend referen-
dum mogelijk maakte over de toetreding van Nederland tot het Verdrag tot vaststel-
ling van een grondwet voor Europa. Een meerderheid in het parlement was voor 
ratificatie van het verdrag. Ook maatschappelijke organisaties op het middenveld 

– met een grote schare aanhang onder de Nederlanders – zagen de Grondwet voor 
hun specifieke beleidsterrein vaak als een verbetering. De fnv bijvoorbeeld noemde 
de grondwet op sociaal-economisch gebied een stap vooruit. Het cnv was terug-
houdender in het geven van een eindoordeel maar als partner in de Stichting van de 
Arbeid werkte het mee aan een rapport dat de grondwet voor sociaal-economisch 
Nederland als positief beoordeelde in vergelijking met het Verdrag van Nice.1  Des-
alniettemin stemde op 1 juni 2005 een meerderheid van 61,6 % van de kiezers tégen 
toetreding van Nederland tot het grondwettelijk verdrag. 
 Het verschil in opvatting tussen de leiders van politieke partijen enerzijds en hun 
achterban anderzijds ten tijde van het referendum werd zichtbaar in de opiniepei-
lingen. Onderzoeksbureau Peil.nl stelde na het referendum vast dat van bijna alle 
politieke partijen die vóór de grondwet waren, de aanhang in meerderheid tegen was. 
Onder aanhang werd verstaan: mensen die tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen 
van 2003 voor de betreffende partij hadden gekozen. Bij de vvd en de PvdA was het 
gemeten verschil tussen partijtop en aanhang het grootst: 62% van de aanhang van 
deze partijen stemde tegen de grondwet. Bij het cda en GroenLinks koos respec-
tievelijk 52% en 54% van de aanhang tegen. Bij de sp, een van de meest prominente 
deelnemers aan de tegencampagne, stemde 92% van de aanhang in lijn met de visie 
van de partijtop tegen ratificatie van het grondwettelijk verdrag. Alleen bij d66 
stemde een meerderheid van de aanhang vóór de grondwet. De post-referendum 
Eurobarometer, afgenomen 2 tot 4 juni, geeft iets andere cijfers. In die peiling zegt 
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een kleine meerderheid van de cda-, GroenLinks- en D66-aanhangers dat zij ‘ja’ heb-
ben gestemd tijdens het referendum. De meerderheid van PvdA en vvd aanhangers 
stemden tegen de grondwet, evenals de overgrote meerderheid van de SP-aanhang. 
In een onderzoek van Aarts en Van der Kolk (2005) stemde een minieme meerderheid 
van de cda en vvd aanhang vóór de grondwet, terwijl de achterban van de PvdA in 
meerderheid tegen stemde.2  Hoewel de peilingen niet een geheel eenduidig beeld 
geven van het stemgedrag van de aanhang van politieke partijen wordt wel duidelijk 
dat een zeer substantieel deel van de aanhang van cda, vvd, PvdA en GroenLinks 3 
niet het ‘officiële’ oordeel van de partij van eigen voorkeur heeft gevolgd. Voor de 
PvdA zijn de uitkomsten wel eenduidig: een ruime meerderheid van haar aanhang 
heeft tegen de grondwet gestemd.  

In de genoemde peilingen zijn geen gegevens te herleiden naar lidmaatschap van 
maatschappelijke organisaties. Wel zijn enkele gegevens beschikbaar over interne 
ledenpeilingen van de vakcentrales fnv en cnv. De fnv vroeg de lezers van het elek-
tronische ledenblad fnv e-Magazine zo’n twee weken voor het referendum naar hun 
mening over de grondwet. Uit deze peiling bleek dat 67% van de lezers zich voornam 
tegen de grondwet te stemmen, 25% zou vóór gaan stemmen (fnv e-Magazine 25 mei 
2005). Op 2 juni vroeg het cnv zijn ledenpanel wat men de vorige dag had gestemd. 
Een kleine meerderheid van 53% van de deelnemers aan het ledenpanel had tegen 
de grondwet gestemd, 45% had voor gestemd. Van andere grote maatschappelijke 
organisaties zijn geen cijfers bekend over het stemgedrag van de achterban tijdens 
het referendum. 

Het referendum heeft een duidelijk verschil in inzicht over de Europese grondwet aan 
het licht gebracht tussen de leiding van een aantal grote maatschappelijke organi-
saties en hun achterban. Het is verleidelijk het middenveld naar aanleiding van deze 
uitslag te diskwalificeren als spreekbuis van de burger. Maar vooralsnog doe ik dat 
niet. 
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 Allereerst omdat blijkt dat Nederlanders ondanks hun nee-stem in het referendum 
nog altijd relatief pro-Europa gestemd zijn. Vanuit die optiek liggen de opvattingen 
van burgers en het management van maatschappelijke organisaties niet zo mijlenver 
uit elkaar als de uitslag van het referendum doet vermoeden.
 Daarnaast is het grote verschil tussen maatschappelijke organisaties (behalve 
politieke partijen) en burgers dat maatschappelijke organisaties vaak vanuit hun spe-
cifieke doelstelling naar de grondwet hebben gekeken, terwijl burgers een afweging 
hebben gemaakt op basis van een brede verzameling aan belangen die ieder mens 
nu eenmaal in zich verenigt. Zo heeft de fnv zich geconcentreerd op de gevolgen 
van de grondwet op sociaal-economisch gebied, hebben de Novib en andere ontwik-
kelingsorganisaties het document beoordeeld op de gevolgen voor de relatie met 
ontwikkelingslanden en bekeek de Consumentenbond het stuk vanuit het perspec-
tief van de consumentenbelangen. Op basis van die specialistische kijk kwamen de 
organisaties tot een positieve beoordeling van de grondwet. Individuele leden van 
de middenveldorganisaties kunnen echter andere belangen dan die van hun organi-
satie laten prevaleren, en zo tot een andere afweging komen, zonder dat ze afstand 
nemen van de specifieke doelstellingen van hun organisatie. Zolang ze niet massaal 
hun lidmaatschap hebben opgezegd, mag je ervan uitgaan dat ze de doelstellingen 
van hun organisatie nog altijd ondersteunen, ook al maakten ze in het geval van het 
brede onderwerp van de Europese grondwet een andere afweging.
 Tenslotte hebben veel grote maatschappelijke organisaties ervan afgezien een 
opvatting over de integrale Europese grondwet naar buiten te brengen. Organisaties 
waren er beducht voor een stemadvies uit te geven. Of dat gestoeld was op opportu-
nistische onwil, ter vermijding van discussie in de achterban, op onoplettendheid, of 
op een oprechte wens de politieke neutraliteit te bewaren blijft hier buiten beschou-
wing. Het maakt in ieder geval aannemelijk dat het veel leden van maatschappelijke 
organisaties zal zijn ontgaan wat hun organisatie(s) van de Europese grondwet 
vond(en). Ook vanuit dit perspectief is het niet zo verbazingwekkend dat individuele 
leden een andere keuze maakten dan de leiding van de organisaties. 
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Noten
1 Stichting van de Arbeid (2005). Het Grondwettelijk Verdrag voor Europa en de betekenis ervan voor sociaal-
economisch Nederland, publicatienummer 3/05. 
2 De verschillen tussen de peilingen zouden kunnen worden verklaard door de verschillen in het 
vaststellen van partijvoorkeur. Wanneer iemand na het referendum wordt gevraagd aan te geven op welke 
partij men in 2003 heeft gestemd, zoals bij de post-referendum Eurobarometer het geval was, kan het 
geheugen zijn beïnvloed door de gang van zaken tijdens de referendumcampagne. 
3 In de eerste helft van juni 2005 voerde GroenLinks een eigen internetpeiling uit onder de leden waaruit 
bleek dat 72% van hen vóór de grondwet had gestemd.
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Is welzijn politiek onbelangrijk
	 	 	Jeroen Boelhouwer

Is het belang van welzijn in de landelijke politiek af te lezen aan de naamgeving van 
het ministerie waaronder het valt? Als je naar de afgelopen veertig jaar kijkt, lijkt het 
er wel een beetje op. In 1965 ressorteert welzijn onder het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk werk. In de jaren zeventig krijgt welzijn een steeds 
belangrijkere rol in het maatschappelijke en politieke debat, en in 1982 wordt het mi-
nisterie omgedoopt tot Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Dat duurt maar kort: 
in 1989 is welzijn al weer minder belangrijk dan gezondheid, en verandert de naam 
van het ministerie in Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Momenteel is de aandacht 
voor welzijn op rijksniveau gering; de laatste welzijnsnota dateert uit 1999 en de 
nieuwe ‘Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning’ moet de Welzijnswet uit 1994 
gaan vervangen. Het is dan ook niet zo gek te veronderstellen dat welzijn bij de vol-
gende kabinetsformatie uit de naam van het ministerie zal worden geschrapt. Voor 
een deel zal dat dan het gevolg zijn van de verplaatsing van welzijnstaken van het rijk 
naar de gemeenten, maar het laat ook zien dat gezondheid en zorg allang niet meer 
als een onderdeel van welzijnsbeleid gezien worden.
 Is welzijn daarmee nu ook voor de landelijke politiek en de landelijke politici een 
irrelevant thema geworden? Dat zou om verscheidene redenen toch niet verstan-
dig zijn. Eén daarvan, misschien onverwacht, is dat er een behoorlijke samenhang 
bestaat tussen welzijn en opkomstgeneigdheid bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. In dit stukje kijken we of welzijn inderdaad van belang is voor de opkomst en, 
als dat zo is, of we het kunnen wegverklaren door andere kenmerken. Dat zou voor 
landelijke politici dan weer een mooi argument zijn om welzijn verder te laten voor 
wat het is.
 Om welzijn te meten maken we gebruik van de door het scp ontwikkelde wel-
zijnsindex (die overigens nu officieel ‘leefsituatie’-index heet: ook het scp gaat dus 
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niet standvastig om met het begrip welzijn). De index combineert verschillende 
aspecten van welzijn. Het gaat daarbij om uiteenlopende zaken als huisvesting, 
vrijwilligerswerk, sociaal isolement, lidmaatschap van verenigingen, gezondheid en 
het bezit van luxe goederen. Dit individuele welzijn van mensen is van belang voor de 
opkomstgeneigdheid. Van de mensen met een laag welzijn zegt 66% ‘ja’ op de vraag 
‘Als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer, zou u dan gaan stemmen?’ 
Van de mensen met een hoog welzijn is dat 93% (model 1).1

