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1 INLEIDING
1.1

ACHTERGROND
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert sinds 2007 het Continu Onderzoek
Burgerperspectieven (COB) uit. Dit onderzoek heeft tot doel ontwikkelingen in persoonlijke
en maatschappelijke zorgen van Nederlanders te volgen en te analyseren. Door middel van
enquêtes en verdiepend kwalitatief onderzoek (in de vorm van focusgroepen en in de vorm
van telefonische interviews) worden ontwikkelingen in perspectieven van burgers gevolgd.
Sinds 2013 verzorgen Veldkamp en Ruigrok | NetPanel de focusgroepen als onderdeel van
het COB, in het tweede en het vierde kwartaal. In elk van deze kwartalen worden vier
focusgroepen met burgers uitgevoerd. Zowel Veldkamp als Ruigrok | NetPanel voeren elk
twee van de vier focusgroepen uit, beide op een verschillende locatie in het land.
Per onderzoeksronde (focusgroepen) staan in ieder geval de volgende onderwerpen centraal:
 Wat is de stand van zaken in de Nederlandse samenleving volgens de burgers?
 Hoe moeten bepaalde onderzoeksresultaten uit het kwantitatieve onderzoek worden
geduid en verklaard?
Daarnaast wordt een specifiek thema besproken met de burgers. Het thema in dit tweede
kwartaal van 2015 is:
 EU en Europese samenwerking.

1.2

INDELING VAN HET RAPPORT
In dit rapport doen we verslag van de twee focusgroepen die Ruigrok | NetPanel op dinsdag
21 april 2015 in Amsterdam heeft geleid.
In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet te vinden. In hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan de
beschouwing van de gesprekken en de achtergrond van de deelnemers. Hoofdstuk 4
beschrijft de verkregen inzichten, waarbij we onderscheid maken tussen de inzichten uit de
groep lageropgeleiden en de groep hogeropgeleiden. Het rapport sluit af met de
belangrijkste conclusies. In de bijlagen zijn de selectieopdracht, deelnemerslijsten en de topic
list opgenomen.
Quotes van deelnemers zijn cursief weergegeven. Per quote staat aangegeven van welk type
deelnemer deze afkomstig is, door de aanduiding L1 t/m L8 (lageropgeleide groep) en H1
t/m H7 (hogeropgeleide groep). In de deelnemerslijsten in de bijlagen is te zien welke
achtergrondkenmerken bij deze aanduidingen horen.
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2 ONDERZOEKSOPZET
2.1

METHODE
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van focusgroepen, omdat dit – door de discussie –
een goede methode is om te horen wat leeft onder burgers en hoe zij over bepaalde
onderwerpen denken en praten.
De gesprekken zijn gevoerd volgens een topic list die in overleg met het SCP tot stand
gekomen is. Deze topic list is in de bijlagen te vinden.

2.2

DEELNEMERS
We hebben gesproken met 15 burgers, als volgt verdeeld:
 Groep 1, lageropgeleiden (MBO-4 of lager), n=8
 Groep 2, hogeropgeleiden (HBO en WO), n=7
In de selectie is rekening gehouden met een spreiding op geslacht, samenstelling
huishouden, leeftijd, opleidingsniveau, bezigheid / branche waarin men werkzaam is en
woonplaats (zowel uit Amsterdam zelf als uit omliggende (kleine) gemeenten).
De selectie van de deelnemers is verzorgd door een professioneel
respondentenselectiebureau1. Het selectiedocument en de volledige deelnemerslijsten zijn
als bijlagen te vinden.

2.3

UITVOERING
De focusgroepen hebben plaatsgevonden op dinsdag 21 april 2015, in de namiddag en
avond, in de onderzoeksbox van Ruigrok | NetPanel in Amsterdam. Het SCP heeft van de
gelegenheid gebruik gemaakt mee te kijken met de focusgroepen en input te geven. De
deelnemers hebben als dank voor hun deelname een geldelijke vergoeding (40 euro)
ontvangen.
Van beide groepen zijn notulen en dvd-opnames gemaakt. De opnames bewaren wij op
verzoek van het SCP maximaal vijf jaar. De deelnemers hebben hun handtekening gezet als
toestemming voor het intern gebruiken van de opnames door de opdrachtgever.

1

CG Selecties is een selectiebureau dat voldoet aan de kwaliteitseisen conform het Research Keurmerk [based on

ISO 20252].
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INZICHTEN
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3 REFERENTIEKADER
3.1

BESCHOUWING VAN DE GESPREKKEN
De groep lageropgeleiden
De groep met lageropgeleiden verliep op een levendige manier. In deze groep was men het
op een aantal punten zeker niet met elkaar eens, maar de deelnemers gaven elkaar de ruimte
om standpunten toe te lichten. Zij deden dit zo uitvoerig dat de gespreksleider nu en dan
moest ingrijpen om de discussie af te kappen om door te kunnen gaan naar een volgend
onderwerp. Vooral onderwerpen die te maken hebben met toestroom van immigranten (in
Nederland specifiek en het ‘vluchtelingenprobleem’ in Zuid-Europa) riep tegengestelde
reacties op, waarbij met name L1 en L5 de discussie met elkaar aangingen.
De deelnemers waren divers wat betreft de wijze waarop zij deelnamen aan de discussie. De
mannen lieten het meest van zich horen en de meesten van hen lichtten hun bevindingen toe
vanuit de kennis die zij hebben. De vrouwen waren iets meer op de achtergrond en korter
van stof gedurende de discussie. Bij de onderwerpen die hen raakten, vooral als het om zorg
(onder andere voor ouderen), veiligheid en de toekomst van kinderen ging, lieten zij wel
goed van zich horen waarbij zij verschillende voorbeelden en ervaringen uit de eigen
omgeving aandroegen.
Dat relatief veel deelnemers (vier van de acht) in de zorg werkzaam zijn, als professional of als
vrijwilliger, heeft er zeer waarschijnlijk aan bijgedragen dat hieraan gerelateerde
onderwerpen naar voren zijn gekomen tijdens de inventarisatie over wat de huidige
samenleving kenmerkt.
Tijdens de discussie over de Europese Unie was typerend dat sommige deelnemers aangaven
hun mening niet altijd toe te kunnen lichten bij gebrek aan kennis. Hier spraken zij, naar eigen
zeggen, vooral vanuit hun gevoel.
De groep hogeropgeleiden
De discussie in de groep met hogeropgeleiden verliep rustig. De deelnemers lieten elkaar
uitpraten en hadden respect voor elkaars mening. De meeste deelnemers drukten zich
voorzichtig en genuanceerd uit (met name H5, H4, H7 en in iets mindere mate H3). H6 sprak
het meeste vanuit haar gevoel en H2 probeerde door zijn inbreng de anderen te porren,
maar slaagde daar niet altijd in. De twee oudere mannen zochten regelmatig oogcontact met
elkaar alsof zij steun zochten voor hun standpunt. H3 had het thema solidariteit als
stokpaardje en hoewel H2 zich vrij stevig uitdrukte sprak hij zichzelf regelmatig tegen. H1 en
H4 bleven wat op de achtergrond: H1 deed wel actief mee met de discussie maar bracht niet
veel eigen standpunten in. H4 was wat stil en moest door de moderator actief in het gesprek
betrokken worden.
In deze groep met hogeropgeleiden staat voorop dat we het allemaal relatief goed voor
elkaar hebben in Nederland, maar dat we niet in de beste tijden leven. De 30-ers van nu
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worden de ‘pech-generatie’ genoemd: heel hard werken (onder of op hun niveau) en niet veel
verdienen. Ook worden de vele ZZP-ers aangehaald die dit tegen wil en dank zijn en die geen
vangnet hebben of pensioen opbouwen.

