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1

Voorwoord

Dit rapport handelt over de steun die de Nederlandse verzorgingsstaat onder de  
bevolking geniet. Het gaat daarbij om de verandering op lange termijn en niet zozeer 
om de weergave van de laatste stand van zaken. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) organiseert het project Culturele 
veranderingen in Nederland. De resultaten maken het mogelijk het verloop van de 
meningen over belangrijke onderdelen van de verzorgingsstaat van 1970 tot 2002 te 
overzien. Het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland wordt eenmaal in de 
twee jaar gehouden. Onvermijdelijk zullen publicaties gereed zijn op het moment 
dat de meest recente cijfers nog niet beschikbaar zijn. Dit is ook met deze studie het 
geval. De periode van de moord op Pim Fortuyn in 2002 en het eerste verkiezingsuc-
ces van zijn partij, de lpf, komt nog in beeld. De moord op Theo van Gogh en de 
opkomst van de lijst Wilders niet meer. 

Toch heeft een langetermijnvisie voordelen, ook al kan zij niet in alle opzichten aan 
de behoefte aan de meest actuele informatie voorzien. Dat er een studie is gemaakt 
van 32 jaar aan verandering weegt wellicht op tegen een zeker gebrek aan actualiteit. 
Het blijkt bijvoorbeeld dat de bevolking zich in zijn meningen over de voorzieningen 
van de verzorgingsstaat mede laat leiden door de economische situatie. De mensen 
stellen prijs op de voorzieningen van de verzorgingsstaat, maar als de economische 
situatie slecht is, matigen zij hun verlangens. Als de economische vooruitzichten 
rooskleuriger worden, gaan de mensen hun wensen weer scherper formuleren. 
Uiteindelijk blijft de steun voor de verzorgingsstaat op lange termijn  gelijk en dat 
op een vrij hoog niveau. In het geval van de sociale zekerheid is er zelfs een aanwijzing 
voor dat er zich over het algemeen een stijging in adhesie voordoet. Dit is het soort 
van inzicht, dat alleen de langetermijnverkenning oplevert. 

Vanzelfsprekend zet het Sociaal en Cultureel Planbureau haar onderzoek naar 
meningsveranderingen in de komende jaren op de gebruikelijke wijze voort, zodat ook 
de periode tussen 2002 en 2004 aandacht krijgt. Een voorproef daarvan is reeds te 
vinden in de De Sociale Staat van Nederland, die in september van dit jaar zal verschijnen.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp 
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1 Inleiding

1.1 Het onderwerp

Deze studie richt zich op de meningen van de Nederlanders over de verzorgingsstaat. 
Zij handelt in het bijzonder over de ideeën, die betrekking hebben op de voorzieningen 
en uitkeringen, waarmee de verzorgingsstaat zich concreet aan de bevolking pre-
senteert. Er zal daarbij vooral aandacht worden besteed aan de veranderingen op 
lange termijn. In het kader van het project Culturele veranderingen in Nederland 
worden in surveys herhaald. Deze onderzoeken bestaan hoofdzakelijk uit vragen 
naar de meningen van het Nederlandse volk. Met behulp van de onderzoeken laten 
zich tijdreeksen van meningen opstellen. In 1970 werd bijvoorbeeld de vraag gesteld 
of de overheid over meer, minder of hetzelfde geld moest beschikken om openbare 
voorzieningen mogelijk te maken. Omdat deze vraag door de jaren heen veelvuldig 
opnieuw in vervolgonderzoek is gesteld, is het mogelijk veranderingen vast te stel-
len. Een groot deel van de tijdreeksen, die hier zijn gepresenteerd beginnen in 1970 
en eindigen in 2002, zodat het mogelijk is om ruim dertig jaar van meningsvorming 
te overzien. Het project Culturele veranderingen in Nederland is een longitudinaal 
onderzoek van de meningen van het Nederlandse volk. Sinds 1975 organiseert het 
Sociaal en Cultureel Planbureau periodiek peilingen van meningen over een groot 
aantal onderwerpen. De vragen worden letterlijk herhaald. Niet elke vraag wordt in 
alle onderzoeken opgenomen. Er wordt een selectie uit het vragenbestand gemaakt. 
De steekproeven van de verschillende onderzoeken zijn representatief en hebben 
doorgaans een omvang van 2 000 personen. De onderste leeftijdsgrens van de steek-
proeven is 16 jaar. Er is begonnen met een bovengrens van 74 jaar. Deze is geleidelijk 
aan verhoogd en werd uiteindelijk geheel losgelaten, zodat nu de Nederlanders van 
16 jaar en ouder worden ondervraagd. Het project bevat tevens een selectie van uit-
komsten uit onderzoek, dat eerder dan 1975 in Nederland werd gehouden, zodat een 
aantal tijdreeksen eerde dan in 1975 begint. Het oudste onderzoek in de reeks is dat 
van Gadourek naar riskante gewoonten van 1958. Het onderzoek van Middendorp 
naar progressiviteit en conservatisme van 1970 is een belangrijk ‘benchmark’. Het 
Sociaal en Cultureel Planbureau doneert de data aan het Steinmetz Archief van het 
niwi te Amsterdam.

Deze publicatie is het vervolg op het scp-werkdocument Het sociale draagvlak voor de 
quartaire sector, 1970-2000, waarin de reeksen in het jaar 2000 eindigden (Becker 2003). 
De gegevens zijn hier opnieuw bezien en aangevuld met die van 2002. In 2004 zullen 
er nieuwe gegevens beschikbaar zijn, die een plaats zullen krijgen in de publicatie De 
sociale staat van Nederland, 2004.

De keuze van de te behandelen gegevens richt zich op de regelingen van het 
beleid. Uit de beschikbare reeksen zijn er een aantal geselecteerd met betrekking tot 
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4 Inleiding

de voorzieningen, de uitkeringen en het nivelleringsbeleid. Onder de voorzieningen 
vallen de onderwerpen van de zorg, de sociale zekerheid, het onderwijs en ordehand-
having. Er is bij het Sociaal en Cultureel Planbureau een studie in voorbereiding, 
speciaal gericht op het ondersteuning van de sociale zekerheid, de uitkeringen en het 
nivelleringsbeleid. Daarom zijn deze onderwerpen vergeleken met de het voorzienin-
genbeleid betrekkelijk kort behandeld. 

Allochtonen zijn een bijzonder probleem voor de Nederlandse verzorgingsstaat 
gaan vormen. In verzorgingsstaten streeft de overheid meer na dan gelijkheid voor 
de wet tussen autochtonen en allochtonen. Voor de meeste allochtonen geldt dat hun 
sociale positie zwak is.

De overheid wil die versterken, zoals zij dat ook voor groepen autochtonen met 
een sociale achterstand wil doen. De verzorgingsstaat zal de allochtonen al snel 
speciale, op hun sociale positie toegesneden voorzieningen aanbieden. Tevens dient 
er gelijkheid in de toegang tot algemene voorzieningen te worden gerealiseerd. Het 
opinieklimaat is hier van belang voor zowel de gewenste omvang van het beleid als 
voor de gewenste aard van het beleid. Naarmate de meningen over allochtonen gun-
stiger zijn, zal de bevolking extra inspanningen voor de allochtonen gemakkelijker 
onderschrijven. Als de bevolking allochtonen met tolerantie beziet, zal beleid met 
een sterk element van overleg en overreding succes oogsten. Als de meningen nega-
tiever worden – de ‘buitenlanders’ zijn toch eigenlijk een last voor Nederland – gaat 
de voorkeur eerder uit naar dwingende maatregelen. 

Om iets van het opinieklimaat en de veranderingen daarin te laten zien, is er in 
het tweede hoofdstuk van deze studie een paragraaf opgenomen met meningen over 
allochtonen. De gegevens zijn zo gekozen dat zij enige relatie met beleid hebben: de 
toelating van migranten tot Nederland middels verblijfsvergunningen, de toelaat-
baarheid van discriminatie en de gewenste sociale afstand bij het wonen.

Bij de behandeling van het onderwerp van de allochtonen levert de begripsvorming 
een complicatie op. Intuïtief is het duidelijk wat er met de aanduiding buitenlander 
of allochtoon wordt bedoeld. Het gaat om mensen, die in het buitenland, vooral 
buiten Europa, zijn geboren of van wie de familie uit het buienland afkomstig is. 
Verder gaat het om mensen met een sociaal zwakke positie, die ten dele uit de afwij-
kende taal en cultuur voortkomen. Die intuïtieve begripsvorming leidt tot onder-
scheidingen, die de Nederlanders zich in de regel nauwelijks realiseren. Een Turk 
of een Marokkaan is een allochtoon, maar de in Nederland werkzame Amerikaanse 
employee van een multinational is dat niet. Hij is hoogstens een buitenlander. Officieel 
is er evenmin sprake van eenheid. 

In het beleid doelt het begrip etnische minderheid op geld. De auteurs van vele 
beleidsstukken onderscheiden minderheden op grond van het land van herkomst, 
al kan die herkomst, zoals bij de Molukkers ver in het verleden terugliggen. Of 
men onderscheidt ze naar de wijze waarop de leden toegang tot Nederland hebben 
gekregen. Vanzelfsprekend betreft het hier de asielzoekers en de vluchtelingen. 
Uiteindelijk is de kans dat de categorie deel uitmaakt van een sociaal probleem 
hier belangrijk. Het begrip niet-westerse allochtoon is statistisch van aard. Het cbs 
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maakt er gebruik van in de bevolkingsstatistieken, waarbij het bureau zich baseert 
op het geboorteland van het individu of van dat van één of beide ouders (Dagevos et 
al. 2003: 7-8). Daarnaast zijn er aanduidingen, waaruit een waardering of een duide-
lijke beleidsintentie blijkt. Zo was er in het begin van de jaren tachtig in de Troon-
redes nog sprake van culturele minderheden of van personen van andere taal en 
cultuur met de aanbeveling dat zij de eigen identiteit op hun eigen manier moesten 
kunnen beleven. Deze intentie veranderde vrij snel. In het begin van de jaren negen-
tig werd gesproken over nieuwkomers, die zich de Nederlandse taal en de Neder-
landse normen eigen moesten maken (scp 1998: 149-150). In de vraagstellingen van 
het enquêteonderzoek, ook dat van Culturele veranderingen in Nederland, zijn weer 
andere aanduidingen gebruikt, die niet altijd met de officiële benamingen sporen. 
Een vraag uit de jaren zestig – de jaren der onschuld zou men nu zeggen – bevat de 
omschrijving ‘mensen van een ander ras’. Verder zijn de woorden ‘gastarbeiders’, 
‘buitenlanders’ en allochtonen in gebruik geweest. 

Sommige vragen maken daarnaast ook een onderscheid tussen etnische groepen 
onderling. Nu eens gaat het speciaal om Surinamers, dan weer om Turken of om 
Marokkanen. Omdat de vragen in longitudinaal onderzoek zoveel mogelijk letterlijk 
herhaald moeten worden om invloed van de formulering op de resultaten uit te 
schakelen, is het niet altijd mogelijk geweest benamingen te ‘moderniseren’ of tot 
een eenheid te brengen. In deze rapportage zullen de resultaten doorgaans worden 
beschreven in de termen van allochtonen of buitenlanders.

Het geheel van de gegevens met betrekking tot het beleid verwijst naar de ondersteu-
ning van of de adhesie voor de verzorgingsstaat, die hier in navolging van Eastons begrip 
social support worden opgevat als: ‘An attitude by which a person orients himself to an 
object either favorably or unfavorably, positiveley or negatively’ (Easton 1975: 436). 
Het gaat bij de ondersteuning dus om de mate van instemming met het beleid en de 
mate van waardering voor het beleid. De wijze, waarop de ondersteuning zich in de 
afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld, vormt het centrale onderwerp van dit rapport.

Het publiek vormt zijn meningen over de verzorgingsstaat in een turbulent klimaat. 
Zodra er een verzorgingsstaat ontstaat, wordt deze zowel in bescherming genomen 
als aan kritiek onderworpen. Veel van de argumenten veranderen niet, komen in 
verschillende landen voor en lijken zelfs onafhankelijk te zijn van de omvang, die het 
stelsel heeft bereikt (Wilensky 1975). De volledige weergave van de discussie valt buiten 
het bestek van deze studie. Wel kunnen enkele van de belangrijkste elementen uit de 
discussie worden aangestipt, waarbij een zekere continuïteit opvalt. Verzorgingssta-
ten hebben vrij veel gedaan om zich aan gewijzigde omstandigheden aan te passen 
(Rhodes en Mény 1998: 1-20, 79-154, 227-283; Ferrera en Rhodes 2000). Ondanks deze 
aanpassingen hebben bepaalde bezwaren de neiging om steeds terug te keren. 

In Nederland bestond aanvankelijk enthousiasme voor collectieve verzorging. 
Commentatoren spreken achteraf zelfs over het zoeken naar een heilstaat (Van den 
Brink 1983). Nadat de eerste oliecrisis (1973) financiering bemoeilijkte, sloeg het oor-
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6 Inleiding

deel om. Er werd nadruk op gelegd dat het stelsel zo duur zou zijn, dat instandhou-
ding de economie in het algemeen en de marktsector in het bijzonder te zwaar zou 
belasten. Het zou voor de overheid zelfs principieel onmogelijk zijn de doeleinden van 
de verzorgingsstaat en van het bedrijfsleven gelijktijdig adequaat te dienen (Kaase en 
Newton 1995: 17-39). De kosten van tal van voorzieningen en uitkeringen zijn tot op 
de huidige dag een bron van zorg gebleven.

Dat is wellicht wat minder het geval, waar het gaat om de interne organisatie en de 
bestuurbaarheid van het stelsel. Vooral in de jaren zeventig waren commentatoren van 
mening dat de regelgeving ingewikkeld en fraudegevoelig was. Dit geluid wordt nog 
wel gehoord. Klachten over de interne organisatie van de verzorgingsstaat als geheel 
lijken in kracht te zijn afgenomen. Een auteur als Peper – en hij niet alleen – was 
van mening dat het aantal organisaties te groot was om het geheel goed te kunnen 
overzien. De complexiteit van het apparaat en de zelfstandigheid van de instellingen 
stonden planning in de weg (Peper 1975; Peper 1977). Binnen de organisaties traden 
fricties op rond de medezeggenschap van het professioneel geschoolde personeel en 
de modernisering van de zorg. Bijvoorbeeld Van Doorn constateerde in 1975: ‘Wie de 
Nederlandse dagbladen van de afgelopen vier tot vijf jaar doorloopt, zal ontdekken 
dat er méér berichten zijn over conflicten in dienstverlenende organisaties dan in de 
industriële sector’ (Van Doorn 1975: 111). Reorganisaties, stroomlijning en privatise-
ring hebben hier voor grotere overzichtelijkheid gezorgd.

Zorgen over het sociale draagvlak – de steun voor de verzorgingsstaat onder brede 
lagen van de bevolking – zijn in sterkere mate aanwezig gebleven. Aanvankelijk 
werd er nadruk op gelegd dat de baten en lasten ongelijk over de bevolking waren 
verdeeld: de groepen die via de belastingheffing het meeste bijdroegen, zouden het 
minst van de verzorgingsstaat profiteren. Op den duur zouden zij zich van het stel-
sel afwenden (Wilensky, 1995: 28-39). Nu het sociale verschijnsel van de vergrijzing 
belangrijk is geworden, wordt het eerder de vraag of een in omvang beperkte jonge 
generatie nog kosten voor de verzorging van een omvangrijke oudere generatie wil 
dragen. Deze vraag komt heden ten dage naar voren bij de financiering van de aow 
in de toekomst. 

De mate, waarin de verzorgingsstaat afbreuk zou doen aan het eigen initiatief van 
de burger – hetzij individueel, hetzij in sociaal verband ontplooid – blijft eveneens 
in verschillende vormen aandacht vragen. Mensen zouden zo afhankelijk worden 
van de bescherming, die het stelsel hen bood, dat het eigen initiatief er schade van 
ondervond. Vooral het maatschappelijk middenveld en de initiatieven van burgers 
zouden in de verdrukking komen (Adriaansens en Zijderveld 1981). Een overzicht 
van vooral dit type knelpunten is te vinden in de publicatie De nadagen van de verzor-
gingsstaat, die ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau verscheen. De meeste auteurs van de bijdragen aan deze bundel gingen 
ervan uit dat het individu alleen of in samenwerking met anderen taken die in het 
kader de verzorgingsstaat niet meer werden vervuld, zelf op zich zou moeten nemen. 
Men zocht het onder meer in nieuwe sociale verbanden, waarin er aan mensen zorg 
kon worden geboden (vriendschapsgroepen, nieuwe woonvormen), in informele 
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7Inleiding

economie en dergelijke (Idenburg 1983: 228). Het thema van de ‘geactiveerde burger’ 
komt verder naar voren bij de zogenaamde herijking van de verzorgingsstaat, welk 
streven op verschillende wijze wordt aangeduid, onder meer als ‘de derde weg’, die 
het beleid tussen de uitersten van socialisme en liberalisme door zou moeten voeren 
(Beck et al. 1994). De maatschappij bood niet langer de vanzelfsprekendheden van de 
traditionele cultuur en de lokale samenleving. De verzorgingsstaat zou deze slechts 
ten dele kunnen vervangen. Het individu zou daarom in sterker mate weerbaar, actief 
en reflexief gemaakt moeten worden (Trommel 2000).

De meningsverschillen over de verzorgingsstaat worden voornamelijk uitgevochten 
door politici, deskundigen en beleidsvoerders. Wat de gedachten van de bevolking 
zijn blijkt uit geïsoleerde opiniepeilingen, die doorgaans even snel zijn vergeten als 
zij werden gepubliceerd. Er is reden om zich van de deskundigen af te wenden en 
naar de andere kant van het draagvlak te kijken op grond van systematisch ingericht 
onderzoek naar meningsvorming onder de bevolking. 

1.2 Vraagstelling 

1.2.1 Beschrijving van het opinieklimaat

Het opinieklimaat in grote lijnen
Onder het opinieklimaat worden trends in de meningen van de Nederlanders 
verstaan. In 1970 was bijvoorbeeld 77% van alle Nederlanders van mening dat de 
overheid over veel meer of een beetje meer geld voor haar voorzieningen moest 
beschikken. In 1985 was dat 42%. Het aantal voorstanders van een ruime financie-
ring van de verzorgingsstaat was dus afgenomen. De stemming ten aanzien van de 
verzorgingsstaat was minder positief geworden (tabel 2.1). Het gaat erom zulke ver-
anderingen te beschrijven. 

Hoe heeft het opinieklimaat ten aanzien van de voorzieningen, de uitkeringen en het nivel-
leringsbeleid zich ontwikkeld in de jaren, die kunnen worden overzien?

De richting van de trends
In enquêtes fluctueren meningen bijna altijd. In het ene jaar van onderzoek geven 
wat meer mensen een bepaald antwoord, in het volgende jaar zijn er dat wat minder. 
Er hoeft dan uiteindelijk niet veel te veranderen, omdat de schommelingen elkaar 
kunnen neutraliseren. De veranderingen hoeven echter niet zo te verlopen. Ondanks 
fluctuaties op de korte termijn kan een trend toch een bepaalde richting inslaan. Een 
mening kan bijvoorbeeld op den duur steeds meer aanhang krijgen. Het standpunt 
pro-vrouwenemancipatie heeft zich progressief meer instemming verworven (scp 
1998: 139-143). 
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Hebben de veranderingen een richting gehad? Werden de meningen er ten aanzien van de 
behandelde onderwerpen gunstiger of ongunstiger op of bleef het oordeel hetzelfde niveau? 

Context
Trends in meningen laten zich althans voor een deel verklaren met maatschappelijke 
veranderingen die zich buiten het terrein van de meningsvorming voordoen (Page en 
Shapiro 1992; Becker 2000). Zo zou achteruitgang van de economische conjunctuur 
de mensen pessimistisch over de toekomst van de economie stemmen en terughou-
dendheid ten aanzien van de overheidsuitgaven en de uitkeringen opwekken. Het 
zou mogelijk zijn dat zo’n economische verslechtering eveneens samengaat met een 
minder positief oordeel over allochtonen. Er is immers minder aan schaarse maat-
schappelijke goederen te verdelen. Een grote toestroom van nieuwe migranten zou 
eveneens een voor deze categorie negatief effect op de oordelen kunnen hebben. De 
liberalisering van het denken over huwelijk, gezin, opvoeding en seksualiteit lijkt 
gelijke tred te houden met de ontkerkelijking. Stijging van het algemene crimina-
liteitscijfer gaat samen met een hardere opstelling als het om de bestraffing van de 
misdadiger gaat. 

Op een enkel geval na zijn deze en soortgelijke conclusies omgeven met onzekerheid. 
De tijdreeksen van de meningen zijn vaak korter dan voor een werkelijk grondige 
analyse noodzakelijk is. Bovendien is menigmaal in enkele jaren onderzoek naar een 
bepaalde mening achterwege gebleven, zodat het aantal waarnemingen ook langs 
deze weg wordt beperkt. Nu met het project Culturele veranderingen in Nederland 
een vrij lange periode wordt overzien, loont het de moeite om de relaties tussen 
meningsverandering en andere maatschappelijke trends opnieuw te onderzoeken. 

Een deel van de voorbeelden, die zojuist werden genoemd, vallen buiten het bestek 
van deze studie. In die gevallen zal analyse dan ook achterwege blijven. De aandacht 
gaat vooral uit naar de mogelijke relatie tussen de economische conjunctuur en de 
steun die de verzorgingsstaat ondervindt en naar de relatie tussen de economie en de 
houding tegenover migranten.

In hoeverre houden trends in de steun voor de verzorgingsstaat en opvattingen over 
migranten verband met de economische conjunctuur? Bestaat er een relatie tussen de 
opvattingen over migranten en de omvang van de immigratie? 

De persoonlijke ervaring van het individu en de informatie, die het over het reilen 
en zeilen van de samenleving opvangt, verbinden trends in opvattingen met hun 
maatschappelijke context. Persoonlijke ervaringen zullen niet in alle gevallen even 
belangrijk zijn. Niet elke Nederlander ondervindt de gevolgen van economische 
teruggang of voorspoed in gelijke mate. Niet elke patiënt hoeft lang op een consult of 
een ingreep te wachten. Nog steeds zijn er in de leefomgeving van vele burgers nau-
welijks buitenlanders te bekennen. Als de persoonlijke ervaringen niet zo belangrijk 
zijn voor het oordeel van de mensen, dan zijn de media dit wel. Om een standpunt 
in te nemen is het onnodig van alles te ondervinden, als men er maar over hoort of 
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leest. De betekenis van de media voor de verandering van het opinieklimaat is niet 
in alle opzichten duidelijk. Op korte termijn is het belang menigmaal evident. De 
aandacht van de media heeft echter de neiging om snel van het ene naar het andere 
onderwerp te verschuiven. Deze omstandigheid beperkt het belang van de media 
voor de studie van meningen op lange termijn, dus voor een lange reeks van jaren. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau is voornemens een studie te wijden aan de relatie 
tussen culturele veranderingen en de media, zowel de oude als de nieuwe. 

1.2.2 Differentiatie
De burgers zien de verschillende onderdelen van de verzorgingsstaat niet op dezelfde 
manier. Ordehandhaving, verantwoorde uitkeringen en een effectief prijsbeleid 
zullen velen als een noodzaak beschouwen, de stimulering van het toneel en van 
concerten zal men al snel als een luxe zien.

Welke voorzieningen of beleidsmaatregelen worden krachtig gesteund en in welke gevallen 
is er sprake van minder adhesie?

Daarnaast is het waarschijnlijk dat er op een meer abstract niveau van meningsvor-
ming eveneens differentiatie bestaat. De ondervraagden verdelen afzonderlijke voor-
zieningen mogelijk in groepen, die met houdingen corresponderen. 

 
Is het mogelijk een beperkt aantal houdingen tegenover onderdelen van de verzorgingsstaat 
te onderscheiden?

Verschillende bevolkingscategorieën zullen dezelfde voorziening anders beoordelen, 
bijvoorbeeld volgens het belang dat het betreffende beleid voor henzelf heeft. De 
aow is interessant voor mensen van 65 jaar en ouder, maar deze uitkering is dat 
veel minder voor bijvoorbeeld twintigers of dertigers. Zulke verschillen zullen zich 
voordoen op het niveau van de houdingen en op het niveau van de afzonderlijke, met 
name genoemde voorzieningen. In onderzoek – niet alleen dat uitgevoerd door het 
Sociaal en Cultureel Planbureau – komen dezelfde resultaten met regelmaat naar 
voren (Becker 2003; Borre 1995: 382-384; Kaase en Newton 1995: 92-94).

De politieke overtuiging van de ondervraagde is van aanmerkelijk belang voor zijn 
opvattingen over voorzieningen en nivellering. Er kan bij deze gezindheid sprake zijn 
van een oriëntatie in het algemeen of van de specifieke voorkeur voor een bepaalde 
politieke partij. Een linkse gezindheid leidt over het algemeen tot een gunstige hou-
ding, bij een rechtse politieke oriëntatie is dat veel minder het geval. Ordehandhaving 
en criminaliteitsbestrijding zijn uitzonderingen. Hier is de situatie omgekeerd: links 
ziet er de noodzaak minder van in dan rechts. Verder is links er meer dan rechts toe 
geneigd om tegenover migranten een soepele houding aan te nemen. 

Daarnaast is de sociaal-economische status van de respondent bepalend voor 
zijn opvattingen. Respondenten met een lager inkomen en met een lagere opleiding 
staan sympathiek tegenover de ordehandhaving, tegenover de zorg en tegenover 
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voorzieningen die sociaal economische zekerheid beogen. Hoger opgeleiden onder-
steunen culturele voorzieningen. Verder trekken zij zich het lot van de migranten aan.

De leeftijd en de sekse van de respondent hebben betekenis voor zijn oordelen, 
maar deze is niet erg groot. Ouderen ondersteunen sommige voorzieningen, zoals 
de zorg, de uitkeringen, waaronder het ouderdomspensioen, en het nivelleringsbeleid. 
Vrouwen denken wat gunstiger over de verzorgingsstaat dan de mannen.

Deze resultaten geven vanzelfsprekend aanleiding tot even zovele verwachtingen. 

Corresponderen de resultaten het onderzoek inderdaad met deze verwachtingen?

1.2.3 Onlust en onrust 
Doorgaans komt systematische en voortdurende kritiek op de verzorgingsstaat expli-
ciet naar voren in de kringen van de sociale wetenschap, het beleid en de politiek. In 
de eerste jaren van de 21e eeuw leken heftige bezwaren zich over de gehele bevolking 
uit te breiden. De dienstverlening, vooral die van de gezondheidszorg en het onder-
wijs, zou niet langer aan de verwachtingen van de bevolking beantwoorden. Het is 
de vraag of de onvrede een belangrijke feitelijke achtergrond had. Er bestond enige 
aanleiding tot ontevredenheid. Voor sommige medische behandelingen was er een 
wachtlijst en er was sprake van een tekort aan leraren. Het totale beeld was echter 
niet somber te noemen. Volgens Kuhry en Van der Torre was er tussen 1986 en 2000 
meer aan dienstverlening geproduceerd (Kuhry en Van der Torre 2001: 18-23, 89-95, 
104-107). Deze ontwikkeling boog na 2000 af, maar er kon niet van een vermindering 
in de productie worden gesproken. Wel leverden de aanzienlijke investeringen in 
de tweede helft van de jaren negentig minder productie op, dan mocht worden ver-
wacht. Het is onwaarschijnlijk dat de bevolking veel van deze ontwikkelingen heeft 
gemerkt, de genoemde specifieke knelpunten daargelaten.

Uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2002, dat speciaal betrekking had op de 
kwaliteit van de quartaire sector, komt hetzelfde beeld naar voren. Aan het einde van 
2002 wachtten 160.000 patiënten op een ziekenhuisopname, waarvan een derde lager 
dan drie maanden, terwijl men in de sector zelf zich ten doel stelde om 80% van de 
patiënten binnen een maand te helpen. Het probleem van de wachtlijsten was echter 
verre van algemeen. Het aantal medische specialismen, waarin de norm van 80% niet 
kon worden gehaald was gering. Dit betrekkelijk geruststellende beeld gold weer 
niet voor de opname in een verzorgings- of verpleeghuis en voor de thuiszorg. In het 
onderwijs was het tekort aan leraren een onmiskenbaar probleem, dat overigens later 
verrassend snel in ernst verminderde. Ondanks het tekort was de effectiviteit van het 
onderwijs, beoordeeld naar het opleidingspeil en de cognitieve vaardigheden van de 
uitstromers toch bevredigend te noemen, ook internationaal gezien. In de epiloog 
van het Sociaal en Cultureel Rapport wordt dan ook geconcludeerd dat veel van de 
klachten konden zijn voortgekomen uit gewenning aan een goede dienstverlening 
en uit de neiging om zich voor de oplossing van veel maatschappelijke problemen 
exclusief tot de overheid te wenden (scp 2002:25-26, 33, 698).
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Het laat zich veronderstellen dat uitgebreide media-aandacht voor sommige problemen 
meer gevolgen voor de publieke opinie heeft gehad dan feitelijk disfunctioneren van 
de dienstverlening. De gegevens over de kwaliteit van de quartaire sector wijzen 
erop dat het overgrote deel van de Nederlanders zelf geen hinder van falend beleid 
ondervond, maar er wel veel over hoorden of lazen. De publicatie van Beker bevat 
een analyse van commentaren over de verkiezingsuitslag sociale onvrede in 2002 in 
een aantal belangrijke dagbladen en in Elsevier en Vrij Nederland. Deze commen-
taren legden de nadruk op het gebrek aan keuzemogelijkheden, dat ontstaan zou 
zijn uit de convergentie van partijprogramma’s en op het veronderstelde gebrek aan 
politieke leiding dat uitging van Paars ii (Beker 2003). Uit het Nederlandse Kiezers-
onderzoek 2002 (nko) blijkt dat de politieke onvrede onder het publiek tijdens de 
verkiezingen van 15 mei 2002 veel groter was dan normaal (Dekker et al. 2004: 68). 
De rapportages leggen daarbij overigens geen rechtstreekse relatie met de productie 
van de quartaire sector. 

Doorgaans heeft ontevredenheid onder de bevolking weinig gevolgen voor de 
praktijk. De mensen hebben nogal eens kritiek op hun bestuurders, maar de mensen 
handelen daar doorgaans niet naar (Easton 1975). In dit geval gebeurde dat wel, want bij 
de verkiezingen van 15 mei 2002 behaalde de nieuwe politieke partij Lijst Pim Fortuyn 
(lpf) 17% van de stemmen en 26 zetels in de Tweede Kamer. De lpf nam meteen deel 
aan het eerste kabinet Balkenende. 

Fortuyn besteedde veel aandacht aan de veronderstelde gebreken van de verzor-
gingsstaat. Hij verlangde tevens de beperking van het aantal nieuwe migranten en 
aanpassing van minderheden aan de Nederlandse cultuur (Pellikaan 2003 et al. 2003: 
38-42; Lucardie en Voerman 2002; Fortuyn 2002). Het programma van de lpf paste 
slecht in de tegenstelling tussen links en rechts in de politiek. Volgens het Nationaal 
Verkiezingsonderzoek (nko) van 2002 zagen de kiezers in de lpf overigens als een 
rechtse partij (Van Holsteyn et al. 2003: 76-81).

Men moet vrij ver in de Nederlandse parlementaire geschiedenis teruggaan om 
een soortgelijk succes van een jonge partij te vinden. In 1967 boekte de Boerenpar-
tij een onverwacht grote verkiezingswinst. De verkiezingen van 2002 hebben dus 
een buitengewoon resultaat opgeleverd. Het onderzoek Culturele veranderingen in 
Nederland 2002 maakt het mogelijk om na te gaan welke opvattingen het electoraat er 
op na hield. Er is ten eerste vastgesteld op welke partij de ondervraagden bij de ver-
kiezingen van 15 mei hadden gestemd. Het veldwerk vond tussen half oktober 2002 
en eind januari 2003 plaats, zodat de laatste verkiezingen nog vers in het geheugen 
lagen. Ten tweede bevatte het onderzoek de gebruikelijke vragen over de dienstverle-
ning en over minderheden en migranten. De actualiteit is sneller veranderd dan een 
onderzoek, dat eenmaal in de twee jaar wordt gehouden, kan weergeven. De plaats 
van de lpf lijkt te zijn ingenomen door de Groep Wilders. Van steun voor de lpf lijkt 
in verkiezingsonderzoeken nauwelijks nog sprake, maar begin 2004 is nog niet te 
zeggen naar welke partij of kieslijst de voorkeur van de lpf-kiezers uit zal gaan. Dit 
rapport, dat 2002 als laatste jaar heeft, kan geen gegevens bevatten, die voor deze 
ontwikkelingen relevant zijn.
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Waar ging het de kiezers om bij de verkiezingen van 15 mei 2002? Ging het om de dienst-
verlening, om de buitenlanders of om allebei? Welke plaats namen de stemmers op de lpf 
in binnen het electoraat?

1.3 Gegevens en analyse

De onderzochte meningen vallen uiteen in wensen en evaluaties, beide ten aanzien 
van de verzorgingsstaat. De wensen zijn geïndiceerd doordat er van een serie van 
dertien voorzieningen is gevraagd of de overheid er meer, hetzelfde of minder aan 
zou moeten doen. In plaats van over wensen zou men hier ook wel met een wat 
sterker woord van ambities kunnen spreken. Over de hoogte van enkele belangrijke 
sociale uitkeringen zijn soortgelijke vragen gesteld. De gewenste mate van nivellering 
van inkomen en bezit en de opvattingen over nivellerende maatregelen zijn met een 
beperkt aantal vragen achterhaald. Daarnaast hebben de respondenten zestien doel-
einden van het beleid in een rangorde geplaatst. De evaluaties zijn vastgesteld met 
rapportcijfers over een aantal voorzieningen en met enkele vragen naar de tevreden-
heid met de regering, het stelsel van de sociale zekerheid en het functioneren van 
de overheid. Gezien de periode van het veldwerk hebben de oordelen uit het laatste 
onderzoek strikt genomen betrekking op de werkzaamheden van het eerste kabi-
net Balkenende, dat na 16 oktober 2002 demissionair was. Bij de tijdreeksen is dat 
vanzelfsprekend niet meer het geval. Bovendien is het grootste deel van de vragen 
zonder de vermelding van een specifiek kabinet geformuleerd. De interpretatie van 
de resultaten als evaluatie van een bepaald kabinet ligt dus niet voor de hand. 

Niet alle reeksen eindigen in 2002. Reeksen, die niet up-to-date gemaakt konden 
worden, zijn soms ter wille van het overzicht vermeld. Het zwaartepunt van de analyse 
ligt echter bij de reeksen die tot 2002 zijn aangevuld.

Er is gewerkt met afzonderlijke items en met geaggregeerde gegevens. In het laatste 
geval gaat het om de indicatie van houdingen, of met behulp van attitudeschalen of 
met behulp van factorscores.

Bevolkingscategorieën zijn onderscheiden met behulp van de persoonsgegevens 
geslacht, leeftijd, het niveau van de laatst gevolgde opleiding en het bruto-gezins-
inkomen. Daarnaast is gebruikgemaakt van politieke oriëntatie, verdeeld in links, 
midden en rechts, die is vastgesteld doordat de respondent zichzelf in het politieke 
scala plaatste (zelfschaling). Het stemgedrag is eveneens belangrijk. De onderzoeken 
van Culturele veranderingen in Nederland bevatten altijd de vraag naar de partij 
waarop men zou gaan stemmen als er op het moment van ondervraging verkiezingen 
voor de Tweede Kamer waren. De vraag naar de partij waarop men bij de laatste van 
die verkiezingen daadwerkelijk heeft gestemd is minder vaak gesteld. De peilingen 
worden jaarlijks of eenmaal per twee jaar worden gehouden, zodat de laatste ver-
kiezingen een aantal jaren terug kunnen liggen. Deze omstandigheid kan leiden tot 
een onbetrouwbare opgave. Culturele veranderingen in Nederland 2002 bevat echter 
beide vragen. De vraag naar het feitelijk stemgedrag verwijst naar de verkiezingen 
van 15 mei 2002, die naar het voorgenomen stemgedrag heeft betrekking op de ver-
kiezingen van 22 januari 2003. 
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Er laten zich enkele opmerkingen over de gegevens maken. De indicering van 
de steun voor de uitkeringen met opvattingen over de gewenste hoogte heeft als 
bezwaar dat zij partieel is. Niet alleen de hoogte van een bedrag, maar ook de tijd, 
waarin men recht op een uitkering heeft en de toelatingscriteria of ‘het gemak waar-
mee men een uitkering kan krijgen’, zouden een bepaling van de adhesie betrokken 
moeten worden. Hiervoor ontbreken echter de gegevens.

Het was denkbaar geweest dat er naast de bekende indelingen, zoals die naar leef-
tijd, opleiding en geslacht eveneens met een typologie van leefstijlen rekening was 
gehouden. Het zou daarbij moeten gaan om opvattingen en gedragingen, doorgaans 
vooral consumptiepatronen, die opvattingen beter zouden voorspellen dan gebrui-
kelijke persoonsgegevens van ‘meer administratieve aard’. Het komt erop neer dat 
de onderzoeker de respondenten in leefstijlgroepen met het karakter van een sociaal 
milieu verdeelt. Voorbeelden zijn onder andere ‘post materialisten’, ‘moderne burgerij’, 
‘traditionele burgerij’ en ‘opwaarts mobielen’. De aanduidingen zijn ontleend aan het 
onderzoek van het bureau Motivaction. 

Het idee dat leefstijlkenmerken een bruikbare predictor van opvattingen en 
gedragingen zouden kunnen vormen, is betrekkelijk nieuw. In de oude onderzoeken, 
bijvoorbeeld Middendorps survey Progressiviteit en Conservatisme van 1970, zijn zij 
dan ook niet opgenomen. Leefstijlkenmerken kunnen bijgevolg geen rol spelen in 
analyse van tijdreeksen Vanzelfsprekend is het mogelijk om bepaalde enquêtevragen 
alsnog op te nemen, de benodigde ruimte in de vragenlijst is echter vrij groot. Er is 
hier dan ook met de traditionele benadering volstaan. 

 
Bij de studie van de differentiatie in meningen zal de factor tijd vrijwel niet worden 
betrokken. Er zal gebruik gemaakt worden van het meest recente onderzoek (2002) 
en van onderzoeken uit de tweede helft van de jaren negentig. De relaties tussen per-
soonsgegevens en meningen veranderen in de loop der jaren namelijk slechts weinig. 
Als bijvoorbeeld mannen en vrouwen eenmaal over een bepaald onderwerp van mening 
verschillen, dan blijft dit verschil in de loop der jaren doorgaans gehandhaafd. Ook bij 
andere bevolkingscategorieën is dit het geval. In meningsvorming vallen er weinig 
trendsetters en trendvolgers te onderscheiden. De opvattingen van verschillende 
groepen groeien niet vaak uit elkaar of naar elkaar toe (scp 1978: 189-191, 273-288; 
Becker en Vink 1994: 100-121; Mayer 1992). Er is alleen in paragraaf 4.5 kort aandacht 
besteed aan de vraag of er bij de opvattingen over de voorzieningen op lange termijn 
toch nog trendsetters aanwijsbaar zijn.

De richting van een aantal trends in opvattingen is aangegeven met behulp van 
de correlaties tussen de meningen en de tijd ofwel het jaar van ondervraging. De 
samenhangen tussen meningsveranderingen en het verloop van de conjunctuur of 
in het verloop van de migratie zijn eveneens vastgesteld. Nadere uitleg is te vinden in 
paragraaf 2.1.2.
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2 De verlangens voor het beleid 

2.1 De lange termijn 1970-2002

2.1.1 De verandering van de meningen 1970-2002
Een deel van de onderzochte meningen heeft betrekking op de voorzieningen van 
de verzorgingsstaat, zowel algemeen als specifiek, waarmee de overheid het beleid 
vorm geeft. In 1970 wilde het overgrote deel van de Nederlanders dat de openbare 
voorzieningen ruimhartig gefinancierd zouden worden. Volgens tabel 2.1 vond 45% 
dat de overheid hiervoor veel meer geld moest uittrekken en nog eens 32% stemde 
in met de verstrekking van ‘een beetje meer geld’ (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.2). 
Dit niveau van adhesie werd in de ruim dertig jaar, waarin de metingen zijn voort-
gezet, niet meer bereikt.1 Het enthousiasme paste in de tijd van toen. ‘De roerige 
jaren zestig’, waren nog in volle gang en in deze periode was de steun voor sociaal 
overheidsingrijpen groot (scp 1976: 242-245, 249-250).2 Daarnaast hadden de voor-
zieningen nog niet de omvang van latere jaren bereikt en was de uitbouw van de 
verzorgingsstaat nog een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het besef dat er ook nadelen 
aan deze situatie verbonden waren, zal allicht minder scherp geweest zijn dan later 
het geval was. Onverschillig welke oorzaak er voor het aanvankelijke enthousiasme 
ook aanwijsbaar is, na 1970 gaat het aantal voorstanders van hogere uitgaven voor 
de voorzieningen verminderen. Het dieptepunt van deze ontwikkeling wordt in 
1985 bereikt. Daarna stijgt de instemming weer tot 1989. Er volgt dan een daling tot 
1993. Tussen 1993 en 2000 stijgt de adhesie, na 2000 buigt de trend af (tabel 2.1). De 
meningen hebben dus nogal gevarieerd, maar ondanks het eenmalig hoog niveau 
van steun aan het begin van de onderzochte periode en enkele dieptepunten is de 
steun voor de openbare voorzieningen in de afgelopen drie decennia op hetzelfde 
peil gebleven (zie paragraaf 2.1.2). 

Tabel 2.1 Hoeveel geld de overheid voor openbare voorzieningen moet hebben, 1970-2002  
(in procenten)

1970 1975 1980 1985 1991 1995 1996 1997 1998 2000 2002

veel meer 44 26 22 11 23 22 24 25 25 24 19

een beetje 
meer 32 32 35 31 34 39 39 37 40 39 43

zo laten 17 26 30 43 29 29 29 29 29 30 32

beetje 
minder 5 11 10 11 9 7 6 7 4 6 5

veel minder 2 5 3 4 5 3 2 2 2 1 1

Bron: Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV’75-’02)
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De opvattingen over specifieke voorzieningen laten hetzelfde beeld zien, zij het dat 
de vragen in 2000 voor het laatst zijn gesteld (tabel 2.2 en tabel 2.3). In 1970 is de 
steun hoog, in 1985 is zij laag geworden, daarna volgt herstel. In 2000 gaven de res-
pondenten in 2000 ongeveer dezelfde antwoorden als in 1975. De aanhang voor het 
extreem gunstige standpunt voor de voorzieningen (‘sterk eens met meer uitgaven’) 
neemt door de jaren heen wat af, terwijl de minder positieve mening of het neutrale 
standpunt veld winnen. Echt negatief geformuleerde meningen krijgen echter in elk 
jaar van onderzoek weinig aanhangers. Het publiek antwoordt zelden of nooit in een 
voor de voorzieningen negatieve zin, behalve bij de kunstsubsidies, die de mensen 
duidelijk als een luxe beschouwen (tabel 2.2).

Tabel 2.2 De mening over enkele overheidsuitgaven, 1970-2000 (in procenten)

1970 1975 1980 1985 1991 1995 2000

meer geld voor

een schoon milieu

sterk eens 71 45 42 44 45 36 31

mee eens 25 44 49 46 45 47 46

mee eens noch mee oneens 2 8 7 7 6 11 15

mee oneens 0 2 2 2 3 5 7

sterk mee oneens 1 1 1 1 1 1 1

goede en goedkope woningen

sterk eens 63 43 39 30 23 27 25

mee eens 30 44 52 51 55 51 48

mee eens noch mee oneens 3 7 5 10 13 15 17

mee oneens 3 5 4 7 8 6 9

sterk mee oneens 1 1 1 2 1 1 1

meer goedkope crèches

sterk eens 31 20 12 10 15 19 20

mee eens 35 36 36 30 37 34 39

mee eens noch mee oneens 13 17 15 17 18 21 15

oneens 12 16 25 29 21 18 20

sterk oneens 8 11 13 15 9 9 7

meer kunstsubsidiesa

sterk eens 11 5 4 4 4 4 4

mee eens 30 20 18 15 15 16 16

mee eens noch mee oneens 23 24 19 21 26 30 28

oneens 21 31 41 38 37 37 38

sterk oneens 15 21 18 22 19 14 15

a Het gegeven van 1995 is dat van 1996. 
 
Bron: Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV’75-’00)
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Tabel 2.3  De mening over onderwijsvoorzieningen, 1970-2000 (in procenten)

1970 1975 1980 1985 1991 1995 2000

onderwijs tot 18 jaar gratis

sterk eens 45 36 25 26 27 32 41

mee eens 37 40 51 46 45 44 40

mee eens noch mee oneens 8 10 9 11 11 12 9

oneens 9 11 13 15 15 11 10

sterk oneens 1 4 2 2 2 1 1

meer studiebeurzen

sterk eens 54 35 26 26 24 30 29

mee eens 35 46 55 52 55 53 53

mee eens noch mee oneens 6 10 9 11 10 10 10

oneens 4 8 9 10 9 6 7

sterk oneens 2 2 2 2 2 1 1

meer huiswerkvoorzieningen

sterk eens 39 22 13 10 9 14 12

mee eens 44 45 47 39 44 47 42

mee eens noch mee oneens 9 15 13 15 18 20 19

oneens 7 14 21 26 22 16 21

sterk oneens 2 4 7 10 7 4 5

leerplicht tot het 18e jaar

sterk eens 20 17 13 14 14 17 17

mee eens 27 35 41 36 32 35 36

mee eens noch mee oneens 16 15 13 16 20 22 17

oneens 28 24 26 27 29 23 27

sterk oneens 10 9 7 7 6 3 3

Bron: Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV’75-’00)

In 1980 en in 1985 werden enkele nieuwe vragen aan het project toegevoegd. De 
nieuw opgenomen voorzieningen golden als moderner dan die waarover sinds 
1970 informatie werd ingewonnen. De metingen zijn voortgezet tot 1997, waarna 
de betreffende vragen wegens een beperking in de omvang van het onderzoek niet 
langer werden opgenomen (tabel 2.4 en tabel 2.5).3 De veranderingen lijken sterk op 
de eerder besproken ontwikkelingen. Bij elk van de voorzieningen is de steun in 1985 
geringer dan in 1980. In 1997 blijkt de adhesie dan weer te zijn toegenomen. In 1980 
is bijvoorbeeld 48% voorstander van een hogere huursubsidie, in 1985 is dat 38% en 
in 1997 42% (tabel 2.4). 

Sinds 1980 wordt het publiek gevraagd of de overheid subsidie zou moeten geven 
voor het betaald studieverlof van werknemers, voor het onderwijs aan ouderen en 
voor extra onderwijs aan de kinderen van buitenlanders. De veranderingen zijn hier 
gering geweest (tabel 2.5).
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Tabel 2.4 De mening over enkele overheidsvoorzieningen, 1980-1997 (in procenten)

1980 1985 1991 1997

betaalbare huisvesting jongeren

sterk eens 21 17 15 18

mee eens 58 51 58 57

mee eens noch mee oneens 10 15 16 17

oneens 8 13 9 7

sterk oneens 3 4 2 1

hogere huursubsidie

sterk eens 9 8 9 11

mee eens 39 30 24 31

mee eens noch mee oneens 20 23 23 26

oneens 25 32 34 27

sterk oneens 6 7 10 6

baan voor elke gehuwde vrouw

sterk eens 9 9 12 13

mee eens 33 32 39 37

mee eens noch mee oneens 17 20 23 24

oneens 31 28 21 21

sterk oneens 9 11 6 6

onbetaald verlof voor kinderverzorginga

sterk eens 9 17 23

mee eens 41 44 48

mee eens noch mee oneens 19 16 13

oneens 22 18 13

sterk oneens 9 5 3

a Het gegeven van 1985 is dat van 1986. 
 
Bron: SCP (CV’80-’97)
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Tabel 2.5 De mening over onderwijsvoorzieningen, 1980-1997 (in procenten)

1980 1985 1991 1997

betaald studieverlof voor werknemers

sterk eens 17 16 15 19

mee eens 61 56 51 58

mee eens noch mee oneens 10 13 18 13

oneens 10 12 13 8

sterk oneens 3 3 3 2

subsidie onderwijs op latere leeftijd

sterk eens 12 10 10 12

mee eens 56 49 48 52

mee eens noch mee oneens 14 18 22 20

oneens 14 19 17 15

sterk oneens 3 3 3 2

aangepast onderwijs buitenlandse kinderen

sterk eens 15 13 12 11

mee eens 52 45 40 42

mee eens noch mee oneens 16 18 20 23

oneens 14 18 21 18

sterk oneens 4 6 7 6

Bron: SCP (CV’80-’97)

In de jaren tachtig zijn er met enkele uitlopers in 1992 vragen gesteld over de bijdragen, 
die de mensen zelf aan het beleid zouden kunnen geven (bijlage A, tabel A.1). Er werd 
bijvoorbeeld gevraagd of de mensen meer zouden moeten betalen voor goede woningen 
en voor het onderwijs van hun kinderen. 

De resultaten hebben beperkte waarde. Niet alleen omdat de reeksen zijn afgebro-
ken, maar vooral omdat de respondenten aangaven wat de mensen in het algemeen 
zouden moeten doen en niet waartoe zijzelf bereid zouden zijn. De gegevens wijzen 
er in elk geval op dat het publiek vooral vond dat de eigen bijdragen aan het onder-
wijs beperkt zouden moeten blijven. In 1992 vond 17% dat ouders meer geld voor het 
universitaire onderwijs van hun kinderen zouden moeten betalen, slechts 9% vond 
dat bij het middelbaar onderwijs. Een hoog percentage (62% in 1980) vond dat er voor 
goede huisvesting meer kon worden betaald. In de onderzochte periode 1980-1986 of 
1980-1992 daalde de instemming met hogere eigen bijdragen. De gegevens leveren 
een beeld op dat wel wat lijkt op de meningen over de keuzevrijheid in de sociale 
zekerheid, die in 2001 nog is onderzocht. Het publiek was er niet geheel afkerig van, 
maar het enthousiasme verschilde per regeling en de bereidwilligheid was zeker niet 
in alle opzichten hoog te noemen (Hoff en Vrooman 2002: 62). 

Figuur 2.1 biedt een samenvatting van de veranderingen. De mening dat de overheid 
(veel) meer geld voor de openbare voorzieningen zou moeten hebben, is uitgezet 
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tegen de tijd. Verder zijn er attitudeschalen gemaakt van de serie items – die sinds 
1970 in de vragenlijsten voorkwamen en van de reeks – die in 1980 werd toegevoegd. 
Het bereik van deze schalen werd op 0-100 gesteld.4 

De verandering van het afzonderlijke item over de overheidsuitgaven vertoont gro-
tere uitslagen dan de verandering van de beide attitudeschalen. Bij de beantwoording 
van afzonderlijke items kunnen toevallige afwijkingen een rol spelen. Als de resultaten 
van verschillende vragen bij elkaar worden geteld, raken zulke afwijkingen min of 
meer geneutraliseerd. Afgezien van dit verschil vertonen alle drie veranderingen 
het inmiddels bekende verloop. Tot het midden van de jaren tachtig (1984 of 1985) 
loopt de steun voor de voorzieningen terug. Daarna treedt er tot ongeveer 1990 weer 
intensivering van de ondersteuning op, gevolgd door verzwakking in eerste helft van 
de jaren negentig. 

2.1.2 Tijd, conjunctuur en meningen
De manier waarop de meningen volgens figuur 2.1 zijn veranderd vertonen op het 
oog weinig richting. Als er met de hoge score van 1970 rekening wordt gehouden, 
zouden de trends in opvattingen per saldo een daling kunnen vertonen. Zonder de 
score van 1970 (dus tussen 1975 en 2002) lijkt er uiteindelijk weinig in de menings-
vorming veranderd te zijn. 

Figuur 2.1 De steun voor openbare voorzieningen, 1970-2002 (in procenten en gemiddelden)
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schaalgemiddelde '80-'97

Bron:  Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV'75-'02) 
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De meningsveranderingen suggereren in sterke mate een relatie met de economie. 
Vermindering van de steun trad op vooral op in perioden van economische recessie: 
de eerste helft van de jaren zeventig, tachtig en negentig. Mogelijk is het zo dat het 
publiek zijn verwachtingen afstemt op wat economisch mogelijk is. Als de economie 
groeit, is er meer aan uitgaven mogelijk dan in tijden van teruggang. In figuur 2.2 
zijn de veranderingen van de mening dat de overheid meer geld voor de voorzieningen 
moet hebben en de economische conjunctuur afgebeeld. Beide veranderingen lijken 
op elkaar, maar de correspondentie is zeker niet volledig. Er bestaat behoefte aan 
een meer nauwkeurige beschouwing.

Figuur 2.2 De overheid moet (veel) meer geld hebben voor openbare voorzieningen en de 
 economische conjunctuur, 1970-2002 (in procenten)

Bron:  Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV'75-'02); Nationale Rekeningen (CBS) 
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De trends in de meningen – het afzonderlijke item en de houding – zijn voor 1970-2002 
gecorreleerd met de ontwikkeling van de conjunctuur en met die van het besteedbaar 
inkomen per zogenaamd equivalent huishouden. Daarnaast is de correlatie met de 
tijd, het jaar van onderzoek, berekend. De jaarlijkse mutaties van het bruto binnen-
lands product zijn een gebruikelijke indicator voor de economische conjunctuur. Het 
besteedbaar inkomen geeft aan wat de mensen rechtstreeks van de conjuncturele 
ontwikkelingen merken. De bewerking komt in zijn totaliteit neer op een eenvoudige 
trendanalyse van geaggregeerde gegevens met het jaar van onderzoek als waarne-
mingseenheid.
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Het is de vraag of de uitkomsten strikt volgens hun significantie beoordeeld moeten 
worden. In de eerste plaats vormen de onderzochte jaren geen steekproef. Het betreft 
een aantal jaren waarin onderzoek is gedaan. In de tweede plaats is het aantal waar-
nemingen nog steeds gering. Er is in negentien afzonderlijke jaren onderzoek gedaan 
naar de meningen, die hier aan de orde zijn. Dat is genoeg voor een behoorlijke tijd-
reeks, maar bij dit aantal waarnemingen zullen coëfficiënten niet snel significant zijn, 
zelfs niet als zij in vergelijking tot andere uitkomsten hoog genoemd kunnen worden. 
Bij de beschouwing van de resultaten wordt er daarom van uitgegaan dat significante 
uitkomsten zonder meer betekenis hebben en dat niet-significante coëfficiënten toch 
nog een indicatie vormen voor het bestaan van een bepaald effect.

Het kan niet worden aangetoond dat de opvattingen over de voorzieningen zich in de 
afgelopen 30 jaar in een bepaalde richting hebben ontwikkeld. Als het publiek tussen 
1970 en 2002 steeds gunstiger of steeds minder gunstig over de welzijnsvoorzieningen 
was gaan denken, zou dat moeten blijken uit een hoge correlatie van de meningen met 
de tijd en uit het positieve of negatieve teken van de coëfficiënt. Volgens tabel 2.6 zijn 
de correlaties met de tijd echter uitgesproken laag, namelijk 0,04 en –0,11. 

Verder valt er over de richting van de verandering weinig te zeggen. De ene coëffi-
ciënt is positief, de andere negatief. De aanhang voor de meningen is dus tussen 1970 
en 2002 ongeveer gelijk gebleven. Uit de procentuele verdelingen van de antwoorden 
op de afzonderlijke vragen blijkt dat dit niveau bij de meeste van de voorzieningen 
hoog is. 

Of er nu wordt uitgegaan van de conjunctuurindicator of van het besteedbaar 
inkomen, voor het verloop van de meningen maakt het weinig verschil. De betref-
fende correlaties zijn ongeveer even hoog, ongeveer 0,4. Deze uitkomsten zijn niet 
significant, maar in vergelijking met die bij de factor tijd hoog te noemen. De tekens 
zijn positief, een gunstige economie gaat dus samen met een gunstig opinieklimaat 
voor de overheidsvoorzieningen. Economische teruggang gaat samen met verminde-
ring van steun. 

Tabel 2.6 De correlatie tussen meningen, tijd, conjunctuur en het besteedbaar inkomende  
(in Pearson correlaties) 

            jaar       mutatie bbp 
mutatie besteed-
baar inkomen

mening financiering (0,04) (0,40) (0,41) 

attitude (–0,11) (0,41) (0,36)

Bron: Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV’75-’00); Nationale Rekeningen (CBS)
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2.2 De korte termijn 1992-2002

2.2.1 De keuze tussen prioriteiten 1992-2002
Sinds 1992 krijgen de ondervraagden van Culturele veranderingen in Nederland zestien 
doelstellingen van de politiek voorgelegd met de vraag deze volgens hun belang van 
hoog naar laag te rangschikken: rangnummer 1 voor het meest belangrijke doeleinde 
tot rangnummer 16 voor het minst belangrijke streven. In tabel 2.7 zijn per doeleinde 
de aantallen respondenten samengeteld, die er de rangnummers 1 tot en met 5 aan 
toekenden. 