 Vaak wordt bij onderzoek (ook dat naar opkomstgeneigdheid) gekeken naar een 
aantal achtergrondkenmerken, zoals opleiding, arbeidsmarktpositie, inkomen en 
kerkgang. Dan blijkt dat mensen die zeggen te gaan stemmen over het algemeen 
hoger opgeleid zijn en een beter inkomen hebben. Omdat mensen met een hoog wel-
zijn dezelfde kenmerken hebben als stemmers kan het zijn dat niet het welzijn van 
belang is voor de opkomstgeneigdheid, maar dat de achtergrondkenmerken dat zijn. 
Van deze kenmerken spelen leeftijd, opleiding en de sociale klasse waartoe iemand 
zich rekent inderdaad een rol, maar ook als we rekening houden met deze kenmer-
ken, blijft welzijn van belang (model 2).
 Welzijn, zoals we dat hier gebruiken, heeft vooral betrekking op descriptieve ken-
merken: wat mensen hebben en wat ze doen. Veel mensen associëren welzijn echter 
met evaluatieve kenmerken: hoe tevreden ben ik, of hoe gelukkig. Misschien kunnen 
we de invloed van welzijn dus toch nog wegverklaren door rekening te houden met 
de tevredenheid van mensen met hun persoonlijke levenssfeer (hun woning, vrien-
denkring, inkomen, gezondheid en veiligheid bijvoorbeeld). Deze kenmerken blijken 
echter van geen belang voor opkomstgeneigdheid, uitgezonderd de tevredenheid 
met het inkomen (model 3). Het belang van welzijn voor opkomstgeneigdheid wordt 
er echter nauwelijks kleiner door.
 Misschien komen we verder als we kenmerken opnemen die meer direct betrek-
king hebben op politiek en politici. Het ligt voor de hand dat bijvoorbeeld tevreden-
heid met het beleid van de regering een rol speelt bij de opkomstgeneigdheid bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen. Het gaat dan om het oordeel dat mensen hebben over 
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het beleid met betrekking tot zorg of sociale zekerheid. Daarnaast zal de tevreden-
heid met de regering zelf een rol spelen. In model 4 nemen we een groot aantal van 
dergelijke kenmerken op, en daarnaast ook de tevredenheid met de democratie, po-
litieke interesse, politiek cynisme en vertrouwen in een aantal instituties. Dat deze 
kenmerken er inderdaad veel toe doen, blijkt uit de verdubbeling van de verklaarde 
variantie. Oordelen over afzonderlijke onderdelen van het beleid zijn echter niet van 
belang voor opkomstgeneigdheid. Dat geldt ook voor het vertrouwen in en de tevre-
denheid met de regering. Van belang is vooral politieke interesse, maar daarnaast 
ook cynisme over de regering, het vertrouwen in de Tweede Kamer en tevredenheid 
met de democratie. Door deze kenmerken op te nemen verdwijnt het belang van het 
opleidingsniveau, van de sociale klasse waartoe iemand zich rekent en de tevreden-
heid met het inkomen. Het welzijn speelt echter nog steeds een rol.
 Dan is er niet veel meer te verzinnen om welzijn weg te verklaren. In een laatste 
poging hebben we ook opvattingen over specifieke items meegenomen (model 5). 
Misschien laten mensen zich niet alleen leiden door algemene oordelen over beleid, 
politiek en politici, maar ook door oordelen over afzonderlijke thema’s. Ook hiervan 
hebben we er een groot aantal opgenomen: variërend van de mate waarin allochtone 
collega’s op het werk een probleem zijn tot de mening over gelijke taakverdeling 
van man en vrouw; en van de vraag of iemand denkt dat de welvaart aanhoudt tot de 
mening dat we minder regels maar meer sterke leiders nodig hebben. De laatste twee 
zijn inderdaad van belang voor de opkomstgeneigdheid, evenals de mening over de 
tegenstelling tussen arm en rijk en de goedkeuring van burgerlijke ongehoorzaam-
heid. Daarnaast blijft welzijn echter ‘gewoon’ meedoen.
 Hoe we ook onze best doen om welzijn politiek onbelangrijk te laten worden, het 
lukt niet. Hoe hoger het welzijn van mensen is, hoe groter de kans dat ze gaan stem-
men, ongeacht hun leeftijd, hun politiek cynisme, hun tevredenheid en hun opvat-
tingen. Als voor de politiek het vergroten van welzijn op zichzelf niet al belangrijk is, 
dan misschien toch om de opkomst bij Tweede-Kamerverkiezingen te bevorderen.
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Tabel  De kans dat iemand gaat stemmen, naar een aantal kenmerken 
     (Nederlandse bevolking, 18 jaar of ouder)a

     model 1 model 2 model 3 model 4 model 5
       tevredenheid tevredenheid beleid
     stemmers   achter- persoonlijke politieke interesse opvattingen
    (allen:84%) welzijn gronden levenssfeer en vertrouwen over items           
 welzijn b      
  laag welzijn 66     
  gemiddeld welzijn 85 2,92 3,59 3,43 3,05 2,94
  hoog welzijn 93 6,63 5,84 5,38 3,54 3,37
 leeftijd      
  < 35 jaar 80     
  35-64 jaar 85  1,49 1,46 1,39 1,37
  65+ 86  3,39 3,10 3,07 3,33

 opleidingsniveau hbo, 
  universiteit 92  1,74 1,71 n.s. n.s.
 rekent zichzelf tot de hogere 
  sociale klassen  91  1,84 1,73 n.s. n.s.
 tevreden met het inkomen 89   1,33 n.s. n.s.
 sterke of gewone interesse 
  in politiek  94    3,07 2,98
 leest af en toe of regelmatig 
  over politiek 90    1,59 1,46
 invloed regering dagelijks
   leven gering (oneens) 91    1,64 1,72
 geen enkele invloed wat 
  regering doet (oneens)  94    1,93 1,95
 heeft vertrouwen in Tweede 
  Kamer  90    1,41 1,58
 tevreden met functioneren 
  democratie 90    1,61 1,64
 niveau tegenstelling arm en 
  rijk is groot 84     1,65
 denkt dat welvaart aanhoudt 90     1,39
 minder regels, meer sterke 
  leiders (eens) 84     1,42
 keurt burgerlijke ongehoor-
  zaamheid goed  85     1,61
      
 Nagelkerke R2  7% 13% 13% 28% 31%
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(Noten bij de tabel op de vorige pagina)
Logistische regressieanalyse. Een waarde tussen 0 en 1 is een negatief effect, bij een waarde van 1 is er geen effect en 
waarden boven de 1 betekenen een positief effect. Hoe groter de afwijking van 1, hoe groter het effect. 
In de tabel zijn alleen de kenmerken opgenomen die significant zijn. In elk volgend model zijn de niet-significante 
kenmerken niet meer meegenomen. 
a: Wel stemmen is 1, niet stemmen is 0. 
b: Welzijn wordt gedefinieerd door de leefsituatie-index, waarbij hoog welzijn een goede leefsituatie is (een score hoger 
dan 115 op de index), laag welzijn is dan een slechte leefsituatie (een score lager dan 85); er tussen in is gemiddeld 
welzijn (een gemiddelde leefsituatie)

Bron: SCP (CV ’04)
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Drs. J. ( Jeroen) Boelhouwer is politicoloog en doet bij het SCP onderzoek naar de leefsituatie van de 
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Noot
1    In de leefsituatie-index zijn twee politieke kenmerken opgenomen (lidmaatschap van en 
vrijwilligerswerk voor een politieke organisatie). Voor de hier gepresenteerde uitkomsten maakt het wel-
of-niet-opnemen van deze variabelen niet zo veel uit. De invloed van beide enkele variabelen in de gehele 
index is te verwaarlozen, omdat ze gebruikt worden in indicatoren die betrekking hebben op diversiteit van 
lidmaatschappen en van vrijwilligerswerk. De samenhang tussen een leefsituatie-index met en één zonder 
beide variabelen is 0,997.
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Heeft de VARA nog een achterban
	 	 								Frank Huysmans

De plannen van het kabinet Balkenende-II voor het publieke omroepbestel1 hebben 
Hilversum en Den Haag flink in beroering gebracht. Eerst was er commotie rondom 
de voorgestelde opheffing van de nps. Nadat staatssecretaris Van der Laan in de 
Kamer had beloofd dat populaire nps-programma’s niet hoefden te verdwijnen, was 
in de Tweede Kamer de ergste onvrede gesust. 
 Enkele maanden later werd duidelijk dat het wél-verdwijnen van de rechten van de 
eredivisie-voetbalsamenvattingen een flinke aderlating voor het marktaandeel en daar- 
mee de reclame-inkomsten van de Publieke Omroep ging betekenen. Om zoveel moge-
lijk publiek én inkomsten te behouden verzon de Raad van Bestuur een list: het ‘thuis-
netten-model’ – waarbij elke omroep een vast net bespeelde – moest worden verlaten. 
In plaats daarvan zouden er drie zenders moeten komen: Nederland a voor het bieden 
van gemeenschappelijke ervaringen aan een breed publiek, Nederland b voor verdie-
ping en verrijkende ervaringen, en tenslotte het ‘jonge en innovatieve’ Nederland c.2

 Dit plan maakte de tongen in Hilversum pas goed los. Medewerkers van Neder-
land 3, onder aanvoering van die van de vara, protesteerden. Op de avond van 1 de-
cember in 2005 begonnen drie live-programma’s met een verklaring van de centrale 
presentator waarin voor het woord identiteit een prominente plaats was ingeruimd. 
De rest van de zendtijd werd gevuld met beelden van het aanwezige studiopubliek, 
onder wie de stakende programmamakers. 
 Op de actie van de vara-medewerkers volgden vele reacties in de pers, onder meer 
van in Hilversumse herstructureringen gepokte en gemazelde (oud-) omroepbazen 
en (oud-) hoofdredacteuren.3 Rode draad in de commentaren was dat het verzet 
tegen de plannen illustratief is voor de impasse waarin de Publieke Omroep al sinds 
jaren verkeert. De vara-medewerkers kwamen vooral op voor het belang van het 

‘bestel’ en niet voor dat van de kijker. De verzuilde omroepstructuur die zij overeind 
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wensten te houden, werd tot anachronisme verklaard. Een publiek bestel waarin 
verenigingen een identiteit uitdragen naar achterbannen in de samenleving is, aldus 
de commentaren, echt niet meer van deze tijd.
 Het was nieuw dit uit de monden van (voormalige) omroepbobo’s te horen. Tot 
voor kort werd juist het achterban-argument graag van stal gehaald. Kamerleden 
die durfden te beweren dat de verzuilde Hilversumse werkelijkheid achter de feiten 
aanliep, werden per kerende post getrakteerd op de Hilversumse ledentallen waarbij 
die van de politieke partijen verbleekten. De boodschap uit Het Gooi was duidelijk: 
wij zijn het volk! Waarna ‘Den Haag’ dan weer liet horen dat die leden vooral nog 
abonnees op de omroepgidsen waren en allang geen overtuigde leden meer, gezien 
het feit dat de piek in de ledentallen inmiddels was gepasseerd (tabel 1).

Tabel  Ledenaantallen omroepverenigingen, 1947-2003 (x 1000)a

  opgericht 1947 1950 1960 1970 1980 1994 2000 2003

 NCRV 1924 100 240 436 476 529 548 498 420
 KRO 1925 85 279 604 545 612 615 569 530
 VARA 1925 101 246 534 486 524 531 . 475
 VPRO 1926 . 64 158 120 182 543 459 410
 AVRO 1927 87 196 406 836 809 648 491 454
 TROS 1964    281 751 560 . 500
 EO 1967    48 220 532 603 550
 VOOb 1973     317 1066  
 BNN 1997             110 100

 .    Geen gegevens.
a  In september 2005 zijn twee nieuwe omroepen tot het bestel toegelaten: MAX (50-plussers, 52.000 leden) 
       en Llink (maatschappelijk betrokkenen, 65.000 leden). 
b  De Veronica Omroep Organisatie verliet in 1995 het publieke omroepbestel en sloot zich aan bij RTL.

Bronnen: De Hart (1999: 44; 2005: 69); ledenaantallen Max en Llink: nl.wikipedia.nl, geraadpleegd 
2 december 2005
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Buiten Hilversum gelooft, zo lijkt het, niemand meer dat de achterbannen van de 
Hilversumse omroepen vijftien jaar na de introductie van commerciële televisie nog 
sporen van de verzuiling dragen. Maar is dat wel zo? Met gegevens uit het vijf jaar-
lijkse scp-Tijdsbestedingsonderzoek gaan we voor de periode 1975-2000 na hoe zich 
het lezersbestand van de omroepgidsen heeft ontwikkeld4 – en wat dit zegt over de 
verankering van de vara in de samenleving. Een verhaal over een nog onvoltooide 
ontzuiling, gepaard gaand met een herprofilering van de vara-achterban.