3.2

ACHTERGROND VAN DE DEELNEMERS
De groep lageropgeleiden
De deelnemers in de groep lageropgeleiden zijn tussen de 30 en 73 jaar oud. In deze groep
bevinden zich drie mbo’ers, twee deelnemers die de mavo hebben doorlopen en drie
deelnemers met een lbo-of een vmbo-opleiding op kader- of basisberoepsniveau.
Eén deelnemer is gepensioneerd en was voorheen ondernemer in de detailhandel, twee
deelnemers (waarvan een werkzoekend) doen vrijwilligerswerk voor bejaarden. Twee
deelnemers zijn werkzaam als zorgverlener (thuiszorg en verstandelijk gehandicapten), de
overige deelnemers zijn werkzaam in een winkel, in een restaurant en als fitnessinstructeur.
Vier deelnemers zijn alleenstaand, twee hiervan hebben uitwonende kinderen, een heeft
thuiswonende kinderen (12 en 20 jaar) en een alleenstaande heeft geen kinderen. De andere
deelnemers zijn getrouwd of samenwonend. De getrouwde deelnemers hebben allen
uitwonende kinderen, de deelnemer die samenwoont staat op het punt om vader te worden.
In deze groep bevindt zich een deelnemer met een niet-westerse allochtone achtergrond.
De groep hogeropgeleiden
Drie deelnemers hebben een universitaire opleiding genoten, drie deelnemers een Hboopleiding en een deelnemer heeft het vwo doorlopen. De beroepen lopen uiteen van
leerkracht op een basisschool, restaurator en beleidsmedewerker aan een ROC tot
cultuurmediator, financieel adviseur (ZZP’er) en opleidingsmedewerker bij een
advocatenkantoor. Een deelnemer is werkzaam geweest bij een verzekeringsmaatschappij en
is momenteel werkzoekend.
Twee deelnemers hebben een niet-westerse allochtone achtergrond (Roemenië en Marokko).
Vier deelnemers zijn alleenstaand (twee hiervan hebben kinderen die niet meer thuis wonen).
Drie deelnemers zijn getrouwd of wonen samen. Twee van hen hebben thuiswonende
kinderen in de leeftijd 2 tot en met 21 jaar.
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4 RESULTATEN
4.1

STAND VAN ZAKEN IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING
Om de stand van zaken in de Nederlandse samenleving in kaart te brengen, hebben we een
associatieoefening toegepast. Om zoveel mogelijk primaire associaties bij de huidige
Nederlandse samenleving te verzamelen, heeft de gespreksleider de deelnemers één voor
één aangewezen, waarbij de deelnemers een woord moesten noemen dat in hun ogen de
stand van de Nederlandse maatschappij weergeeft. Pas nadat de deelnemers geen woorden
meer konden noemen, hebben we de genoemde woorden plenair verder verkend. Dit heeft
als voordeel dat elke deelnemer de kans krijgt om zijn associaties te noemen, wat voorkomt
dat de eerst besproken associatie leidend wordt in de discussie.
Om dit eerste deel van de sessie af te sluiten is de balans opgemaakt: gaat het nu de goede
of slechte kant op met Nederland?
De volgende associaties zijn genoemd in de groepen. In de tabel staan de associaties die
uitgebreider ter sprake zijn gekomen gerangschikt naar belang. Het belang is bepaald op
basis van wat de verschillende deelnemers zelf wilden bespreken, de mate van bijval van
andere deelnemers, de mate waarin een onderwerp gedurende de hele discussie op tafel
kwam en de intensiteit waarmee men over het onderwerp sprak.

Negatief

Positief

Lageropgeleiden
Armoede / kloof arm en rijk
/ werkeloosheid
Hard / angst en veiligheid /
verdraagzaamheid
Vergrijzing /
participatiesamenleving
Toekomst jeugd
Asielzoekers / migratie
Bureaucratie

Hogeropgeleiden
Individualisme
Toenemende ongelijkheid
Korte lontjes
Afschuiven op overheid
Regelgeving
Spruitjescultuur
Veiligheid

Economie trekt weer aan
(wordt gezegd)
Biologisch / recycling

Open economie /
internationalisering
Democratie / vrijheid van
meningsuiting
Multicultureel
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In de onderstaande paragraven beschrijven we de belangrijkste onderwerpen die volgens de
deelnemers op dit moment de Nederlandse samenleving kenmerken, waarbij we verschillen
en overeenkomsten tussen de groep lageropgeleiden en de groep hogeropgeleiden
vermelden.
De volgende onderwerpen leven zowel in de groep lageropgeleiden als in de groep
hogeropgeleiden het meest:
 Een economie die nog niet aantrekt (paragraaf 4.1.1);
 Minder verdraagzaamheid, ieder voor zich (paragraaf 4.1.2);
 Zorgen over de zorg voor ouderen (paragraaf 4.1.3);
 Zorgen over de toekomst van de nieuwe generatie (paragraaf 4.1.4);
 Te veel regels (paragraaf 4.1.5);
 Wel of geen bed, bad en brood? (paragraaf 4.1.6);
 Spruitjescultuur (paragraaf 4.1.7).
In paragraaf 4.1.8 wordt de balans opgemaakt; gaat het de goede of de slechte kant op met
Nederland?

4.1.1 Een economie die nog niet aantrekt
Nog geen positief beeld vanwege werkeloosheid
Zowel de hogeropgeleiden als de lageropgeleiden horen en lezen in de media dat de
economie weer aantrekt. Zelf merkt men er echter nog niets of weinig van. Dit baseert men
op eigen ervaringen, er komen verschillende verhalen op tafel over reorganisaties en het
verliezen van de baan. Daarnaast vindt men de stand van de werkeloosheid een teken dat er
nog weinig sprake is van een herstel. In beide groepen is het beeld dat de deelnemers
schetsen overwegend negatief:
L3: Ik merk het niet. Ik hoor alleen maar om mij heen dat mensen hun baan kwijtraken. Ik zie
in de media allerlei bedrijven die over de kop gaan.
L8: Ik ben al vijf keer gefuseerd in de afgelopen vijf jaar.
L1: We hebben veel te weinig bedrijven waar je met je handen wat moet doen, scheepsbouw
en vliegtuigbouw. Dat hebben we er allemaal uitgegooid en dat komt niet meer terug .
L5: We zijn gebouwd op een kenniseconomie.
L1: Je zou er een heleboel mensen mee aan de gang kunnen krijgen.
Op dit moment in de discussie worden de ‘beperkingen’ van lidmaatschap van de Europese
Unie aangehaald hoewel dit geen sterke bijval krijgt van andere deelnemers.
L6: Je hebt wat dat betreft ook met Europa te maken, met Europese regels .
L1: Maar in Frankrijk doet men dat ook. Niet iedereen houdt zich aan die regels, alleen
Nederland doet dat.
Daarnaast geeft L7, zelf vrijwilliger, aan dat vrijwilligers betaalde banen overnemen. L5 is het
daar niet mee eens en geeft aan dat die banen er zonder vrijwilligers gewoon niet zouden
zijn.
L7: Heel veel vrijwilligers nemen betaalde banen over. In een bedrijf werken meer vrijwilligers
dan mensen die echt en betaalde ban hebben.
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L5: Vrijwilligers worden gebruikt voor banen waar betaald geen ruimte voor is. Ik denk wel

dat het meevalt in hoeverre vrijwilligers betaalde banen overnemen. Als de vrijwilligers er niet
zouden zijn, zouden die banen er ook niet zijn. Het is een extraatje.
L7 spreekt zichzelf enigszins tegen, want geeft aan: Ik ken iemand die deed een aantal jaar
geleden onbetaald werk en doet precies datzelfde werk nu maar dan betaald.
Ook in de groep met hoger opgeleiden ziet men vooral in de maatschappij en enkeling ook in
de eigen omgeving dat solide werk niet meer vanzelfsprekend is.
H2: Mensen in mijn kennissenkring zijn 45 jaar, werkloos en ze komen niet meer aan de bak.