De verlangens blijken vooral uit te gaan naar zekerheid in het persoonlijke en in het 
sociale leven. De bestrijding van de criminaliteit en de handhaving van de orde zijn in 
alle jaren van onderzoek de belangrijkste prioriteiten. De zekerheid van een stabiele 
economie heeft meer belang dan het vooruitzicht van een hoge economische groei. 

Daarnaast willen de mensen dat de democratie in stand wordt gehouden. Het 
gaat hier vooral om een algemeen democratisch principe en wat minder om con-
crete uitingen of verschijningsvormen van de democratie. De bescherming van een 
grondrecht – de vrijheid van meningsuiting – krijgt tenminste meer nadruk dan twee 
afzonderlijk genoemde vormen van participatie, namelijk de inspraak bij werken en 
wonen en de inspraak van de burgers. 

Verder mag men vermoeden dat de ondervraagden naar geborgenheid of warmte 
in de samenleving verlangen. Het doeleinde ‘de samenleving minder onpersoonlijk 
maken’ krijgt in 1992 een notering ongeveer in het midden van de opsomming, maar 
het belang ervan is sindsdien toegenomen. 

Een enkel doeleinde heeft vanuit het gezichtspunt van beleid en actualiteit een 
groot belang, maar is in de ogen van het publiek toch niet van dringende aard. De 
opvang van allochtonen bijvoorbeeld heeft weinig prioriteit.

Er is sinds 1992 weinig verandering opgetreden. Gedurende de afgelopen tien jaar 
staan de prioriteiten in ongeveer dezelfde volgorde (tabel 2.7). De bestrijding van de 
milieuverontreiniging valt op doordat het doeleinde een lagere prioriteit heeft gekre-
gen. De teruggang in het belang van het milieu is niet zo eenvoudig te verklaren. 
Enerzijds heeft het milieubeleid vorderingen gemaakt, anderzijds blijft het milieu 
een belangrijk probleem vormen, zeker in een land dat zo dicht bevolkt is als Neder-
land. In elk geval neemt het belang dat het publiek aan het milieu toekent reeds op 
langere termijn af. Mogelijk komt dit doordat er geen werkelijk opzienbarende inci-
denten, zoals de kernramp in Tjernobyl, zijn opgetreden. Deze gebeurtenis deed de 
belangstelling voor het milieu indertijd herleven (Becker et al. 1996: 29-32).

Op zeer korte termijn (2000-2002) is er heel weinig veranderd. In 2002 staan 
dezelfde vijf doeleinden aan de top van de prioriteitenlijst als in 2000. Het publiek 
gaat wat meer belang hechten aan het prijsbeleid en aan de bestrijding van de werk-
loosheid, hetgeen gezien de actualiteit begrijpelijk is. Echt opvallende veranderingen 
in de rangorde ontbreken echter (tabel 2.7). 
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De burgers verlangen vooral naar veiligheid en zekerheid. Zij willen democratie, 
zeker op het niveau van het grondrecht. Eigenlijk vinden zij het vooral belangrijk dat 
iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil of, anders gezegd, kritiek vrijelijk moet 
kunnen uiten. De burgers willen zich ook in een moderne, anonieme samenleving 
toch nog enigszins thuis voelen. Nationalisme en heroïek, gesymboliseerd met ‘een 
sterk leger’, de esthetica ofwel de verfraaiing van steden en platteland, creativiteit 
ofwel de invloed van ideeën op de samenleving, het is allemaal minder belangrijk. 
Dat wil niet zeggen dat zulke meer ideële zaken altijd onbelangrijk zijn, maar als de 
mensen moeten kiezen krijgen zij een lagere waardering toegekend. 

Tabel 2.7 Wat men in de politiek belangrijk vindt, 1992-2002 (in procenten)a

1992 1995 1998 2000 2002

de misdaad bestrijden 56 57 63 63 56

de orde handhaven 45 50 59 58 58

de sociale zekerheid op peil houden 46 50 53 55 54

de stabiliteit van de economie handhaven 52 49 50 50 54

de vrijheid van meningsuiting beschermen 42 45 46 43 47

de samenleving minder onpersoonlijk maken 31 33 44 44 43

de werkloosheid bestrijden 52 50 35 25 30

de milieuverontreiniging bestrijden 53 41 32 33 24

een hoge economische groei bevorderen 29 28 21 21 23

de invloed van ideeën op de samenleving  
belangrijker laten zijn dan geld 21 20 23 25 23

de prijsstijgingen tegengaan 29 26 20 25 32

de inspraak bij werken en wonen vergroten 15 16 18 19 17

de inspraak van de burgers vergroten 16 16 16 18 18

een goede opvang van allochtone immigranten 10 11 10 11 10

de steden en het platteland verfraaien 6 5 7 8 7

het leger versterken 4 4 4 3 5

a De percentages hebben betrekking op de eerste vijf plaatsingen uit een rangorde van 1-16, 1 = meest belangrijk  
 en 16 = minst belangrijk. 
 
Bron: SCP (CV’92-’02)

De enquêtevraag waarop tabel 2.7 is gebaseerd, is grotendeels dezelfde als de zoge-
noemde lange Inglehartschaal, waarmee men materialistische en postmaterialistische 
houdingen achterhaalt (Inglehart 1990: 83-103; scp 2001: 272-273). Onder een mate-
rialistische houding wordt een gerichtheid op materiële zekerheid verstaan. Het 
postmaterialisme houdt een oriëntatie op zelfontplooiing in. Deze beide houdingen 
zouden eigen zijn aan generaties. De generatie van voor de Tweede Wereldoorlog 
zou nog overwegend materialistisch denken, de naoorlogse generatie zou meer 
postmaterialistisch georiënteerd zijn. Op de duur zou het materialisme plaatsmaken 
voor het postmaterialisme. Volgens tabel 2.8 heeft de ontwikkeling van het post-
materialisme gedurende de jaren negentig geen duidelijke weg ingeslagen.5 Tussen 
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1993 en 1996 neemt het aandeel van de postmaterialisten toe ten koste van dat van 
de materialisten. De ‘moderne houding’ wint dus veld. In 1997 is het aandeel van 
de materialisten echter weer gestegen, maar in 1998 blijkt het percentage opnieuw 
gedaald te zijn. In 2000 en in 2002 is het aandeel van de postmaterialisten weer hoog 
en dat van de postmaterialisten laag. Men zou de conjunctuur als oorzaak van de 
veranderingen kunnen beschouwen. Een economische recessie zou een negatieve 
invloed op de voorkeur voor zelfontplooiing kunnen hebben en het verlangen naar 
zekerheid kunnen stimuleren. Dit veronderstelde verband komt echter niet eenduidig 
uit de cijfers naar voren. In de conjunctureel ongunstige jaren 1992 en 2002 was het 
percentage materialisten inderdaad aan de hoge kant, maar dat was ook het geval in 
de economisch gunstige jaren 1997 en 2000. 

Tabel 2.8 Postmaterialisme en materialisme, 1993-2002 (in procenten)

1993 1995 1996 1997 1998 2000 2002

materialisten 23 18 16 21 15 23 24

gemengd type 62 63 64 63 68 63 62

postmaterialisten 16 19 20 16 17 14 14

Bron: SCP (CV’93-’02)

2.2.2 Meningen gegroepeerd, 1995-2002
Bij een rangordening mogen de ondervraagden een bepaald rangnummer maar aan 
één doeleinde toekennen. Zij kunnen dus maar een ding het belangrijkst vinden. Een 
serie van vragen, die in de jaren negentig nieuw in het project zijn verschenen, staat 
de respondenten meer vrijheid toe. Zij geven van elke voorziening afzonderlijk aan 
of de overheid er te weinig, te veel of juist genoeg aan doet. De deelnemers aan het 
onderzoek hebben hier dus meer vrijheid dan bij de prioriteitsstelling: zij kunnen 
meer dan één soort van beleid zeer belangrijk vinden.

Er zijn vragen gesteld over dertien voorzieningen, variërend van de ordehand-
having tot het minderhedenbeleid. Staan deze verschillende vormen van beleid in de 
beleving los van elkaar of zijn er grote lijnen of dimensies in te onderscheiden, die 
houdingen tegenover de belangrijkste taken van de verzorgingsstaat representeren? 

Om deze vraag te beantwoorden, zijn de gegevens onderworpen aan een princi-
pale componentenanalyse met varimax-rotatie. De resultaten zijn in tabel 2.9 opge-
nomen.6 Om de invloed van toevalsfluctuaties op de conclusies zoveel mogelijk uit 
te schakelen, zijn waarnemingen van de onderzoeken sinds 1995 gepoold.7 Het item 
over gewenste inspanning voor de kinderopvang, dat pas in 2000 aan de onderzoeken 
werd toegevoegd, is weggelaten. Voorbeelden en verduidelijkingen van bepaald 
beleid, die in de formulering van de vraag zijn opgenomen, zijn in de tabel tussen 
haakjes vermeld.
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Tabel 2.9 Resultaten van een principale componentenanalyse op de opvattingen over de  
voorzieningen, 1995-2002 (in factorladingen, PCA, gepoolde onderzoeken)a

        I       II       III

kosten van levensonderhoud (prijzen, woonlasten) 0,65

sociale zekerheid 0,64

werkgelegenheid (het aantal arbeidsplaatsen) 0,59

ordehandhaving (politie en rechtsspraak) 0,51

zorgbeleid (bejaardenhulp, bejaardenoorden, ziekenhuizen) 0,44

leefbaarheid in de steden 0,38

cultuurbeleid (subsidies voor concerten en toneelvoorstellingen) 0,68

milieubeleid 0,66

opvang van buitenlanders 0,65

vrije tijd (subsidies voor sportzalen en sportvelden) 0,39

algemeen vormend onderwijs 0,87

beroepsonderwijs 0,87

verklaarde variantie in % 19 12 11

a Ladingen van 0,3 en hoger zijn weergegeven. 
 
Bron: SCP (CV’95-’02)

De gegevens kunnen met drie factoren of dimensies worden beschreven.8 Redelijke 
kosten van levensonderhoud, de sociale zekerheid en werkgelegenheid laden hoog op 
de eerste factor. Uiteraard houden deze items verband met de economische zekerheid 
van het individu. De ordehandhaving, die eveneens hoog laadt, representeert sociale 
veiligheid. De leefbaarheid in de steden met zijn betrekkelijk lage lading moet waar-
schijnlijk in hetzelfde licht worden gezien. Het zorgbeleid past op het eerste gezicht 
minder goed in de opsomming. De lading is dan ook aan de lage kant. Toch is de 
relatie met de begrippen veiligheid en zekerheid niet geheel afwezig. Een adequaat 
beleid geeft het individu immers de zekerheid van verzorging als hij die nodig heeft. 
Op grond van deze uitkomsten is de eerste factor te interpreteren zien als ‘economi-
sche zekerheid en sociale veiligheid’ of korter als ‘zekerheid en veiligheid’. 

Op de tweede factor laden het cultuurbeleid en het milieubeleid bijna even hoog. 
Het vrijetijdsbeleid heeft een wat lagere, maar toch nog bevredigende lading. De 
opvang van buitenlanders past slecht bij de andere soorten van beleid De voorzienin-
gen verwijzen wellicht naar het concept van zelfontplooiing, passend bij de ‘hogere 
behoeften’ van Maslow. Er zou eveneens van een ‘progressieve agenda’ gesproken 
kunnen worden, maar dan geldt toch dat de regelingen van bijvoorbeeld de sociale 
zekerheid daar eveneens deel van uitmaken, maar kennelijk bij een andere groep 
thuishoren. De duiding van de factor is kortom onzeker. De voorzieningen van de 
tweede factor lijken ook een rest te zijn, die overblijft als de grote voorzieningen, 
inclusief het onderwijs, in groepen zijn verdeeld. Zij zouden daarom perifeer beleid 
genoemd kunnen worden. Deze benaming is minder gelukkig, omdat de betreffende 
voorzieningen dat vanuit het gezichtspunt van algemeen belang natuurlijk helemaal 
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niet hoeven te zijn. Het milieubeleid bijvoorbeeld is niet perifeer te noemen. De 
factor is nog het beste als ‘cultuurbeleid’ in ruime zin te benoemen. Het beleid dat 
gericht is op de culturele ontwikkeling van het individu, zijn ontspanning en licha-
melijke conditie en de kwaliteit van zijn leefomgeving.

De benoeming van de derde factor ligt voor de hand: het gaat natuurlijk om 
de opvattingen over het onderwijs. Het wekt verwondering dat oordelen over het 
onderwijs een afzonderlijke dimensie in de oordelen vormen.9 Het zou voorstelbaar 
zijn geweest als zij in nauw verband met de meningen over het cultuurbeleid hadden 
gestaan. De afzonderlijke correlaties tussen de beide onderwijsitems en de items 
van de culturele dimensie vertonen de verwachte richting: wie het onderwijs steunt, 
steunt eveneens het cultuur-, vrijetijds- en milieubeleid en is de opvang van minder-
heden goed gezind.10 De veronderstelde relatie is er dus wel, maar de correlaties zijn 
niet hoog genoeg om een gemeenschappelijke factor in een principale componenten-
analyse te kunnen vormen. 

Over het algemeen zijn de correlaties tussen de opvattingen over de verschillende 
soorten van beleid overigens laag te noemen. Dit blijkt onder meer uit de mislukking 
van de analyse op schaalbaarheid. De gebruikelijke coëfficiënt, de Cronbach alpha, 
is te laag om van schalen te kunnen spreken. De mening over de ene soort van beleid 
voorspelt de mening over de andere dus slecht. 

De presentatie van de samenhang tussen de drie factoren en enkele persoonsgegevens 
rondt het beeld voorlopig af (tabel 2.10). De factorscores zijn gecorreleerd met 
geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen en een algemene maat voor politieke oriën-
tatie.11 Er zijn twee meningen aan de analyse toegevoegd, namelijk de steun voor 
uitgaven ten bate van openbare voorzieningen en de tevredenheid met de regering. 
Doordat er onderzoeken zijn gepoold, is het aantal respondenten groot geworden, 
ruim 10.000. Bij een aanzienlijke omvang van de steekproef zijn zeer lage correlaties 
– 0,03 of 0,04 – nog significant, zonder dat zij inhoudelijk veel hoeven te zeggen. 
Het is daarom het beste om in tabel 2.10 vooral te letten op de correlaties van 0,1 en 
hoger. De richting van de scoring is bij de gegevens in de kolommen vermeld. De 
opvattingen over de drie complexen zijn gescoord in de richting van ‘er moet meer 
aan dit beleid gedaan worden’. 

De persoonskenmerken voorspellen de opvatting over het onderwijsbeleid in 
geringe mate. De correlaties zijn lager dan 0,1. Mensen zijn dus voorstander van een 
geïntensiveerd onderwijsbeleid of niet, ongeacht de bevolkingscategorieën, waartoe 
zij behoren. 

Vrouwen en ouderen geven steun aan het zekerheids- en veiligheidsbeleid. Verder 
zijn de resultaten van beide demografische groepen weinig opvallend.

Hoger opgeleiden steunen het cultuurbeleid in sterke mate en het zekerheidsbeleid 
in geringe mate. Bij de lager opgeleiden is dat andersom. Ook bij de hoge en lage 
inkomens dit effect van de sociaal-economische status nog in enige mate zichtbaar. 

Het valt op dat mensen met een verschillende politieke oriëntatie hetzelfde 
oordelen over het zekerheids- en veiligheidsbeleid. Linkse en rechtse respondenten 
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vinden dat beleid ongeveer even belangrijk of onbelangrijk, hetgeen mogelijk toe te 
schrijven valt aan de samenstelling van de factor. Zoals nog zal blijken is de sociale 
zekerheid voor politiek links aantrekkelijk, terwijl politiek rechts vooral de orde-
handhaving steunt. Vooral politiek links steunt het cultuurbeleid. De betreffende 
correlatie is één van de hoogste uit tabel 2.10. 

De resultaten met betrekking tot de twee toegevoegde afzonderlijke meningen 
zijn als volgt.

Hoge verlangens voor het zekerheids- en voor het cultuurbeleid gaan samen met 
instemming voor verhoging van de overheidsuitgaven. Voor meer beleid mag dus ook 
meer betaald worden. Zowel eisen aan het zekerheids- als aan het onderwijsbeleid 
gaan samen met ontevredenheid over de regering, waarbij het zekerheidsbeleid de 
belangrijkste rol speelt. Vooral dit beleid vormt het brandpunt van ontevredenheid. Bij 
het cultuurbeleid is dat zeker niet het geval. De overheid kan hier handelen, zonder 
dat dit gevolgen voor de algemene tevredenheid heeft. 

Tabel 2.10 De samenhang tussen de factoren en enige persoonsgegevens, 1995-2002  
(in Pearsoncorrelaties)

geslacht 
(vrouw)

leeftijd 
(hoog)

opleiding 
(hoog)

inkomen 
(hoog) 

politiek 
(rechts)

geld voor-
zieningen 
(minder)

tevreden 
met de 
regering 
(ontevre-
den)

zekerheids- en 
veiligheidsbeleid 0,11 0,15 –0,25 –0,19 (–0,01) –0,14 –0,30

cultuurbeleid 0,06 (–0,02) 0,20 (–0,02) –0,28 –0,21 0,02

onderwijsbeleid –0,04 (–0,01) 0,07 0,05 –0,03 –0,05 0,14

Bron: SCP (CV’95-’02)

2.2.3 De verandering van de meningen, 1995-2002
De mening dat de overheid te weinig aan bepaald beleid zou doen, is voor 1995-2002 
opgenomen in tabel 2.11. De is indicatief voor de een verlangen naar grotere inspan-
ning.

De vergelijking van de uitkomsten van 1995 en van 2002 – de tussenliggende resul-
taten blijven nu maar even buiten beschouwing – laat een lijst van ‘stijgers’ zien, 
namelijk:
– een strakke beheersing van de prijzen (van 43% naar 67%);
– meer zorg (van 65% naar 79%);
– ordehandhaving (van 71% naar 79%); 
– het onderwijs (algemeen vormend onderwijs van 37% naar 54% en beroeps-

onderwijs van 39% naar 49%);
– en tenslotte de opvang van minderheden van 25% naar 31%). 
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De duurte, de zorg, de orde, het onderwijs, migranten opvangen en laten inburgeren, 
dat zijn de dingen die in de tweede helft van de jaren negentig bij de mensen naar 
voren zijn gekomen. Opnieuw blijkt dat de bevolking er over het beleid voor cultuur 
en vrije tijd wel opvattingen op na houdt, maar dat dit beleid toch niet de belang-
rijkste pijnpunten oplevert. Deze vallen elders aan te treffen. Het verlangen naar 
aandacht voor het zorgbeleid stijgt continu, de extreem hoge uitslag in het jaar 2000 
daargelaten. Het verlangen naar een betere ordehandhaving doet zich gedurende de 
gehele periode sterk gelden en vertoont zo mogelijk nog neiging tot intensivering. 
Aan het eind van de periode, tussen 2000 en 2002, blijkt de behoefte aan zekerheid, 
veiligheid en onderwijs zich in aan zienlijke mate te doen gevoelen. De recente 
economische teruggang matigt de verlangens niet. Niet de conjunctuur, maar de 
aard van sociale problemen is belangrijk geworden. Gezondheid, veiligheid en 
orde, materiële zekerheid, mogelijk ook het behoud van een culturele identiteit zijn 
belangrijke waarden, waar de mensen aan vast houden ook als het economisch niet 
goed gaat. Ook al heeft de overheid minder inkomsten, de mensen houden vast de 
voorzieningen, die zij belangrijk vinden.

Tabel 2.11 Steun voor de opvatting dat de overheid te weinig aan diverse voorzieningen doet, 
1995-2002 (in procenten)

1995 1996 1997 1998 2000 2002

zekerheid en veiligheid

kosten levensonderhoud 43 48 42 33 44 67

sociale zekerheid 46 59 49 43 39 43

werkgelegenheid 64 57 43 28 21 46

zorg 65 73 81 79 88 79

orde handhaven 71 71 76 80 75 79

leefbaarheid grote steden 54 53 52 59 51 56

onderwijs

algemeen vormend

onderwijs 37 37 38 39 50 54

beroepsonderwijs 39 37 40 36 45 49

cultuur 

milieu 46 46 49 45 43 47

vrije tijd: sport 26 23 25 22 25 26

opvang buitenlanders 25 31 28 34 24 31

cultuur: concert, toneel 23 19 18 16 20 23

kinderopvang 46 43

Bron: SCP (CV’95-’02)

2005-3 VERZORGINGSSTAAT.indb   28 8-3-2005   10:58:06



29De verlangens voor het beleid 

2.3 Opvattingen over allochtonen en beleid

2.3.1 Inleiding
Naarmate de immigratie toenam, heeft het beleid voor allochtonen meer gewicht 
gekregen. In de onderzoeken van Culturele veranderingen in Nederland zijn gelei-
delijk aan meer vragen over het onderwerp van de allochtonen opgenomen. In hun 
totaliteit staan de gegevens, zoals zij nu beschikbaar zijn, meer in verband met de 
algemene houding jegens de buitenlander dan dat zij op specifieke beleidsmaatregelen 
gericht zijn. Juist in het geval van de allochtonen voltrekt het beleid zich echter niet 
in een sociaal vacuüm. Als de stemming jegens de buitenlanders zich in een voor 
deze categorie negatieve richting ontwikkelt, zal het steeds moeilijker worden om 
een belangrijke taak van de verzorgingsstaat, hun integratie in de Nederlandse 
samenleving en aandacht voor hun specifieke problemen. De gegevens bieden in elk 
geval de mogelijkheid om de verandering van het algemene klimaat sinds ongeveer 
1978 in kaart te brengen. Het effect van de meest recente gebeurtenissen, zoals de 
moord op Theo van Gogh in november 2004, is nog niet zichtbaar. Het onderzoek 
van 2004 zal de noodzakelijke aanvulling opleveren. 

In de bijlage van dit hoofdstuk zijn de resultaten van een principale componen-
tenanalyse gepresenteerd, die op de meeste van de vragen betrekking heeft. De 
werkwijze is dezelfde als die werd gevolgd in paragraaf 2.2.2. De opvattingen over 
allochtonen kunnen met twee dimensies beschreven worden. Een met een zeer 
algemeen karakter, waaruit blijkt of de ondervraagde positief of negatief tegenover 
allochtonen staat en een, die aangeeft of men tolerant staat tegenover de toelating 
tot Nederland en gematigd tegenover de verwijdering van illegalen (bijlage A, tabel A.3 
en A.4).

Van de beschikbare tijdreeksen vertonen de volgende een betrekkelijk geringe 
afstand tot beleid en tot de wensen, die de bevolking voor dit beleid koestert. De 
opvattingen over de afgifte van verblijfsvergunningen verwijzen naar de regulering 
van het aantal allochtonen. De opvattingen over de toelaatbaarheid van ongelijke 
behandeling of discriminatiegeneigdheid laten iets zien van de steun, die te ver-
wachten valt voor het beleid dat maatschappelijke gelijkheid bevordert. De acceptatie 
van buitenlanders als naaste buren verwijst naar gewenste sociale afstand en naar de 
steun voor beleid dat deze afstand wil vergroten of juist verkleinen. De meningen over 
ongelijke behandeling en sociale afstand zijn samen van belang voor het integratie-
beleid. Hoe groter de neiging tot discriminatie en hoe groter de afstand die Neder-
landers tussen henzelf en de buitenlanders willen zien, hoe ongunstiger het klimaat 
voor een integratiebeleid zal zijn. 

2.3.2 Regulering van het aantal
De burgers willen meer dan een aantal jaren geleden dat de overheid de toestroom van 
allochtonen beperkt. In 1995 wilde ruim 60% van de bevolking van de West-Europese 
landen dat hun regeringen minder immigranten zouden toelaten (unesco 2000: 
234-235).12 Nederland was met 61% voorstanders van beperking geen uitzondering. 
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Uit de meningen over de verstrekking van verblijfsvergunningen blijkt dat de weer-
stand tegen uitbreiding van de immigratie in de tweede helft van de jaren negentig is 
toegenomen. Deze ontwikkeling is vooral opgetreden in het geval van een migrant 
uit de tweede generatie, die een huwelijkspartner uit het buitenland over wilde laten 
komen. In 1995 vond 51% dat de overheid hier zeer soepel of enigszins soepel op 
moest treden. In 2002 was dat 32% geworden (tabel 2.12). 

Tabel 2.12 De opvatting over het afgeven van verblijfsvergunningen aan bepaalde categorieën 
buitenlanders, 1992-2002 (in procenten)

1993 1995 2000 2002

gewenst beleid bij het uitgeven van een verblijfsvergunning aan een  
politiek vluchteling

zeer soepel 31 38 35 35

enigszins soepel 44 42 46 44

niet zo soepel 21 17 16 18

niet afgeven 5 3 3 3

de toekomstige vrouw van een legale buitenlander

zeer soepel 19 29 17

enigszins soepel 37 39 40

niet zo soepel 30 21 31

niet afgeven 15 11 12

de toekomstige vrouw van de zoon van een legaal verblijvende buitenlander

zeer soepel 10 15 14 8

enigszins soepel 30 36 43 27

niet zo soepel 40 32 27 45

niet afgeven 21 17 17 21

een economische vluchteling

zeer soepel 5 4 5 3

enigszins soepel 24 27 29 29

niet zo soepel 47 47 44 48

niet afgeven 23 22 23 20

Bron: SCP(CV’93-’02)

Tussen 1995 en 2002 gingen de Nederlanders eveneens negatiever over de buitenlan-
ders denken. Het percentage mensen dat van zichzelf zei dat zij negatief tegenover 
buitenlanders stonden, steeg tussen 1995 en 2002 van 12 naar 22. Het aandeel van 
degenen die een positieve houding hadden, daalde van 29% naar 17%. 

Ondanks deze voor allochtonen negatieve ontwikkelingen wil een omvangrijke 
categorie van de bevolking de allochtonen ontzien. Toch vindt ongeveer eenderde 
of 31% bijvoorbeeld dat de economische vluchteling, de categorie waar de meeste 
bezwaren tegen bestaan, tot Nederland toegelaten zou moeten worden. Er bestaat 
eveneens nuancering in de meningen over het uitzettingsbeleid. In 2002 vond bijna 
iedereen (91%) dat uitgeprocedeerde asielzoekers uitgezet moesten worden. Als 
het echter zou gaan om een illegale asielzoeker, die al enige jaren in Nederland had 
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verbleven, daalde de instemming naar 51%. De publieke opinie over de migranten 
en allochtonen vertoont dus eerder tekenen van verdeeldheid, dan dat zij alleen maar 
negatief van karakter is.  

2.3.3 Gelijke of ongelijke behandeling
In 1978 reageerden de ondervraagden op drie hypothetische situaties. Welk gezin 
heeft recht op een leegstaande woning? Een Nederlands gezin, een buitenlands 
gezin of mocht er geen verschil gemaakt worden? Welke van twee werknemers moet 
worden ontslagen als het slecht gaat met het bedrijf en wie moet er promotie krijgen 
al daar een mogelijkheid voor is: de buitenlander of de Nederlander of mag er geen 
verschil zijn? Afhankelijk van het onderwerp en van het jaar van ondervraging vindt 
50% tot 80% van de ondervraagden dat er op het werk of bij het wonen geen verschil 
tussen Nederlanders en buitenlanders mag worden gemaakt. Een aanzienlijke aantal 
vindt soms echter wel dat ongelijke behandeling geoorloofd is. De reactie op de stel-
ling dat allochtonen voorrang zouden moeten hebben bij een overheidsbaan vertoont 
hetzelfde patroon van beantwoording. In 2000 vond 51% zulke voorrang onjuist, 
22% antwoordde neutraal en 27% steunde dit beleid. Er spreekt een voorkeur voor 
gelijke behandeling uit deze cijfers, alleen gaat het nu om de steun voor positieve 
discriminatie. 

Figuur 2.3 De opvatting over ongelijke behandeling, 1978-2002 (in procenten)

Bron: SCP (CV'78-'02) 
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De gewenste bevoordeling van de Nederlanders op de arbeidsmarkt en bij het wonen 
is weergegeven in figuur 2.3. In de bijlage zijn tijdreeksen vermeld (bijlage A, tabel 
A.2). Tussen 1978 en 1986 daalt de instemming met ongelijke behandeling, waarbij 
er weinig verschil bestaat tussen de drie verschillende vormen. Na dat 1986 gaan de 
veranderingen in de opvatting over de woonruimte en de meningen over promotie 
en ontslag uit elkaar lopen. Ongelijke rechten op woonruimte worden steeds meer 
onderschreven, maar bij het ontslag en de promotie neemt de geneigdheid tot dis-
criminatie af. Na 1995 is er sprake van enige stijging, maar die is gering. Voorzover 
de bevolking de ongelijke behandeling van buitenlanders ondersteunt, doet zij dat 
vooral op het gebied van het wonen. 