Ontzuiling…
Het is zonder meer waar dat de voorkeur voor de ‘socialistische’ vara en de confessi-
onele omroepen in de periode 1975-2000 is verminderd (figuur 1). Een voorkeur voor 
de zuilen is er nog vooral onder oudere Nederlanders (figuur 2).

Figuur 1  Lezen van omroepgidsen, 1975-2000 (in % van de omroepgidslezers in de Nederlandse bevolking
            van 12 jaar en ouder)
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Figuur 2  Lezen van omroepgidsen naar leeftijdsgroep, Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, 2000
            (in % van de betreffende groep)

Feitelijk was voor en door de vara zelf de ontzuiling al in gang gezet na de invoering 
van de Omroepwet in 1969. Op de website van de voormalige Vereeniging Arbeiders 
Radio Amateurs, opgericht op 1 november 1925 in hotel Parkzicht in Amsterdam, staat 
tachtig jaar later het volgende te lezen:
‘In 1969, het jaar waarin de ledentallen van de omroepen de hoeveelheid uitzendtijd 
gingen bepalen, vond er een belangrijke wijziging plaats. De vara – de afkortings-
puntjes verdwenen – wenste zich uitdrukkelijk open te stellen voor een ruimere 
vertegenwoordiging van de Nederlandse samenleving dan alleen de sociaal-demo-
cratische zuil. De omroepvereniging ging zich voortaan tot een breder, progressief 
georiënteerd publiek richten. De hechte band die de vara onderhield met de s.d.a.p. 
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(later de PvdA) en met de vakbond n.v.v. (later f.n.v.), werd eind jaren ‘70 steeds 
losser. De vara van toen, als ‘stem van links’, veranderde in de principieel onafhan-
kelijke, maar nog wel ideëel verwante, vara van nu.’ 
(http://omroep.vara.nl, geraadpleegd 2 december 2005). 

Die ‘verruimde openstelling’ leidde ertoe dat onder degenen met een PvdA-voorkeur 
het aandeel lezers van de vara-gids in vijfentwintig jaar tijd halveerde van 50 naar 25 
procent. Deze lezers liepen evenwel niet over naar de confessionele omroepen ncrv, 
kro en eo, maar naar de niet-gelovige avro, tros, Veronica en de niet-meer-gelo-
vige vpro. Het aandeel niet-confessionele gidslezers onder de PvdA-sympathisanten 
verdubbelde van 30 procent in 1975 naar 60 procent in 2000. De confessionele gidsen 
(Mikro Gids en Studio van de kro, ncrv-gids en eo Visie) zijn onder PvdA-stemmers 
nog altijd duidelijk minder populair dan onder mensen met een andere partijvoor-
keur.

...nog onvoltooid...
Dat er ontzuiling heeft plaatsgevonden, wil nog niet zeggen dat de keuze voor een 
omroepgids inmiddels een volkomen willekeurige is. Ook in 2000 bestonden er in de 
voorkeur voor omroepen scheidslijnen naar politieke voorkeur en religiositeit. Ter-
wijl van de PvdA-sympathisanten nog altijd een kwart aan de vara-gids de voorkeur 
gaf, las maar twee procent van degenen met een andere partijvoorkeur de vara-gids 
(figuur 3). 

Naast partijvoorkeur deelt het al-dan-niet-gelovig-zijn de lezersschare nog immer 
in tweeën. Van degenen die zichzelf tot een geloofsrichting rekenen, las in 2000 
48 procent een ‘confessionele’ gids. Voor de niet-gelovigen lag dat percentage op 10. 
Voor de vara ligt het uiteraard andersom: 16 procent van de niet-confessionelen las 
de vara-gids tegen 6 procent van de gelovigen.
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Figuur 3  Lezen van omroepgidsen naar politieke voorkeur, Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder,
           2000 (in % van de gidslezers in de betreffende groep)

...en herprofilering.
Terwijl de socialistische zuil afbrokkelde en de arbeidersklasse zich opende voor de 
geneugten van vertrossing en vervoozing, won de vara-gids aan populariteit on-
der mensen die qua partijvoorkeur het dichtst tegen de PvdA aan zitten. Van de gids-
lezers met een d66- of klein links-voorkeur koos in 2000 16 procent voor de vara-
gids (figuur 3), terwijl dat in 1975 maar 4 procent was. Deze aanwas uit wat jongere 
hoek zorgde ervoor dat in dat jaar de vara-gids-lezer nog even ‘jong’ (gemiddeld 
48 jaar) was als in 1975. De PvdA-stemmers onder de vara-gids-lezers zijn namelijk 
wel ouder geworden en naderen de vut-leeftijd: van gemiddeld 52 naar 57 jaar. 
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 In overeenstemming met dit beeld daalde de vara-gids in de gunst van de onder 
arbeiders oververtegenwoordigde lager- en middelbaar opgeleiden (resp. van 20 
naar 9% en 15 naar 11%) en steeg de voorkeur voor de gids onder hoger opgeleiden 
van 10 naar 15%. De vara-gids-lezer lijkt zich daarmee te hebben aangepast aan het 
progressieve levensstijlprofiel van Nederland 3 dat nu, met mede-netbespeler nps, 
als vara-thuisnet dreigt te verdwijnen.
 De vara-gids-lezers zijn daarmee geen dwarsdoorsnede van de bevolking. Nog 
altijd kun je dus met reden van een vara-achterban spreken. Maar het is steeds min-
der de traditionele arbeidersbeweging, en steeds meer de wat jongere, progressieve 
hoger opgeleide die die achterban (rood) kleurt.
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december; Jan Blokker in de Volkskrant, 3 december. Harm Bruins Slot, voorzitter van de Raad van Bestuur 
van de Publieke Omroep, noemde de acties ‘buiten proportie’ (NRC Handelsblad, 2 december). Het 
hoofdredactionele commentaar van NRC Handelsblad (2 december) noemt de actie ‘dom, brutaal, en niet 
voor herhaling vatbaar’. 
4  Omroeplidmaatschap – via een abonnement op een omroepgids dan wel als ‘tientjeslid’ – is in het 
Tijdsbestedingsonderzoek niet gemeten. Wel is naar het lezen van omroepgidsen gevraagd, maar de 
vraagstelling in het onderzoek varieerde. In 1975 en 1980 werd gevraagd naar hoeveel van twaalf nummers 
van de (toenmalige) omroepgidsen men gewoonlijk las of inzag. Vanaf 1985 werd gevraagd of iemand in 
het huishouden geabonneerd was op (maximaal twee) omroepgidsen.  De ‘deelnamepercentages’ liggen 
vanaf 1985 een stuk hoger dan in de jaren ervoor. Daarom zijn hier in de trendbeschrijvingen alleen de 
verhoudingen weergegeven tussen degenen die wel een gids lazen. ‘Gidslezer’ is geoperationaliseerd als 
het lezen van tenminste één van twaalf nummers (1975 en 1980) of het hebben van een abonnement in het 
huishouden (vanaf 1985).
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Hoe rood zijn zwarte wijken
	 													Mérove Gijsberts

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei 2002 vond een electorale aardschok 
plaats als nooit tevoren. Grote verliezers waren de drie Paarse partijen, terwijl de 
aanhang van het cda flink toenam. Meest opzienbarend was de opkomst van de lpf. 
Het nieuw gevormde kabinet van cda, vvd en lpf hield echter maar 87 dagen stand 
en dit leidde tot nieuwe verkiezingen die de aanhang van de lpf deed verschrompelen. 
 Over de opkomst en ondergang van de lpf is veel gezegd en geschreven. Enerzijds 
werd het stemmen op de lpf gezien als een uitdrukking van maatschappelijke en 
politieke onvrede. Anderzijds werd verondersteld dat het stemmen op de lpf voor-
namelijk te maken had met de ontevredenheid over de immigratie en aanwezigheid 
van etnische minderheden in Nederland. Juist de bewoners van de oude stadswijken 
zouden vanwege deze motieven in 2002 in groten getale op de lpf hebben gestemd 
en dit zou met name ten koste zijn gegaan van de PvdA. Dit is immers de partij die 
traditioneel veel stemmers trekt in de oude wijken. 
 In deze bijdrage wordt op basis van de verkiezingsuitslagen in alle 409 buurten 
van zeven grote steden een relatie gelegd tussen etnische concentratie en de electo-
rale krachtsverhoudingen (in 1998, 2002 en 2003). Buurten zijn hier de eenheden van 
analyse en niet individuele kiezers. 

Figuur 1 laat zien dat in Rotterdam – zelfs in 2002 – de buurten waar de PvdA hoog 
scoort (bijv. Spangen en Feijenoord) ook de buurten zijn waar veel niet-westerse 
allochtonen wonen. De buurten waar de PvdA laag scoort, zijn juist de buurten waar 
nauwelijks allochtonen wonen: de twee figuren zijn bijna identiek ingekleurd.

?
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Figuur 1  Percentage PvdA stemmers en percentage niet-westerse allochtonen in buurten in Rotterdam,
            Tweede Kamerverkiezingen 15 mei 2002
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Ook in andere grote steden is de correlatie tussen het stemmen op de PvdA en het 
aandeel allochtonen bijzonder sterk. Het is zelfs zo dat deze relatie in 2002 nóg 
sterker is geworden dan die in 1998 al was. Dit ondanks de verkiezingsnederlaag in 
2002. Bovendien is de buitengewoon hechte relatie tussen het aandeel allochtonen in 
de buurt en de uitslag voor de PvdA ook bij de laatste verkiezingen in 2003 overeind 
gebleven (tabel 1). 

Tabel 1  Correlaties tussen verkiezingsuitslag per partij en percentage niet-westerse allochtonen 
alsmede percentage inwoners met een laag inkomen in een buurt  in zeven grote steden, Tweede 
Kamerverkiezingen (TK) 1998, 2002 en 2003 a

  % allochtonen % inwoners met laag inkomen

 SP TK 1998 0,29* 0,65*
 SP TK 2002 -0,02ns 0,12*
 SP TK 2003 0,04ns 0,35*
  
 GroenLinks TK 1998 0,18* 0,08ns
 GroenLinks TK 2002 0,10* -0,01ns
 GroenLinks TK 2003 0,02ns -0,09ns
  
 PvdA TK 1998 0,67* 0,72*
 PvdA TK 2002 0,82* 0,48*
 PvdA TK 2003 0,84* 0,61*
  
 LPF TK 2002 0,22* 0,46*
 LPF TK 2003 0,22* 0,42*

a    Het gaat om in totaal 409 buurten in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, 
Haarlem en Nijmegen.