Ze zijn te oud en te duur, daar komt het op neer. … We hebben een torenhoge
werkeloosheid. Je hebt veel ZZP’ers die 80 uur werken voor minder dan het minimumloon. Er
hoeft nog maar een kleine crisis te komen en het is weer raak.
H6: Het aantal ZZP’ers groeit. Ze hebben niets, dus ze gaan het maar zo proberen. Er is maar
een klein deel die het haalt. Ze bouwen geen pensioen op, ik vind het heel zorgwekkend.
H4: Ik lees dat het langzaam beter gaat. Mijn vader heeft zijn eigen bedrijf gehad en is failliet
gegaan. Hij kan nog steeds geen baan krijgen.
H7: Ik ken veel mensen die een kunstzinnige of culturele opleiding hebben gedaan en die
komen niet aan de bak in die hoek. De economie, ik weet het niet…
H6: Als je ziet hoe mensen eruit gegooid worden bij banken, bij bosjes.
H3: De arbeidsmarkt is heel anders. De solidariteit is ook aan het veranderen. Je moet een lot
uit de loterij hebben. Het vreet aan mensen.
H6: Het geeft geen vertrouwen in de toekomst. Je hebt geen contracten meer voor
onbepaalde tijd.
Een hogeropgeleide deelnemer die zijn baan verloren heeft en nu aan het solliciteren is,
merkt wel dat er meer vacatures vrijkomen. De deelnemers spreken ook over de komst van
internationale bedrijven, wat werkgelegenheid schept. Men ziet echter ook nadelen, zoals
concurrentie voor Nederlandse bedrijven en producten: Er kunnen producten op de markt

komen die niet goed zijn, zoals de chloorkip uit Amerika, en die Nederlandse bedrijven kapot
maken.
Dat de werkgelegenheid niet groeit, komt volgens enkele lageropgeleide deelnemers mede
door de kenniseconomie van Nederland:
L1: We hebben veel te weinig bedrijven waar je met je handen wat moet doen, zoals

scheepsbouw en vliegtuigbouw. Dat hebben we er allemaal uitgegooid en dat komt niet
meer terug.
Minder bestedingsruimte
De lageropgeleiden dragen ook de bezuinigingen aan als argument waarom zij nog geen
aantrekkende economie zien. Door bezuinigingsmaatregelen is de bestedingsruimte voor
veel mensen in de afgelopen jaren kleiner geworden:
L4: Je hoort het, je merkt het, je ziet het. Mensen hebben veel minder te besteden dan een

paar jaar geleden, dat komt door het beleid van de regering en allerlei bezuinigingen.
L5: Je krijgt het mee door signalen uit de media. Ik zie het zelf niet direct, maar je merkt het.
L8: De hypotheekschulden lopen ook steeds meer op.
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De hogeropgeleiden merken ook dat de bestedingsruimte (bij anderen) beperkt is. Zij
schrijven dat toe aan salarisniveau en hoge kosten voor studeren en dergelijke:
H7: In mijn vriendenkring krijgen mensen weinig betaald voor voltijdbanen terwijl er hard

gewerkt wordt. Mensen hebben nog geen kinderen omdat het financieel niet mogelijk is. Het
is een pechgeneratie.
H6: Je ziet het ook met schoolgeld en studiegeld. Je moet een hoop ophoesten als je drie
kinderen hebt.
Kloof arm en rijk
In beide groepen vindt men de kloof tussen arm en rijk een kenmerk van deze tijd. In de
groep met lageropgeleiden wordt dit onderwerp als eerste aangedragen. In de groep met
hogeropgeleiden komt armoede ook ter sprake, maar maakt men zich meer zorgen over
andere onderwerpen.
Men spreekt uit dat vooral voor ouderen en zieken het perspectief ontbreekt om de kloof te
overbruggen:
L6: Onzichtbare armoede zie je bij ouderen: lage uitkeringen, hoge schulden. Ook is er

sociale armoede, mensen die eens in de twee weken een wijkverpleegkundige langs zien
komen en dat wordt dan ook nog eens gekort op vijf minuten.
L5: Ik maak me zorgen over het gat tussen arm en rijk, een kleine groep die het grootste deel
van het inkomen binnenhaalt.
H5: Het systeem is zo gebouwd dat de rijken rijker worden en de armen armer.
H3: Ik vind dit wel een belangrijk probleem voor de samenleving. Hoe kan je ervoor zorgen
dat die betere verdeling weer terugkomt? Dat geldt binnen Nederland en binnen Europa.
H7: Nederland zorgt niet meer voor zijn mensen qua fysieke ziekten en mentale ziekten. Je
treft daar een hele grote groep mee.

4.1.2 Minder verdraagzaamheid, ieder voor zich
Selfies en individualisme
Het eerste onderwerp dat de hogeropgeleiden aankaarten is het toenemende individualisme
in de Nederlandse samenleving. Een aantal hogeropgeleide deelnemers merkt in de eigen
omgeving dat mensen voornamelijk zichzelf centraal stellen. Volgens enkele deelnemers is
deze ontwikkeling mede veroorzaakt door de komst als internet en de smartphone. Men
verwijst bijvoorbeeld naar de ‘selfies’-trend, een voorbeeld van het zichzelf letterlijk centraal
stellen. Digitale mogelijkheden dragen er volgens de hogeropgeleiden aan bij dat men
minder oog heeft voor elkaar en het fysieke sociale leven:
H7: Als ik naar mijn vrienden kijk, is het alleen ‘ik, ik, ik’. Het is één groot egoïsme.
H5: Sinds de jaren 90 is men meer met zichzelf bezig.
H1: Dat vind ik ook. Ik woon nu 30 jaar in Nederland en er is een hoop veranderd. Het kan

ook dat het door internet komt, men is minder met de omgeving bezig.
H3: Het internet biedt ook heel veel mogelijkheden. Iedereen wil ster zijn in zijn eigen show.
H5: Je hebt alleen maar contact via internet en als je elkaar ziet, heb je elkaar niets meer te
vertellen.
H2: Als je in een gesprek bent en de telefoon gaat, wordt de telefoon gewoon opgenomen.
Desondanks zijn de hogeropgeleiden het erover eens dat internet ook een positieve kant
heeft doordat het veel mogelijk maakt en heeft gemaakt in de wereld.
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Volgens de hogeropgeleiden is het individualisme vooral terug te vinden in de Randstad.
Deelnemers die oorspronkelijk uit bijvoorbeeld Drenthe of Brabant komen, merken een
verschil in mentaliteit:
H4: In de Randstad vergeten mensen dat Nederland groter is dan de Randstad, mensen zijn