2.3.4 Het wonen
Dat het samenwonen met allochtonen in de directe leefomgeving, bijvoorbeeld als 
buren, weerstand onder de bevolking opwekt, blijkt uit één van de langste tijdreeksen 
uit Culturele veranderingen in Nederland, namelijk die over de acceptatie van buren 
van een ander ras (figuur 2.4). In 1966 was er weinig kans op, dat men allochtone buren 
kreeg. Toen was minder dan 1% van de Nederlandse bevolking allochtoon, nu 10%. 
Mogelijk zal het daar aan toe te schrijven zijn dat ruim 85% van de Nederlanders in dat 
jaar verklaart hiertegen geen enkel bezwaar te koesteren. 

Figuur 2.4 De mening over mensen van een ander ras als naaste buren, 1966-2002 (in procenten)

Bron: God in Nederland 1966; SCP (CV'75-'02)
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Vanaf 1966 beginnen er gastarbeiders uit Turkije en Marokko naar Nederland te 
komen. De immigratie uit Suriname komt op gang met een hoogtepunt in 1975, het 
jaar van de onafhankelijkheid. Het aantal mensen dat bezwaar koestert neemt tussen 
1966 en 1980 aanzienlijk toe. Tussen 1980 en 1995 verandert er weinig, maar na 1995 
daalt het percentage van mensen zonder enig bezwaar opnieuw. Steeds meer mensen 
geven blijk van de gereserveerde opvatting, dat het ‘er maar vanaf hangt’. 

2.3.5 Tijd, conjunctuur, migratie en meningen
De correlatie van tijdreeksen, waarvan het resultaat in tabel 2.13 wordt getoond, 
heeft betrekking op de periode 1979-2002. In dit tijdvak is de instemming met de 
ongelijke behandeling van buitenlanders op de arbeidsmarkt – het ontslag en de 
promotie – afgenomen. De mening over het ontslag correleert -0,82 met de tijd, die 
over de promotie correleert met -0,78 en de totale houding ten gunste van discrimi-
natie correleert met -0,56. Bij het wonen blijft deze voor de buitenlander gunstige 
ontwikkeling achterwege. Het verzet tegen de buren van een ander ras en het idee, 
dat een Nederlandse familie voorrang bij huisvesting moet hebben, correleren zelfs 
positief met de tijd. De correlatie bij de verdeling van woonruimte is daarbij aan de 
hoge kant (0,38). Naarmate de conjunctuur verbetert, worden de allochtonen met 
grotere welwillendheid beschouwd. Zij worden sneller geaccepteerd als naaste buren 
en de mensen worden minder genegen om ongelijke behandeling goed te keuren. 
Verslechtering van de conjunctuur beïnvloedt de meningen over de vreemdeling 
negatief. De bevolking zou de oorzaak van de malaise althans ten dele bij de buiten-
landers kunnen leggen. De mensen zouden dan ook sterker geneigd kunnen zijn de 
welvaart voor het ‘eigen volk’ te reserveren.

De toestroom van migranten is geoperationaliseerd met behulp van het jaarlijkse 
migratiesaldo. Deze grootheid blijkt weinig invloed op de meningen over de buiten-
landers te hebben. Volgens eerder uitgevoerde analyse reageert de bevolking echter 
vertraagd op de toestroom van nieuwe migranten, mogelijk omdat de tellingen door-
gaans aan het eind van het jaar worden gepubliceerd (Becker 2000). Als de meningen 
worden gecorreleerd met het migratiesaldo van het voorafgaande jaar, verbeteren de 
resultaten aanmerkelijk. De weerstand tegen buitenlandse buren komt sterker naar 
voren, de correlatie stijgt van 0,14 naar 0,41. Die bij de voorrang van Nederlanders 
op de woningmarkt gaat van 0,28 naar 0,42. De resultaten geven voedsel aan het ver-
moeden dat de bevolking met een jaar vertraging op de feitelijke migratie reageert.13

2005-3 VERZORGINGSSTAAT.indb   33 8-3-2005   10:58:08



34 De verlangens voor het beleid 

Tabel 2.13 De samenhang tussen de opvattingen over minderheden en de tijd, de economische 
conjunctuur en de migratie, 1979-2002 (in Pearsoncorrelaties)

      tijd   mutatie bbp 
  migratie
  saldo

migratie saldo 
voorafgaand jaar

vreemde buren (verzetten) (0,14) –0,49 (0,14) (0,41)

woonruimte (Nederlanders) (0,38) (–0,21) (0,28) (0,42)

ontslag (buitenlander) –0,82 (–0,44) (0,11) (0,07)

promotie (Nederlander) –0,78 –0,51 (0,20) (0,24)

attitude (discriminatie) –0,56 –0,56 (0,27) (0,42)

Bron: SCP (CV’79-’02); CBS (Nationale Rekeningen); CBS(Statline)

2.4 Samenvatting

In sommige perioden is de adhesie voor de verzorgingsstaat groter dan in andere. 
Rond 1970 steunde het publiek de openbare voorzieningen zeer krachtig tegen, rond 
het midden van de jaren tachtig kende de adhesie een dieptepunt. Ondanks zulke 
stemmingswisselingen is de steun voor belangrijke voorzieningen van de verzorgings-
staat de afgelopen dertig jaar ongeveer gelijk gebleven. Uiteindelijk compenseren 
stijging en daling, zodat de trend geen duidelijke richting te zien geeft. Voor verreweg 
de meeste van de voorzieningen bevindt de instemming van het publiek zich op een 
hoog niveau. Het publiek stelt de verzorgingsstaat in haar algemeenheid op prijs. De 
meningen kunnen fluctueren, maar de steun kalft niet af, zij neemt evenmin verder toe.

Op grond van eerdere resultaten van Culturele veranderingen in Nederland werd 
verondersteld dat de meningsvorming de economische conjunctuur volgde. Groei-
ende welvaart zou betekenen dat de overheid meer voor de welzijnsvoorzieningen 
kon gaan doen. Verslechtering van de economische vooruitzichten zou samengaan 
met grotere terughoudendheid. Nu ruim dertig jaar aan meningsvorming kunnen 
worden overzien, valt te concluderen dat de meningen inderdaad naar deze regelmaat 
tenderen. De relatie is echter niet in alle perioden even sterk. De recente economische 
teruggang matigt de verlangens niet. Niet de conjunctuur, maar de aard van de sociale 
problemen is belangrijk geworden. 

In 2002 hechtte het publiek allereerst belang aan voorzieningen die veiligheid en 
zekerheid boden, daarna aan het onderwijs en tenslotte aan een groep van diverse 
voorzieningen, waaronder de cultuur, de sport, het milieu en de kinderopvang. 
Omdat gedurende de looptijd van Culturele veranderingen in Nederland verouderde 
vragen door nieuwe zijn vervangen, kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de 
situatie van 2002 in de voorafgaande jaren eveneens bestond. Het is echter aanneme-
lijk dat dit grotendeels het geval is geweest en dat de resultaten van 2002 constante 
voorkeuren in redelijke mate weerspiegelen.
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De resultaten met betrekking tot de twee toegevoegde afzonderlijke meningen zijn 
als volgt.

Hoge verlangens voor het zekerheids- en voor het cultuurbeleid gaan samen met 
instemming voor verhoging van de overheidsuitgaven. Voor meer beleid mag dus ook 
meer betaald worden. Vooral dit beleid voor zekerheid en veiligheid, maakt mensen 
ontevreden over de regering. De overheid kan op het gebied van het cultuurbeleid 
handelen, zonder dat dit gevolgen voor de algemene tevredenheid heeft.

Rapportage over de opvattingen over minderheden op dit moment, brengt risico met 
zich mee. Het effect van recente gebeurtenissen is immers nog niet zichtbaar, omdat 
de tijdreeksen in 2002 eindigen. De mensen zullen sinds dat jaar waarschijnlijk niet 
positiever over allochtonen zijn gaan oordelen. 

Rond 2002 werd het opinieklimaat gekenmerkt door de tendens steeds negatiever 
over de allochtonen te oordelen, maar ook door verwarring. Beperking in de toelating 
van nieuwe migranten had meer steun gekregen, maar tegelijkertijd bleef een toch 
nog groot deel van de bevolking aandringen op ruimhartigheid. Vanzelfsprekend 
werkt deze tegenstelling door in de meningsvorming in de soms heftige discussies 
over het vreemdelingenbeleid. Verder keuren de meeste Nederlanders ongelijke 
behandeling op de arbeidsmarkt af. De instemming met ongelijke behandeling bij 
het wonen – geef de huizen aan de Nederlanders – nam echter toe. De weerstand 
tegen allochtone buren werd er eveneens sterker op. Ook hier blijkt er verwarring of 
tenminste inconsequentie te bestaan. Men stelt er prijs op dat de allochtonen gelijk 
worden behandeld, maar voor het wonen maakt men een uitzondering. Hier speelt 
de sociale afstand een rol: autochtonen willen allochtonen liever niet direct in hun 
buurt hebben. Vertaald in uitspraken over het beleid geven de enquêteuitslagen 
aanleiding tot de veronderstelling dat de overheid discriminatie van allochtonen zou 
moeten tegengaan, maar tegelijkertijd voor enige vergroting van de sociale afstand 
in de praktijk van het dagelijks leven zou moeten zorgen.

De relaties tussen de oordelen, de economische conjunctuur en de feitelijke 
migratie zijn niet geruststellend. Gunstige conjunctuur gaat samen met een positief 
oordeel, geringe migratie doet dit eveneens. Goede conjunctuur en lage immigratie 
zullen zich echter zelden gelijktijdig voordoen. Als de economie zich gunstig ont-
wikkelt, kan hoge immigratie toch nog voor een negatieve houding jegens alloch-
tonen zorgen. Is de immigratie laag, dan kan het met de economische groei weer 
tegenvallen.
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Noten

1 Het ging om het onderzoek Progressiviteit en Conservatisme.
2 Men ziet tussen 1966 en 1970 dan ook stijgende instemming met de uitkeringen, 

inspraak en democratische vrijheden optreden.
3 De tot dan toe gebruikelijke enquêteduur van anderhalf tot twee uur bleek niet langer te 

realiseren, omdat steeds meer mensen een dergelijk lang vraaggesprek weigerden toe te 
staan. De enquêteduur moest tot een uur worden beperkt.

4 Bijzonder heden over de schalen uit deze studie zijn te vinden in het tweede hoofdstuk 

van het werkdocument van 2003 (Becker 2003). 
5 Er is gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘korte Inglehart schaal’, die sinds 1993 in 

de onderzoeken van Culturele veranderingen in Nederland is opgenomen. De schaal is 
gebaseerd op vier uitspraken over dingen, die in Nederland zouden moeten gebeuren, 
namelijk orde handhaven, de mensen meer inspraak geven in beslissingen van de over-
heid, prijsstijgingen tegen gaan en de vrijheid van meningsuiting garanderen. De uit-
spraken over orde en over prijsstijgingen gelden als materialistisch, de uitspraken over 
inspraak en vrije meningsuiting gelden als postmaterialistisch. De respondent kiest het 
doeleinde dat hij het allerbelangrijkste vindt het eerst. Daarna geeft hij aan welke van de 
overblijvende drie doeleinden hij op één na het belangrijkste vindt. Ondervraagden die 
twee maal een materialistisch item kiezen zijn materialisten. Ondervraagden die twee 
maal een postmaterialistisch item kiezen zijn postmaterialisten. Ondervraagden die een 
materialistisch doeleinde het belangrijkste vinden, maar een postmaterialistisch item 
het op één na belangrijkste, vormen een gemengd type. Respondenten die eerst voor het 
postmaterialisme kiezen en daarna voor het materialisme vormen een ander gemengd 
type. Beide gemengde types zijn in dit rapport tot één samengevoegd.

6 De onderling afhankelijkheid van de zestien prioriteiten, maakte de toepassing van 
principale componentenanalyse onmogelijk..

7 Varimaxrotatie met driefactoroplossing, N=10 880 voor in totaal 6 onderzoeken.
8 De verklaarde varianties van de factoren in tabel 2.9 en in soortgelijke tabellen zijn 

die van de ongeroteerde factoren. De laatste versie van het spss vermeldt eveneens de 
verklaarde varianties na rotatie.

9 De analyse is uitgevoerd op de gepoolde gegevens van een aantal onderzoeken uit de 
reeks van Culturele veranderingen in Nederland. Als de analyse op de data van afzonder-
lijke jaren wordt uitgevoerd, blijkt dat factorstructuur in afzonderlijke jaren enigszins 

verschillend uit kan vallen (Roes en Boelhouwer 2004: 171). De vanzelfsprekend hoge 
correlatie tussen de beide onderwijs-items zou de vorming van een afzonderlijke 
dimensie kunnen verklaren. Een analyse met weglating van één van beide items levert 
echter nog steeds een afzonderlijke factor op.

10 De factoren zijn orthogonaal, dus onafhankelijk van elkaar geconstrueerd. Dit sluit 
samenhangen tussen de samenstellende items vanzelfsprekend niet uit. 

11 Bij het inkomen gaat het om het brutogezinsinkomen. De politieke oriëntatie is vastge-
steld met een zelfschaling van de respondent van uiterst links tot uiterst rechts. 

12  Ierland en Spanje waren uitzonderingen. In Ierland stond 22% beperking voor. In 
Spanje was dat 40%.

13 Behalve met het migratiesaldo, een algemeen gegeven, is er ook geanalyseerd met gegevens 
betreffende de immigratie naar nationaliteit. Er kon rekening worden gehouden met 
de immigratie uit Suriname, de Antillen, Marokko en Turkije tussen 1979 en 2002. De 
resultaten Leveren dezelfde algemene conclusie op als bij het gebruik van het migratie 
saldo. Hoge immigratie in een bepaald jaar gaat samen met een negatievere houding 
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jegens buitenlanders in het daaropvolgende jaar. De herkomst van de migranten gaat 
niet samen met een systematisch verschil in de oordelen.
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3 De waardering voor het beleid

3.1 Inleiding

De waardering voor belangrijke onderdelen van het beleid is vastgesteld aan de hand 
van rapportcijfers voor de voorzieningen en het beleid, die in het vorige hoofdstuk 
aan de orde kwamen. De gegevens zijn van betrekkelijk recente datum, de metingen 
beginnen in 1995. Om inzicht in de samenstelling van de data te verkrijgen, zijn de 
oordelen, evenals in het vorige hoofdstuk gebeurde, met behulp van principale com-
ponentenanalyse in groepen verdeeld. Veranderingen zijn daarna gerapporteerd. 
Deze sectie biedt tevens een overzicht van de gegevens, waarop de principale com-
ponentenanalyse is gebaseerd. Bij de bespreking van bijzondere knelpunten werd er 
voor een aantal belangrijke vormen van beleid een relatie gelegd tussen de waardering 
en de wensen, die in het vorige hoofdstuk zijn behandeld.

3.2 Evaluaties gegroepeerd

De evaluatie van het beleid in termen van rapportcijfers vertoont min of meer dezelfde 
structuur als de oordelen over de gewenste inspanning (tabel 2.9). Weliswaar kunnen 
de gegevens deze keer met twee dimensies adequaat worden beschreven, toch keren de 
complexen ‘zekerheid en veiligheid’ en de ‘cultuurdimensie’ beide terug. De oordelen 
over het onderwijs, die volgens tabel 2.9 een afzonderlijke dimensie vormden, horen nu 
bij de evaluatie van het cultuurbeleid in brede zin. De zorg hoort evenals in de eerdere 
analyse tot het complex van zekerheid en veiligheid, maar de waardering voor dit beleid 
laadt nu eveneens hoog op de factor van onderwijs en cultuur (tabel 3.1). 

2005-3 VERZORGINGSSTAAT.indb   38 8-3-2005   10:58:09



39De waardering voor het beleid

Tabel 3.1 Resultaten van een principale componenten analyse op de cijfers voor de  
voorzieningen, 1995-2002 (in factorladingen, PCA)a

I II

werkgelegenheid 0,76

sociale zekerheid 0,72

kosten levensonderhoud 0,71

leefbaarheid steden 0,63

ordehandhaving 0,56 0,34

milieu 0,55

alg vormend onderwijs 0,79

beroepsonderwijs 0,76

vrije tijd 0,66

cultuur 0,62

zorg 0,35 0,54

opvang buitenlanders 0,35

verklaarde variantie in % 38 10

a Ladingen van 0,3 en hoger zijn weergegeven. 
 
Bron: SCP (CV’95-’02)

Wensen, ambities en waardering hangen negatief samen: als mensen vinden dat 
de overheid te weinig aan een bepaald beleid doet, geven zij een laag cijfer. Volgens 
tabel 3.2 is daarbij van enige nuancering sprake. Hoge ambities op het terrein van 
zekerheid en veiligheid gaan samen met een lage waardering voor het gevoerde 
beleid. De correlatiecoëfficiënt is –0,51. Wie veel van het onderwijsbeleid verwacht, 
heeft een lage dunk van het huidige onderwijsbeleid. De coëfficiënt heeft een waarde 
van –0,42. In het geval van het cultuurbeleid vallen de resultaten anders uit. Hoge 
verwachtingen gaan ook hier significant samen met een lage waardering, maar zij 
doen dat toch minder sterk. De coëfficiënt is hier –,10, hetgeen belangrijk lager is 
dan de uitkomsten bij zekerheid en onderwijs. Het beleid voor zekerheid, veiligheid 
en onderwijs heeft meer gevolgen voor de tevredenheid dan dat voor de cultuur, de 
sport of het milieu.

Tabel 3.2 De samenhang tussen de mate waarin er naar beleid wordt verlangd en de  
beoordeling in rapportcijfers, 1995-2002 (in factorscores)

hoog cijfer zekerheid en 
veiligheid

hoog cijfer cultuur en 
onderwijs

meer zekerheid en veiligheid –0,51 (0,01)

meer cultuur (–0,02) –0,10

meer onderwijs (–0,01) –0,42

Bron: SCP (CV’95-’02)
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Brede sociale categorieën zoals mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, zelfs 
politiek links- of rechtsdenkenden, verschillen weinig in hun oordeel over het beleid. 
De coëfficiënten van tabel 3.3 zijn weliswaar significant, maar toch aan de lage kant. 
Vrouwen geven lagere cijfers voor zekerheid en veiligheid dan mannen, maar zij 
waarderen het cultuurbeleid juist weer meer. Ouderen zijn over het beleid in het alge-
meen minder tevreden dan de jongeren. Rechts geeft hogere cijfers voor het beleid 
dan links.Vooral de respondenten met een plaats op de lagere sporten van de maat-
schappelijke ladder – zij hebben een laag inkomen of een laag opleidingsniveau – zijn 
kritisch over de zekerheid en de veiligheid. Het cultuurbeleid staat verder van hen af. 
Hierover tonen zij zich wat meer tevreden dan de hoger geplaatsten.

Hoe hogere cijfers men geeft, hoe meer men zich in het algemeen tevreden betoont 
over de regering en hoe meer men vindt dat de Nederlandse overheid goed functio-
neert. Er bestaat daarbij enig verschil tussen de terreinen van veiligheid en zekerheid 
en van de cultuur. Kritiek op de veiligheid stimuleert algemene ontevredenheid meer 
dan een lage waardering voor het cultuurbeleid. 

Tabel 3.3 De samenhang tussen de factoren en enige persoonsgegevens, 1995-2002  
(in Pearsoncorrelaties)

geslacht 
(vrouw)

leeftijd 
(hoog)

onder-
wijs 
(hoog)

inkomen 
(hoog)

politiek 
(rechts)

tevreden 
(ontevre-
den)

functione-
ren (niet 
goed)

zekerheid en veiligheid 
(cijfer 10) –0,04 –0,05 0,12 0,15 0,04 –0,36 –0,38

cultuur en onderwijs 
(cijfer 10) 0,06 –0,06 –0,06 –0,06 0,06 –0,22 –0,19

Bron: SCP (CV’95-’02)

3.3 De verandering van de evaluaties 1995-2002

Hoe tevreden waren de mensen met de regering en vonden zij dat de Nederlandse 
overheid goed functioneerde? Deze meningen, die in de voorafgaande paragraaf reeds 
kort werden vermeld, zijn indicatief voor algemene waardering. De vraag naar het 
functioneren van de overheid verwijst daarbij naar iets anders dan die over de tevre-
denheid. Bij het functioneren denkt men aan efficiëntie, de doorzichtigheid van 
organisaties, zuinigheid enzovoort. Er is meer ruimte voor kritische reflectie dan bij 
de tevredenheidsvraag. Niet iedereen die tevreden is over de regering hoeft dus ook 
te vinden dat de overheid goed functioneert. In figuur 3.1 zijn de mogelijke combi-
naties van opvattingen in beeld gebracht. De cijfers zijn gebaseerd op de gepoolde 
waarnemingen van de onderzoeken uit de periode 1995-2002. In die jaren vindt 54% 
van de ondervraagden dat de overheid goed functioneert en is tegelijkertijd tevreden 
met de regering. Hier staat een groep van 22% met een consequent negatieve houding 
tegenover. Zij combineren ontevredenheid met het oordeel dat de overheid slecht 
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functioneert. De resterende 24% denkt minder consequent. 20% is tevreden, maar 
vindt wel dat de overheid er efficiënter zou kunnen werken. 4% vertoont een com-
binatie van ontevredenheid met de overtuiging dat de overheid goed functioneert. 
Vooral de laatste combinatie van oordelen laat zich moeilijk duiden (figuur 3.1).

Figuur 3.1 De tevredenheid met de regering gecombinnerd met het oordeel over het 
 functioneren van de overheid, 1995-2002 (in procenten)

Bron: SCP (CV'95-'02) 

ontevreden, functioneert
niet goed

ontevreden, functioneert goed

tevreden, functioneert
niet goed

tevreden, functioneert goed

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

Recente veranderingen in de opvattingen komen zijn terug te vinden in figuur 3.2. 
Tussen 1995 en 1998 oordeelt het publiek gunstig over de overheid. De tevredenheid 
wordt er zelfs wat hoger op. Tussen 1998 en 2000 ontwikkelden de algemene tevre-
denheid en het oordeel over het functioneren zich in minder positieve richting. 
Daarna verandert de meningsvorming ingrijpend. In 2000 is nog 77% tevreden met 
de regering, in 2002 heeft 59% een positief oordeel. De daling bedraagt achttien 
procentpunten. De verandering in het oordeel over het functioneren van de overheid 
is nog groter. In 2000 vindt 65% van de bevolking dat de overheid het goed doet, in 
2002 is dat geslonken tot 35%: een verschil van zelfs dertig procentpunten. Het idee 
dat de overheid de problemen in de samenleving niet aan kan, inefficiënt werkt of ‘er 
een rommeltje van maakt’, heeft dus aanzienlijk veld gewonnen (figuur 3.2).
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Figuur 3.2  Algemene tevredenheid met de overheid, 1995-2002 (in procenten)

Bron: SCP (CV '95-'02) 
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De oordelen over de afzonderlijke voorzieningen geven een meer gedetailleerd beeld 
van de groeiende onvrede (zie tabel 3.4). Het rapportcijfer voor de zorg daalt al gedu-
rende de jaren 1996-2000. Tussen 2000 en 2002 stijgt de waardering weer, maar in 
2002 is zij aanzienlijk lager dan in 1995. Het cijfer dat aan de ordehandhaving en aan 
het onderwijs wordt toegekend, daalt vooral tussen 2000 en 2002. 

Het aantal onvoldoendes voor de leefbaarheid in de grote steden vertoont een 
stijging. Dat valt te begrijpen: sociale problemen cumuleren in de grote stad.

De herleving van de werkloosheidsproblematiek en de prijsstijgingen van de afge-
lopen jaren leiden tot een negatieve evaluatie van het beleid. In 2000 vindt 62% dat 
het werkgelegenheidsbeleid meer dan voldoende is, in 2002 is dit percentage gedaald 
naar 31. Het aandeel respondenten die het prijsbeleid onvoldoende vinden, springt in 
deze jaren van 35% naar 58%.

Er valt nog een aanvullende opmerking te maken over het milieubeleid en over de 
opvang van minderheden. Zij horen beide tot de minder populaire beleidsvormen. 
Het publiek laat de vraag om uitbreiding grotendeels achterwege. Toch blijkt ook 
hier de waardering voor het gevoerde beleid af te nemen. In 2000 vindt 28% van het 
milieubeleid dat het onvoldoende is, in 2002 geeft 41% er het cijfer 5 of minder voor. 
Bij de opvang van minderheden gaat het respectievelijk om 35% en 49%.

De gegevens wijzen dus uit dat de waardering voor het overheidsbeleid sinds onge-
veer 1998 aan het dalen is. Dat is dan vooral het geval met het beleid voor veiligheid, 
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zekerheid, waaronder de zorg en onderwijs. Met de beoordeling van het beleid voor 
de cultuur en de sport is er in deze periode niet zoveel aan de hand geweest. 

Tabel 3.4 Rapportcijfers voor een aantal beleidsonderdelen, 1995-2002 (in procenten) 

1995 1997 1998 2000 2002

werkgelegenheid

onvoldoende (1-5) 42 25 16 13 31

voldoende (6) 38 35 31 25 38

meer dan voldoende (7-10) 21 40 53 62 31

sociale zekerheid

onvoldoende (1-5) 30 30 29 25 34

voldoende (6) 35 35 35 36 32

meer dan voldoende (7-10) 35 35 36 40 34

kosten levensonderhoud

onvoldoende (1-5) 32 27 27 35 58

voldoende (6) 38 41 37 34 28

meer dan voldoende (7-10) 30 33 36 30 14

leefbaarheid steden

onvoldoende (1-5) 37 35 41 41 52

voldoende (6) 39 39 36 35 31

meer dan voldoende (7-10) 23 26 23 25 17

ordehandhaving

onvoldoende (1-5) 45 49 54 49 61

voldoende (6) 34 31 30 31 26

meer dan voldoende (7-10) 21 20 16 20 13

zorgbeleid

onvoldoende (1-5) 43 55 58 70 57

voldoende (6) 32 27 27 19 26

meer dan voldoende (7-10) 26 18 16 11 17

alg vormend onderwijs

onvoldoende (1-5) 23 21 28 34 40

voldoende (6) 32 34 33 33 30

meer dan voldoende (7-10) 45 45 39 33 31

beroepsonderwijs

onvoldoende (1-5) 23 22 24 29 36

voldoende (6) 31 31 29 31 29

meer dan voldoende (7-10) 46 47 47 39 35

beleid vrije tijd

onvoldoende (1-5) 21 19 21 23 28

voldoende (6) 35 33 38 34 33

meer dan voldoende (7-10) 45 48 41 43 39
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Tabel 3.4 (vervolg) Rapportcijfers voor een aantal beleidsonderdelen, 1995-2002 (in procenten)

1995 1997 1998 2000 2005

milieubeleid

onvoldoende (1-5) 33 32 32 28 41

voldoende (6) 34 37 34 34 31

meer dan voldoende (7-10) 33 32 34 37 28

opvang buitenlanders

onvoldoende (1-5) 30 34 43 35 49

voldoende (6) 32 33 27 29 27

meer dan voldoende (7-10) 38 33 30 36 24

cultuurbeleid

onvoldoende (1-5) 21 20 23 28 31

voldoende (6) 38 41 35 36 36

meer dan voldoende (7-10) 41 39 42 36 34

kinderopvang

onvoldoende (1-5) 37 37

voldoende (6) 34 32

meer dan voldoende (7-10) 29 31

Bron: SCP (CV’95-’00)

3.4 Bijzondere knelpunten

In de figuren 3.3 tot 3.7 zijn wensen en evaluatie samengevoegd voor onderwerpen die 
de afgelopen jaren in de publiciteit gekomen zijn. Het verlangen naar meer beleid voor 
de zorg stijgt al sinds 1995, terwijl de waardering voor het zorgbeleid in dezelfde peri-
ode afneemt (figuur 3.3). Voor het ordebeleid geldt hetzelfde (figuur 3.4). Sinds 1998 
stijgen de eisen aan het avo en geeft het publiek hiervoor lagere cijfers (figuur 3.5). Voor 
het beroepsonderwijs is dit sinds ongeveer 1999 het geval (figuur 3.6). De ontwikkeling 
van de meningen over het opvangbeleid voor allochtonen is de minst duidelijke. Moge-
lijk hebben veel mensen niet begrepen waar het bij deze voorziening om ging. Ging 
het uitsluitend om beleid voor nieuwkomers of voor de immigranten die zich reeds 
in Nederland hadden gevestigd? Werden de buitenlanders nu ‘in de watten gelegd’ of 
moesten zij inburgeren? In figuur 3.7 is echter toch een tendens aanwijsbaar waarbij het 
publiek sinds 1995 in toenemende mate van mening werd dat dit beleid meer inspan-
ning verdiende, terwijl men er tevens een lager cijfer voor gaf.