De relatie tussen de uitslag voor de lpf en het aandeel niet-westerse allochtonen in 
een buurt blijkt daarentegen veel minder sterk te zijn dan verwacht en is in de groot-
ste steden zelfs afwezig (Lubbers en Gijsberts 2004). Alleen wanneer het aandeel 
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allochtonen in een buurt rond de 30% ligt, behaalt de lpf haar optimale aandeel 
stemmers (figuur 2). Daarboven wordt het percentage stemmers voor de lpf weer 
minder. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de aanwezigheid van (veel) meer stem-
gerechtigde allochtonen in deze buurten die nauwelijks lpf stemmen. Autochtonen 
kunnen hier in minder sterke mate hun stempel op de uitslag drukken.
 De PvdA-uitslagen worden daarentegen alleen maar gunstiger naarmate er meer 
allochtonen in een buurt wonen. De bijzonder sterke relatie tussen het percentage 
stemmen voor de PvdA en het aandeel allochtonen is in de steden Rotterdam en Den 
Haag bijna perfect (correlaties van boven de 0,90). Op basis van deze cijfers wordt op 
buurtniveau bevestigd wat Tillie (2000) reeds liet zien voor individuele allochtone 
kiezers: allochtonen stemmen vaak PvdA. Een kanttekening hierbij is natuurlijk 
enerzijds dat een deel van de allochtonen niet mag stemmen bij de Tweede-Kamer-
verkiezingen (alleen allochtonen met de Nederlandse nationaliteit) en anderzijds dat 
het thuisblijven bij verkiezingen onder allochtonen veel meer voorkomt dan onder de 
autochtone bevolking. Het aantal allochtonen dat daadwerkelijk zijn stem uitbrengt, 
zal dan ook relatief laag zijn. Hoewel we hierbij wel in het oog moeten houden dat in 
een aantal buurten in de grote steden een grote meerderheid allochtoon is. In deze 
buurten zullen de allochtone kiesgerechtigden toch een aanzienlijke stempel op de 
verkiezingsuitslag kunnen drukken. 

Wijken waar veel allochtonen wonen, zijn ook veelal de wijken waar de lage inko-
mens zijn ‘samengepakt’. In deze wijken stemmen ook de autochtonen van oudsher 
vaak PvdA (en sp). De lpf is bij de verkiezingen in 2002 vooral sterk geworden in de 
buurten die oorspronkelijk PvdA en sp gekleurd waren, namelijk de ‘traditionele’ 
arbeidersbuurten met veel huishoudens met lage inkomens (tabel 1). Dit lijkt het 
resultaat  te zijn van sociale onvrede onder zogenoemde ‘achterblijvers’: mensen met 
een gedurende langere periode laag inkomen en een relatief lage opleiding. Er kan 
geconcludeerd worden dat de lpf in 2002 met name geconcurreerd heeft met de 
PvdA en sp en in deze buurten waarschijnlijk vooral bij deze partijen stemmen heeft 
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weggehaald. Terwijl de sp bij de verkiezingen in 1998 nog sterk concurreerde met de 
PvdA en kiezers trok in dezelfde buurten (buurten met een lagere sociaal-economi-
sche status), is de sp in 2002 ineens een aanzienlijk deel van haar kiezers uit de wat 
rijkere buurten gaan halen.
 De sp en de PvdA hebben hun positie in de sociaal zwakkere buurten bij de laatste 
Tweede-Kamerverkiezingen van 2003 weer kunnen versterken, ten koste van de lpf. 
De zogenoemde ‘veryupping’ van de sp, zoals die zich in 2002 leek af te tekenen, 
zette niet door. Daartegenover kan wel een veryuppings-proces worden waargeno-
men bij een andere partij: GroenLinks haalt steeds minder haar beste resultaten in 
de lagere inkomensbuurten en steeds meer in de betere buurten. Deze verandering 
die zich bij de verkiezingen in 2002 al aftekende, bleek in 2003 door te zetten.

Figuur 2  Uitslag voor de LPF en PvdA (in z-scores) als functie van het aandeel allochtonen in een buurt a 

a  Onder constanthouding van het aandeel lage inkomens in een buurt, 409 buurten in zeven grote steden.
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De PvdA wint de concurrentieslag in de concentratiewijken tot dusverre met verve: 
waar veel allochtonen wonen, wordt het meest op de PvdA gestemd. Er is maar één 
conclusie mogelijk: zwarte wijken zijn behoorlijk rood. Gebieden met veel allochto-
nen zijn in electoraal opzicht belangrijke plaatsen voor de sociaal-democraten. Aan-
gezien we weten dat allochtonen snel geneigd zijn thuis te blijven bij verkiezingen is 
het voor de PvdA van belang deze groep te mobiliseren. De grootte van deze groep 
moet niet worden onderschat: 6 procent van de kiesgerechtigde bevolking in Neder-
land behoort tot de groep niet-westerse allochtonen. Deze groep mag dus wel bij de 
Tweede-Kamerverkiezingen stemmen. Het gaat om ruim 700.000 kiesgerechtigde al-
lochtonen – toch al snel bijna tien zetels – een aanzienlijk én groeiend kiezerspoten-
tieel. Tegelijkertijd ligt hier ook een belangrijk dilemma voor de Partij van de Arbeid, 
aangezien een aanzienlijk deel van de achterban juist strengere maatregelen verlangt 
met betrekking tot allochtonen. Ook deze achterban woont voor een groot deel in de 
oude wijken van de grote steden, de wijken waar tevens de allochtone kiezers wonen.
Je zou kunnen zeggen dat de PvdA in een multiculturele spagaat is terechtgekomen. 
In Rotterdam is deze spagaat recentelijk goed zichtbaar geworden rondom het ver- 
trek van wethouder Pastors van Leefbaar Rotterdam, die moest aftreden vanwege 
zijn uitspraken over moslims. Opvallend was de ambivalente opstelling van de PvdA 
hierover. Voor de zittende lokale afdeling waren de uitspraken van Pastors een reden 
het vertrouwen op te zeggen, terwijl de beoogd lijsttrekker voor de komende ver-
kiezingen juist toenadering zocht. Zoals bij vorige verkiezingen bleek, is Leefbaar 
Rotterdam – net als zijn landelijke evenknie de lpf – een geduchte concurrent van de 
PvdA. Bij eerdere verkiezingen is bovendien gebleken dat de lpf juist goede resulta-
ten behaalde in buurten aangrenzend aan buurten met veel allochtonen. De vraag is 
of bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam de zwarte wijken ook 
weer ‘op rood’ zullen gaan voor de PvdA.
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Gaan bestuurders goed om met burgerlijke betrokkenheid
	 	 										 	 	 	 	Jeroen Devilee

De betrokkenheid van burgers bij de lokale omgeving is groot. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit het gegeven dat de deelname aan lokale collectieve acties al jarenlang op 
een veel hoger niveau ligt dan de deelname aan (inter)nationale collectieve acties 
(Devilee en De Hart 2006). Een andere indicatie hiervoor is dat het vrijwilligerswerk 
op buurt-, wijk- of dorpsniveau op relatief veel betrokkenen kan rekenen. Gegevens 
uit de Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk van civiq tonen dat voor doelen op dit 
schaalniveau het tekort aan vrijwilligers vijf procentpunten lager ligt dan landelijk 
(36 %).
 In het licht van de verwachtingen die de overheid over het lokale meedoen van 
burgers heeft, zijn dit hoopvolle constateringen. Dit geldt met name voor het verle-
nen van onbetaalde zorg. Met het oog op de toenemende kosten van het zorgstelsel 
wil men in het kader van de nog in te voeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(wmo) zwaarder op onbetaalde zorg gaan steunen. Daar waar burgers in het ver-
leden aanspraak konden doen op de awbz, worden zij nu ook formeel eerst afhan-
kelijk van mantelzorg en vrijwilligerswerk voordat zij gebruik kunnen maken van 
zorg door professionele krachten. De lokale overheden en vrijwilligersorganisaties 
zijn bij de uitvoering van de nieuwe wet een belangrijke rol toebedacht.
 Opvallend is het dat de overheid in lang niet alle sectoren van het beleid even 
gelukkig is met burgerlijk betrokkenheid bij wijk en buurt. Als het gaat om meedoen 
door burgers aan ruimtelijke planvorming dan slaan bestuurders opeens een heel 
andere toon aan. Lokale betrokkenheid wordt dan vaak uitgelegd als egoïsme, het 
willen-afwentelen op anderen, wat men niet al te serieus hoeft te nemen. In een 
lelijk acroniem wordt dit nimby (Not In My BackYard) genoemd. De vrees voor 
burgerlijk egoïsme blijkt bij de rijksoverheid uit het feit dat zij in geval van nood een 
nimby-wet 1 achter de hand heeft. Deze is recent nog ingezet tegen de bestuurders en 

?
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burgers van de Gemeente Onderbanken. Het betrof hier protest tegen bomenkap ten 
behoeve van awacs-radarvliegtuigen die geluidsoverlast veroorzaken.
 Ook gemeenten lijken in de ruimtelijke planvorming vaak maar weinig vertrou-
wen in de burger hebben. Er bestaan weliswaar procedures voor interactieve besluit-
vorming, maar burgers die deelnemen aan besluitvormingsprocessen voelen zich 
vaak weinig serieus genomen (Van Baren 2001).
 De vraag is echter of de overheid er goed aan doet om in twee verschillende be-
leidssectoren burgers zo verschillend te benaderen. In het geval van informele zorg 
wil zij graag dat de burgers meedoen, maar in het geval van ruimtelijke planvorming 
is ze al snel van mening dat burgers zich afzijdig moeten houden. Het antwoord op 
deze vraag hangt er vanaf: stellen burgers zich in het geval van ruimtelijke planvor-
ming al dan niet egoïstisch op, door problemen op anderen te willen afwentelen? 
Het gedrag van burgers in een dergelijke situatie is nagegaan in een onderzoek naar 
of in de eigen buurt een afvalinstallatie werd geaccepteerd (bijv. een stortplaats, een 
verbrandingsinstallatie of een composteringsinrichting) (Devilee 2002).
 In figuur 1 staan de relaties tussen een aantal variabelen in dat onderzoek 2 weer-
gegeven. Als er geen pijl staat, is er geen relatie van betekenis tussen de variabelen. 
De reeks getallen onder de figuur geeft aan dat het model goed past bij de onderlig-
gende data. De nimby-variabele in het model staat voor het willen-afwentelen op 
anderen. Hiernaast bevat het model veronderstelde nadelen (bijv. stank-, geluid- en 
vogeloverlast), voordelen (bijv. werkgelegenheid en gebruik van een goede techniek) 
en veronderstelde risico’s (bijv. mogelijke ongelukken en gezondheidseffecten). De 
persoonlijke norm in het model staat voor verplichtingen die burgers denken te heb-
ben ten opzichte van hun buurtgenoten.