hier heel erg op zichzelf gericht. Waar ik vandaan kom, heeft iedereen een
minderwaardigheidscomplex. Daar moet je in de massa meegaan en vooral niet anders zijn en
hier doet iedereen z’n best om op te vallen.
H2: Mensen uit het oosten zijn veel aardiger en ze hebben meer dingen voor elkaar over.
Mijn schoonmoeder is oud en krakkemikkig, de buren helpen gewoon. In Amsterdam gebeurt
dat niet.
Korte lontjes
De hogeropgeleiden zijn van mening dat een voorbeeld van individualisme is dat mensen
vinden dat zij overal recht op hebben. Als men anderen hierop aanspreekt, wordt dit niet
gewaardeerd. In dit opzicht constateert men dat veel mensen over korte lontjes beschikken.
De hogeropgeleiden betrappen zelfs politici op dergelijke korte lontjes. Een zorgwekkende
ontwikkeling, vindt men:
H2: Mensen zijn snel op hun tenen getrapt. Als je mensen ergens op aanspreekt, moet je je er

niet mee bemoeien. Als je de debatten in de Tweede Kamer volgt, dan vraag je je af waar dat
over gaat. De onbeschoftheid waarmee kamerleden met elkaar omgaan vind ik niet normaal.
Dat zijn dan je landvertegenwoordigers, er is geen respect meer.
H4: Dat vind ik ook zeer storend in de politiek.
H6: Ik ben leerkracht op een basisschool en je hebt nu te maken met een generatie die
opgroeit in een tijd dat het allemaal makkelijk ging. Het zijn veelal carrièremensen, mensen
die vinden dat hun kind hoogbegaafd is. Ze hebben allemaal rechten en niets wordt
geaccepteerd. Ze schuiven de verantwoordelijkheid ook af. Mensen eisen nu meer.
Harde opstelling
De lageropgeleide deelnemers merken dat Nederlanders zich hard opstellen. Dit geldt
volgens hen niet alleen jegens elkaar, maar ook jegens vluchtelingen en migranten. Een
aantal lageropgeleiden vindt de harde opstelling tegenover migranten zorgwekkend, voor
enkele andere deelnemers geldt dat niet. Zij vinden het wel heel sneu voor de asielzoekers,
maar willen ze niet opvangen in Nederland:
L6 geeft aan dat hij de reacties op social media op het vluchtelingendrama verschrikkelijk
vindt (red.: 19 april verging een boot met vluchtelingen op de Middellandse Zee waar meer
dan 600 vluchtelingen bij zijn omgekomen, hierna werden veel harde en mensonterende
opmerkingen op social media gemaakt). Geen van de andere deelnemers vallen hem sterk bij
en de discussie gaat snel over in of we vluchtelingen wel of niet moeten (willen) opvangen in
Nederland.
Ondanks de afschuw die L6 uitspreekt over de harde reacties ten aanzien van het
vluchtelingendrama, geeft L8 aan dat wat haar betreft de grenzen dicht mogen: We moeten

vechten voor ons eigen land. Ik hoorde dat we meer dichtbevolkt zijn dan China nu. Er
moeten ergens een keer een stop komen.
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Een deelnemer probeert wel te nuanceren door aan te geven dat er nog voldoende gebieden
in Nederland zijn waar nog veel ruimte is:
L6: Ik kom uit een dorp waar je een dag kan fietsen zonder iemand tegen te komen.
Anderen leggen dit thema buiten zichzelf en in de schoenen van ‘Nederland’ (wie dat dan
ook moge zijn) of verwijzen naar de geschiedenis:
L7: Als je in een dorp twintig asielzoekers neerzet, dan krijgen ze de hele gemeenschap over

zich heen. Dat is Nederland.
L1: We zijn overal tegen. Dat heeft koningin Emma ook gedaan in de Tweede Wereldoorlog.
Dat gaat altijd door. Kamp Westerborch zou achter het Loo komen, maar dat wilde ze niet .
De opmerking over de harde reacties op social media na het vluchtelingendrama op de
Middellandse Zee brengt de discussie op de beleving dat Nederlanders hard zijn tegenover
elkaar. Men merkt dit op in de media en ondervindt het soms zelf. Men heeft het idee dat
Nederlanders minder verdraagzaam worden naar elkaar toe. Sommige deelnemers ervaren
bijvoorbeeld agressiviteit op de werkvloer en op straat. De deelnemers ondervinden de
gevolgen hiervan, namelijk dat zij anderen niet meer durven aan te spreken op gedrag:
L6: Mensen kunnen bijna niets meer van elkaar hebben, de verschrikkelijke woorden vliegen

je om de oren.
L5: Ik merk dat mensen minder snel hun mond open trekken. Dat zie je ook bij conducteurs
bijvoorbeeld. Als ik zie dat iemand iets op straat gooit, dan denk ik: ik houd m’n mond wel .
L3: Ik merk dat klanten agressiever worden. Ik ben vorige week nog uitgescholden.
L5: Het zou zo een moeder met twee kinderen kunnen zijn. De beelden bij de huldiging van
PSV zijn ook hard. Mensen rammen elkaar de hersens in.
L2: Ik kom uit de Jordaan en ik had een hele grote bek vroeger. Dat durf ik niet meer. Ik durf
iemand in nood niet meer te helpen op straat, ik schaam me daar zo diep voor. Ik draai me
om en loop weg.
In de groep met hogeropgeleiden is men vooral van mening dat mensen elkaar bewust
kwetsen, onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’. Deze hogeropgeleiden vinden
vrijheid van meningsuiting een groot goed en maken zich zorgen over het misbruik hiervan.
Angst na aanslag in Parijs, zorgen over ontwikkelingen in de wereld
Sommige lageropgeleiden zeggen zich na de aanslag bij Charlie Hebdo in Parijs (januari 2015)
ook enige tijd minder veilig te hebben gevoeld in het openbare leven. Niet alle deelnemers
hebben deze angst ervaren:
L1: Toen in Parijs die toestand was, ben ik niet met de metro gegaan. Ik was bang dat iemand

iets achter mij neer zou gooien.
L2: Ik heb dat ook gehad, ik voelde me niet prettig in de metro. Ik was ook angstig toen ik na
de aanslag weer naar mijn werk moest, daar komen allerlei buitenlandse mensen.
L4: Na de aanslagen was ik wel angstig, het was verschrikkelijk. Nu heb ik dat minder.
In de groep met hogeropgeleiden leefde deze angst minder. Daar maken de deelnemers zich
vooral zorgen over de mogelijke gevolgen van ontwikkelingen in de wereld voor Nederland:
H5: Men is alert, dat heeft ook te maken met ontwikkelingen buiten Europa. Mensen staan

op scherp. Het gaat niet de goede kant op met de veiligheid en externe factoren die dat
bedreigen.