Sinds medio jaren negentig neemt de waardering voor belangrijke voorzieningen 
van de verzorgingsstaat af. Het is de vraag of de prestaties van het stelsel daar vol-
doende aanleiding voor zijn geweest. Zoals in het eerste hoofdstuk is vermeld, is de 
productie van de voorzieningen op een redelijk peil gebleven. De media zullen de opvat-
tingen van de mensen ongetwijfeld hebben beïnvloed, maar de journalisten haakten 
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eerder aan bij ontevredenheid, die al bestond dan dat hun werk er de oorzaak van 
was. Eerder moet de oorzaak van het negatieve oordeel in de publieke opinie zelf 
worden gezocht. Er wordt steeds meer van de verzorgingsstaat verwacht. Dat blijkt 
niet alleen uit de figuren, maar ook uit de gegevens uit tabel 2.11. In het periode van 
stijgende ambities zal het feitelijk gevoerde beleid daar al snel bij achterblijven met 
dalende waardering als gevolg.

 

Figuur 3.3 Meer doen aan de zorg en rapportcijfer meer dan voldoende, 1995-2002 
 (in procenten)

Bron: SCP (CV'95-'02)
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Figuur 3.4 Meer doen aan de orde en rapportcijfer meer dan voldoende, 1995-2002 
 (in procenten)

Bron: SCP (CV'95-'02)
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Figuur 3.5 Meer doen aan het avo en rapportcijfer meer dan voldoende, 1995-2002 (in procenten)

Bron: SCP (CV'95-'02) 
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Figuur 3.6 Meer doen aan het beroepsonderwijs en rapportcijfer meer dan voldoende, 
 1995-2002 (in procenten)

Bron: SCP (CV'95-'02) 
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Figuur 3.7 Meer doen aan opvang allochtonen en rapportcijfer meer dan voldoende, 
 1995-2002 (in procenten)

Bron: SCP (CV'95-'02) 
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3.5 Samenvatting

In het kader van Culturele veranderingen in Nederland is de waardering voor belang-
rijke voorzieningen sinds 1995 geregistreerd. Dit gebeurde in de vorm van rapport-
cijfers. De oordelen vielen in twee groepen uiteen. De mensen maakten met hun 
waarderingen onderscheid tussen veiligheid en zekerheid enerzijds en de culturele 
voorzieningen inclusief het onderwijs anderzijds. Verder blijken de wensen voor 
het beleid een belangrijke determinant van de waardering te zijn. Hoe meer eisen 
men aan het beleid stelt, hoe minder waardering men heeft voor hetgeen er feitelijk 
gebeurt.

De veranderingen leveren in grote lijnen het volgende beeld op. De algemene 
waardering steeg tussen 1998 en 2000. Tussen 1998 en 2000 daalde zij iets. Tussen 
2000 en 2002 trad er een scherpe daling op. Sinds 1995 vertoonde de waardering voor 
de voorzieningen afzonderlijk de neiging tot daling, die op den duur sterker werd. 
Het publiek raakte er in de tweede helft van de jaren negentig steeds meer van over-
tuigd dat de verzorgingsstaat tekort schoot. Men ging meer van het beleid vragen en 
tegelijkertijd nam de tevredenheid met het feitelijk gevoerde beleid af. Deze ontwik-
kelingen deden zich voor bij het zorgbeleid, de ordehandhaving, het onderwijsbeleid 
en de opvang van allochtonen. 
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4 Bevolkingscategorieën over het beleid

4.1 Inleiding

De bevolkingscategorieën zijn voor het jaar 2002 onderscheiden naar geslacht, leef-
tijd, opleiding en inkomen, en partijkeuze. Bij opleiding gaat het om de opleiding 
die de ondervraagde het laatst heeft gevolgd of waar hij nog mee bezig is. Bij het 
inkomen gaat het om het bruto-gezinsinkomen in kwartielen). Het laatste gegeven 
werd ontleend aan de partij waarop de ondervraagde de Tweede Kamer verkiezingen 
van 15 mei 2002 had gestemd. Ondanks een ondervertegenwoordiging van de klei-
nere politieke partijen en van de lpf mag de opgegeven partijkeuze als een redelijk 
betrouwbare indicator van de partijvoorkeur worden beschouwd (zie bijlage B).

Alle meningen die eerder aan de orde kwamen zijn per bevolkingscategorie weer-
gegeven. De tabellen vermelden steeds het verschil tussen de score van een categorie 
op een bepaalde mening en de score van alle Nederlanders (ofwel het steekproef-
resultaat). Volgens tabel 4.1 bijvoorbeeld vindt in 2002 79% van alle Nederlanders 
dat de overheid meer moet doen aan de ordehandhaving, 80% wil meer inspanning 
voor de zorg en 55% verlangt meer aandacht voor de leefbaarheid van de steden. De 
jongere respondenten – de 16-30-jarigen – koesteren deze wensen in mindere mate. 
Hun score voor de ordehandhaving is 11 procentpunten lager dan die van ‘allen’, de 
score voor de zorg is 10 procentpunten lager en de uitkomst voor de leefbaarheid in 
de steden ligt zo’n 15% onder het algemene resultaat. 68% van de jongeren wil dus 
meer werk gemaakt zien van het ordebeleid, 70% legt nadruk op de zorg en 40% is 
bezorgd over de leefbaarheid van de steden. De scores van de 31-50-jarigen (de mid-
dencategorie) verschillen nauwelijks van het steekproefresultaat. De oudste categorie 
hecht het meest aan de drie genoemde vormen van beleid. 

4.2 Verschillen in wensen

Het geslacht, de leeftijd, het opleidingsniveau en het inkomen van de respondent 
hebben weinig betekenis voor de meningen. Tabel 4.1 laat over het algemeen kleine 
verschillen zien. Mensen van dertig jaar en jonger hechten wat minder belang aan 
ordehandhaving, zorg en leefbaarheid in de steden. De respondenten met een lagere 
sociaal-economische status – de laagste opleidingen en de laagste inkomens – zien 
graag beleid gevoerd voor de kosten van het levensonderhoud, de sociale zekerheid 
en de werkgelegenheid. 

De partijkeuze heeft meer gevolgen voor de meningen dan de andere persoonsge-
gevens. De meningen van de verschillende groepen van stemmers wijken nogal van 
elkaar af. Wie op de Socialistische Partij of op GroenLinks stemt, heeft meer op met 
de voorzieningen dan de vvd-ers of de stemmers op de kleine protestantse partijen. 
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De adhesie voor een ruime financiering van openbare voorzieningen ligt onder de 
aanhang van de Socialistische Partij 19% boven het algemeen gemiddelde. Bij Groen-
Links gaat het om een verschil van 13%. De vvd-stemmers en de aanhang van de 
kleine protestantse partijen vinden juist voor 13% minder dat de openbare voorzie-
ningen ruimhartig gefinancierd moeten worden. De stemmers op de Socialistische 
Partij ondersteunen de sociale zekerheid en het werkgelegenheidsbeleid in het bij-
zonder. Zij willen de leefbaarheid van de steden bevorderd zien. De meningen van de 
vvd-aanhang zijn hieraan tegengesteld, vooral als het om de sociale zekerheid gaat. 
De GroenLinksers onderscheiden zich vooral doordat zij meer werk voor de orde-
handhaving overbodig vinden. Politieke tegenstellingen komen dus vooral tot uiting 
in het contrast tussen Socialistische Partij en in mindere mate GroenLinks enerzijds 
en de vvd anderzijds. 

De meningen van de stemmers op de PvdA, D66 en het cda komen over het alge-
meen vrij goed overeen met de resultaten van de gehele steekproef. Daar zijn enkele 
uitzonderingen op. De aanhangers van de PvdA benadrukken de werkgelegenheid en 
in wat mindere mate de sociale zekerheid. Bij D’66 vindt men deze beleidsterreinen 
minder belangrijk. De stemmers op het cda blijven het kenmerk van het politieke 
centrum dragen. Hun meningen houden tussen die van de anderen ongeveer het 
midden.

De aanhang van de lpf toont zich vooral voorstander van ordehandhaving en 
van beleid voor de leefbaarheid in de steden. Hoewel er in het programma van de 
partij expliciet om aandacht voor de zorg werd gevraagd, lijkt de aanhang niet in het 
bijzonder bij dit beleid betrokken te zijn. 
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Tabel 4.1 De mening dat de overheid meer moet doen aan zekerheid en veiligheid naar 
geslacht, leeftijd, opleiding, brutogezinsinkomen en stemgedrag, 2002  
(in procentpunten verschil met het algemene percentage)

geld voor-
zieningen

kosten 
levens- 
onderhoud

sociale 
zekerheid

werkgele-
genheid    orde      zorg

leefbaar-
heid

man –3 –4 –4 –2 –3 –4 –1

vrouw 3 4 4 2 3 4 1

16-30 jaar 3 –4 –2 –6 –11 –10 –15

31-50 jaar –2 –1 2 –1 1 1 0

≥ 51 jaar 1 3 –1 6 5 5 11

basis 1 9 15 16 4 7 –2

mulo/mavo 1 3 5 0 5 –1 0

hbs/havo/vwo –1 –1 –5 –3 –1 –1 1

universiteit –1 –11 –12 –8 –9 –3 1

1e kwartiel (L) 6 11 10 10 –3 0 5

2e kwartiel –2 2 1 2 4 2 –1

3e kwartiel –1 –3 –5 –6 0 0 –3

4e kwartiel (H) –2 –10 –11 –10 –2 –2 –1

SP 19 6 14 12 –5 10 12

GroenLinks 13 –7 2 –3 –18 8 –5

PvdA 3 0 8 11 –6 1 5

D66 5 2 –10 –17 –2 2 5

CDA 0 1 –3 –2 2 1 –2

VVD –13 –5 –17 –8 7 –8 –2

klein protes-
tants –13 –14 –5 –8 2 –6 –1

LPF –6 5 5 3 14 –3 10

niet stemmers –4 2 9 4 6 2 –8

allen 63 67 45 46 79 80 55

Bron: SCP (CV’02)

In 2002 verschillen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren en mensen met hoge 
en met lage inkomens slechts weinig in hun oordelen over de meeste van de beleids-
vormen, die in tabel 4.2 worden genoemd. Het duidelijkste verschil treedt aan den 
dag bij de opvang van de buitenlanders, waar de universitair gevormden duidelijk 
veel gunstiger over denken dan de laagst opgeleiden. Ook hier levert de politieke 
oriëntatie het scherpste contrast op. De Socialistische Partij stelt bijna over de gehele 
linie eisen aan de overheid. GroenLinks wil vooral meer werk gemaakt zien van het 
cultuurbeleid, het milieubeleid en van de opvang van buitenlanders. De PvdA sluit 
zich bij het laatste standpunt aan. Bij het sportbeleid, het onderwijsbeleid en de 
kinderopvang onderscheidt de aanhang van GroenLinks zich niet van het algemene 
beeld. 
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De stemmers op de vvd zijn dit keer niet de duidelijke tegenpolen van de linkse 
stemmers. De vvd-aanhang betoont zich vooral gereserveerd ten opzichte van het 
milieu- en van het opvangbeleid. Vooral het electoraat van de kleine protestantse par-
tijen heeft weinig op met de culturele voorzieningen. Volgens deze stemmers ligt het 
niet voor de hand dat de overheid zich inzet voor de schouwburg, de concertzaal en 
voor sport en spel. Zij zijn evenmin grote voorstanders van de kinderopvang, hetgeen 
met een nadruk op traditionele gezinswaarden samen zal hangen.

Ook in deze tabel valt de aanhang van de lpf slechts in een enkel opzicht op. 
Degenen die bij de verkiezingen van 2002 op de lpf stemmen, zijn afkerig van het 
opvangbeleid voor buitenlanders. Deze stemmers zijn geen voorstanders van beter 
milieubeleid.

Tabel 4.2 De mening dat de overheid meer moet doen voor culturele en andere voorzieningen 
naar geslacht, leeftijd, opleiding, brutogezinsinkomen en stemgedrag, 2002 
(in procentpunten verschil met het algemene percentage)

cultuur milieu
opvang 
buitenl

vrije tijd, 
sport

alg vormd 
ondw

beroeps-
ondw

kinder-
opvang

man 0 –3 9 1 –2 1 –6

vrouw 0 2 1 –1 2 0 6

16-30 jaar 0 6 –3 0 –3 –2 3

31-50 jaar –1 0 0 –1 1 0 0

≥ 51 jaar 1 –4 3 1 1 2 –2

basis –3 –7 –12 3 –6 0 –7

mulo/mavo –4 –4 –5 4 0 –1 –3

hbs/havo/vwo 1 2 2 –4 –3 –4 2

universiteit 6 9 15 –4 7 5 9

1e kwartiel (L) 4 7 3 5 1 –2 3

2e kwartiel –2 –2 –1 –3 0 4 –5

3e kwartiel –1 –4 –2 1 0 0 0

4e kwartiel (H) –1 –2 3 –5 –1 –5 3

SP 17 23 16 12 18 14 5

GroenLinks 20 25 22 6 5 –3 2

PvdA 7 6 19 –1 2 8 5

D66 1 2 4 1 8 2 10

CDA –10 –6 –5 –6 –5 –2 –5

VVD –9 –13 –11 –2 –2 –5 3

klein protes-
tants –16 –13 –11 –10 –5 –4 –33

LPF –4 –22 –20 –2 –2 1 –2

niet stemmers –1 1 –10 3 –5 –2 –5

allen 23 46 31 26 54 49 43

Bron: SCP (CV’02)

2005-3 VERZORGINGSSTAAT.indb   52 8-3-2005   10:58:15



53Bevolkingscategorieën over het beleid

4.3 Verschillen in waardering

Mannen en vrouwen verschillen nauwelijks in hun waardering van het beleid. Ook 
de leeftijd van de ondervraagde heeft voor zijn evaluatie weinig te betekenen. Hoog-
stens oordelen jongere respondenten (30 jaar en jonger) wat gunstiger dan de oudere 
ondervraagden. De universitair gevormden staan positiever tegenover het beleid dan 
de laagst opgeleiden. Een hoger inkomen, in het derde of vierde kwartiel, gaat vaker 
samen met tevredenheid dan een inkomen in het eerste of tweede kwartiel. 

Vooral de stemmers op de Socialistische Partij onderscheiden zich van de anderen. 
Zij zijn ontevreden over de regering en zij vinden eveneens dat de Nederlandse over-
heid slecht functioneert. Zij hebben kritiek op de sociale zekerheid en – samen met 
de stemmers van GroenLinks – op het milieubeleid. Verder zijn de verschillen tussen 
de stemmers op de verschillende partijen gering, waarbij slechts enkele nuanceringen 
opvallen. Zo zijn de stemmers op het cda tevreden over de regering. Zij onderscheiden 
zich dan weer niet in het oordeel over het functioneren. De aanhangers van D’66 
koesteren vrij veel waardering voor het werkgelegenheidsbeleid. Het electoraat van 
de lpf wijkt in 2002 weinig af van het algemene beeld. Hun oordeel over het voorzie-
ningenbeleid is zeker niet uitgesproken negatief (tabel 4.3).
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Tabel 4.3 Tevredenheid met de regering, opvattingen over het functioneren van de overheid en 
de mening dat beleid voor zekerheid en veiligheid meer dan voldoende (7-10) is naar 
geslacht, leeftijd, opleiding, brutogezinsinkomen en stemgedrag, 2002 (in procent-
punten verschil met het algemene percentage)

tevreden 
over 
regering

overheid 
functi-
oneert 
goed

werk-
gelegen-
heid

sociale 
zeker-
heid kosten

leef-
baarheid    orde  milieu

man –1 5 2 2 2 –1 1 3

vrouw 1 –4 –2 –2 –2 1 –1 –3

16-30 jaar 5 –1 9 1 3 7 6 0

31-50 jaar –2 2 –1 –2 –1 –1 0 –1

≥ 51 jaar –1 –2 –5 2 –1 –3 –4 2

basis 4 –3 –13 –9 –1 –5 1 –6

mulo/mavo 0 –3 –1 –1 –1 1 –2 5

hbs/havo/vwo 0 –2 2 2 –2 1 1 –2

universiteit –3 9 9 6 5 2 2 –1

1e kwartiel (L) –4 –1 –2 4 –2 0 3 0

2e kwartiel –2 –4 –2 –6 –5 –4 –5 –4

3e kwartiel 6 5 0 0 –2 1 0 3

4e kwartiel (H) 2 6 8 6 9 2 3 3

SP –25 –20 –7 –10 –6 –6 –2 –14

GroenLinks –9 4 0 1 1 4 7 –12

PvdA –6 4 –6 –3 –1 0 2 –5

D66 0 3 13 2 2 1 5 1

CDA 12 3 1 2 –2 3 –4 0

VVD 5 8 6 8 3 –3 –3 9

klein protes-
tants 0 2 4 6 12 –5 0 8

LPF –2 –7 –5 –9 3 –6 –7 8

niet stemmers 1 –6 –3 1 –6 3 3 4

allen 58 35 31 33 14 17 13 28

Bron: SCP (CV’02)

Het beeld dat tabel 4.4 geeft, lijkt op dat van tabel 4.3. Jongeren en hoger opgelei-
den oordelen naar verhouding gunstig over het beleid. De universitair gevormden 
zijn echter minder positief gestemd over het algemeen vormend onderwijs en het 
beroepsonderwijs. De aanhangers van de Socialistische Partij en van GroenLinks 
oordelen hier kritisch over. De aanhangers van de andere partijen onderscheiden 
zich vrijwel niet van het algemene beeld (tabel 4.4).
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Tabel 4.4 De mening dat beleid voor cultuur en onderwijs meer dan voldoende (7-10) is naar 
geslacht, leeftijd, opleiding, brutogezinsinkomen en stemgedrag, 2002 (in procent-
punten verschil met het algemene percentage)

alg vormend 
onderwijs

beroeps-
onderwijs

vrije tijds-
beleid

  cultuur-  
  beleid     zorg 

opvang bui-
tenlanders

man 0 0 0 –1 0 0

vrouw 0 0 0 1 0 0

16-30 jaar 4 6 9 3 9 4

31-50 jaar –1 –2 –2 –1 –2 0

≥ 51 jaar –1 –2 –3 –1 –2 –2

basis 1 4 –2 –7 0 6

mulo/mavo 2 1 –5 2 1 4

hbs/havo/vwo 2 2 2 1 –1 –4

universiteit –6 –6 7 2 1 –5

1e kwartiel (L) 8 10 –1 10 2 1

2e kwartiel –5 –7 0 –2 –3 –3

3e kwartiel –1 1 0 4 2 2

4e kwartiel (H) –2 2 2 1 –1 –2

SP –8 –11 –15 –13 –8 –8

GroenLinks –6 –3 5 –9 –3 –9

PvdA 1 0 6 1 4 –3

D66 –5 –1 6 11 –4 –5

CDA 2 1 3 5 –3 1

VVD –1 1 0 6 2 3

klein protestants 5 8 3 –8 7 16

LPF 1 0 –6 –2 –2 4

niet stemmers 5 4 2 0 5 9

allen 30 35 38 34 16 24

Bron: SCP (CV’02)

4.4 Bevolkingscategorieën over allochtonen

De meningsverschillen over allochtonen bestaan vooral tussen lager en hoger op-
geleiden en tussen de aanhangers van de verschillende politieke partijen (tabel 4.5 
– tabel 4.7). De lager opgeleiden denken veel vaker negatief over allochtonen dan 
de universitair gevormden, terwijl de twee groepen van middelbaar opgeleiden zich 
weinig van het algemeen gemiddelde onderscheiden. De laagst opgeleiden vinden 
bijvoorbeeld veel vaker dat politieke vluchtelingen de toegang tot Nederland moeilijk 
gemaakt moet worden dan de universitair gevormden. De laagst opgeleiden zijn ook 
meer gekant tegen de overkomst van een ‘import-bruid’ of ‘import bruidegom’. Over 
de uitzetting van uitgeprocedeerden verschillen alle opleidingsgroepen maar weinig 
van mening (tabel 4.5). 
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Op het punt van de ongelijke behandeling zijn de opleidingsverschillen duidelijk. De 
lager opgeleiden stemmen veel vaker in met ongelijke behandeling op de arbeids-
markt en bij de verdeling van woonruimte dan de respondenten met universiteit 
(tabel 4.6).

Lager opgeleiden zeggen vaker van zichzelf dat zij negatief over allochtonen 
denken dan de hoogst opgeleiden. De laatsten staan positiever tegenover buiten-
landse buren, maar de verschillen zijn wellicht minder groot dan men denken zou 
(tabel 4.7).

De aanhangers van de verschillende politieke partijen zijn consistent in hun opvat-
tingen over de migrant: de tabellen vertonen steeds hetzelfde patroon. Wie in 2002 op 
GroenLinks stemde, meende het doorgaans goed met de buitenlanders. Uit tabel 4.5 
blijkt dat men bij GroenLinks een soepele afgifte van verblijfsvergunningen voorstaat 
en dat men terughoudend is bij de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Op 
grond van tabel 4.6 kan daar nog aan worden toegevoegd dat de GroenLinksers onge-
lijke behandeling meer dan gemiddeld afwijzen. Volgens tabel 4.7 zien de aanhangers 
van GroenLinks zichzelf ook vrij vaak als de buitenlander goed gezind en is hun weer-
stand tegen allochtone buren aan de lage kant. 

De aanhangers van de lpf vormen het spiegelbeeld van GroenLinks. Zij scoren 
consequent minder tolerant dan de steekproef als geheel. In procentpunten gemeten 
zijn de verschillen ongeveer even groot als die bij GroenLinks, maar zijn zij natuur-
lijk van een ander teken voorzien. Als men bij GroenLinks in bepaalde mate een 
standpunt over migranten onderschrijft, dan kan men er veilig van uitgaan dat men 
het bij de lpf in dezelfde mate afwijst.

Verder zijn de aanhangers van de Socialistische Partij en op de PvdA zeker niet 
intolerant jegens de migrant, maar men is er toch minder toegeeflijk de GroenLink-
sers. Het cda blijkt ook hier een middenpartij te zijn. De oordelen van de cda-stem-
mers verschillen in geen van de drie tabellen veel van het algemeen gemiddelde. 
Hetzelfde geldt voor aanhangers van de vvd, met uitzondering van de weerstand 
tegen de toelating van economische vluchtelingen en de steun voor een rigoureus 
uitzettingsbeleid. 
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Tabel 4.5 Het idee dat verblijfsvergunningen weinig of niet uitgegeven moeten worden en de 
uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers naar geslacht, leeftijd, opleiding, bruto-
gezinsinkomen en stemgedrag, 2002 (in procentpunten verschil met het algemene 
percentage)

politieke 
vluchteling

economi-
sche  
vluchteling komst bruid

komst 
bruid zoon

uitgepro-
cedeerde 
uitzetten

uitgeproce-
deerde na 
jaren uitzet-
ten

man 0 3 0 –1 1 4

vrouw 0 –3 0 1 –1 –4

16-30 jaar –1 –11 4 1 –2 –3

31-50 jaar 0 4 –3 –1 2 –3

≥ 51 jaar 1 3 1 0 –1 –1

basis 15 5 11 4 3 2

mulo/mavo 2 1 –1 2 –1 1

hbs/havo/vwo –5 –5 –1 –2 0 –4

universiteit –10 0 –7 –5 0 2

1e kwartiel (L) –6 –6 –2 –1 –4 –6

2e kwartiel 3 5 0 –4 3 –2

3e kwartiel 1 4 –4 2 4 7

4e kwartiel (H) –6 –2 0 –3 1 1

SP –8 –12 –11 –7 –4 –14

GroenLinks –15 –12 –16 –17 –9 –18

PvdA –7 –4 –13 –11 –6 –12

D66 –5 5 –3 8 2 –3

CDA –1 1 –2 1 1 –3

VVD 4 14 8 5 7 20

klein protestants –10 –9 –14 –4 3 3

LPF 17 16 27 17 6 20

niet stemmers 13 –13 3 0 1 –6

allen 21 68 43 66 91 54

Bron: SCP (CV’02)
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Tabel 4.6 De instemming met gelijke behandeling van Nederlanders en buitenlanders naar 
geslacht, leeftijd, opleiding, brutogezinsinkomen en stemgedrag, 2002 (in procent-

punten verschil met het algemene percentage)

woning ontslag promotie

man 0 –1 0

vrouw 0 1 0

16-30 jaar –7 –3 –2

31-50 jaar 4 3 4

≥ 51 jaar –1 –2 –3

basis –18 –16 –15

mulo/mavo –4 –1 –2

hbs/havo/vwo 2 5 4

universiteit 19 10 12

1e kwartiel (L) –1 –3 –4

2e kwartiel –4 1 0

3e kwartiel 3 1 3

4e kwartiel (H) 7 3 4

SP 13 4 4

GroenLinks 18 12 11

PvdA 12 7 4

D66 23 7 11

CDA 0 1 1

VVD –5 –3 0

klein protestants 5 –9 3

LPF –28 –22 –21

niet stemmers –14 –1 –6

allen 63 77 82

Bron: SCP (CV’02)
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Tabel 4.7 De negatieve houding tegenover buitenlanders en de afwijzing van allochtone buren 
naar geslacht, leeftijd, opleiding, brutogezinsinkomen en stemgedrag, 2002  
(in procentpunten verschil met het algemene percentage) 

houding allochtonen 
negatief

tegen allochtone 
buren

man 2 –1

vrouw –1 1

16-30 jaar 7 –1

31-50 jaar –3 –3

≥ 51 jaar –2 4

basis 5 8

mulo/mavo 1 2

hbs/havo/vwo 0 0

universiteit –6 –10

1e kwartiel (L) –1 0

2e kwartiel 0 4

3e kwartiel –5 –4

4e kwartiel (H) 0 1

SP –10 –1

GroenLinks –17 –15

PvdA –13 –1

D66 –6 –9

CDA 0 4

VVD 2 –2

klein protestants 5 3

LPF 25 18

niet stemmers 7 –2

allen 22 17

Bron: SCP (CV’02)

4.5 Verbanden gezuiverd

Bevolkingscategorieën verschillen van sociale samenstelling. Zo zijn hoger opgelei-
den gemiddeld jonger dan lager opgeleiden. Bij groepen kiezers doen zulke verschil-
len zich eveneens voor. In 2002 waren de aanhangers van de PvdA en van het cda 
gemiddeld wat ouder dan die van de andere partijen. Vooral kiezers van 31-50 jaar 
vonden GroenLinks aantrekkelijk. GroenLinks was verder een partij met veel hoger 
opgeleiden onder de aanhangers, terwijl de lpf meer de lager opgeleiden aantrok. 
D’66 en de vvd vertoonden een oververtegenwoordiging van de hogere inkomens 
(bijlage B, tabel B.1). In hoeverre beïnvloeden deze verschillen in sociale samenstel-
ling de meningen van de bevolkingscategorieën? Hoe ziet het oordeel van een cate-
gorie eruit als er met de sociale compositie rekening is gehouden? 
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Om deze vraag te beantwoorden zijn een aantal afhankelijken geregresseerd op de 
predictoren geslacht, leeftijd opleiding, brutogezinsinkomen en politieke voorkeur. 
Het laatste gegeven is opgevat als een serie dichotomieën, dus als de stemmers op de 
Socialistische Partij tegen de andere stemmers, de stemmers op GroenLinks tegen-
over de andere stemmers, enzovoort. De niet-stemmers fungeren hierbij als de zoge-
naamde referentiecategorie. 
De afhankelijken zijn de volgende.
– De mening dat de overheid over meer geld voor openbare voorzieningen moet 

beschikken als afzonderlijk item in procenten (tabel 2.1);
– De houding ten aanzien van de gewenste inspanning voor zekerheid en veiligheid, 

cultuur en onderwijs in factorscores (tabel 2.9);
– De tevredenheid met de overheid en over het functioneren van de regering als 

afzonderlijke items in procenten (figuur 3.2);
– De evaluatie houding ten aanzien van het beleid ten aanzien van zekerheid en 

veiligheid en daarnaast cultuur en onderwijs in factorscores (tabel 3.1);
– De algemene houding jegens allochtonen en de houding jegens de verstrekking 

van verblijfsvergunningen, beide in factorscores (bijlage A, tabel A.3).

Tabel 4.8 geeft de resultaten van de regressie weer. Tabel 4.9 bevat de univariate 
correlaties, waarmee de regressiecoëfficiënten vergeleken kunnen worden. In beide 
tabellen zijn significante resultaten vet gedrukt. 