Uit het model blijkt dat het belang van nimby genuanceerd dient te worden. Het is 
relevant, maar het is niet de belangrijkste factor. Dit is namelijk het veronderstelde 
risico. Deze factor heeft tevens een stevige impact op de neiging om de afvalinstalla-
tie op anderen af te wentelen. Ook de persoonlijke norm is hierbij van belang. 
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Figuur 1  Reacties op de komst van een afvalinstallatie

Bron: Devilee (2002)
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de ruimtelijke inrichting dus zinvol gebruikt worden. Een serieuze en respectvolle 
benadering van burgers bij deze besluitvorming zorgt er tevens voor dat er minder 
spanning is met de wijze waarop zij voor vrijwilligerswerk in de zorg benaderd wor-
den. Het is waarschijnlijk dat deze consistentie het vertrouwen in lokale overheden 
ten goede zal komen.3

 Onderzoek ten behoeve van het ministerie van vrom (Broenink et al. 2003; Van 
den Hoek en Spanjersberg 2004) laat zien dat burgers erg ontevreden zijn over de 
wijze waarop zij bij de ruimtelijke inrichting betrokken worden. Het zal duidelijk 
zijn dat de vraag die boven dit stukje staat vooralsnog ontkennend beantwoord dient 
te worden.
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Noten
1  De NIMBY-wet houdt in dat de rijksoverheid bij projecten van nationaal belang, mits er voldaan is 
aan een aantal voorwaarden, de beschikkingsbevoegdheid van gemeenten kan overnemen. Eén van de 
voorwaarden is dat het besluitvormingsproces echt vastgelopen is.
2  De data zijn verzameld bij omwonenden (binnen een straal van 3 of 5 km) van een afvalinstallatie (drie 
locaties), van een locatie waar een afvalinstallatie zou komen (drie locaties) en van een controlelocatie. 
De totale steekproef betrof 1860 personen. De locaties zijn geselecteerd op basis van gegevens over het 
besluitvormingsproces die door de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage beschikbaar zijn gesteld. 
3  Onderzoek van Van den Bos et al. (1989) laat zien dat burgers hun vertrouwen in de overheid sterk laten 
afhangen van de opstelling van overheden in besluitvormingsprocessen.
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Zijn ouders blind voor de problemen die zij hebben met de opvoeding
	 	 											 	 	 	 	 					Elke Zeijl

Opvoeden; het lijkt soms kommer en kwel. Gillende peuters, langdurig huilende 
baby’s en kinderen die maar niet willen luisteren of die gestrest zijn door vele afspra-
ken. Als je de recente hausse aan en belangstelling voor opvoedkundige tv-program-
ma’s beziet, zoals ‘de opvoedpolitie’, ‘the nanny’ en ‘nanny 911’, ontstaat al snel de 
indruk dat er aardig wat ouders zijn die problemen hebben met de opvoeding en wel 
wat advies en wijze raad kunnen gebruiken. Maar is dat ook zo?
 Er is in het verleden in Nederland het nodige onderzoek gedaan naar wat ouders 
zeggen over het eigen opvoedgedrag. Het beeld dat uit deze zelfrapportagestudies 
naar voren komt, is in het algemeen gunstig te noemen. De meeste Nederlandse 
ouders vinden dat zij kindgericht zijn. Zij menen goed te letten op de behoeften van 
hun kind, tonen affectie en vinden zelfstandigheid belangrijk. Daarnaast zeggen 
veel ouders regels te hanteren die zij uitleggen in plaats van afdwingen. De gemid-
delde Nederlandse ouder geeft bovendien aan niet al te veel opvoedproblemen te 
ervaren (cbs/ngr, 2001; Du Bois-Reymond et.al. 1998; Rispens et.al. 1996). 
 Alles koek en ei zo lijkt het, ware het niet dat het hier uitsluitend gaat om de me-
ning van ouders. Of dit beeld overeenkomt met het feitelijke opvoedgedrag blijft, bij 
gebrek aan langdurige observaties in gezinnen, de vraag. Ook het 0-12-jarigenonder-
zoek, dat is uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en tno-Kwaliteit 
van Leven en veel aandacht besteedt aan de opvoeding van kinderen, kan geen ant-
woord geven op deze vraag. Toch biedt dit onderzoek belangrijke extra informatie. 
Niet alleen aan ouders, maar ook aan consultatiebureau-artsen en wijkverpleegkun-
digen (jgz-medewerkers) is een oordeel gevraagd. Hamvraag is nu: komt de beleving 
van ouders en de inschatting van jgz-medewerkers overeen of beoordelen zij dezelfde 
opvoedsituatie doorgaans anders?

?
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Ouders aan het woord
Geheel volgens de verwachting vinden we in het 0-12-jarigenonderzoek dat de meeste 
ouders positief zijn over de opvoeding. Een grote meerderheid – omstreeks de 90% 

– is tevreden met het verloop van de opvoeding. Verder geeft ongeveer één op de tien 
ouders aan de opvoeding vermoeiend en/of de opvoedverantwoordelijkheid zwaar te 
vinden. Ook schatten de meeste ouders de eigen vaardigheid positief in: 76% vindt 
altijd wel een oplossing voor problemen en ‘maar’ 8% bevindt zich vaak in situaties 
waarin zij niet weten hoe zij op hun kind moeten reageren. Een kleine groep van tus-
sen de 1% en 4% heeft zich het afgelopen jaar ernstig zorgen gemaakt over emotio-
nele problemen of gedragsproblemen van hun kind, de opvoeding in het algemeen, 
achterstanden in de ontwikkeling of ziekten van hun kind. Al deze aspecten hangen 
bovendien samen. Ouders die tevreden zijn over de opvoeding, vinden de opvoe-
ding in het algemeen minder zwaar, zijn minder bezorgd en hebben vaker het idee 
oplossingen voor verschillende opvoedsituaties te weten dan ontevreden ouders. Op 
basis van een combinatie van opvattingen werd door de onderzoekers 75% van de 
onderzochte ouders tot de groep positief gestemde ouders gerekend tegenover 6% 
die negatief gestemd was. 
 
JGZ-medewerkers aan het woord
Maar in hoeverre hebben ouders volgens deskundigen ook problemen met de opvoe-
ding? Hierover is een oordeel gevraagd aan jgz-artsen en -verpleegkundigen. Naar 
hun mening zijn de meeste ouders voldoende toegerust op hun opvoedende taak: 
15% had ten tijde van het onderzoek opvoedproblemen, waarbij het meestal (70% 
van de gevallen) om lichte problemen ging. 5% had ernstige opvoedproblemen. De 
belangrijkste oorzaak voor deze opvoedproblemen was het gedrag van kinderen, 
gevolgd door beperkte opvoedvaardigheden van ouders en emotionele problemen bij 
het kind. Bovendien bleek dat bepaalde groepen ouders, in het bijzonder ouders met 
een zwakkere maatschappelijke positie, een verhoogd risico op problemen met de 
opvoeding hebben. 
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Ouders en jgz-medewerkers vergeleken
En hoe zit het nu met de samenhang tussen beide beoordelingen? Hebben negatief 
gestemde ouders, dus ouders die ontevreden en bezorgd zijn over de opvoeding, die 
het zwaar vinden en vaak niet weten wat te doen, nu vaker opvoedproblemen volgens 
jgz-medewerkers of niet? 

Tabel   Verband tussen het oordeel van ouders en van de jgz-artsen/-verpleegkundigen over de 
      opvoeding (in procenten; n = 4162)

 opvoedproblemen volgens jgz-arts/-verpleegkundige
 nee, geen  ja, (lichte tot en met zware)
 opvoedproblemen  opvoedproblemen  totaal
 beleving
 van de ouders van de opvoeding 
   
 negatief gestemd over opvoeding
 (6% van de onderzochte ouders) 

55 45 100

 gematigd gestemd over opvoeding
 (19% van de onderzochte ouders) 75 25 100

 positief gestemd over opvoeding
 (75% van de onderzochte ouders) 90 10 100

Bron: SCP/TNO-PG (PJG 2002/2003)

In de tabel  is de beleving van de ouders (rijen) afgezet tegen het oordeel van de 
desbetreffende jgz-medewerker (kolommen). Duidelijk wordt dat jgz-medewerkers 
inderdaad vaker opvoedproblemen signaleren bij negatief gestemde dan bij positief 
gestemde ouders: 45% van de negatief gestemde versus 10% van de positief gestemde 
ouders. Dit betekent dat de beleving van ouders van de opvoeding belangrijk kan 
zijn bij het signaleren van opvoedproblemen. We zien dit gegeven heel mooi terug bij 
programma’s zoals ‘nanny 911’. De ouders die de hulp van deze opvoedprofessionals 
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inroepen,  zijn immers doorgaans ontevreden met de thuissituatie, soms dodelijk 
vermoeid en vaak ten einde raad. Zij zijn, kortom, in onze termen bepaald ‘niet-posi-
tief’ gestemd.
 Daarmee is de kous nog niet af. Er is immers ook een groep negatief gestemde 
ouders die volgens jgz-artsen en -verpleegkundigen geen opvoedproblemen heeft 
(55% van de groep negatief gestemde ouders). Wat er precies met deze ouders en hun 
gezinnen aan de hand is, kan op basis van het 0-12-jarigenonderzoek niet gezegd 
worden. Misschien zijn deze ouders sneller bezorgd dan andere ouders of hebben 
te hooggespannen verwachtingen. Misschien konden de jgz-medewerkers op het 
moment van onderzoek niet goed aangeven of er opvoedproblemen waren en zijn zij 
van het gunstigste geval uitgegaan. Wel weten we dat er meerdere verbanden zijn. 
Negatief gestemde ouders hebben bijvoorbeeld vaker een kind met psychosociale 
problemen. Je zou op basis hiervan kunnen argumenteren dat deze gezinnen altijd 
(wat extra) aandacht verdienen. 
 Maar wat te denken van de toch wel aanzienlijke groep (10%) die positief is over 
de opvoeding maar die hier volgens jgz-artsen en -verpleegkundigen wel problemen 
mee heeft? Zijn deze ouders blind voor deze problemen? Ziet de jgz-arts of -verpleeg-
kundige te veel beren op de weg? Het is niet uit te sluiten dat ouders, ondanks hun 
goede bedoelingen, niet altijd doorhebben hoe goed of slecht het nu eigenlijk gaat 
met (de opvoeding van) hun kind. Het 0-12-jarigenonderzoek laat dit bijvoorbeeld 
heel mooi zien bij het inschatten van schoolprestaties: bijna alle ouders denken 
dat hun kind gemiddeld of bovengemiddeld presteert. Aan de andere kant kunnen 
hulpverleners ook een bias hebben ten aanzien van bepaalde gezinnen en problemen 
signaleren die er eigenlijk niet zijn. Dit roept vragen op over het contact en de com-
municatie tussen ouders en hulpverleners en de effectiviteit van de huidige manier 
van signaleren; iets waar we in de toekomst meer over te weten zouden moeten 
komen. 
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Stuwt leuk werk de arbeidsdeelname onder ouderen op
	 	 											 	 									Maurice Gesthuizen

De arbeidsparticipatie moet omhoog, want de vergrijzing, zo is de algemeen ge-
deelde mening, zorgt voor een alsmaar toenemende druk op het stelsel van sociale 
zekerheid. En ook de verhevigde internationale concurrentie – denk aan de 9% 
economische groei in 2005 in China – moet door verhoogde aantallen werkenden 
worden gepareerd. Cijfers van Eurostat tonen de Nederlandse situatie in internatio-
naal perspectief: wat betreft de participatiecijfers van ouderen stonden we er in 2004 
allang niet meer zo slecht voor als tien jaar geleden, maar nog steeds doet Nederland 
niet mee in de top. De vraag hoe de participatie van ouderen kan worden bevorderd, 
neemt daarom nog steeds een hoge positie in op het lijstje met beleidsvraagstukken 
van de overheid. 
 Het antwoord van de overheid ligt hoofdzakelijk in de bemoeilijking van ver-
vroegd uittreden (afschaffing vut, strengere toegang tot wao, sollicitatieplicht 
ouderen). Dit beleid lijkt kwantitatief zijn vruchten af te werpen: zelfs onder een 
verslechterende economie nam de participatie van ouderen na 2002 nog toe. Te-
gelijkertijd besteedt de overheid verrassend weinig aandacht aan de vraag of door 
kwalitatieve verbetering van de werksituatie van werknemers nog productiviteits- en 
participatiewinst valt te boeken. Dat tevreden werknemers productiever zijn dan on-
tevreden werknemers is empirisch al vaak aangetoond. Het antwoord op de produc-
tiviteitsvraag is dus: ja! Aan de orde komt hier de vraag over participatiewinst: stuwt 
leuk werk ook de arbeidsdeelname onder ouderen op?   
 Deze vraag is goed te beantwoorden met het tweejaarlijkse arbeidsaanbodpanel 
van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (voor gedetailleerde in-
formatie zie de osa-website    1 ). Op het ene peilmoment beantwoorden panelleden de 
vraag of ze tevreden zijn over hun werk, op het volgende of ze al dan niet nog steeds 
werken. Voor de 45-59-jarigen die tussen 1988 en 2002 zijn ondervraagd, ga ik na of 
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de tevredenen vaker actief blijven op de arbeidsmarkt dan de ontevredenen. In de ca-
tegorie 60 jaar en ouder zijn helaas al te weinig werkenden in de dataset om de relatie 
tussen baantevredenheid en langer werken nog betrouwbaar te kunnen vaststellen. 
Omdat hier de groep 45 tot en met 59 jarigen in de periode 1988-2002 centraal staat, 
gaat het hoofdzakelijk om uittredebeslissingen als gevolg van werkloosheid en ar-
beidsongeschiktheid. Voor 60-plussers zijn andere uittredemogelijkheden voorhan-
den, zoals vut en prepensioen, waardoor voor hen de relatie tussen baantevreden-
heid en arbeidsdeelname mogelijk anders is. Het is niet mogelijk om dit verschil hier 
bloot te leggen.