Ruigrok | NetPanel – SCP – COB – 2e kwartaal 2015 – Amsterdam – april 2015

15

H7: Ik voel me wel veilig in Nederland, maar ik maak me zorgen over de zaken in de wereld

en de betrokkenheid van Nederland daarbij.
H1: Een aanslag bijvoorbeeld, dat kan gebeuren. Als ik ’s avonds het journaal aan zet, kan ik
verwachten dat er ergens een aanslag is gepleegd.
H5: De kans is niet heel groot dat er iets gebeurt, maar de kans bestaat. Je leest heel veel
over veiligheid, er wordt zoveel aandacht aan besteed.
H7: Er komt een scheiding van extreem links en extreem rechts en er zal nooit meer een
compromis worden gesloten. Mensen staan tegenover elkaar. Ik ben bang dat er ineens een
explosie zal ontstaan. Het lijkt of er steeds meer problemen komen waar men niet meer
uitkomt.

4.1.3 Zorgen over de zorg voor ouderen
Hoewel de lageropgeleiden het principe van de participatiesamenleving, meer omkijken naar
elkaar, begrijpen en waarderen, maakt men zich zorgen over de beperking van professionele
zorg voor ouderen. Voor sommige deelnemers is de gedachte om meer tijd aan zorg voor de
eigen ouders te besteden aanvaardbaar. Andere deelnemers worstelen echter met de
onduidelijkheid over ophanden zijnde veranderingen in de hoeveelheid zorg. Men gaat er
vanuit dat professionele hulp/zorg minder gaat worden, maar weet nog niet in hoeverre en
hoe ver de persoonlijke gevolgen reiken. Deze onduidelijkheid zorgt voor frustratie en
zorgen. Een thuiszorgmedewerker ondervindt dit aan den lijve doordat cliënten, door een
onduidelijk perspectief, veel vragen stellen:
L5: In tijden dat je het minder ruim hebt, moet je elkaar helpen. Ik wil niet zeggen dat het ook

gebeurt, maar er zit wel wat in.
L3: Op het ogenblik gaat het nog wel, twee keer per dag komt er iemand bij mijn moeder en
eens in de twee weken komt er iemand schoonmaken. Maar dat zal weggaan want de
gemeente zal het overnemen. De mensen van de thuiszorg krijgen minder tijd en die worden
ook minder tolerant.
L8: Je moet constant allerlei dingen verantwoorden. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren,
ik weet het al een jaar niet. De ouderen weten niet wat hun te wachten staat.
De discussie gaat verder over de haalbaarheid van een participatiesamenleving. Waar de een
vertrouwen heeft in de bereidheid om anderen te helpen, is de ander sceptisch. Deze
deelnemer verwijst naar het individualistische karakter van onze samenleving, maar toont ook
afkeer tegen het opgelegd krijgen van zaken:
L5: Ik vind wel dat er interactie is in Amsterdam.
L1: Ik geloof niet in een participatiesamenleving. Je hebt te maken met mensen en het zijn

allemaal individuen. Een heleboel mensen bedoelen het goed, maar een heleboel mensen
denken ‘ik’. … Ik doe wel dingen, maar in mijn eigen stramien. Als iemand mij gaat vertellen
dat ik dit en dat moet gaan doen, dan denk ik ook, houd toch je mond.
L5: In plaats van dat je je moeder naar een verzorgingstehuis stuurt, ga je zelf een paar keer
langs.
L3: Mijn vader lag in het ziekenhuis en na een dag moest hij al naar huis. En wij moesten het
maar uitzoeken.
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4.1.4 Zorgen over de toekomst van de nieuwe generatie
In de groep met lageropgeleiden leven naast zorgen over de toekomst van ouderen, ook
zorgen over de toekomst van de volgende generatie. De deelnemers met kinderen die zich in
de fase van eerste baan en eerste huis bevinden, ervaren dat hun kinderen het niet
gemakkelijk hebben om een baan en koopwoning te kopen.
L8: Met de hypotheekschulden loopt het helemaal mis. Mijn dochter moet nog tien jaar

wachten totdat ze een huis kan kopen. De kinderen krijgen geen fulltime baan, dus verdienen
ook niet genoeg om te kunnen huren. De huren zijn zo hoog.
L2: Mijn dochter krijgt een nul-uren contract en werkt al vier jaar bij hetzelfde bedrijf en komt
maar niet verder.

4.1.5 Te veel regels
De hogeropgeleiden vinden dat Nederland doorslaat in regelgeving. Te veel regels hebben
als risico dat mensen zichzelf niet meer verantwoordelijk voelen, vinden zij:
H3: Alles wordt in regels gevat. Er moet minder regelgeving in bedrijven komen, maar

uiteindelijk zijn er meer regels gekomen. De helft van de regels kan eruit. We zijn ook
doorgeslagen in veilig verkeer. Dat maakt de autorijder lui, waardoor het minder veilig is
geworden.
H6: Net zoals met jongeren en drinken. Het is zo strikt. Als ze willen drinken dan komen ze er
toch wel aan.
H3: Het zorgt ervoor dat de eigen verantwoordelijkheid verdwijnt. Uiteindelijk ben je niet
meer verantwoordelijk voor je eigen leven.
De lageropgeleiden brengen de regelgeving ook ter sprake. De deelnemers die in de zorg
werken (ook als vrijwilliger) ervaren de bureaucratie in dit werkveld: Je moet formulieren

invullen om een pleister te plakken. En als zij een fout maken, moet jij het oplossen.

4.1.6 Wel of geen bed, bad en brood?
De discussie over ‘bed, bad en brood’ die het kabinet al enige dagen voert, komt bij de
lageropgeleiden ook op tafel. Verschillende deelnemers hebben uiteenlopende meningen
over dit onderwerp, waardoor de discussie levendig was. Met name L1 is fel in zijn mening;
hij vindt dat uitgeprocedeerde asielzoekers gewoon het land moeten worden uitgezet. L5 is
het hier sterk mee oneens en roept om een socialer en menselijker benadering van dit
probleem. L7 vindt dat het probleem gestopt moet worden door de grenzen beter te
beschermen, maar heeft er wel moeite mee om de uitgeprocedeerde asielzoekers in ons land
weg te sturen. L2 verschuilt zich achter ‘de wet’: uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd, dus
het land uit.
L1: Dat bed, bad en brood gaat maar over een paar honderd jongens en meisjes. Die mensen

zijn uitgeprocedeerd. Tegen hun moet je kunnen zeggen ‘pak je tas en ga weg’. Ze moeten
naar het land waar ze vandaan komen.
L5: Vaak kunnen ze daar niet naar binnen. Dan kunnen ze geen kant op. Waar moeten ze dan
heen?
L1: De mensen die een verblijfsvergunning krijgen, daar gaat het om. Daar heb ik ook geen
problemen mee. We gaan nu moeilijk doen over een paar honderd mensen die eigenlijk
gewoon het land uit moeten. Je moet ze voorzichtig duwen en dan loslaten.
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L7: Als je asielzoekers terugstuurt naar een land waar ze niet meer in mogen komen, vallen ze