Bij de steun voor een royale financiering van de openbare voorzieningen, de 
nadruk op zekerheids- en veiligheidsbeleid, op het cultuurbeleid en op het onder-
wijsbeleid verandert statistische zuivering weinig aan het beeld. Een significante 
correlatie in tabel 4.5 correspondeert doorgaans met een significante regressiecoëf-
ficiënt in tabel 4.6. Alleen bij de vvd vallen de significanties bij de financiering en bij 
het zekerheidsbeleid na statistische zuivering weg. De aanvankelijke reserve, zoals 
die bleek uit tabel 4.5, komt dus naar alle waarschijnlijkheid voort uit een oververte-
genwoordiging van de hogere statusgroepen onder de vvd-kiezers.

De mening over het onderwijsbeleid hangt met geen enkel persoonsgegeven 
samen, of men nu de univariate uitkomsten of de regressiecoëfficiënten beziet. 
Mensen hebben dus een mening over het onderwijs ongeacht hun demografische 
kenmerken en hun politieke voorkeur. De steun voor het onderwijs, die op een vrij 
hoog niveau ligt, heeft dus een algemeen karakter. 
Tevredenheid en waardering laten zich slecht verklaren met de gekozen predictoren. 
De regressies laten zien dat men bij het cda tevreden is over de regering, bij de vvd 
vindt men dat de overheid goed functioneert. De hoger opgeleiden en de mensen met 
een hoger inkomen geven lage cijfers voor het cultuurbeleid. 
 
Hoe lagen in het begin van 2002 de politieke scheidslijnen op het terrein van de 
publieke opinie? Ten eerste laat zich vaststellen dat er bij de evaluatie van het beleid 
eigenlijk geen scheidslijnen waren. Er heerste namelijk een algemeen klimaat van 
ontevredenheid, waarin alleen de aanhang van het cda en die van de vvd er toe 
geneigd waren de regering te sparen.
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Ten tweede stelde vrijwel iedereen hoge eisen aan het beleid voor de veiligheid, de 
zekerheid en het onderwijs, waarbij het helemaal niet zoveel uitmaakte, op welke 
partij de mensen stemden. Voorzover er meningsverschil optrad, gebeurde dat bij de 
culturele voorzieningen. De aanhangers van Socialistische Partij, GroenLinks, en 
PvdA steunden dat beleid meer dan vvd, de kleine protestantse partijen en lpf. 

Ten derde waren de buitenlanders een politiek belangrijk onderwerp. De stem-
mers op de lpf stonden hier scherp tegenover die op de GroenLinks, PvdA en D66.

 
Op 15 mei 2002 is ging het om de grote welzijnsvoorzieningen in die zin dat hun 
belang zo algemeen werd onderschreven, dat het weinig meer uitmaakte welke poli-
tieke voorkeur de burger er op na hield. Bij de voorzieningen voor cultuur, sport en 
milieu bestonden zulke meningsverschillen wel. Hier kan van twistpunten worden 
gesproken. Zoals in hoofdstuk 7 nog zal blijken, vormde de houding tegenover de 
migrant – zijn aanwezigheid, zijn inburgering en zijn toelating – het belangrijkste 
punt van meningsverschillen. Het optreden van de lpf is hier belangrijk. Hoewel de 
partijleiding kritiek had op de prestaties van de verzorgingsstaat, onderscheidden 
de stemmers zich vooral door hun standpunt over de toelating van asielzoekers. Uit 
ander onderzoek dan dat van Culturele veranderingen in Nederland blijken dezelfde 
verschillen. Uit deze gegevens blijkt bovendien dat de lpf-stemmers strenge straffen 
voor misdadigers, met inbegrip van de doodstraf, voorstonden (Van Praag 2003: 13-16; 
Van der Brug 2003: 101-103).

Tabel 4.8 De univariate samenhang tussen een aantal oordelen over de voorzieningen en een 
aantal persoonsgegevens, 2002 (in Pearsons correlaties)

geld 
voorzie-
ningen 
(meer)

zeker-
heid en 
veilig-
heid 
(meer 
doen)

cultuur 
(meer 
doen)

onder-
wijs 
(meer 
doen)

tevre-
den met 
regering 
(ja)

oordeel 
functi-
oneren 
(goed)

zeker-
heid en 
veilig-
heid 
(cijfer 
10)

cul-
tuur en 
onder-
wijs 
(cijfer 
10)

geslacht (vrouw) 0,06 0,11 0,04 –0,02 0,04 –0,07 –0,01 0,04

leeftijd (hoog) 0,01 0,15 –0,03 0,03 0,01 0,03 –0,06 0,00

opleiding (hoog) 0,00 –0,24 0,16 0,05 –0,06 0,07 0,11 –0,15

brutogezinsinkomen 
(hoog) –0,05 –0,17 –0,07 0,00 0,05 0,08 0,09 –0,10

SP 0,14 0,06 0,19 0,06 –0,17 –0,13 –0,10 –0,13

GroenLinks 0,10 –0,03 0,21 –0,04 –0,08 –0,02 –0,06 –0,04

PvdA 0,07 –0,02 0,16 0,04 0,01 0,04 0,02 0,10

D66 0,03 –0,05 0,05 0,01 –0,03 0,01 0,04 –0,07

CDA –0,05 0,02 –0,10 –0,05 0,17 0,06 0,05 0,04

VVD –0,12 –0,10 –0,19 0,01 0,09 0,10 0,08 0,02

klein protestants –0,03 –0,04 –0,08 –0,03 –0,01 –0,02 0,05 0,01

LPF –0,09 0,11 –0,25 0,01 –0,04 –0,06 –0,09 0,03

Bron: SCP (CV’02)
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Tabel 4.9 De invloed van een aantal persoonsgegevens op oordelen over voorzieningen, 2002 
(in bèta’s)

geld 
voorzie-
ningen 
(meer)

zeker-
heid en 
veilig-
heid 
(meer 
doen)

cultuur 
(meer 
doen)

onder-
wijs 
(meer 
doen)

tevre-
den met 
rege-
ring 
(ja)

oordeel 
functi-
oneren 
(goed)

zeker-
heid en 
veilig-
heid 
(cijfer 
10)

cul-
tuur en 
onder-
wijs 
(cijfer 
10)

geslacht (vrouw) 0,04 0,09 0,02 –0,01 0,04 –0,05 0,01 0,02

leeftijd (hoog) 0,01 0,12 0,02 0,05 –0,03 0,03 –0,04 –0,04

opleiding (hoog) 0,00 –0,16 0,14 0,06 –0,07 0,05 0,09 –0,13

brutogezinsinkomen 
(hoog) –0,03 –0,11 –0,07 –0,01 0,03 0,03 0,05 –0,08

SP 0,14 0,00 0,14 0,04 –0,10 –0,05 –0,08 –0,10

GroenLinks 0,12 –0,05 0,15 –0,05 –0,03 0,04 –0,06 –0,01

PvdA 0,08 –0,07 0,12 0,02 0,05 0,10 0,03 0,11

D66 0,05 –0,06 0,02 0,00 0,01 0,06 0,04 –0,04

CDA –0,01 –0,06 –0,10 –0,05 0,18 0,13 0,05 0,06

VVD –0,07 –0,08 –0,19 –0,01 0,13 0,14 0,06 0,07

klein protestants –0,02 –0,05 –0,08 –0,03 0,01 0,01 0,06 0,02

LPF –0,06 0,03 –0,23 0,00 0,00 0,01 –0,06 0,03

Bron: SCP (CV’02)

Tabel 4.10 bevat de univariate samenhangen tussen de algemene beoordeling van de 
minderheden in factorscores, de houding jegens de verstrekking van verblijfsvergun-
ningen, eveneens in factorscores en de persoonsgegevens, inclusief de partijkeuze op 
15 mei 2002 (tabel 4.10). De coëfficiënten van tabel 4.11 zijn het resultaat van regres-
sie-analyse met het oordeel in het algemeen en dat over de verblijfsvergunningen als 
afhankelijken en de persoonsgegevens als onafhankelijken. 

Na de controle blijkt vooral het opleidingsniveau het algemene oordeel te beïnvloeden. 
Hoe lager men is opgeleid, hoe negatiever men over de buitenlander denkt. De aan-
vankelijke correlaties met leeftijd en inkomen vallen weg. Verder blijven bij de aan-
hang van de politieke partijen de verschillen in de algemene beoordeling bestaan. 
Wel onderscheiden de aanhangers van de lpf zich wat minder sterk van de aanhan-
gers van de Socialistische Partij, GroenLinks en de PvdA. Een deel van het oordeel 
van de lpf-stemmers moet dus aan hun gemiddeld lagere opleidingsniveau worden 
toegeschreven. 

Na statistische zuivering denken vrouwen nog steeds naar verhouding mild over 
de uitgifte van een verblijfsvergunning. De aanhangers van de linkse partijen onder-
scheiden zich niet langer door een soepele houding. De stemmers op de vvd en op 
de lpf blijven gereserveerd over de definitieve toelating van migranten (tabel 4.10 en 
tabel 4.11). De significante resultaten zijn vetgedrukt. 
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Tabel 4.10 Univariate en multvariate samenhangen tussen de houding ten aanzien van buiten-
landers en de opvatting over de uitgifte van verblijfsvergunningen en een aantal 
persoonsgegevens, 2002 (in Pearsons correlaties en bèta’s)

univariaat multivariaat

algemene  
houding (neg)

afgifte verblijfs-
vergunningen 
(nee)

algemene  
houding (neg)

afgifte verblijfs-
vergunningen 
(nee)

geslacht (vrouw) 0,05 –0,12 0,04 –0,10

leeftijd (hoog) 0,14 –0,03 0,04 –0,04

opleiding (hoog) –0,36 0,01 –0,27 –0,01

brutogezinsinkomen (hoog) –0,10 0,08 –0,02 0,06

SP –0,04 –0,08 –0,08 –0,03

GroenLinks –0,21 –0,08 –0,21 –0,03

PvdA –0,16 –0,11 –0,21 –0,04

D66 –0,14 0,00 –0,16 0,04

CDA 0,06 0,01 –0,06 0,08

VVD 0,06 0,14 0,00 0,16

klein protestants 0,00 –0,01 –0,03 0,01

LPF 0,30 0,12 0,17 0,15

Bron: SCP (CV’02)

4.6 Voorlopers en achterblijvers?

Ruim gedefinieerde bevolkingscategorieën, zoals de mannen, de vrouwen, de ouderen 
en de jongeren veranderen doorgaans op dezelfde manier van mening (zie hoofd-
stuk 1). Hoewel de resultaten naar alle waarschijnlijkheid mager zullen zijn, is toch 
nagegaan of de groeiende onvrede met het overheidsbeleid bij bepaalde delen van 
de bevolking in het bijzonder is opgetreden. Evenals in de vorige paragraaf zijn de 
dimensies in de verlangens en in de rapportcijfers gebruikt als afhankelijken in een 
multivariate analyse, waarin de tijd is opgenomen. De schaalscores voor instemming 
met dan wel afwijzing van ongelijke behandeling van minderheden en de scores voor 
de houding jegens de afgifte van verblijfsvergunningen zijn aan de afhankelijken 
toegevoegd. 

De voorkeur voor een politieke partij is geïndiceerd met het antwoord op de vraag 
op welke partij men zou gaan stemmen als er op het moment van ondervraging ver-
kiezingen waren. Het feitelijke stemgedrag is hier niet gebruikt, omdat het betrekke-
lijk weinig in onderzoeken uit het verleden voorkomt. De lpf deed pas in 2002 voor 
het eerst aan de verkiezingen mee en komt dus niet voor in de analyse. 

Er is gebruikgemaakt van de variantieanalyse, waarbij is aangenomen dat de 
hogere orde interacties van de mening of houding met een achtergrondgegeven en 
de tijd de aanwezigheid van voorlopers of achterblijvers onthult. De analyse heeft 
betrekking op de jaren 1995-2002.

2005-3 VERZORGINGSSTAAT.indb   63 8-3-2005   10:58:19



64 Bevolkingscategorieën over het beleid

De resultaten zijn vrijwel over de gehele linie negatief voor het bestaan van speciale, 
groepsspecifieke veranderingen. Slechts drie van de beoogde groep van de hogere 
orde interacties zijn significant. 
– De interactie tussen ongelijke behandeling van minderheden, het geslacht van de 

ondervraagde en de tijd; 
– De interactie tussen de gevraagde inspanning voor het beleid inzake veiligheid en 

zekerheid, het inkomen en de tijd;
– De interactie tussen de rapportcijfers voor het cultuurbeleid, het inkomen en de tijd.

Inhoudelijk komen de drie veranderingen op het volgende neer. Na 1997 is de 
geneigdheid tot discriminatie onder mannen sneller toegenomen dan die onder 
de vrouwen. Tussen 1997 en 2000 liep de steun voor het zekerheidsbeleid onder het 
hoogste inkomenskwartiel versneld terug. Tussen 2000 en 2002 convergeerden de 
meningen weer. Het tweede kwartiel is in zin waardering voor het cultuurbeleid 
tussen 2000 en 2002 wellicht wat sneller teruggevallen dan de andere inkomensgroe-
pen. De interactie tussen de tijd, de mening en de partijvoorkeur is verder nergens 
significant. De variantie analyse is herhaald met de zelfschaling in links, midden 
en rechts in plaats van de politieke voorkeur als verklarende variabele. Deze variant 
levert evenmin significante resultaten met enige betekenis op. 

Het onsystematische karakter van de significante veranderingen gevoegd bij hun 
geringe aantal, vormen aanleiding tot de conclusie dat het in de totale houdings-
verandering tussen 1995 en 2002 aan trendsetters en trendvolgers ontbroken heeft. 
Zoals zo vaak heeft de verandering van het opinieklimaat zich hier als één golving 
voorgedaan. 

4.7 Samenvatting

De verdeling van de meningen over bevolkingscategorieën vertoonde het beeld dat 
uit verschillende onderzoeken bekend is. Vrouwen voelen wat meer voor de voorzie-
ningen dan de mannen. Ondervraagden met een hogere sociaal-economische status 
ondersteunden cultuur- en onderwijsvoorzieningen meer en die voor veiligheid en 
zekerheid minder. Respondenten met een lage status laten het omgekeerde zien. 
De keuze voor een bepaalde politieke partij liet de grootste verschillen in meningen 
zien. Vooral mensen, die kritiek hadden op het beleid voor economische bestaans-
zekerheid, verzamelden zich in 2002 bij de Socialistische Partij. GroenLinks was 
aantrekkelijk voor degenen, die het goed meenden met de allochtonen en natuurlijk 
met het milieu. De stemmers op de vvd vormden tot op zekere hoogte de tegenpool. 
De kiezers van de lpf, de partij die zich in de publiciteit als centrum van onvrede 
deed kennen, verschilden in hun oordelen over de voorzieningen slechts weinig 
van het algemene beeld. Het duidelijkste verschil trad op bij de opvattingen over de 
allochtonen. De aanhangers van de lpf oordeelden hier duidelijk het meest negatief. 
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5 De opvattingen over de uitkeringen

5.1 Inleiding

In 2002 behoorde het streven om de sociale zekerheid op peil te houden tot de top 
vier van zestien mogelijke beleidsdoeleinden (tabel 2.7). In dit jaar vond 43% van de 
ondervraagden dat de overheid meer voor de sociale zekerheid zou moeten doen. 
Culturele veranderingen in Nederland bevat naast deze algemene opvattingen 
eveneens meningen over afzonderlijke uitkeringen. Het gaat om oordelen over de 
gewenste hoogte van uitkeringen bij de aow, de ziektewet, de bijstand, de werkloos-
heidswetten, de nabestaandenwet en de arbeidsongeschiktheidswetten, waarbij de 
respondent aangeeft of hij deze onvoldoende, voldoende of zelfs te hoog vindt.1 Er is 
bovendien sinds 1975 een reeks beschikbaar over de tevredenheid met het stelsel van 
de sociale zekerheid, geïndiceerd met één enquêtevraag. Te beginnen met hetzelfde 
jaar heeft het publiek aangegeven in hoeverre het misbruik van de sociale zekerheid 
vermoedde.

5.2 Verlangens en tevredenheid, 1970-2002

5.2.1 Globale veranderingen
In 1970 is de steun voor de uitkeringen, net als die voor de voorzieningen, buitenge-
woon hoog. In 1975 is de adhesie aanzienlijk lager. Daarna wint de steun voor de uit-
keringen – de opvatting dat zij hoger zouden moeten zijn – geleidelijdelijk aanhang, 
zeker tot 1999. De tevredenheid met het stelsel daalt (figuur 5.1). 

De correlatie tussen de tijd en de steun voor de uitkeringen is positief en signifi-
cant, zelfs als de uitbijter van 1970 in de berekening wordt meegenomen (tabel 5.1).2 
De waarde is 0,53. Bij de ontwikkeling van de tevredenheid is het verband met de 
tijd negatief en eveneens significant (-0,88). Naarmate de steun voor de uitkeringen 
toeneemt, neemt de tevredenheid over de sociale zekerheid af. De trends verlopen 
aanwijsbaar in een bepaalde richting: op lange termijn neemt de gehechtheid aan de 
sociale zekerheid dus toe.

De economische conjunctuur heeft meer invloed op de steun voor de uitkeringen 
dan op die voor de voorzieningen. Economische opleving gaat samen met stijgende 
adhesie. Als het goed gaat met de economie mogen de uitkeringstrekkers er wat 
bij krijgen. Als het slecht gaat, moeten ook zij inleveren. De correlatie tussen de 
conjunctuurindicator en de houding tegenover de uitkeringen is 0,61 en significant. 
Een ander resultaat wijst er eveneens op dat een conjuncturele opleving de stemming 
jegens de uitkeringen in het algemeen verbetert. Als het economisch goed gaat, 
neemt de verdenking van misbruik namelijk af. 
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Figuur 5.1 De uitkeringen zouden hoger moeten zijn en de tevredenheid met de sociale
 zekerheid, 1970-2002 (in procenten en in schaalgemiddelden)

Bron: onderzoek Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV'75-'00)
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Tabel 5.1 De correlaties tussen de houding jegens de uitkeringen, de tevredenheid met de 
sociale zekerheid , de mening over het misbruik en de tijd en de conjunctuur (in 
Pearsons correlaties) 

         tijd  mutatie bbp 

attitude (onvoldoende) 0,53 0,61

tevredenheid (tevreden) –0,89 (-0,43)

misbruik (zeer veel en veel) (-0,16) (-0,52)

Bron: onderzoek Progressiviteit en Conservatisme (Middendorp); SCP (CV’75-’02); CBS (Nationale Rekeningen)

De verdenking van misbruik is wijdverbreid, maar heeft voor het opinieklimaat 
minder te betekenen dan men wellicht zou denken. Door de jaren heen vond 40% 
tot 50% dat er waarschijnlijk veel of zeer veel misbruik van de uitkeringen werd 
gemaakt (figuur 5.2). Dit aandeel verandert in de loop van de tijd echter niet zo veel. 
Rond 1985 waren de vermoedens omtrent uitkeringsfraude afgenomen, in de eerste 
helft van de jaren negentig namen zij weer toe, daarna begon weer een daling. Op 
het eerste gezicht slaan de ontwikkelingen (afgebeeld in figuur 5.2) geen duidelijke 
richting in. De correlatie tussen de tijd en de opvatting dat er veel misbruik bestaat, 
is dan ook slechts -0,16. 

De verdenking dat er nogal wat mensen zijn die misbruik maken van hun uitke-
ring is dus altijd wel aanwezig, maar er verandert weinig. De oordelen worden er niet 
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sterker maar evenmin zwakker op. De soms wat narrige sfeer rond de uitkerings-
trekkers verhindert niet dat de Nederlanders de uitkeringen op lange termijn meer 
een goede zaak zijn gaan vinden. Ideeën over misbruik lijken in veel gevallen toch 
niet meer dan gemopper te zijn. 

Figuur 5.2 Er wordt veel misbruik van de sociale uitkeringen gemaakt, 1975-1996 
 (in procenten en in gemiddelden)

Bron: SCP (CV'75-'96) 
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5.2.2 Uitkeringen afzonderlijk bezien
In de oordeelsvorming over de hoogte van uitkeringen spelen verschillende elementen 
een rol. Men mag veronderstellen dat een uitkering die voor iedereen bestemd is, 
meer steun geniet dan een uitkering, waarvan alleen een specifieke categorie pro-
fiteert. In het eerste geval heeft iedereen het vooruitzicht dat hij een uitkering kan 
krijgen als dat nodig is, in het tweede geval is de kring van begunstigden in principe 
beperkt. Volgens tabel 5.2 en 5.3 zijn bij de aow, de Nabestaandenwet en de bijstand 
de percentages voor ‘de uitkering is onvoldoende’ veel hoger dan bij de werknemers-
verzekeringen.

Verder is belangrijk welk beeld het publiek van een categorie uitkeringstrekkers 
heeft. Vrij hoge percentages vinden de uitkering van de Nabestaandenwet – in de 
beeldvorming bestemd voor weduwen en wezen – onvoldoende. Ziekte en gezond-
heid hebben ook hun belang voor de steun aan de uitkeringen. De uitkeringen aan 
arbeidsongeschikten (de zieken) worden vaker onvoldoende gevonden dan die aan 
werklozen. In de jaren negentig komt de adhesie voor de Nabestaandenwet en de 
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Arbeidsongeschiktheidswetten op een hoger niveau te liggen. In beide gevallen is er 
waarschijnlijk sprake geweest van een reactie op bezuinigingen, die als onrechtvaardig 
zijn ervaren (hoofdstuk 1, §3; scp 1998: 467-472). Dat bijna iedereen het ziekengeld 
voldoende vindt, blijft hier buiten beschouwing omdat de uitkering nog steeds wordt 
aangevuld tot 100% van het laatst genoten loon.

Daarnaast houdt het publiek er waarschijnlijk ideeën op na over de mate waarin 
een groep over andere hulpbronnen beschikt. Het oordeel dat de aow te laag is, 
wordt naar verhouding weinig onderschreven in aanmerking genomen dat de per-
centages bij het ‘onvoldoende’ in 2002 voor bijstand en aow vrijwel even hoog zijn. 
Toch zal iedereen te zijner tijd aow ontvangen, maar lang niet iedereen zal ooit een 
bijstandsuitkering aanvragen. De aow is echter een basisuitkering, waarvoor geldt 
dat steeds meer mensen er een ander pensioen naast hebben. 

Tabel 5.2 De mening over de hoogte van een aantal belangrijke voorzieningen, 1970-2000  
(in procenten)

1970 1975 1980 1985 1991 1995 2000 2002

aow

te hoog 1 1 1 1 1 1 1

voldoende 32 63 74 62 52 44 46 61

onvoldoende 68 36 25 37 47 55 53 38

nabestaandenwet

te hoog 1 1 1 3 3 1 2

voldoende 33 57 59 54 49 51 38 54

onvoldoende 67 42 40 45 49 46 62 44

bijstand

te hoog 20 13 3 3 2 4 8

voldoende 55 59 62 39 35 36 41 51

onvoldoende 45 21 25 58 62 62 55 41

Bron: onderzoek Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV’75-’02)
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Tabel 5.3 De mening over de hoogte van een aantal belangrijke werknemersverzekeringen, 
1970-2000 in procenten

1970 1975 1980 1985 1991 1995 2000 2002

ziektewet

te hoog 11 5 5 3 4

voldoende 83 79 81 76 78

onvoldoende 9 16 15 21 18 18

ww

te hoog 27 25 7 9 5 12 10

voldoende 73 61 62 60 68 65 65 70

onvoldoende 27 12 12 33 23 30 23 21

aaw/wao

te hoog 13 4 6 3 6 8

voldoende 65 50 55 42 46 52

onvoldoende 30 47 51 55 48 48 40

Bron: onderzoek Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV’75-’02)

Het aantal mensen dat vindt dat er van de aow en van de Nabestaandenwet veel 
misbruik wordt gemaakt, is te verwaarlozen. Mogelijk ziet het publiek in dat er in 
beperkte mate misbuik van deze regelingen gemaakt kan worden. Een uitkerings-
trekker kan het feit dat hij samenwoont verzwijgen, maar met het leeftijdscriterium 
kan hij niet sjoemelen. Verder vermoedt het publiek vrij vaak dat er nogal wat werk-
nemers ziek thuisblijven terwijl zij wel zouden kunnen werken, en dat er nogal wat 
werklozen zijn die eigenlijk aan het werk kunnen of erbij klussen. Soortgelijke ver-
denkingen bestaan er jegens bijstandtrekkers en arbeidsongeschikten, maar in deze 
gevallen is het wantrouwen minder groot (tabel 5.4).

Tabel 5.4 De mening dat er veel misbruik wordt gemaakt van een aantal sociale uitkeringen 
naar jaar, 1975-1995

1975 1980 1985 1991 1995

aow 2 1 2 1

nbw 2 2 1 1

abw 60 43 34 40 36

wao 48 34 55 38

ww 76 68 44 58 45

zw 55 58 43 60 46

algemeena 50 57 36 51 41

a Zeer veel en veel misbruik. 
 

Bron: SCP (CV’75-’02)
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Alles bij elkaar is geheel van motieven vaag omlijnd. De cijfers geven een idee van de 
oorzaken die voor verschillende niveaus van ondersteuning verantwoordelijk zijn, 
maar zij leveren geen nauwkeurige verklaring op. De mensen hebben waarschijnlijk 
enige kennis van de regelingen (althans van enige hoofdzaken) maar zij reageren 
waarschijnlijk betrekkelijk emotioneel en primair op het onderwerp. 

5.3 De meningen van bevolkingscategorieën

Evenals in het geval van de voorzieningen, verschillen bevolkingscategorieën in 
geringe mate van mening over de uitkeringen, behalve als de partijkeuze in het 
geding komt. Vrouwen steunen de uitkeringen wat meer dan de mannen. De respon-
denten van 51 jaar en ouder denken positiever over de uitkeringen dan ondervraagden 
van 50 jaar en jonger. De lager opgeleiden en de ondervraagden met een laag inkomen 
zijn van de naar status onderscheiden categorieën het meest op de uitkeringen 
gericht. De hoger opgeleiden en degenen die het meeste verdienen, zijn dit het minst.

Aanhangers van de Socialistische Partij steunen alle uitkeringen. Zij zijn ook het 
minst tevreden met het stelsel van de sociale zekerheid. De standpunten van aan-
hangers van andere politieke partijen zijn minder uitgesproken. vvd-aanhangers 
hebben hun bedenkingen bij de werknemersverzekeringen en bij de algemene bij-
standswet. PvdA-aanhangers staan naar verhouding positief tegenover de uitkerin-
gen, maar zij doen dat minder dan men wellicht verwachten zou. lpf-aanhangers 
onderscheiden zich in hun oordelen bijna niet van de andere partijen.

2005-3 VERZORGINGSSTAAT.indb   70 8-3-2005   10:58:21



71De opvattingen over de uitkeringen

Tabel 5.5 De mening dat de uitkeringen van enkele volksverzekeringen hoger zouden moeten 
zijn en de ontevredenheid met de sociale zekerheid naar geslacht, leeftijd, opleiding, 
brutogezinsinkomen en stemgedrag, 2002 (in procentpunten verschil met het  
algemene percentage)

aow abw nbw ontevreden

man –8 –8 –3 –2

vrouw 8 8 3 0

16-30 jaar –4 –4 –17 –4

31-50 jaar –1 –4 2 5

51 jaar en ouder 3 8 6 –7

basis 5 3 6 7

mulo/mavo 3 2 5 2

hbs/havo/vwo 0 1 –3 –6

universiteit –8 –6 –8 –6

1e kwartiel (L) 10 11 5 4

2e kwartiel –2 –4 1 –4

3e kwartiel –1 –7 0 –1

4e kwartiel (H) –5 –1 –2 –5

SP 14 14 19 18

GroenLinks 3 13 –2 1

PvdA 4 2 –2 –4

D66 –1 3 –9 –2

CDA –8 –3 4 –7

VVD –5 –13 –3 –7

klein protestants –16 7 –3 3

LPF –3 –7 –3 4

niet stemmers 17 4 4 6

allen 38 41 44 33

Bron: SCP (CV’02)
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Tabel 5.6 De mening dat de uitkeringen van de werkloosheidswet en de arbeidsongeschikt-
heidswetten hoger zouden moeten zijn naar geslacht, leeftijd, opleiding, bruto-
gezinsinkomen en stemgedrag, 2002 (in procentpunten verschil met het algemene 
percentage)

ww aaw/wao

man –3 –3

vrouw 3 3

16-30 jaar –3 –9

31-50 jaar –4 0

51 jaar en ouder 7 6

basis 11 10

mulo/mavo 2 0

hbs/havo/vwo –4 1

universiteit –5 –8

1e kwartiel (L) 9 13

2e kwartiel 0 0

3e kwartiel –5 –1

4e kwartiel (H) –7 –7

SP 21 24

GroenLinks 2 3

PvdA 6 8

D66 –6 –6

CDA –4 –2

VVD –9 –13

klein protestants –9 –14

LPF 1 –6

niet stemmers 9 10

allen 21 40

Bron: SCP (CV’02)

De conclusie over de partijkeuze wordt vager na de controle met demografische 
gegevens. De coëfficiënt voor de Socialistische Partij, die op adhesie wijst, is net niet 
meer significant. Het laatste geldt eveneens voor het resultaat bij de vvd. Een stem 
op het cda, die volgens tabel 5.5 en tabel 5.6 niet zoveel te betekenen had voor de 
meningen, doet dit na controle veel meer (tabel 5.7). Als er met verschillen in demo-
grafische samenstelling rekening wordt gehouden, zou een voorkeur voor het cda in 
2002 samengaan met een gereserveerde instelling jegens de uitkeringen.
De significante verschillen zijn vetgedrukt. 
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Tabel 5.7 De invloed van een aantal persoonsgegevens op de houding jegens de uitkeringen en 
op de ontevredenheid met het stelsel van sociale zekerheid, 2002 (in regressiecoef-
ficiënten)

steunt uitkeringen ontevreden

geslacht (vrouw) 0,15 -0,02

leeftijd (hoog) 0,08 -0,09

opleiding (hoog) -0,11 -0,14

brutogezinsinkomen (hoog) -0,08 0,01

SP 0,07 0,09

GroenLinks -0,01 -0,03

PvdA -0,00 -0,02

D66 -0,07 0,01

CDA -0,12 -0,06

VVD -0,10 -0,07

klein protestants 0,04 -0,03

LPF -0,07 0,01

Bron: SCP (CV’02)

5.4 Samenvatting

Op lange termijn wordt de steun voor de sociale zekerheid sterker. De economische 
conjunctuur heeft de oordelen over de wenselijke hoogte van een aantal uitkeringen 
de afgelopen dertig jaar beïnvloed. Een gunstig economisch getij ging samen met 
groeiende aanhang voor het idee dat de uitkeringen omhoog zouden moeten gaan. 
Tijdens een verslechtering van de conjunctuur nam die aanhang weer af. 