Tabel 1  Baantevredenheid onder oudere werknemers, gemiddeld over 1988-2002 (in procenten)

  helemaal niet tevreden of niet zo tevreden wel tevreden en zeer tevreden
 45-49 6,3 93,7
 50-54 7,2 92,8
 55-59 8,1 91,9

Bron: OSA Arbeidsaanbodpanel 1988-2002

Van de 45-49-jarigen is ruim 6 procent ontevreden over de baan, voor beide oudere 
leeftijdsgroepen komt daar opeenvolgend steeds een procentpunt bij (tabel 1). Het 
overgrote deel van de oudere werknemers is dus wel tevreden of zelfs zeer tevreden 
over hun baan. Dit betekent overigens niet dat het bij de ontevredenen om niet-sub-
stantiële aantallen gaat. Het aantal werkende personen van 45 jaar en ouder bedroeg 
in 2002 een kleine 2 miljoen personen (cbs Statline). 140.000 personen (7%) van hen 
zijn matig of zelfs slecht te spreken over hun baan. 
 De hamvraag is of meer ouderen blijven werken wanneer zou worden geïnvesteerd 
in een verbetering van de wijze waarop ouderen hun werk ervaren. Het antwoord op 
deze vraag is positief wanneer tevreden ouderen minder vaak een overgang maken 
van werkzaamheid naar inactiviteit dan ontevreden ouderen. Hangt de waardering 
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van het werk met andere woorden samen met de kans dat men twee jaar later nog 
steeds werkt? Dit blijkt duidelijk het geval (tabel 2). Van de ontevreden 45-49-jarigen 
werkt twee jaar later nog 90%, onder diegenen die wel tevreden zijn, is dat 96%. 
Uitgedrukt in een verhoudingsgetal (odds ratio=3,35) betekent dit dat in deze leef-
tijdsgroep de tevredenen een 3,4 maal zo grote kans hebben om aan het werk te blijven 
dan de ontevredenen. Logischerwijs neemt de algemene participatie af naarmate de 
leeftijdsgroepen ouder worden, maar ook onder de 50-54- en 55-59-jarigen blijkt een 
duidelijk verschil in participatie te zijn wanneer de tevredenen met de ontevredenen 
worden vergeleken. Van de ontevreden 50-54-jarigen werkt 86% twee jaar later nog, 
van de werkenden die hun baan als prettig ervaren nog steeds 94%. De kans op voort-
durende participatie is daarmee 2,8 keer zo groot voor de tevreden werknemers. Onder 
de 55-59-jarigen gaat het om respectievelijk 66 en 75%, wat neerkomt op een 1,8 maal 
zo grote kans dat tevreden werknemers aan het arbeidsproces blijven deelnemen.     

Tabel 2  Het percentage werkzamen naar de mate van baantevredenheid en de relatie tussen
        baantevredenheid en werkzaamheid twee jaar later uitgedrukt in odds ratios, 1988-2002

 helemaal niet tevreden of niet zo tevreden wel tevreden en zeer tevreden odds ratio a

 45-49 90,0 96,2 3,35
 50-54 86,0 94,3 2,80
 55-59 65,7 75,2 1,79

vetgedrukt: de relatie tussen baantevredenheid en werkzaamheid is significant. 
a: dit verhoudingsgetal is gecorrigeerd voor het jaar van meting, het geslacht van de respondent, de leeftijd en het 
opleidingsniveau.

Bron: OSA Arbeidsaanbodpanel 1988-2002

Al met al blijkt dat een aanzienlijke participatiewinst kan worden geboekt door de 
werksituatie te verbeteren van de groep ouderen die hun werk als onprettig erva-
ren. Belangrijke aspecten van het werk die de beslissing om nog even door te gaan 
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positief beïnvloeden, zijn mogelijk een vermindering van werkdruk, het verhogen 
van autonomie, het creëren van een leukere baaninhoud, het toekennen van een 
hogere beloning en het uiten van meer waardering. 
 Omdat de laatste jaren de toegangspoort tot de wao scherper wordt bewaakt en 
onder ouderen de sollicitatieplicht is ingesteld, ligt het in de rede dat de relatie tus-
sen baantevredenheid en overgangen van werk naar inactiviteit is verzwakt. Het is 
immers moeilijker geworden om de ww en wao als voorportaal van pensionering te 
gebruiken, waardoor ontevreden werknemers tegenwoordig hun tijd langer zullen 
(moeten) uitzitten. Dat is niet zonder problemen, want ontevredenheid leidt immers 
tot improductiviteit. Door verbetering van de werksituatie zal de productiviteit dus 
kunnen toenemen, al zal de opbrengst in termen van arbeidsdeelname misschien 
minder worden. Tot slot verbetert het mogelijk ook de kwaliteit van het leven buiten 
de werkvloer. De gevolgen van (on)geluk beperken zich immers niet tot de grenzen 
van het leefdomein waarbinnen geluk of ongeluk is ontstaan.
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Rijdt de bus nog wel naar Beek
	 	 						Lucas Harms

Beek is een schilderachtig dorpje in de Achterhoek, gelegen tegen de grens van 
Duitsland, op een steenworp afstand van de altijd druk bereden autosnelweg A12. 
Maar kilometers van de dichtstbijzijnde reguliere openbaar-vervoervoorziening. Het 
advies op de onvolprezen website van de reisinformatiegroep (www.9292ov.nl) luidt: 
65 minuten lopen vanaf station Didam, met de bijbehorende, enigszins ontmoedi-
gende tekst: ‘deze reis is mogelijk niet optimaal.’ In drie en een half uur van Den 
Haag naar de rurale idylle van de Achterhoek, vier keer overstappen en meer dan een 
uur lopen. De auto lonkt. 
 Maar er is een alternatief, hoewel enigszins verscholen in het advies van de 
genoemde webpagina: de ‘regiotaxi’. Een vriendelijke, comfortabele deur-tot-deur- 
voorziening die de reiziger brengt naar elke plek die hij wenst. De enige nadelen zijn 
de verplichte reservering (‘minimaal twee uur van te voren als u beslist op tijd moet 
zijn’) en de schrikbarend hoge kosten: €8,40 enkele reis vanaf station Doetinchem, 
bijna vijf keer het reguliere strippenkaarttarief van de niet-bestaande streekbus. 

De teloorgang van de gele streekbus
Tot voor kort reden overal in Nederland de karakteristieke gele streekbussen. Zij 
brachten je van de centra van de grote steden naar elke gewenste uithoek op het plat-
teland. Een vertrouwde verschijning, een vertrouwde verbinding, op vaste tijden en 
op vaste plaatsen. Maar tegenwoordig niet meer overal. Want langzamerhand is de 
streekbus uit het straatbeeld aan het verdwijnen, met name het platteland moet het 
steeds vaker zonder doen. Landelijk gezien zijn in vijf jaar tijd 1340 haltes opgedoekt 
en is de lengte van het netwerk van reguliere busdiensten met ruim 1500 kilometer 
gekrompen. Ook in de frequentie van het aantal verbindingen en het aantal gebo-
den overstapmogelijkheden heeft zich ten opzichte van eind jaren negentig een 
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verslechtering voorgedaan (ov-Monitor - cvov 2005). Ter illustratie biedt tabel 1 een 
overzicht van de ontwikkelingen in openbaar-vervoeraanbod tussen 1999 en 2003 in 
vier typische plattelandsregio’s. In elk van de geselecteerde gebieden is de dienstver-
lening gedurende de onderzochte periode verslechterd.1 

Tabel 1 OV-aanbod aantal plattelandsregio’s

 aantal haltes   overstapmogelijkheden
 per 1.000 inwonersa frequentieb tijdens spitsuren
 1999 2003 1999 2003 1999 2003

 Achterhoek 1,8 1,5 51,8 49,9 3,3 2,6
 Noord-Drenthe 3,4 3,1 52,8 51,9 10,4 8,3
 Noord-Holland Noord 2,5 2,1 43,3 42,0 7,3 5,8
 Zeeuws-Vlaanderen 2,1 1,9 41,7 38,8 2,6 1,1

a  De afname van het aantal haltes per 1000 inwoners hoeft niet per definitie te duiden op een verschraling van het 
aanbod: het kan deels ook veroorzaakt zijn door het ‘strekken’ van lijnen, waarbij omslachtige omwegen uit de routes 
zijn gehaald. Betere maten zijn de frequentie en de overstapmogelijkheden.
b  Gemiddeld aantal vertrekmogelijkheden per halte per dag.