tussen land en schip. Wij moeten dan als land die mensen opvangen. Als wij ze eruit zetten
dan geven we België en Duitsland het probleem .
L1: Dan zijn ze al een stapje dichterbij en schuif je ze zo de goede kant op .
L7: En dan verzuipen ze.
L4: Het is een heel ingewikkeld probleem.
L7: Voor de kust van Libië een linie boten neerleggen die de kust beschermt .
L2: Als je uitgeprocedeerd bent, is het tijd om weg te gaan. Dat vind ik.
L5: Er zit een bepaalde menselijkheid in ons dat wanneer iemand geen kant op kan we naar
een bepaalde oplossing moeten kijken.
De groep kan niet goed antwoord geven op de vraag of bed, bad en brood aangeboden mag
worden. Op dit punt in de discussie wordt een link gelegd naar de Voedselbank:
L8: Dan houdt het niet op. De mensen zijn dan zo lang hier en krijgen ze kinderen die
verhollandst zijn en dan kan je ze niet meer wegsturen.
L2: Hoeveel mensen moeten er niet naar een voedselbank?
L7: Er gaan jaren over een asielaanvraag heen. Ze zijn hier dan al tien jaar en dan worden ze
al ineens weggestuurd. Dat kan niet. Ze zijn dan al vernederlandst .
L4: De regering moet gewoon actie ondernemen.
Het probleem met uitgeprocedeerde asielzoekers wordt, ondanks de uiteenlopende
meningen en levendige discussie, uiteindelijk weggezet als ‘niet zo belangrijk’. Dit wordt
weer sterk aangezwengeld door L1, maar de anderen geven weinig weerwoord. Het
voorbeeld van de bed, bad en brood discussie in Nederland wordt gebruikt om aan te geven
dat men weinig vertrouwen heeft in de politiek.
L1: Het is helemaal niet belangrijk, maar ze hebben het belangrijk laten worden .
L4: Dit is altijd al een probleem geweest.
L1: Het wordt ook zo opgeblazen in de pers. Ik vind het niet belangrijk.
L3: Ik heb er niet wat mee.
L5: Ik zou nooit op de PvdA stemmen als ze met de VVD zouden gaan samenwerken .
L2: Ik vind het kabinet helemaal niks. Het is gezeik en gedoe. Ze lullen over dingen waarvan ik
denk ‘er zijn veel belangrijkere dingen’.
L3: Ik stem niet meer. Er wordt van alles beloofd en er komt eigenlijk niets van .
In de hogeropgeleide groep is spontaan niets over de bed, bad, brood kwestie gezegd. Wel
kwam het onderwerp voorbij als voorbeeld van politici die niet bij hun partijstandpunt blijven:
H5: Je hebt een kriskras politiek. Ze willen alles doordrukken. Het maakt niet meer uit waar je

op stemt. De democratie wordt toegepast om toch heel veel voor elkaar te krijgen. De
mensen die nu in de politiek zitten krijgen het voor elkaar. De onderhandelingen over dat
bed, bad en brood vind ik krankzinnig. De PvdA zit tegen de richtlijnen in, maar ze zitten wel
daar te onderhandelen.

4.1.7 Spruitjescultuur
De hogeropgeleiden ergeren zich aan de toenemende ‘spruitjescultuur’. Hiermee doelen zij
op de oppervlakkigheid in het media-aanbod (sommige televisieprogramma’s en
journalistiek). Een deelnemer twijfelt ook wel eens aan de geloofwaardigheid van
berichtgeving:
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H2: Soms vraag ik me af waar het in dit land over gaat. Als ik luister naar Albert Verlinde denk

ik, waar gaat het over. Veel mensen kijken daar naar. We praten niet over serieuze dingen.
H3: De media zijn erg op het gemak en kijkcijfermaximalisatie. Met de bezetting van het
Maagdenhuis komt het bericht dat de politie heeft vastgesteld dat er voor 1,5 miljoen aan
schade is aangericht. Ik denk dan dat de politie dat helemaal niet kan vaststellen. Mensen
hoeven niet meer na te denken en je wordt ook niet meer uitgedaagd om na te denken.
H7: Kranten gaan steeds simpeler door het nieuws. Onderwerpen worden niet van
verschillende kanten belicht.
H5: In het NRC en de Volkskrant gebeurt dat wel.

4.1.8 De balans opgemaakt: trots op vrijheid in ons land, maar het gaat nog weinig de goede kant
op in Nederland
Veel deelnemers aarzelen op de vraag of het de goede of de slechte kant opgaat met
Nederland. Men vindt het lastig om een keuze te maken; in bepaalde opzichten gaat het
goed, in andere opzichten gaat het slecht. Men vindt het echter lastig om te benoemen wat
goed gaat en waar men trots op is. In de groep lageropgeleiden meldt enkel een deelnemer
dat hij er trots op is in een vrij land als Nederland te leven. In de groep met hogeropgeleiden
is men iets scheutiger en zegt men naast de vrijheid in Nederland trots te zijn op de open
samenleving en de mogelijkheden in ons land.
Lageropgeleiden: de balans valt meer uit naar ‘slecht’
Onder de lageropgeleiden is de stemming uiteindelijk:
 Goed: 2x
 Niet goed, niet slecht: 1x
 Slecht: 5x
De positief gestemden vinden:
 dat de regering zaken toch goed aanpakt door lastige maar noodzakelijke maatregelen
door te voeren;
 dat ‘we het best goed hebben’ in Nederland en door de bank genomen niet mogen
klagen.
 Een ander positief punt (ingebracht door de deelnemer die zowel positieve als minder
positieve kanten ziet), is dat de economie en de werkeloosheid weer wat aantrekken en
dat de crisis creativiteit gestimuleerd heeft.
Redenen waarom men minder positief gestemd is:
 de constatering dat sprake is van armoede: Er gaan steeds meer mensen naar de
Voedselbank en een kloof tussen arm en rijk: Een kleine groep die het grootste deel van
het inkomen binnenhaalt;
 men maakt zich zorgen over het gegeven dat minder omgekeken wordt naar de zwakkere
groepen in de samenleving, terwijl het niet goed gaat met deze groepen;
 men maakt zich zorgen over de toekomst van de eigen kinderen op het gebied van
werkgelegenheid en de woningmarkt;
 de constatering dat nog steeds bedrijven failliet gaan.
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Hogeropgeleiden: lastig om een keuze te maken
In de groep hogeropgeleiden vinden de deelnemers het lastig om een uitgesproken keuze te
maken. Een deelnemer vindt dat het goed gaat, een deelnemer meent van niet en een kiest
voor de middenweg. De anderen twijfelen in hun keuze en vinden dat er te veel aspecten zijn
om een goed oordeel te kunnen geven: Het is heel breed, ik weet het niet.

4.2

VRAAG UIT KWANTITATIEF ONDERZOEK
In de groepen is een vraag uit de COB-enquête voorgelegd: Hoe tevreden bent u in het
algemeen met de manier waarop de democratie werkt in Nederland? Deze vraag is te
beantwoorden door een keuze te maken voor een cijfer tussen 0 en 10, waarbij 0 = zeer
ontevreden en 10 = zeer tevreden.
De deelnemers hebben de volgende cijfers gegeven:
Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier waarop de democratie werkt in
Nederland? U kunt kiezen uit een cijfer tussen 0 tot 10, waarbij 0 = zeer ontevreden en
10 = zeer tevreden.
5
3x L
1x H
6
3x L
3x H
7
2x L
3x H
Hieronder gaan we in op de discussie over de democratievraag.