De steun is niet voor elke uitkering even hoog. Voorzieningen of volksverzekeringen, 
zoals de aow, genieten meer adhesie dan werknemersverzekeringen, zoals de ww. 
Uitkeringen voor groepen, die traditioneel op medeleven kunnen rekenen, zoals 
weduwen, wezen en zieken, worden gunstiger beoordeeld, dan de uitkeringen die 
voor andere groepen bestemd zijn. Kennis van hetgeen regelingen feitelijk inhouden, 
is onder het publiek niet geheel afwezig en lijkt ten minste invloed op het oordeel 
over misbruik te hebben. 

Het vermoeden van omvangrijk misbruik is niet voor elk type van uitkering in dezelfde 
mate aanwezig, maar mag in zijn algemeenheid toch als wijdverbreid worden 
beschouwd. De resultaten van 1975 wijzen erop dat uitkeringstrekkers in het midden 
van de jaren zeventig werden gewantrouwd. Daarna komt het aantal mensen dat 
misbruik vermoedt op een lager niveau te liggen, waarbij een duidelijke richting in 
de verandering ontbreekt. De ideeën over het misbruik verhinderen niet dat de steun 
voor de sociale zekerheid hoog is en nog toeneemt. Het gaat kennelijk om voor de 
hand liggende vermoedens, waar weinig consequenties aan worden verbonden. 
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De verschillen in de oordelen van bevolkingsgroepen zijn betrekkelijk gering. Vrouwen 
en ouderen zijn er toe geneigd de uitkeringen te ondersteunen. Lager opgeleiden en 
mensen met een lager inkomen zijn dat eveneens. Onder de stemmers op de verschil-
lende politieke partijen vallen de aanhangers van de Socialistische Partij op door hun 
stellingname ten gunste van de uitkeringen. Het gebruikelijke verschil tussen links 
en rechts doet zich onder de rest van het electoraat voor, zonder dat er van werkelijk 
scherpe contrasten sprake is. De verschillen tussen de groepen van stemmers ver-
dwijnen voor een deel als er voor de demografische kenmerken van de respondent is 
gecontroleerd.
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Noten

1 Een deel van de vragen is afkomstig uit het onderzoek Politiek in Nederland uit 1966. 
In de loop van de tijd zijn enkele nieuwe uitkeringen toegevoegd. Van de items, die 
sinds 1970 beschikbaar waren, is een attitudeschaal gemaakt. Het betrof de oordelen 
over de aow, de bijstand, de werkloosheidswetten en de nabestaandenwet. De schaal 
is gescoord in de richting van de uitkeringen zijn onvoldoende of van steun. het bereik 
van de schaal is, evenals bij de andere schalen op 0 - 100 gesteld. Alle reeksen eindigen 
in 2002.

2 De correlaties zijn gebaseerd op 20 waarnemingen.
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6 De meningen over ongelijkheid

6.1 Inleiding

Het aantal reeksen van meningen over ongelijkheid is beperkt. Tussen 1975 en 2002 
zijn er vragen gesteld over de beoordeling van de inkomensongelijkheid en over de 
wenselijkheid om inkomensverschillen en verschillen in bezit te nivelleren. Deze 
drie vragen vormen de attitudeschaal ‘algemene beoordeling van economische onge-
lijkheid’. Daarnaast is er informatie ingewonnen over meningen over onderdelen 
van het nivelleringsbeleid, inclusief enkele belastingmaatregelen. Een deel van deze 
items is in een attitudeschaal opgenomen.

De tijdreeksen van meningen over maatregelen beginnen in 1970 en lopen door 
tot 1996. De laatst beschikbare gegevens zijn dus niet langer recent. 

6.2 De steun voor nivellering, 1970-2002

6.2.1 Attitudes en het opinieklimaat in het algemeen
Figuur 6.1 laat zien hoe de algemene beoordeling van ongelijkheid en de houding 
tegenover maatregelen zijn veranderd. Beide attitudes zijn gescoord in de richting 
van adhesie. De twee trends hebben ongeveer hetzelfde verloop, waarin drie perio-
den te onderscheiden zijn.
– Tussen 1970 en 1980 valt er weinig peil op de resultaten te trekken. De steun voor 

nivellerende maatregelen verandert nauwelijks. Bij de algemene beoordeling van 
de ongelijkheid ontbreekt in 1970 de schaalscore, omdat één van de samenstellende 
vragen in 1975 voor het eerst is gesteld. De adhesie voor meer gelijkheid daalt 
tussen 1975 en 1979, maar blijkt een jaar later weer gestegen te zijn. 

– Tussen 1980 en 1993 neemt de instemming met nivellering volgens beide maatsta-
ven af. Op middellange termijn groeit de acceptatie van economische ongelijkheid.

– Na 1993 komt hier verandering in. De roep om meer gelijkheid klinkt weer luider. 
Tussen 1998 en 2002 treedt stabilisering in. 
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Figuur 6.1 De houding tegenover nivellering in het algemeen en tegenover nivellerings-
 maatregelen, 1970-2002 (in schaalgemiddelden)

Bron: Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV'75-'02) 
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De trends van figuur 6.1 verlopen op het oog in de richting van minder steun. Met 
behulp de correlaties tussen tijdreeksen is getracht enkele grote lijnen van de 
meningsverandering in kaart te brengen. De verandering van de algemene houding 
ten aanzien van de inkomensgelijkheid werd gecorreleerd met de tijd, met een tijd-
reeks van de Gini-coëfficiënt als maat voor de feitelijke ongelijkheid, met de eerder 
gebruikte conjunctuurindicator en met de steun voor de uitkeringen (figuur 6.1).1 De 
Gini-coëfficiënt is een maatstaf voor ongelijkheid van een statistische verdeling. De 
waarden liggen tussen 0 en 1. Hoe hoger de getalswaarde is, hoe groter de ongelijk-
heid. De coëfficiënt is hier toegepast op de huishoudinkomens en gestandaardiseerd 
voor de omvang van de huishoudens (Pommer et al. 2003: 47-49).

De correlatie met de tijd is tamelijk hoog en wijst op afnemende steun (-0,41). In 
de periode van de vroege jaren zeventig waren de mensen sterk voor de gelijkheid 
geporteerd, en in de jaren tachtig waren zij dat veel minder. De samenhang tussen 
de attitude en de feitelijke inkomensongelijkheid heeft een waarde van -0,52. Terwijl 
de feitelijke ongelijkheid toenam, is de steun voor nivellering dus afgenomen. Het 
publiek zou de toename van de inkomensongelijkheid dus hebben gesanctioneerd. 
Hiermee vergeleken heeft het effect van de conjunctuur minder betekenen (-0,30). 
In perioden van economische groei lijkt de behoefte aan nivellering minder groot te 
zijn. 
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Tabel 6.1 De samenhang tussen de verandering van de algemene houding ten aanzien van 
nivellering en die van de tijd, de feitelijke ongelijkheid, de conjunctuur en de steun 
voor de uitkeringen, 1975 - 2002 

jaar gini (hoog) mutatie bbp
uitkeringen 
(steun)

algemene houding nivellering 
(gunstig) (-0,41) (-0,52) (-0,30) (-0,40)

Bron: SCP (CV’75-’02); Nationale rekeningen (CBS); Pommer et al. 2003.

6.2.2 Afzonderlijke meningen
Dat het klimaat in de afgelopen decennia minder gunstig voor de gelijkheid is 
geworden, verhindert niet dat er in 2002 nog vrij veel voorstanders van dit ideaal te 
vinden zijn (tabel 6.2). In dat jaar vindt 58% van de ondervraagden de inkomensver-
schillen in Nederland te groot, 69% wil dat zij kleiner worden. 53% dringt aan op 
kleinere verschillen in bezit. 45% wil de bezitsverschillen laten zoals zij zijn, terwijl 
dat bij het inkomen voor 21% het geval is. Het is onduidelijk waarom het publiek ver-
schil ziet tussen de nivellering van de inkomens en die van het bezit. Mogelijk gaat 
het hier om een afspiegeling van een stand van zaken in de samenleving, waarbij 
weinigen kunnen rondkomen van inkomen dat uit kapitaal afkomstig is.

Tabel 6.2 Meningen over ongelijkheid, 1970-2000 (in procenten)

1970 1975 1980 1985 1991 1995 2000 2002

de inkomensverschillen zijn

te groot 66 73 57 50 54 66 58

ongeveer juist 32 25 34 43 41 30 30 39

te klein 2 2 10 7 5 4 3

gewenste inkomensverschillen

veel groter 1 1 2 3 1 2 2 1

beetje groter 3 2 3 11 9 7 7 6

zo blijven 28 25 19 25 34 33 21 24

beetje kleiner 34 41 40 34 38 39 44 47

veel kleiner 33 31 36 27 18 19 26 22

gewenste verschillen in bezit

veel groter 0 1 1 1 1 1 1 0

beetje groter 1 1 2 4 3 3 3 3

zo blijven 44 41 42 55 59 61 45 44

beetje kleiner 27 37 35 27 26 27 38 40

veel kleiner 28 21 20 14 11 9 13 13

Bron: onderzoek Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV’75-’00)

Vooral het idee van de kansengelijkheid spreekt mensen aan. In 1996 is daar veel 
steun voor te vinden: 80% is het zeer sterk of sterk met zo’n beleid eens. Dat is meer 
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dan bij het beleid voor inkomensnivellering wordt aangetroffen, dat door 54% wordt 
gesteund (tabel 6.3). Nivellering via de belastingen zou meer moeten gebeuren door 
een milde behandeling van lagere inkomens dan door een harde aanpak van de 
hogere. In 1996 wil bij elkaar 71% minder lasten voor de lagere inkomens en 48% wil 
meer belasting op de hogere inkomens. Nog 15% onderschrijft een maatregel, waar-
bij de mensen met een hoog inkomen juist minder belasting zouden betalen. Vrijwel 
niemand wil dat de mensen met de lagere inkomens meer belastinggeld opbrengen. 
Het verschil in de oordelen over inkomen en bezit blijkt ook ten aanzien van de 
belastingheffing. Het betrekkelijk lage percentage van 37 wenst dat de belasting op 
winsten en vermogens wordt verhoogd (tabel 6.4).

Tabel 6.3 De mening over algemene beleidsmaatregelen voor nivellering, 1970-1996 (in pro-
centen)

1970 1975 1980 1985 1991 1996

de overheid moet kansengelijkheid bevorderen

sterk voor 52 33 33 22 27 24

voor 36 45 52 54 53 56

voor, noch tegen 8 11 8 14 13 15

tegen 4 8 6 10 6 5

sterk tegen 1 2 2 1 1 1

de overheid moet inkomensverschillen verkleinen

sterk voor 29 25 24 15 14 16

voor 31 38 45 42 37 38

voor, noch tegen 16 15 10 19 18 22

tegen 18 17 15 21 23 21

sterk tegen 6 5 4 4 7 4

de overheid moet verschillen in bezit verkleinen

sterk voor 21 20 17 8 8 8

voor 26 31 35 25 24 24

voor, noch tegen 20 20 18 27 23 31

tegen 27 22 26 34 35 30

sterk tegen 7 7 5 6 10 6

Bron: onderzoek Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV’75-’00)
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Tabel 6.4 De mening over enkele belastingmaatregelen, 1970-1996 (in procenten)

1970 1975 1980 1985 1991 1996

de overheid moet de belasting op de hogere inkomens

sterk verhogen 26 23 29 28 19 17

beetje verhogen 27 31 39 35 34 31

zo laten 26 31 24 26 32 37

beetje verlagen 13 11 6 8 11 11

sterk verlagen 8 5 2 3 4 4

de overheid moet de belasting op de lagere inkomens

sterk verhogen 1 1 0 0 0 0

beetje verhogen 2 2 2 1 1 1

zo laten 18 23 29 26 28 27

beetje verlagen 30 38 44 45 42 49

sterk verlagen 50 36 25 28 28 22

de overheid moet de belasting op winsten en  
vermogens

sterk verhogen 24 16 15 14 13 12

beetje verhogen 23 27 31 28 27 25

zo laten 29 34 37 38 39 41

beetje verlagen 13 16 13 13 14 15

sterk verlagen 12 8 5 6 6 8

Bron: onderzoek Progressiviteit en Conservatisme 1970 (Middendorp); SCP (CV’75-’00)

6.3 Het oordeel van bevolkingscategorieën

Vrouwen voelen iets meer voor nivellering dan mannen. Ook zijn er nog voorstanders 
te vinden onder de respondenten van 51 jaar en ouder. De mensen met de hoogste 
inkomens en met de hogere opleidingen vinden de inkomensverschillen doorgaans 
groot genoeg. Ongelijkheid en nivellering spreken de aanhangers van de linkse par-
tijen en de vvd aan, maar wel op een sterk verschillende manier. De stemmers op 
de Socialistische Partij, GroenLinks en de PvdA staan tegenover die op de vvd. Bij 
alledrie items blijkt dat de aanhangers van de linkse partijen voorstanders van nivel-
lering zijn en dat het electoraat van de vvd tegen stemt (tabel 6.5). De aanhangers 
van de lpf onderscheiden zich alleen doordat zij geneigd zijn de bezitsverschillen te 
ontzien.
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Tabel 6.5 De gewenste nivellering naar geslacht, leeftijd, opleiding, brutogezinsinkomen en 
stemgedrag, 2002 (in procentpunten verschil met het algemene percentage)

inkomens verschillen  
(te groot)

inkomens verschillen 
(kleiner worden)

verschillen in bezit  
(kleiner worden)

man –7 –7 –6

vrouw 6 6 6

16-30 jaar –4 –1 –1

31-50 jaar –2 –3 –1

51 jaar en ouder 5 5 2

basis 18 9 5

mulo/mavo 3 4 2

hbs/havo/vwo –6 –4 –4

universiteit –11 –9 –2

1e kwartiel (L) 17 8 5

2e kwartiel 6 8 8

3e kwartiel –5 –3 0

4e kwartiel (H) –19 –13 –13

SP 27 25 30

GroenLinks 8 15 20

PvdA 14 8 3

D66 –7 –1 –2

CDA –6 –2 –3

VVD –27 –27 –21

klein protestants 13 8 –6

LPF 1 –3 –10

niet stemmers –1 1 –1

allen 58 68 52

Bron: SCP (CV’02)

In de voorafgaande hoofdstukken werd het verschil tussen de meningen van de 
stemmers op verschillende partijen kleiner als er rekening werd gehouden met het 
verschil in demografische samenstelling van de groepen kiezers. Hier blijven de 
Socialistische Partij en GroenLinks tegenover de vvd en tegenover het cda staan. 
Het onderscheid tussen de aanhangers van de PvdA en de andere stemmers valt weg. 
Een stem op één van de andere partijen heeft weinig met opvattingen over ongelijk-
heid uitstaande (tabel 6.6). 
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Tabel 6.6 De invloed van een aantal persoonsgegevens op de houding jegens nivellering, 2002 
(in regressiecoefficiënten)

attitude nivellering (gewenst)

geslacht (vrouw) 0,10

leeftijd (hoog) 0,06

opleiding (hoog) −0,11

brutogezinsinkomen (hoog) −0,18

SP 0,18

GroenLinks 0,10

PvdA 0,06

D66 0,05

CDA −0,11

VVD −0,22

klein protestants 0,01

LPF −0,07

Bron: SCP (CV’02)

6.4 Samenvatting

De steun voor nivellering is de afgelopen dertig jaar slechts weinig veranderd. Het 
ziet ernaar uit dat de adhesie afneemt, terwijl de feitelijke inkomensongelijkheid 
toeneemt, wat zou betekenen dat het publiek de feitelijke ontwikkeling goedkeurt. 
In 2002 stond toch nog ongeveer de helft van de Nederlanders kritisch tegenover de 
maatschappelijke ongelijkheid. De bezwaren golden overigens meer de inkomens-
ongelijkheid dan de ongelijkheid in bezit. 

Meningen over ongelijkheid hangen beter samen met de partijvoorkeur en andere 
persoonsgegevens dan die over voorzieningen en uitkeringen. De aanhangers van 
uiteenlopende politieke partijen verschillen vrij sterk in hun meningen. Vooral het 
denken over ongelijkheid heeft een ideologisch karakter.

De grootste weerstand tegen nivellering en nivelleringsbeleid bestaat onder de 
vvd-aanhangers, en onder de ontvangers van hogere inkomens. Ondersteuning is er 
onder de aanhangers van de Socialistische Partij en GroenLinks, en onder de mensen 
met de lagere inkomens.
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Noot

1 De correlaties zijn gebaseerd op 19 waarnemingen, behalve in het geval van samenhang 
met de Gini-coëfficiënt, waar het om tien waarnemingen gaat.
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7 Samenvatting

7.1 De steun voor de verzorgingsstaat in de publieke opinie

Deze studie handelt over de ondersteuning van de verzorgingsstaat door de publieke 
opinie gedurende de periode 1970-2002. De conclusies hebben betrekking op menin-
gen over voorzieningen, uitkeringen en regelingen. Kortom, op het beleid waarmee 
het stelsel zich concreet aan de bevolking voordoet. De gegevens zijn geput uit het 
longitudinaal survey-project Culturele veranderingen in Nederland. 

De studie maakt geen aanspraak op volledigheid. Er is zo veel beleid met de 
verzorgingsstaat verbonden, dat werkelijk uitputtend onderzoek onuitvoerbaar is. 
Bovendien zijn sommige regelingen, voorzieningen of uitkeringen zo specifiek van 
karakter, dat de bevolking als geheel bezwaarlijk geacht kan worden er een mening 
over te hebben. Het overzicht blijft daarom tot de belangrijkste onderdelen van het 
beleid beperkt.

Er is aandacht besteed aan de zorg, dat wil zeggen de medische zorg en die voor 
de bejaarden, aan de sociale zekerheid, aan het beleid voor de economie en het inko-
men en aan de ordehandhaving en de bestrijding van de criminaliteit. 

Daarnaast is er ingegaan op de meningen over het onderwijs, op het beleid voor 
cultuur en sportbeleid en het milieu. Er is enige aandacht geschonken aan het onder-
werp van de allochtonen. Ook zijn meningen over belangrijke uitkeringen (zoals de 
aow, ww en de abw) onderzocht. Het onderwerp ‘uitkeringen’ is aangevuld met de 
inkomensnivellering. 

De Nederlanders die in de loop der jaren in het kader van het project werden onder-
vraagd, hebben op verschillende manieren hun wensen voor het beleid kenbaar 
gemaakt. In hoeverre moest de overheid meer, minder of hetzelfde voor het beleid 
doen? Deze vragen zijn als indicaties van het verwachtingsniveau of ambitieniveau 
beschouwd. Waarderingen of evaluaties zijn voornamelijk achterhaald met behulp 
van rapportcijfers, die de respondenten aan elk van de voorzieningen hebben gege-
ven. Daarnaast kon er over de beantwoording van enkele algemene vragen naar 
tevredenheid worden beschikt. De gegevens hebben daarmee betrekking op de 
wensen ten aanzien van het beleid en op de waardering van het beleid, zoals dat was 
uitgevoerd. Samen zijn zij indicatief voor de ondersteuning van de verzorgingsstaat, 
op het vlak van de meningsvorming ofwel voor de al dan niet positieve houding die 
mensen jegens dit stelsel aannemen. 

7.2 Het opinieklimaat sinds 1970

De veranderingen in de steun voor openbare voorzieningen doen zich voor als golven 
van verschillende lengte. Tussen 1970 en 1985 neemt de adhesie af. Daarop volgt een 
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toename die zich tot 1991 voortzet. Tussen 1991 en 1995 doet zich een lichte afname 
voor, daarna is er weer sprake van stijging. In 1970 vond 77% van de ondervraagden 
dat de overheid over meer geld voor de openbare voorzieningen moest beschikken. In 
1985 ging het om 43%, in 1991 om 58%, in 1998 om 65% en in 2002 om 62%. 

Gedurende de gehele periode 1970-2002 is er sprake van krachtige adhesie voor 
openbare voorzieningen in het algemeen. Toen het idee dat de overheid veel meer geld 
moet hebben aanhangers verloor, kreeg de opvatting dat er toch wel een beetje meer 
geld bij zou kunnen meer voorstanders. Door de jaren heen is zelden meer dan 10% 
van mening geweest dat er echt minder geld voor de voorzieningen moest zijn. 

De stijgingen en dalingen in de adhesie hebben elkaar bij deze en bij andere 
meningen grotendeels gecompenseerd zodat de trend geen bepaalde richting heeft. 
Uiteindelijk kan er noch van een toename, noch van een afname in adhesie worden 
gesproken. In ruim dertig jaar is het publiek dus in dezelfde mate aan de verzor-
gingsstaat gehecht gebleven en dat op een hoog niveau van instemming.

De ontwikkeling in de opvattingen over de gewenste hoogte van belangrijke sociale 
uitkeringen verschilt met die bij de voorzieningen. Ook in dit geval is de steun hoog, 
maar zij is in de loop der jaren geleidelijk toegenomen. Het besef dat de uitkeringen 
onvoldoende of te laag zijn, wint langzaam terrein. In 1975 vond bijvoorbeeld 21% 
van de Nederlanders de bijstand te laag, in 1985 was dat 58% en in 2002 41%. 

Tegelijkertijd nam de tevredenheid met de sociale zekerheid af. In 1975 was 82% 
daar tevreden over, in 2002 was dat 69%. Het geheel van de ontwikkelingen wijst 
op groeiende steun voor de sociale zekerheid. In dezelfde periode als die waarin de 
meningen zijn onderzocht nam het beroep op de sociale zekerheid per saldo toe. De 
bevolking reageert hierop met het belang van de sociale zekerheid te onderstrepen. 
Het belang van het instituut weegt veel zwaarder dan de verdenking van misbruik, 
die vaak voorkomt.

Een aanzienlijk deel van de bevolking is voorstander van inkomensnivellering. Zo 
vond in 2002 58% van de ondervraagden dat de inkomensverschillen in Nederland 
te groot waren en 67% zou de inkomensverschillen kleiner willen zien. In de voor-
afgaande jaren – de metingen beginnen in 1970 – vertoonde de trend geen duidelijk 
richting. De feitelijke inkomensongelijkheid neemt in Nederland echter al toe sinds 
1980. De publieke opinie lijkt hier dus niet op te reageren. Men zou de veronderstelling 
kunnen wagen dat naarmate de inkomens in de samenleving ongelijker werden, 
de instemming met de nivellering enigszins afnam. Er groeide een klimaat waarin 
ongelijke inkomens meer werden geaccepteerd. Veranderingen in de ondersteuning 
van nivellering zijn vermoedelijk vooral een tijdsverschijnsel. Sommige perioden, 
zoals de jaren zestig, zijn gunstiger voor de gelijkheid dan andere, zoals de jaren tachtig.

In de tweede helft van de jaren negentig heeft het publiek steeds meer bedenkingen 
gekregen bij een gemakkelijke afgifte van verblijfsvergunningen aan buitenlanders. 
Zeker bij de laatste groep van meningen blijkt er verdeeldheid in de meningsvorming 
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te bestaan. De weerstand tegen toelating tot Nederland groeit, maar desondanks wil 
een belangrijk deel van de ondervraagden de migrant rechten toekennen. Toch nog 
vindt ongeveer eenderde (31%) in 2002 bijvoorbeeld dat de economische vluchteling, 
de categorie waar de meeste bezwaren tegen bestaan, tot Nederland toegelaten zou 
moeten worden.

Opvattingen over de allochtonen hebben zich verder in verschillende richtingen ont-
wikkeld. Sinds ongeveer 1980 wordt discriminatie in de arbeid meer afgekeurd. In 1980 
wilde 30% van de ondervraagden een promotie op het werk het eerst aan een Neder-
lander gunnen, terwijl 33% vond dat als er iemand ontslagen zou moeten worden, het 
de buitenlander zou moeten zijn. In 2002 ging het respectievelijk om 18% en 16%. De 
acceptatie van de buitenlander in de woonomgeving groeide echter niet. Er was eerder 
sprake van een toenemende weerstand. In 1980 zou 50% van de Nederlanders bezwaar 
hebben tegen een buitenlander als naaste buurman, in 2002 was dat 57%. In 2002 vond 
33% dat een beschikbare woning allereerst naar een Nederlands gezin moest gaan. In 
1980 was dat percentage vrijwel even hoog, namelijk 36%. 

Externe ontwikkelingen kunnen van betekenis zijn voor de trends in meningen. In 
het geval van de verzorgingsstaat ligt de veronderstelling voor de hand dat de econo-
mische conjunctuur het opinieklimaat beïnvloedt. De instandhouding van het stelsel 
is immers sterk van economische groei afhankelijk en het publiek zou dat heel goed 
in kunnen zien. 

De inzinkingen in de steun voor de openbare voorzieningen, bijvoorbeeld die rond 
1985 en in de eerste helft van de jaren negentig, gingen inderdaad samen met conjunctu-
rele teruggang. Het publiek vond toen kennelijk dat de welvaart er niet naar was om nog 
veel extra’s aan de verzorgingsstaat te doen. Nadere analyse wijst uit dat de conjunctuur 
de meningen inderdaad op de veronderstelde manier beïnvloedt. De beïnvloeding is 
echter zwak te noemen. De mensen trekken zich bij hun steun aan de verzorgingsstaat 
wel iets aan van de economie, maar zij doen dat lang niet altijd in dezelfde mate.

De invloed van de conjunctuur doet zich vooral gelden als het gaat om meningen over 
speciale sociale categorieën, zoals uitkeringstrekkers en allochtonen. De gegevens 
laten zien dat men van mening is dat de uitkeringen voldoende of zelfs te hoog zijn 
als de conjunctuur daalt. Als de vooruitzichten rooskleuriger worden, mogen de 
uitkeringstrekkers er weer geld bij krijgen. De relatie met de economie is hier duide-
lijker aanwezig dan bij de voorzieningen. 

Een conjuncturele inzinking gaat tevens samen met een verscherping van de 
neiging tot de discriminatie van allochtonen. Er kunnen verschillende redenen voor 
dit verschijnsel worden verondersteld, die elkaar overigens niet hoeven uit te sluiten. 
Een slechte economische situatie wekt collectief onlustgevoelens en agressie op, 
waarvoor een deel van het publiek een mikpunt zoekt. Het is eveneens mogelijk dat 
de mensen in een ongunstige periode geneigd zijn om schaarse maatschappelijke 
goederen voor de eigen groep te reserveren. Dit is vooral het geval bij de arbeids-
markt. Ook bij een gunstige conjunctuur is de bevolking ertoe geneigd de woonom-
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geving tegen de aanwezigheid van buitenlanders af te schermen. Verder worden de 
meningen over minderheden er negatiever op in het jaar na een grote toevloed van 
nieuwe migranten. Het motief van de bescherming van de eigen groep, samenleving 
en cultuur komt hier opnieuw naar voren. 