Bron: OV-Monitor (CVOV 2005)

De regiotaxi een alternatief?
Inmiddels is er in veel plattelandsgebieden echter een alternatief voor de streekbus: 
de ‘regiotaxi’ (in officiële kringen ook wel bekend onder de noemer Collectief Vraag-
afhankelijk Vervoer). Het betreft hier vaak kleine taxibusjes, die op afroep (reserve-
ring per telefoon of anderszins is verplicht) van deur tot deur vervoer aanbieden. In 
1997 is deze vervoersvoorziening als een van rijkswege gesubsidieerd experiment van 
start gegaan met als expliciete doelstelling om een effectiever en efficiënter vorm 
van openbaar vervoer aan te bieden, dat onder andere een ‘doelmatig en betaalbaar 
alternatief kan zijn voor een vermindering of zelfs verdwijnen van traditionele bus-
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lijndiensten’ (geciteerd in: avv 2001, 12). Daarbij is in veel gevallen aangesloten op 
het reeds bestaande netwerk van vervoersdiensten voor mensen met een functiebe-
perking, die op basis van de sinds 1994 van kracht zijnde Wet Voorzieningen Gehan-
dicapten (wvg) recht hebben op speciaal vervoer (zie ook avv 2003; De Klerk et al. 
2002, 142-7). Omdat provincie en vervoerder per regio afspraken kunnen maken over 
de invulling van het concept ‘regiotaxi’, is inmiddels een lappendeken aan variëtei-
ten ontstaan, zowel qua aanbod, kwaliteit als kosten. De belangrijkste kenmerken 
van de ‘regiotaxi’ kunnen evenwel als volgt worden samengevat (Cazemier en Wes-
terlund 2005):

- vraagafhankelijk deeltaxivervoer van deur tot deur;
- reizigers bellen 30-60 min. van te voren;
- speling vertrektijd 10 à 15 min;
- omrijroutes mogelijk (in verband met andere passagiers);
- de tarieven van wvg-gerechtigden zijn gelijk aan die van het reguliere openbaar ver-
voer; voor andere passagiers geldt een toeslag tot drie à viermaal het normale tarief.
 In 2001 is er een landelijke evaluatie van het vraagafhankelijk vervoer uitgevoerd 
(avv 2001). Hoewel het algemene beeld wat hierin wordt geschetst positief van toon 
is, werd geconstateerd dat de ‘regiotaxi’ in de praktijk nauwelijks lijkt te worden 
gebruikt als alternatief voor lijngebonden busdiensten: Circa  80 tot 90% van de 
gebruikers betreft mensen met een wvg-indicatie (80 a 90%), die sowieso niet per 
lijnbus zouden kunnen reizen (Kennisplatform Verdi 2005). Ook uit een meer re-
cente evaluatie van de regiotaxi in Zeeland blijkt dat deze in de meeste gevallen nog 
steeds primair functioneert als wvg-vervoer: met name speciale doelgroepen zoals 
gehandicapten en ouderen maken er gebruik van (Provincie Zeeland 2004, 32). Voor 
andere plattelandsbewoners zoals jongeren, woon-werkforensen en ook ouderen 
zonder functiebeperking is de regiotaxi onder andere vanwege de verplichte reserve-
ring en de relatief hoge tarieven in de praktijk te hoogdrempelig.2
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Rurale vervoersarmoede
Een leven zonder auto is op het platteland geleidelijk aan steeds lastiger geworden, 
maar tegelijkertijd ook steeds zeldzamer. Echte ‘vervoersarmoede’ is beperkt tot 
een kleine groep alleenstaanden, voornamelijk oudere vrouwen zonder rijbewijs 
(Harms 2006). Zij zijn voor hun verplaatsingen aangewezen op familie en vrienden 
of de ‘regiotaxi’. Als volwaardig substituut voor het lijngebonden openbaar vervoer 
is de regiotaxi echter geen succes, als middel ter bestrijding van vervoersarmoede 
eigenlijk slechts tot op bepaalde hoogte. De vervoersarme plattelandsbewoners zon-
der functiebeperking, zoals een deel van de autoloze 65-plussers, kunnen namelijk 
alleen tegen de normale, relatief hoge tarieven gebruik maken van de vraagafhanke-
lijke deur-tot-deurverbindingen. Het zou beter zijn als de ‘regiotaxi’ nog meer dan nu 
reeds het geval is, gericht wordt op de kleine doelgroep die in een sociaal isolement 
raakt doordat zij is uitgesloten van mogelijkheden zich te verplaatsen. Bijvoorbeeld 
door voor alle ouderen of mensen zonder auto gereduceerde tarieven aan te bieden, 
ongeacht de vraag of er sprake is van een functiebeperking of niet. Een vergelijking 
met de situatie in Vlaanderen wijst uit dat dergelijke doelgroepgerichte acties tegen 
vervoersarmoede enorm succesvol kunnen uitwerken. Het gratis openbaar vervoer 
voor 65plussers en de gratis ov-jaarkaart voor mensen die besluiten hun auto weg te 
doen hebben er tot een aanzienlijke groei van het openbaar-vervoergebruik geleid 
(zie bijv. Van Hulten 2005). 

De bus naar Beek
Niet overal op het Nederlandse platteland is het echter kommer en kwel voor de 
inwoners die zijn aangewezen op het openbaar vervoer. De Achterhoekse ‘regiotaxi’ 
die ook Beek bedient, biedt namelijk een zeer betaalbaar alternatief voor de hoge 
kosten die verbonden zijn aan het deur-tot-deur-vervoer: vaste routes naar vaste 
haltes. Zo staat er centraal in het plaatsje Beek op het pleintje voor de kerk een heuse 
bushalte met het uitnodigende opschrift: ‘de regiotaxi rijdt voor iedereen!’. Wie 
bijvoorbeeld vanaf station Doetinchem naar deze halte reist, betaalt slechts €1,76 
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in plaats van €8,40 (zie ook www.regiotaxiachterhoek.nl). Dat is nog altijd duurder 
dan de streekbus, maar het komt aardig in de buurt. De enige drempel die dan nog 
resteert, is de verplichte reservering (reken bij het bellen naar het overigens gratis 
reserveringsnummer op minimaal tien minuten voor u iemand aan de lijn heeft: 
‘Nog een moment geduld alstublieft, onze medewerkers zijn nog steeds in gesprek.’). 
Maar daar staat dan wel het voordeel tegenover van het naar eigen inzicht kunnen 
vaststellen van de vertrek- en/of aankomsttijden. 
 Al met al lijkt toch nog de conclusie gerechtvaardigd dat er een bus rijdt naar Beek, 
zij het aanmerkelijk kleiner van formaat en niet langer geel van kleur, maar op tijden 
en naar plaatsen die de reiziger tegen vergoeding zelf kan kiezen.
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             Meer werken, meer zorgen
Mariëlle Cloïn en Charlotte Wennekers

Door de opmars van vrouwen op de arbeidsmarkt is het totale tijdsbeslag van 
verplichtingen in huishoudens enorm toegenomen. Opvallend is dat de tijdsbeste-
ding van mannen relatief onveranderd is gebleven: zij zijn niet minder gaan werken 
(integendeel zelfs) en ook slechts in beperkte mate meer gaan bijdragen in het 
huishouden. In de praktijk komt het grootste deel van de zorgtaken thuis dus nog 
altijd op de vrouw neer. De titel van deze bijdrage is dan ook op twee manieren te 
interpreteren.
 De eerste manier heeft betrekking op de feitelijke tijdsbesteding. Als meer 
vrouwen werken, en mannen niet meer taken thuis zijn gaan doen, blijft er dan niet 
minder tijd over voor de zorg voor kinderen? Het antwoord is simpel en ontkennend: 
vrouwen, en overigens ook mannen, besteden ongeveer evenveel tijd aan de zorg 
voor hun kinderen als 25 jaar geleden (Breedveld en Van den Broek 2001, Portegijs et 
al. 2004). Dat is opmerkelijk, omdat juist door de arbeidsdeelname van vrouwen een 
deel van de zorg voor de kinderen wordt uitbesteed aan onder andere grootouders en 
kinderdagverblijven. Bezuinigingen in het tijdsbudget thuis vinden vooral plaats op 
het gebied van de huishoudelijke klussen. 
 Er is nog een tweede manier waarop bovenstaande vraag geïnterpreteerd kan 
worden. Leidt het toegenomen tijdsbeslag aan verplichtingen, het combineren van 
werk en zorgtaken, ook tot meer zorgen in de zin van je zorgen maken: het ervaren van 
stress, spanningen of het idee hebben tekort te schieten? In de literatuur wordt wel 
gewezen op het gevoel van gejaagdheid dat onder taakcombineerders bestaat (Breed-
veld en Van den Broek 2001). Natuurlijk kan het combineren van taken ingewikkeld 
zijn en stress opleveren, maar het brengt niet per definitie problemen met zich: 78% 
van de werkende vrouwen is juist erg gelukkig met de combinatie van werk en zorg 
(Knijn en Van Wel 2001). 

?
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 In deze bijdrage gaan we na hoe het komt dat mensen de combinatie van arbeid 
en zorg verschillend ervaren. Wellicht is de omvang van de werkweek hierop van 
invloed en ervaren werkende moeders vaker stress naarmate ze meer uren werken. 
Tevens gaan we na hoe het gebruik van kinderopvang samenhangt met combina-
tiestress, aangezien kinderopvang een voorziening is die het combineren van werk 
en de zorg voor kinderen voor werkende ouders gemakkelijker moet maken.

Het Gebruikersonderzoek KinderOpvang (gko) uit 2004 van het scp bevat gegevens 
over hoe moeders met kinderen tot en met twaalf jaar betaald werk en zorg combi-
neren. We beperken ons hier tot de huishoudens waarvan beide ouders werken. De 
moeders zijn uitgebreid bevraagd over de arbeidsdeelname van beide ouders en het 
gebruik van kinderopvang. Tevens is hen gevraagd hoe zij de combinatie van werk en 
zorg voor de kinderen ervaren.
 Voor de uitsplitsing naar uren werk is in de tabel onderscheid gemaakt naar 
verschillende verdienerstypen: van kleine anderhalfverdieners (hij werkt fulltime, zij 
heeft een kleine parttime baan) tot aan de huishoudens waar beide partners fulltime 
werken. Het gebruik van kinderopvang in de tabel omvat verschillende vormen van 
opvang, variërend van opvang door de grootouders of door een oppas tot aan het 
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.
 De tabel laat zien dat het verreweg de meeste moeders lukt om werk en de zorg 
voor de kinderen zonder al te veel stress te combineren. Van alle werkende moeders 
geeft 7% wel aan structureel het gevoel te hebben tekort te schieten, maar 47% van 
de moeders heeft nooit last van stress. Evenveel moeders (46%) geven aan dat zij 
incidenteel stress ervaren, als er thuis of op het werk iets mis gaat (denk aan een ziek 
kind, een verandering in de eigen werkagenda of in die van de partner). Hoe vaak 
dergelijke situaties zich voordoen, is helaas onbekend.
 Naarmate het aantal werkuren toeneemt, neemt de vanzelfsprekendheid van een 
zorgeloze combinatie echter af. Dat geldt sterker voor de moeders die gebruik maken 
van kinderopvang. 
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Tabel 1  ‘Combinatie-ervaringen’ van moeders met kind(eren) tot en met 12 jaar, naar verdienerstype
           en kinderopvanggebruik (in procenten)

 ervaart nooit  ervaart alleen spanningen ervaart het gevoel tekort   
 spanningen bij   als er thuis/op het werk   te schieten thuis/op het 
 het combineren iets misgaat (incidentele werk (structurele 
 van taken combinatiestress) combinatiestress)
 kleine anderhalfverdienersa 
 (n=201) zonder kinderopvang 67 28 5
  met kinderopvang 58 38 4
   
 grote anderhalfverdienersb 
 (n=638) zonder kinderopvang 56 37 7
  met kinderopvang 39 51 10
   
 half-om-halfverdienersc 
 (n=108) zonder kinderopvang 53 40 7
  met kinderopvang 35 57 8
   
 dubbelverdienersd (n=72)   
  zonder kinderopvang 33 67 0
  met kinderopvang 23 77 0
   
 totaal (n=1019) 47 46 7

a  een partner werkt > 34 uur per week, de ander tussen de 1 en 11 uur (in 99% werkt de man fulltime)
b  een partner werkt > 34 uur per week, de ander tussen de 12 en 34 uur (in 98% werkt de man fulltime)
c  beide partners werken tussen de 1 en 34 uur per week
d  beide partners werken > 34 uur per week

Bron: SCP (GKO 2004)