4.2.1 Weinig tevreden met democratie door gemis aansluiting bij zaken die voor burgers belangrijk
zijn
De lageropgeleiden drukken hun tevredenheid met de manier waarop de democratie in
Nederland werkt uit met een gemiddelde van 5,9. Drie lageropgeleiden geven een 5, de
anderen geven een 6 of 7.
De hogeropgeleiden zijn iets positiever met een gemiddelde van 6,3. Onder de
hogeropgeleiden geeft één deelnemer een 5. Een 6 of 7 worden elk drie maal gegeven.
Lageropgeleiden: democratie is een voorrecht, maar men ervaart te weinig inspraak
De lageropgeleiden die een 6 en 7 geven, baseren hun oordeel vooral op het gegeven dat zij
een democratie niet als iets vanzelfsprekends zien. In vergelijking met sommige andere
landen ervaren de lageropgeleiden een democratie als een voorrecht, omdat burgers in
sommige andere landen niet altijd ongestraft kunnen zeggen wat zij denken:
L4: Je kunt zeggen wat je wilt in Nederland. Als je kijkt naar andere landen, is dat echt
beroerd.
L6: Het is op zich al een voorrecht om in een democratie te leven .
L5: Wij leven toch in een van de meest democratische landen in de wereld. Het kan natuurlijk

ook wel beter, maar wij hebben niet te klagen vind ik.
De lager opgeleiden die minder tevreden zijn over het functioneren van de democratie,
hebben het gevoel dat zij geen of te weinig inspraak hebben en dat er niet geluisterd wordt
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naar de wensen van Nederlanders. Volgens hen worden maatregelen en beslissingen waar
men het zelf niet mee eens is toch ingevoerd. Voorbeelden die men noemt zijn de invoering
van de euro, de werkwijze van zorgverzekeraars en het kiesstelsel ten aanzien van de Eerste
Kamer:
L8: We zijn een democratie, maar een heleboel keuzes zijn gewoon door je strot gedouwd,
zoals die ***-euro bijvoorbeeld.
L3: Ik ben niet tevreden met de manier waarop het nu gaat. Bij veel kun je niet instemmen,

alles wordt door je neus geboord en je hebt helemaal niets voor het zeggen. Ik wil daar meer
inspraak in. Ze moeten eens luisteren naar de mensen, ze kijken niet wat de mensen nodig
hebben.
L7: Dat doen ze zeker niet. Ik wilde laatst een pakket samenstellen bij de zorgverzekering en
dat kon gewoon niet. Ik word gedwongen kraamzorg in mijn ziekenpakket te nemen, maar ik
ga echt geen kind meer nemen op mijn leeftijd. Ik wil meer invloed op dat soort zaken, maar
er wordt niet geluisterd.
L8: Waarom mogen wij niet ook de Eerste Kamer kiezen? Wij kiezen de Tweede Kamer en die
kiest de Eerste Kamer, dus eigenlijk hebben we daar ook niets over te zeggen.
Een deelnemer zegt niet meer te stemmen omdat zij geen vertrouwen heeft in politici.
De discussie gaat verder over de vraag op welke wijze de democratie in Nederland beter zou
kunnen werken. Een deelnemer is van mening dat het referendum een goed instrument zou
moeten zijn, maar heeft tegelijkertijd vraagtekens bij de waarde van referenda. Zijn bezwaar
is dat veel burgers eerder naar het eigen belang zullen kijken in plaats van naar het
landsbelang: Ik denk niet dat de massa de beste beslissingen voor een land kan maken. Een
beslissing die goed voor mij is, is misschien niet goed voor het land. De andere deelnemers
haken hier niet op aan, maar maken zich vooral druk over de neiging van politieke partijen om
meer rekening te houden met het belang van de partij in plaats van het belang van het volk
(L1 introduceert deze discussie met de term ‘partijpolitiek’):
L1: De PvdA is beslissingen aan het maken die voor de achterban goed is.
L5: Ze zijn heel erg bang.
L7: Dat ben ik met u eens. Mensen maken ruzie, stappen uit de partij en maken een nieuwe

partij. Ik weet niet meer op wie ik moet stemmen.
Hogeropgeleiden: politici zijn vooral met eigenbelang en partijbelang bezig
Hoewel de hogeropgeleiden een enigszins meer tevreden beeld ten aanzien van het
functioneren van de democratie geven, kenmerkt de discussie zich voornamelijk door kritiek
op het functioneren van politici. De deelnemers uiten hun ergernis over het huidige kabinet
dat volgens hen vooral met zichzelf bezig is en verkiezingsbeloftes niet nakomt. Ook de
hogeropgeleiden missen de aansluiting bij wat burgers willen en waar burgers voor gekozen
hebben. Daarbij steekt men de hand deels in eigen boezem; om een democratie goed te
laten werken, moeten burgers goed op de hoogte zijn van de agenda en prestaties van
partijen en dat is niet altijd zo:
H3: Ik denk dat heel veel mensen politicus worden om de stemmen.
H6: Het pluche in Den Haag wordt enorm geambieerd. Ze houden elkaar de hand boven het

hoofd. Ik vraag me af hoe we hier met z’n allen op gestemd kunnen hebben. … Mensen
waren niet goed op de hoogte van de partijprogramma’s en na de verkiezingen is het
hielenlikkerij en gaat het om eigen gewin.
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H5: Ze drukken alles door, het maakt niet uit wat. Je hebt een kriskras politiek. Ze willen alles

doordrukken, het maakt niet meer uit waar je op stemt. … De onderhandelingen over dat
bed, bad en brood vind ik krankzinnig. De PvdA zit tegen de richtlijnen in, maar ze zitten daar
wel te onderhandelen.
H7: Partijen zijn niet eerlijk in hun partijprogramma. … Je kan niet meer op een partij hopen,
je moet maar kiezen op de vorige prestaties van een partij. Ik zou graag willen dat het
Nederlandse volk meer op de hoogte is van de politiek die gevoerd wordt.
H4: Van mij mag de politiek saaier zijn. Het mag meer aangestuurd worden door specialisten
die minder charisma hebben maar wel verstand van zaken.

4.3

VERDIEPINGSTHEMA: EU EN EUROPESE SAMENWERKING
Het verdiepingsthema is in de groepen geïntroduceerd door de associaties bij de term
‘Europese Unie’ te inventariseren.
Eerste associaties hogeropgeleiden: open karakter maar ook minder vrijheid voor Nederland
De hogeropgeleiden denken bij de EU vooral aan het open karakter (open grenzen en open
economie) en de gedeelde verantwoordelijkheid. Een deelnemer noemt direct als gegeven
dat Nederland profiteert van de EU. Enkele kritische noten zijn de perceptie dat Nederland
deels de eigen vrijheid weggeeft (meer rekening moet houden met Europa dan met zichzelf)
en dat sprake is van te weinig democratie in de EU.
Eerste associaties lageropgeleiden: onbekendheid en vraagtekens bij nut regels
Onder de lageropgeleiden geven enkele deelnemers aan niet goed te weten wat de EU
precies behelst. Drie vrouwelijke deelnemers zeggen dan ook nieuws rondom de EU niet te
volgen. De andere deelnemers volgen wel wat gebeurt bij de EU, maar een ervan zegt het
niet allemaal te snappen.
Enkele deelnemers zien de EU als een gemeenschappelijke unie die regels voor elkaar maakt,
maar vragen zich af wat het nut is als niet alle landen zich aan die regels houden. Ook is men
sceptisch omdat Europese regels niet altijd mogelijk zijn: Het is een poppenkast. De
wetgeving in Europa is heel anders dan van de individuele landen en dat loopt stuk (L5). L1 is
als enige positief over (de potentie van) de EU: Het moet allemaal nog groeien. Als men het

goed op papier had gezet, was het 100% beter geweest. Belastingstelsels zou je naar elkaar
toe kunnen brengen en salarissen.
Vervolgens zijn twee stellingen voorgelegd aan de deelnemers:
 Het zou beter zijn als Nederland uit de Europese Unie zou gaan
 Het zou beter zijn als Griekenland uit de Europese Unie zou gaan
Na het invullen van de antwoorden is over de twee stellingen gediscussieerd.
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De deelnemers hebben de volgende antwoorden gegeven.
Zeer
Oneens
Neutraal
oneens
Het zou beter zijn als
3x L
2x L
Nederland uit de
3x H
2x H
1x H
Europese Unie zou
gaan
Het zou beter zijn als
2x L
2x L
Griekenland uit de
1x H
2x H
Europese Unie zou
gaan

Eens
2x L
1x H

4x L
2x H

Zeer
eens
-

Ik weet
het niet
1x L

1x H

1x H

Het zou beter zijn als Nederland uit de Europese Unie zou gaan
Lageropgeleiden
De lageropgeleiden die van mening zijn dat het beter zou zijn als Nederland uit de EU zou
gaan, dragen de volgende argumenten aan:
 Sinds de invoering van de euro is alles duurder geworden: Geef de gulden maar terug.