7.2 Scheidslijnen binnen het opinieklimaat

De Nederlanders beoordelen niet alle voorzieningen op dezelfde manier. Zij verdelen 
deze in afzonderlijke groepen en zij kennen aan sommige onderdelen van het beleid 
een groter belang toe dan aan andere. 

De voor de voorzieningen gewenste inspanningen – hoeveel de overheid zou moeten 
doen – konden in drie groepen worden verdeeld. Ten eerste vormden de meningen over 
het beleid ten aanzien van zekerheid en veiligheid een geheel. Tot dit complex hoorden 
het beleid voor redelijke kosten van het levensonderhoud (prijzen en woonlasten), de 
sociale zekerheid, de werkgelegenheid (het aantal arbeidsplaatsen), de ordehandhaving 
(de politie en de rechtspraak), het zorgbeleid (bejaardenhulpen, bejaardenoorden en 
ziekenhuizen) en de leefbaarheid in de steden. 

Ten tweede viel er een ongelijksoortig samengesteld complex te onderscheiden, 
waarin het cultuurbeleid (concerten en toneelvoorstellingen) een belangrijke plaats 
had. Het beleid voor de vrije tijd en de sport hoorde daarbij, samen met het milieu-
beleid en de opvang van buitenlanders. Deze heterogene groep van beleidsvormen 
werd als ‘cultuurbeleid’ aangeduid. Mogelijk horen deze maatregelen vooral bij 
elkaar omdat de ondervraagden deze typen van beleid als luxe of als niet-essentieel 
voor het welzijn hebben beschouwd. 

Ten derde namen de opvattingen over het onderwijs een wat onduidelijke plaats 
in. Zij vormden een aparte groep, terwijl een plaatsing bij de culturele voorzieningen 
begrijpelijker was geweest. 

De indeling in complexen correspondeerde in grote lijnen met verschillen in popu-
lariteit. Het publiek hechtte het meeste aan de voorzieningen die met de handhaving 
van hun zekerheid (lees: hun maatschappelijke positie) en hun veiligheid te maken 
hadden. Pas daarna kende men belang toe aan de heterogene verzameling van de 
culturele voorzieningen. Het onderwijs nam een positie tussen beide complexen in. 
Op grond van bepaalde gegevens zou men het onderwijs overigens een hogere plaats 
toe kunnen kennen. 

Enkele cijfers geven een indicatie van de volgorde in belang. In 2002 verlangden 
de Nederlanders meer inspanning voor de zorg en voor de ordehandhaving; in beide 
gevallen ging het om 79%. Van de ondervraagden stelde 67% er prijs op dat de over-
heid de kosten van het levensonderhoud binnen de perken hield. Tussen de 40% en 
de 50% legde nadruk op het onderwijs, de sociale zekerheid, de zorg voor het milieu 
en de kinderopvang. Ongeveer 25% zou graag zien dat de overheid meer deed voor 
cultuur en sport.
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De bevolking verlangt doorgaans veel van het beleid. Het publiek vindt bijna altijd 
dat de overheid meer moet doen. De waardering voor het feitelijke beleid is daarmee 
vergeleken lager. In 2002 gaven weinig ondervraagden een zeven of meer (ruim vol-
doende) voor de zorg en voor de ordehandhaving, respectievelijk 17% en 13%. De 
ondervraagden waren evenmin enthousiast over het prijsbeleid (14%) en over hetgeen 
de overheid deed voor de leefbaarheid van de steden (17%). Voor het sportbeleid bij-
voorbeeld gaf nog 39% een zeven of meer.

Hoe meer er werd verwacht (hoe meer de mensen het onderwerp van het beleid op 
prijs stelden) hoe lager hun waardering uitviel voor wat er feitelijk werd gedaan. Als 
het beleid sterk werd gesteund in die zin dat het publiek het onderwerp belangrijk 
vond, lag kritiek doorgaans op de loer. Gezien vanuit de positie van de beleidvoerders 
hoeft instemming dus niet altijd een zegen te zijn. 

De relatie tussen hoge verwachtingen en lage waardering kwam eveneens tot 
uiting in de algemene waardering van de overheid. In 2002 was 59% tevreden over 
de regering, dit percentage is laag te noemen. Vooral degenen die het zekerheids- en 
veiligheidsbeleid op hoge prijs stelden, waren ontevreden. Dat was ook nog het geval, 
zij het in mindere mate, bij de verlangens voor het onderwijsbeleid. De oordelen over 
het cultuurbeleid hadden geen gevolgen voor de algemene tevredenheid. Het lijkt 
erop dat de overheid daar veel kan doen, zonder veel afkeuring te ontmoeten of extra 
goedkeuring te oogsten. Vooral als het gaat om het beleid dat de maatschappelijke 
positie van velen raakt en met gevoelens van onveiligheid in verband staat, zal de 
overheid snel blootstaan aan kritiek. 

7.3 Bevolkingscategorieën

Demografisch afgebakende bevolkingscategorieën, ingedeeld volgens geslacht, leef-
tijd, opleidingsniveau en inkomen, verschilden weinig van elkaar in ambitie en nog 
minder in de evaluatie van het beleid. De opvattingen over de voorzieningen van de 
verzorgingsstaat werden in dit opzicht dus in brede kring gedeeld. Voorzover er ver-
schillen voorkwamen, vertoonden zij het volgende beeld.

Ten eerste verwachtten vrouwen meer van het zekerheids- en veiligheidsbeleid 
dan mannen. Zij kenden dat beleid ook een lagere waardering toe. Bij de uitgifte van 
verblijfsvergunningen waren de vrouwen meer toe geneigd met de hand over het hart 
te strijken.

Ten tweede wenste de ondervraagde meer zekerheid en veiligheid van de overheid 
naarmate hij ouder was. De waardering van de ouderen was hier wat lager dan die 
van de jongeren, maar groot was dat verschil niet. 

Ten derde heeft het opleidingsniveau grote invloed. De wensen van de hoger opge-
leiden richtten zich vooral op het cultuurbeleid en op het onderwijs, waarbij zij over 
het gevoerde beleid naar ontevredenheid neigden. De lager opgeleiden wilden juist 
wel dat de overheid meer deed voor de veiligheid en de zekerheid. Hoe lager de oplei-
ding was, hoe vaker men de ongelijke behandeling van buitenlanders geoorloofd 
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vond, maar of men nu een hoog of een laag diploma had, over de verblijfsvergunningen 
dachten de ondervraagden hetzelfde. 

Ten vierde waren vooral de ondervraagden met een lager inkomen gehecht aan 
veiligheid en aan zekerheid. Het inkomensniveau had – anders dan het opleidings-
niveau – weinig betekenis voor het oordeel over buitenlanders.

Geen van de tot nu toe genoemde bevolkingscategorieën onderscheidde zich in de 
algemene tevredenheid over de regering. In 2002 werd de ontevredenheid algemeen 
gedeeld.

De politieke oriëntatie van de Nederlanders had eveneens invloed op hun oordeel 
over de verzorgingsstaat. Links georiënteerden wilden een ruime financiering van de 
openbare voorzieningen en meer inspanning voor het cultuurbeleid. Een rechtse ori-
entatie ging samen met een negatieve visie op allochtonen en met een harde houding 
bij de uitgifte van verblijfsvergunningen. De algemene opvattingen over regering en 
overheid waren onder politiek links uitgesproken negatief.

7.4 Onrust en onlust: de verkiezingen van 15 mei 2002

Aan de verkiezingen van 15 mei 2002 gingen enkele ontwikkelingen in het opinie-
klimaat vooraf. Tussen 1995 en 2002 ging het publiek meer van de overheid verlangen 
en daalde de tevredenheid over het gevoerde beleid. De veranderingen beginnen niet 
alle in hetzelfde jaar. Enkele van de ontwikkelingen vallen op. Het percentage res-
pondenten, dat van de overheid meer inspanning voor de zorg wilde, steeg van 65% 
in 1995 tot 79% in 2002. Deze stijging verliep continu over de gehele periode. 

Bij andere onderwerpen begint het verwachtingsniveau pas in latere jaren te 
stijgen. In 1998 wilde 39% dat er meer voor het algemeen vormend onderwijs werd 
gedaan, in 2002 was dat 54%. Voor het beroepsonderwijs gingen de ambities in 
dezelfde periode van 36% naar 49%. Op zeer korte termijn, van 2000 op 2002, nam 
het percentage voorstanders van meer werkgelegenheidsbeleid toe van 21 naar 46 en 
steeg het verlangen naar prijsbeheersing van 44% naar 67%. De roep om ordehand-
having lag in 2002 op hetzelfde niveau als het verlangen naar zorg, maar de orde 
werd in 1995 ook al zeer belangrijk gevonden. Tegelijkertijd steeg de ontevreden-
heid. In 1995 gaf bijvoorbeeld 45% een onvoldoende (een cijfer van 1 tot 5) voor de 
ordehandhaving, in 2002 was dat 61%. Bij de zorg ging het om 43% en 57% en bij het 
algemeen vormend onderwijs om 23% en 40%.

De veranderingen hebben verschillende achtergronden. Aan het eind van de periode 
stegen werkloosheid en prijzen. Gedurende de hele periode bleef de criminaliteit 
voor Nederlandse begrippen hoog en liep het aantal asielzoekers, dat zich jaarlijks 
aan de grenzen meldde, scherp op. Deze gegevenheden verklaren een groot deel 
van de verlangens en de kritiek. De toenemende kritiek op de zorg en op het onder-
wijsbeleid laten zich minder gemakkelijk duiden. In beide gevallen was er sprake 
van problemen, maar die raakten slechts een deel van de sector. Bij de zorg ging het 
vooral om de wachtlijsten en bij het onderwijs vooral om het lerarentekort.
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Na 2000 ontstond er in de media een golf van berichten en commentaren die vrijwel 
zonder uitzondering kritiek op de overheid bevatten. De berichtgeving speelde in 
op meningsveranderingen die zich al eerder voorgedaan hadden en verspreidde de 
informatie daarover in zeer brede kring. Deze publiciteitsgolf hield lang aan. Zij viel 
gedeeltelijk samen met de verkiezingsstrijd, hetgeen het effect van de publiciteit nog 
versterkte.

De negatieve stemming jegens de overheid laat zich in een oogopslag aflezen uit 
de scherpe daling van de algemene tevredenheid. In 2000 was nog 77% tevreden met 
de regering, in 2002 oordeelde 59% positief. Het percentage dat vond dat de Neder-
landse overheid goed functioneerde daalde van 65% in 2000 naar 35% in 2002. 

Bij de verkiezingen van 15 mei 2002 ging het uiteindelijk om het beleid voor veilig-
heid, zekerheid en onderwijs en om het minderhedenbeleid. Uit de meningen van 
de stemmers op de verschillende politieke partijen blijken verschillende tegenstel-
lingen. De kiezers met de meeste kritiek op het zekerheidsbeleid, zorg, prijzen 
en werkgelegenheid, verzamelden zich rond de Socialistische Partij. De vvd was 
aantrekkelijk voor degenen die het in het bijzonder het ordebeleid voorstonden. De 
stemmers op de lpf toonden zich geporteerd voor meer orde, maar legden geen 
bijzondere nadruk op bijvoorbeeld zorg en onderwijs, hoewel verbetering van dit 
beleid in het programma van de lpf belangrijk werd gevonden. De lpf-stemmers 
onderscheidden zich sterk van de anderen door hun negatieve houding jegens de 
minderheden en in de wens toelating te beperken en de uitzetting van illegalen te 
bevorderen. 

7.5 Algemeen beeld

De Nederlandse verzorgingsstaat wordt sterk gedragen door de bevolking. De meer-
derheid van de Nederlanders verwacht dat de overheid de voorzieningen in ruime 
mate aanbiedt. Sinds 1970 is er geen verandering in deze situatie gekomen. De steun 
voor belangrijke uitkeringen van de sociale zekerheid is zelfs nog toegenomen. Een 
economische teruggang kan een rem op de wensen zijn, maar dit effect is niet in alle 
opzichten duidelijk aanwezig en is hoe dan ook tijdelijk van aard. Als de economie 
weer gaat groeien, winnen de verlangens opnieuw aan kracht.

De neiging het feitelijk beleid snel te kritiseren, maakt deel uit van de oriëntatie op 
de verzorgingsstaat. Hoe belangrijker men een bepaald beleid vindt en hoe meer men 
verwacht, hoe lager de waardering voor het feitelijk gevoerde beleid is. Het publiek 
waardeert dus vooral voorzieningen, waaraan het weinig eisen stelt. Van ander beleid 
– dat voor zekerheid, veiligheid en onderwijs – verwacht men veel, maar men waardeert 
daar naar verhouding weinig van. 

De vrijwel ononderbroken steun aan de verzorgingsstaat laat zich uit een samenspel 
van factoren verklaren. In een moderne, dynamische samenleving is er geen gebrek 
aan problemen. Vergrijzing, perioden van hoge werkloosheid naast andere processen 
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die mensen buiten het arbeidsproces plaatsen, de sociale gevolgen van immigratie 
zijn er slechts enkele van. Of de oplossing van deze problemen bij de overheid en 
de verzorgingsstaat of op de markt of helemaal niet wordt gezocht, is een kwestie 
van nationale cultuur. Sociale noden doen zich overal voor, maar in bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten is de neiging om in het kader van een verzorgingsstaat naar oplos-
singen te zoeken veel geringer dan in Nederland. 

Economische en technische hulpbronnen, nodig voor de aanpak van maatschap-
pelijke vraagstukken, zijn aanwezig. De Nederlandse welvaart is vrijwel voortdurend 
gestegen (zie bijlage C, figuur C.1). De financiering van de verzorgingsstaat mag 
soms aan beperkingen onderhevig zijn geweest, tot nu toe is er steeds weer veel 
geld op tafel gekomen. De techniek maakt steeds vorderingen bij de bestrijding van 
problemen en overigens eveneens bij de identificatie ervan. De medische technologie 
is hierbij een voor de hand liggend voorbeeld. 

De bevolking is in de loop de afgelopen dertig, veertig jaar gewend geraakt aan 
een systeem waarop men kritiek kan hebben, maar waarmee toch ook goede dingen 
mee worden bereikt. De mensen leven in het vooruitzicht dat er mogelijkheden zijn 
om hen van problemen te verlossen: Nederland is een rijk land, de dokters kunnen 
steeds meer, nieuwe woonwijken worden gebouwd. Het is geen wonder dat de 
verzorgingsstaat zo sterk gesteund wordt. ‘Nothing succeeds like success’, zeggen 
de Engelsen. Het heeft dan ook weinig zin om enigszins moralistische begrippen 
als ‘overvraging van beleid’ of ‘welzijnsconsumentisme’ te gebruiken. De mensen 
weten immers niet beter of er is veel mogelijk, en dat is ook zo. Vanzelfsprekend 
kan het nodig zijn om beperkingen in de verzorgingsstaat aan te brengen, maar de 
overheid zal die tegenover de publieke opinie altijd moeten bevechten. Als het ernaar 
uitziet dat de mensen minder zullen krijgen dan zij gewend zijn, reageren zij vrijwel 
altijd met verontwaardiging. Verontwaardiging is dan ook steeds de eerste reactie 
op beperkingen van het welzijnsbeleid gebleken. De afgelopen jaren is dat opnieuw 
pregnant naar voren gekomen. 

Hoe het verder in de toekomst met het steun voor de verzorgingsstaat zal gaan, 
is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen. Anno 2004 kenmerkt de stemming van 
de Nederlandse bevolking zich door beduchtheid voor de toekomst: de samenleving 
wordt harder, de sociale zekerheid zal afnemen, de toegang tot de gezondheidszorg 
zal worden beperkt, etnische spanningen zullen toenemen (scp 2004: 6). Dit laatste 
is overigens nu al overtuigend gebleken. Het laat zich veronderstellen dat het beroep 
op de overheid om bescherming tegen al deze kwaden te bieden zeker niet zal afne-
men, hetgeen een opwaartse druk op de verwachtingen ten aanzien van de verzor-
gingsstaat zal hebben. 
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Bijlage A

Tabel A.1 De mensen moeten veel meer of meer betalen voor een aantal voorzieningen,  
1980-1992 (in procenten)

1980 1986 1992

mensen moeten meer betalen voor

goede woningen 62 50

créches 46 37

een goed milieu 42 39

de energie 26 21

universitair onderwijs voor hun kinderen 27 20 17

middelbaar onderwijs voor hun kinderen 12 10 9

Bron: SCP (CV’80-’92)

Tabel A.2 De ongelijke behandeling van buitenlanders, 1979-2002 (in procenten)

1979 1985 1991 1995 2002

woning voor

buitenlands gezin 1 1 1 2 1

Nederlands gezin 37 20 28 37 35

mag geen verschil maken 62 79 71 60 64

ontslag voor

buitenlandse werknemer 38 22 22 15 18

Nederlandse werknemer 3 2 4 5 5

mag geen verschil maken 59 76 74 80 78

promotie voor

buitenlandse werknemer 1 1 1 3 2

Nederlandse werknemer 33 18 19 14 16

mag geen verschil maken 67 81 81 83 83

Bron: SCP (CV’79-’02)

Twee houdingen ten aanzien van allochtonen
Tabel A.3 geeft de resultaten weer van een principale componentenanalyse met 
varimaxrotatie, uitgevoerd op meningen over allochtonen. Omdat de vragen over 
buitenlanders niet zo vaak als volledige set zijn herhaald, heeft de analyse alleen 
betrekking op het jaar 2002.

 
De gegevens worden met twee factoren adequaat beschreven. De eerste factor of 
dimensie verwijst naar de algemene houding ten opzicht van de allochtoon. Deze 
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komt in vrijwel alle van de onderzochte meningen tot uiting. Mensen die in het alge-
meen negatief tegenover de buitenlander staan, denken niet dat hun aanwezigheid 
de Nederlandse samenleving in sommige opzichten kan verrijken. Er zijn naar hun 
mening te veel buitenlanders in Nederland. Zij vermelden dat zij zelf een negatieve 
houding tegenover buitenlanders hebben. Zij hebben liever geen buren van een ander 
ras. Zij zijn er toe geneigd in bepaalde sociale situaties – woonruimteverdeling, 
promotie op het werk en ontslag – de Nederlander te bevoordelen. Verblijfsvergun-
ningen zien zij graag mondjesmaat verstrekt. De vrijheid van de islam in Nederland 
willen zij beperken. Over de mogelijkheden van inburgering denken zij pessimistisch. 
Bij de opvatting over ongelijke behandeling en bij de steun voor ongelijke behandeling 
gaat het om attitudeschalen. In de overige gevallen zijn afzonderlijke items opgenomen.

 
Slechts twee items horen niet bij de algemene houding tegenover de buitenlander. 
Het idee dat de uitgeprocedeerde illegaal moet worden uitgezet en het standpunt dat 
dit zelfs moet gebeuren als betrokkene al vele jaren in Nederland heeft gewoond, 
laden op de tweede factor. De mening dat er hier te veel buitenlanders zijn en de 
wens naar een spaarzame uitgifte van verblijfsvergunningen zijn met lage ladingen 
eveneens op deze factor vertegenwoordigd. Hier is sprake van een afzonderlijke hou-
ding jegens illegalen.

Beide dimensies zijn onafhankelijk van elkaar geconstrueerd, zodat de houdingen, 
die zij representeren, onafhankelijk van elkaar variëren. Het spreekt vanzelf dat 
mensen, die negatief tegenover buitenlanders staan, illegalen het land uit willen 
hebben. Het is echter eveneens mogelijk dat een positief oordeel over buitenlanders 
samengaat met het idee dat illegalen uit Nederland moeten worden weggehouden. 
Men kan gunstig over vreemdelingen denken, maar toch vinden dat de wet moet 
worden gehandhaafd of denken dat Nederland zo dicht bevolkt is, dat de overheid 
zich niet veel meer aan toelating kan veroorloven (tabel A.3).
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Tabel A.3 Resultaten van een principale componentenanalyse op de opvattingen over buiten-
landers, 2002 (in factorladingen, PCA)a

I II

geen verrijking samenleving 0,69

houding negatief 0,67

te veel buitenlanders 0,65 0,37

moeizame inburgering 0,62

bezwaar tegen buren van een ander ras 0,62

islam niet vrij 0,61

ongelijke behandeling toelaatbaar 0,61

weinig verblijfsvergunningen 0,60 0,46

minder eigen cultuur 0,58

imams mogen niet alles zeggen 0,48

meer Nederlands leren 0,40

afgewezen asielzoeker uitzetten 0,81

afgewezen asielzoeker na jaren uitzetten 0,72

verklaarde variantie in % 36 9

a Ladingen lager dan 0,3 zijn weggelaten. 
 
Bron: SCP (CV’02)

Ouderen, lager opgeleiden en ondervraagden, die zich politiek als rechts beschou-
wen nemen in het algemeen een negatieve houding tegenover buitenlanders aan. 
Mannen, mensen met hogere inkomens en politiek rechts georiënteerden staan de 
uitzetting van illegalen voor (tabel A.4). De hoge correlaties tussen de politieke ori-
entatie, de algemene beoordeling en de factor over de uitzetting van illegalen onder-
strepen het politieke karakter van het debat. 

Een negatieve algemene houding gaat verder samen met ontevredenheid over 
de regering en met het idee dat de overheid slecht functioneert. Als respondenten 
problemen met minderheden onderkennen, zijn zij kennelijk geneigd die mede toe 
te schrijven aan slap of inefficiënt optreden van de overheid. De relatie tussen de 
opvatting over uitzetting en de beoordeling van de overheid is minder duidelijk. De 
mening over de aanpak van illegalen heeft geen betekenis voor de beoordeling van 
het functioneren. Als de respondent voorstander van uitzetting is, is hij zelfs tevre-
den over de overheid. Kennelijk heeft de aankondiging van hard optreden enig effect 
op de meningen gehad.
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Tabel A.4 De samenhang tussen de factoren in het oordeel over buitenlanders en enige per-
soonsgegevens, 2002 (in Pearsoncorrelaties)

ge- 
slacht 
(v)

leeftijd 
(hoog)

oplei-
ding 
(hoog)

inkomen 
(hoog) 

politiek 
(rechts)

tevre-
den 
regering 
(nee)

overheid 
functi-
oneert 
goed 
(nee)

algemene beoordeling (neg) (–0,01) 0,07 –0,33 (–0,04) 0,36 0,07 0,16

illegalen (uitzetten) –0,12 (–0,01) (0,00) 0,12 0,24 –0,09 (–0,03)

Bron: SCP (CV’02)
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Bijlage B De partijvoorkeur

In de onderzoeken van Culturele veranderingen in Nederland is de partijvoorkeur 
meestal achterhaald met de vraag op welke partij men zou gaan stemmen als er op 
het moment van ondervraging verkiezingen voor de Tweede Kamer waren. De vraag 
naar de partij, waarop de ondervraagde bij de vorige verkiezingen feitelijk heeft 
gestemd, is minder vaak gesteld, omdat er vrij veel tijd tussen de verkiezingen en het 
moment van onderzoek kan zijn verlopen.

In het jaar 2000 is alleen de vraag naar het voorgenomen kiesgedrag gesteld. 
In 2002 zijn beide vragen aan de respondenten voorgelegd. Het veldwerk van dit 
onderzoek vond plaats tussen begin oktober 2002 en eind januari 2003. De reactie op 
de vraag naar de vorige verkiezingen verwijst dus naar die van 15 mei 2002, de vraag 
naar de intentie verwijst naar de stemming van 22 januari 2003. 

In tabel B.1 is de sociale samenstelling van de groep stemmers op een bepaalde partij 
afgemeten aan die van de gehele steekproef. Van alle ondervraagden is bijvoorbeeld 
49% een man. Onder de stemmers op de vvd is 60% man. Het electoraat van de vvd 
bevat dus 11% meer mannen dan gemiddeld. In de gehele steekproef heeft bijvoor-
beeld 18% een opleiding op het basis niveau, maar onder de aanhangers van de lpf 
is dat aandeel 16% hoger of 34%. In de gehele bevolking heeft 22% een opleiding 
op universitair niveau, maar bij de stemmers op GroenLinks gaat het om 21% meer 
ofwel om 43%. 
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Tabel B.1 De stemmers op verschillende politiek partijen naar geslacht, leeftijd, opleiding, 
inkomen en politieke orientatie op 15 mei 2002 (in procenten)

  SP
Groen 
Links PvdA D66 CDA VVD

klein 
pro-
tes-
tants LPF

niet 
stem-
mers allen

man –7 –2 1 –6 –5 11 13 8 4 49

vrouw 7 2 –1 6 5 –11 –13 –8 –4 51

16-30 jaar –7 –1 –10 –3 –7 –3 10 3 14 23

31-50 jaar 5 15 4 –4 –5 6 –1 –3 –3 46

≥ 51 jaar 2 –14 6 7 13 –4 –9 0 –11 32

basis –3 –11 1 –6 1 –9 5 16 10 18

mulo/mavo –6 –9 –2 –7 3 –5 5 5 7 34

hbs/havo/vwo 7 –1 –3 4 0 6 –4 –13 –5 26

universiteit 1 21 4 9 –4 7 –6 –9 –12 22

1e kwartiel (L) 13 2 0 –2 –2 –13 8 5 7 25

2e kwartiel –1 –1 2 –7 3 –3 1 4 1 25

3e kwartiel –4 –4 0 –3 4 2 –10 0 4 25

4e kwartiel (H) –8 4 –2 11 –4 15 1 –9 –12 25

Bron: SCP (CV’02)

Tabel 2 geeft de verdeling van de feitelijk uitgebrachte stemmen weer, dus van de 
‘echte’ verkiezingsuitslagen van 1998 , 2002 en 2003. Tabel 3 bevat de enquête-uit-
slagen van 2000 en 2002. Een vergelijking van beide tabellen laat zien dat de partij-
voorkeur, zoals die uit de onderzoeken blijkt, geen perfect, maar toch een bruikbaar 
gegeven is. 

De partij, waarop men volgens tabel B.2 op 15 mei 2002 heeft gestemd, zou over-
een moeten komen met de feitelijke uitslag van tabel B.3. Dit blijkt het geval te zijn 
voor de grote partijen. Van de ondervraagden zegt 15% dat zij op de PvdA hebben 
gestemd, evenveel van de stemgerechtigden deden dat ook werkelijk. Voor het cda 
staat 27,9% tegenover 26%. 17% zegt vvd te hebben gestemd, in feite ging het om 
15,4%. De verschillen zijn gering en in het kader van steekproefonderzoek aanvaard-
baar. Bij de kleinere partijen zijn de verschillen veel groter. Zo zijn de Socialistische 
Partij en GroenLinks ondervertegenwoordigd in de steekproef. Hetzelfde geldt voor 
de lpf. In Culturele veranderingen in Nederland had 17% van deze stemmers moeten 
bevatten, in plaats daarvan ging het om 11%. Ondanks deze discrepanties het aantal 
stemmers toch nog groot genoeg om conclusies toe te laten. 

De veranderingen van de feitelijke uitslagen en die van de onderzoeken zijn 
ongeveer dezelfde. De tendenties van tabel B.3 komen eveneens overeen met die in de 
feitelijke verkiezingsuitslagen. De Socialistische Partij gaat vooruit, GroenLinks gaat 
achteruit. De aanhang van de PvdA slinkt eerst, maar komt weer op peil. Het cda 
begint laag, maar wint aanzienlijk. Voor de aanhang van de vvd geldt het omgekeerde. 
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Tabel B.2 Uitgebrachte stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen per partij, 1998-2003  
(in percentages)

1998 2002 2003

SP 3,5 5,9 6,3

GroenLinks 7,3 7 5,1

PvdA 29 15,1 27,3

D66 9 5,1 4,1

CDA 18,4 27,9 28,6

VVD 24,7 15,4 17,9

SGP 1,8 1,7 1,7

Christen Unie 2,5 2,1

Geref. Politiek Verbond 1,3

Ref. Politieke Federatie 2

LPF 17 5,7

Leefbaar Nederland 1,6 0,4

Alg. Ouderen Verbond 0,5

Nedl. Middenstands Partij 0,5

Centrum Democraten 0,6

overig 1,4 0,7 0,9

Bron: Compendium voor Politiek en Samenleving, 2003

Tabel B.3 Voorgenomen en feitelijk stemgedrag, 2000 en 2002 (in procenten)

2000 2002 2002

zou stemmen op heeft gestemd op zou stemmen op

SP 6 9 15

GroenLinks 12 10 9

PvdA 29 15 19

D66 9 8 7

CDA 15 26 26

VVD 22 17 18

klein protestants 6 3 3

LPF 11 3

Bron: SCP (CV’00-’02)
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Bijlage C 

Figuur C.1 Het bruto binnenlands product in vaste prijzen per hoofd en de volumemutatie 
 van het bruto binnenlands product, 1970-1000 en in procenten

Bron: CBS: Nationale Rekeningen 
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