Het verschil tussen de moeders met een kleine baan en de moeders die fulltime wer-
ken, is aanzienlijk: zonder kinderopvang heeft respectievelijk 28% versus 67% inci-
denteel last van combinatiestress, met kinderopvang liggen de percentages in beide 
gevallen zo’n 10% hoger. Meer werk, vooral in combinatie met kinderopvang, gaat 
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dus goed bij de gratie van het uitblijven van onvoorziene gebeurtenissen. De stress 
schiet erin wanneer situaties op het werk of thuis mis gaan, plotseling veranderen of 
een aanpassing vereisen. Dat dit voor moeders met kinderopvang vaker geldt, heeft 
mogelijk te maken met in kinderopvang gelegen factoren: de opvang is vaak aan 
bepaalde (tijds-)afspraken gebonden. Naarmate het aantal uren werk toeneemt, en 
zeker als daarbij een beroep wordt gedaan op kinderopvang, is een solide combina-
tiestrategie of liever gezegd, een ‘incidentenstrategie’ van groot belang: bijvoorbeeld 
een achterban voor het geval het kind ziek wordt, zeggenschap over de eigen werktij-
den of flexibele mogelijkheden tot opvang en verlof. Kortom, een plan B!
 Wanneer we kijken naar structurele combinatiestress verandert het plaatje. Het aan-
deel moeders dat structurele stress rapporteert, is laag, en noch de omvang van de 
werkweek, noch het gebruik van kinderopvang leiden tot grote onderlinge verschil-
len. Verschillen zijn juist opvallend klein. De moeders met een grote deeltijdbaan die 
gebruik maken van kinderopvang komen er wat structurele stress betreft het slechtst 
vanaf: 10% rapporteert het gevoel te hebben thuis of op het werk permanent tekort te 
schieten. Opvallend is dat deze gevoelens niet gerapporteerd worden door moeders 
met een voltijdbaan. Wellicht zijn zij sowieso minder gevoelig voor stress, wat juist 
ook ten grondslag kan liggen aan hun keuze voor een voltijdbaan. Structurele stress 
lijkt dus niet zonder meer samen te gaan met een omvangrijke baan, en ook nauwe-
lijks met het gebruik van kinderopvang. Waarmee dan wel, is een vraag die we (nog) 
niet kunnen beantwoorden.

De boodschap, en daarmee het antwoord op de vraag in deze bijdrage, is dat het 
niet de combinatie van een omvangrijke baan en kinderopvang op zichzelf is die tot 
stress leidt. Wat vooral van belang is, is de aanwezigheid van een solide strategie om 
werk en zorg goed te kunnen combineren: stress treedt vooral op wanneer het niet 
mogelijk is in onvoorziene situaties een passende oplossing te vinden: hetzij extra 
opvangmogelijkheden, hetzij mogelijkheden voor (een van) beide ouders om zelf 
thuis in te springen. Opmerkelijk is dat juist moeders die kinderopvang gebruiken 
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vaker aangeven spanningen te ervaren als er thuis of op het werk iets misgaat (hoe-
wel zij niet vaker te kampen hebben met structurele stress). Kinderopvang is immers 
bedoeld om ouders te ondersteunen in het combineren van werk en zorg. Hier is 
dus nog wel een en ander te winnen, wil de volgende verspreking van een werkende 
moeder geen realiteit hoeven worden: ‘Ja hoor, ik breng mijn kind altijd zelf naar de 
stress.’ (Bron:  http://www.ouders.nl/xwrk2000-08.htm)
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Een recept voor de ideale man
	 	 										Tessa Marx

De laatste decennia is de arbeidsparticipatie van vrouwen sterk gestegen. Voor 
steeds meer mensen staat het leven in het teken van het combineren van activiteiten, 
met name op het gebied van arbeid en zorg (Keuzenkamp et al., 2000). Is de stijging 
van de arbeidsparticipatie van vrouwen nu ook gepaard gegaan met een even grote 
toename van huishoudelijke arbeid van mannen? Zijn mannen in het algemeen meer 
tijd gaan besteden aan huishoudelijk werk of is er een bepaald type man dat nu meer 
tijd aan de verschillende huishoudelijke taken besteedt?

Uit de Emancipatiemonitor (Portegijs et al., 2004) blijkt dat vrouwen in 2004 aan-
zienlijk minder participeren op de arbeidsmarkt dan mannen, respectievelijk 56 en 
75%. Wel werken er in 2004 meer vrouwen dan in 1990, er heeft een stijging plaats-
gevonden van niet minder dan 16 procentpunten.
 De grote vraag hierbij is natuurlijk of de man in deze ontwikkeling ‘omgekeerd’ 
meegaat en zich letterlijk en figuurlijk meer is gaan bewegen op het thuisfront. Heeft 
de man inmiddels in het huishouden taken van de vrouw overgenomen?
 Twee factoren blijken belangrijk voor het antwoord op de vraag of mannen huis-
houdelijk werk verrichten (Marx, 2004):
1 arbeidsduur: mannen die meer dan twaalf uur per week werkzaam zijn, besteden 
minder tijd aan huishoudelijke arbeid en de zorg voor kinderen dan mannen die 
minder dan twaalf uur werken; 
2 opleiding: hoog opgeleide mannen investeren meer tijd in huishoudelijke arbeid 
en de zorg voor kinderen dan laag opgeleide mannen.
Betekent dit nu dat de vrouw om zich te verzekeren van een schoon huis, welop-
gevoede kinderen en lekker eten een man moet kiezen die weinig werkt en hoog 
opgeleid is? Of zijn er door de jaren heen veranderingen opgetreden die maken dat 

?
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een andere en meer aantrekkelijke combinatie van huishoudelijk werk belangrijker 
is geworden?

Uit de Emancipatiemonitor blijkt dat er in de periode tussen 1975 en 2000 inderdaad 
sprake is van een lichte stijging van het aantal uren dat mannen besteden aan huis-
houdelijk werk (Portegijs et al., 2004). 
 Is er nu sprake van een stijging bij mannen in het algemeen of is er een bepaald 
type man die thuis meer werk is gaan verzetten? Dit is bekeken door voor een hele 
reeks achtergrondkenmerken een interactieterm met tijd te construeren. De inter-
actietermen worden per keer apart opgenomen in het model om te kijken of effecten 
over de tijd zijn toe- of afgenomen (Marx, 2004). Voor een verdere uitleg van het 
model kan ik verwijzen naar hoofdstuk 6 van Marx (2004). 
 Er is in het onderzoek een driedeling gemaakt in verschillende soorten huishou-
delijke arbeid, die regelmatig terugkomen in het huishouden. Er is gezocht naar 
verklaringen voor de verschillen in tijd die mannen besteden aan het bereiden van 
maaltijden, het schoonmaken en wassen en de zorg voor kinderen. 
 Bepaalde kenmerken van mannen zijn voor een aantal vaardigheden in het 
huishouden door de jaren heen belangrijker geworden. Zo blijken hoogopgeleide 
mannen door de jaren heen meer tijd te zijn gaan besteden aan het bereiden van 
maaltijden in vergelijking met lager opgeleide mannen. Daarnaast besteden veel full 
time werkende mannen duidelijk minder tijd aan schoonmaken en wassen dan man-
nen die niet werken. Een man met een voltijdbaan besteedt in 1975 één uur en veertig 
minuten minder aan schoonmaken en wassen dan een niet-werkende man. In 2000 
was dat verschil opgelopen tot 2,5 uur. Mannen die in deeltijd werken, zijn echter in 
de periode van 1975 tot 2000 niet meer of minder tijd gaan besteden aan schoonma-
ken en wassen dan niet-werkende mannen.
 Deze bevindingen gelden maar voor klein deel van de huishoudelijke taken en 
zijn niet sterk genoeg om stellig te kunnen beweren dat de ‘ideale man’ niet werkt en 
hoog opgeleid is. In de totale tijd besteedt aan huishoudelijke arbeid treden namelijk 
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geen significante veranderingen op. Er kan dus niet verondersteld worden dat de stij-
ging een gevolg is van een veranderende samenstelling van de populatie mannelijke 
partners. 

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat het aantal arbeidsuren van de 
vrouw steeds meer bepalend is geworden voor de tijd die mannen aan huishoudelijk 
arbeid besteden. Hierbij gaat het om alle huishoudelijke arbeid, dat wil zeggen: het 
bereiden van maaltijden, schoonmaken en wassen en de zorg voor kinderen. Man-
nen zijn meer huishoudelijke arbeid gaan verrichten wanneer de vrouw meer dan 
twaalf uur bepaalde arbeid verricht. Dit betekent dat wanneer de vrouw werkt de 
man zich blijkbaar meer inzet voor het huishouden. Met de gestegen arbeidspartici-
patie van de vrouw zou dit dus betekenen dat meer mannen zich meer inzetten voor 
huishoudelijke taken. In het verleden is nog geen sterke stijging van het aantal uren 
dat mannen aan huishoudelijk werk besteden gebleken, maar er is hoop voor de 
toekomst.
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De steun voor de verzorgingsstaat in de publieke opinie, 1970-2002. Een analyse van trends in meningen. 

ISBN 9037701574
Kinderen in Nederland. ISBN 9037702090
De jacht op de laatste respondent (Nederlandse samenvatting van het proefschrift ‘The hunt for the last 

respondent’). ISBN 9037702236 
Maten voor gemeenten 2005. ISBN 9037702244 
Cultuurminnaars en cultuurmijders. Trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel erfgoed. 
 ISBN 9037702287 
Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. ISBN 9037702252 
Arbeidsmobiliteit in goede banen. ISBN 9037702031 
Zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ontwikkelingen in de vraag. ISBN 903770235x 
Vermaatschappelijking in de zorg. Ervaringen en verwachtingen van aanbieders en gebruikers in vijf 

gemeenten. ISBN 9037702147 
Sociale staat van Nederland 2005. ISBN 9037702023 
Kijk op informele zorg. ISBN 9037702015 
Jaarrapport Integratie 2005. ISBN 9037702376
Bestuur aan banden. Lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid. ISBN 9037702104
Armoedemonitor 2005. ISBN 9037702066
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Werkdocumenten

111  Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school. Een verkenning. ISBN 9037702139 
112  Wijkkwaliteiten. ISBN 9037702163 
113  Ouderen van nu en van de toekomst : hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen. 
 ISBN 9037702198
114  Verzonken technologie. ICT en de arbeidsmarkt.  ISBN 9037702058
115  Cijfermatige ontwikkelingen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Een vraagmodel. ISBN 903770221x 
116  Vrijwilligersorganisaties onderzocht. Over het tekort aan vrijwilligers en de wijze van werving en
  ondersteuning. ISBN 9037702333 
117  Het Actieplan Cultuurbereik en Cultuurdeelname, 1999-2003. Een empirische evaluatie op landelijk
 niveau.ISBN 9037702368
118  Advocaat met korting. Een analyse van de prijsgevoeligheid van de rechtsbijstand. ISBN 9037702406 
119  Regionale verschillen in de wachtlijsten verpleging en verzorging. Een empirisch onderzoek naar 
 verklarende factoren. ISBN 9037702422 
120  De mantelval. ISBN 9037702457 

SCP-essay

Voorbeelden & nabeelden. ISBN 9037702481 

Overige uitgaven

Typering van cliënten van AWBZ-gefinancierde verpleging en verzorging. ISBN 9037701736 
Aandacht voor welzijn. Inhoud, omvang en betekenis van de welzijnssector. ISBN 903770204x 
De grens als spiegel. Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen. ISBN 9037702228
Vroegtijdige signalering van problemen bij 0-12 jarigen. ISBN 9037702341 
De jeugd in Nederland, enkele cijfers... 
Europese tijden. De publieke opinie over Europa & Arbeidstijden, vergeleken en verklaard. [Europese  
 Verkenning 3, Bijlage bij de Staat van de Europese Unie 2006.]
De goede burger. ISBN 9037702449 
Ouderen in instellingen. ISBN 9037702473 
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