Sinds wij de euro hebben gekregen, heb ik het idee dat alles achteruit is gegaan. Met de
gulden was alles goedkoper.
 Het lidmaatschap kost Nederland veel geld doordat we geld pompen in landen die er
slecht voor staan: Dat geld zien we nooit meer terug en Wij blijven maar betalen. Voor
sommige lageropgeleiden blijkt het lastig te bevatten waarom er grote bedragen omgaan
in de EU: Ik begrijp het niet, laatst had Nederland een boete van 400 miljoen euro,

waarom geven ze dat geld niet aan de Voedselbank?
Andere deelnemers brengen in dat uitstappen jammer zou zijn van alle energie die Nederland
in de EU gestoken heeft, onder andere door afspraken op het gebied van handel te maken.
Ook heeft men het idee dat Nederland inmiddels te lang onderdeel uitmaakt van de EU om
er nu nog uit te kunnen stappen. In de ogen van enkele deelnemers hebben landen als
Engeland en Zwitserland het goed voor elkaar doordat zij de eigen munt behouden hebben:

Engeland heeft het slim gespeeld. Ze hebben de pond blijven houden, maar zij hebben dat
meteen in het begin gedaan. Het is nu voor ons te laat.
De lageropgeleiden die vinden dat Nederland in de EU moet blijven, noemen de volgende
argumenten:
 Men verwacht dat het nadelig uitpakt voor Nederland als men uit de EU zou stappen: Je

gaat dan om problemen vragen. De tijd is nu anders.
 Het heeft voordelen om onderdeel uit te maken van een collectief: Je bent als collectief

wel veel sterker in de hele wereld.
Enkele lageropgeleiden hebben helder voor ogen welke voordelen de EU Nederland zouden
moeten bieden en welke nadelen het zou hebben als Nederland zou uittreden. Men noemt
de voordelen op het gebied van export en duidelijke en uniforme regelgeving:
L1: We halen er meer geld uit dan dat we erin stoppen. We hebben een enorme export, die

wordt gevoed door de EU. We zitten niet meer met valutakoersen. De prijs van groenten en
fruit hier is hetzelfde als daar. We staan ook samen qua militairen.
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L4: Als een wet wordt aangenomen dan gebeurt dat ook voor de hele unie. Ieder land weet

waar die aan toe is. Het geeft mij een goed gevoel dat er in de Europese wet gekeken wordt
en dat alle landen het daar mee eens zijn. Als Nederland uit de EU stapt, maak je een breuk.
Hogeropgeleiden
De hogeropgeleiden zien voordelen in de Europese Unie met name omdat Nederland –
dankzij lidmaatschap van de unie – als klein land sterk staat tegenover andere grootmachten
als Amerika en China. Bovendien staan de hogeropgeleiden redelijk positief tegenover de
open grenzen, die goed zijn voor de handel en die ervoor zorgen dat men overal kan werken.
Dit laatste wordt vooral opgemerkt door H1 die zelf oorspronkelijk uit Roemenië komt.
Een kanttekening wordt gemaakt bij het belang van diversiteit; dat alle landen wel hun eigen
waarden en onderscheidend vermogen houden. H2 geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat
er meer gedecentraliseerd wordt: dat de landen zelf kunnen bepalen hoe zij bepaalde
budgetten besteden.
Noorwegen, Zwitserland en Engeland worden aangehaald als landen die het economisch
voor de wind gaat. Dit wordt door H2 als ‘bewijs’ neergezet dat een land wellicht beter af is
buiten de EU. Andere deelnemers nuanceren deze uitspraak en geven aan dat Zwitserland en
Engeland zich wel committeren aan de Europese regelgeving en dus niet zo autonoom zijn
als men zou denken. Met name H7 spreekt uit dat Nederland nu niet meer kan uitstappen
omdat we er al te ver inzitten: Er zijn zeker verbeterpunten. Het is een gemiste kans om het
nu af te kappen, terwijl het niet in optimale vorm is. We zijn al zo ver. Ik vind het fantastisch.
Deze mening vindt bij de meeste deelnemers bijval.
Het zou beter zijn als Griekenland uit de Europese Unie zou gaan
Lageropgeleiden
Hoewel het sentiment bij de meeste deelnemers is dat men Griekenland liever uit de EU ziet
vertrekken, zeggen enkele deelnemers het toch verstandiger te vinden om Griekenland in de
unie te behouden:
L4: Ik dacht in het begin ‘knikker dat land eruit’. Maar als Griekenland eruit gaat, kost alles

tien keer zoveel meer geld. De miljarden die we erin gepompt hebben, zijn we dan in ieder
geval kwijt. Hoe groter, hoe beter, dat is wel het belangrijkst.
L5: Er is voor beide kanten weer wat te zeggen. In hoeverre moet je een leegbloedend
project meer bloed geven terwijl het toch leegbloedt? In hoeverre laat je dat nog doorgaan
en stop je dat niet een keer? Maar ik snap ook wel weer dat we ze er niet zomaar uit kunnen
knikkeren, omdat we dan ons geld kwijt zijn. Ik ben wel eerder geneigd naar oneens dan naar
eens. Dat is de meest zekere optie.
L1 is wel van mening dat de EU zich helder als een blok tegenover Griekenland moet
opstellen: We moeten ze helpen, maar op de manier zoals Europa dat aangeeft. We moeten

consequent zijn. Ze betalen echt niet alles terug, maar een derde moet toch lukken. We
moeten niet altijd aan onszelf denken. Europa is er voor onze kinderen en onze kleinkinderen.
Je hebt met wereldmachten te maken die er steeds anders uit gaan zien. Als je Europa niet
als één neerzet gaan ze dwars door ons heen.
De andere deelnemers zien Griekenland liever vertrekken omdat zij bang zijn dat Nederland
nog meer geld naar Griekenland zal brengen dat we niet meer terugzien:
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L3: Hoe vaak moeten we er nog geld inpompen? Ik denk dat het een zinkend schip is.
L2: Het geld zijn we toch al kwijt. Dat is mijn gevoel. Je krijgt het toch niet meer terug.
L7: Van mij mogen ze eruit. Ze kosten ons veel te veel geld.
Hogeropgeleiden
Of men Griekenland nu in de Europese Unie wil houden of niet, men is het er over eens dat
het geld dat tot nu toe in het land is gepompt verloren is. H2 is van mening dat Griekenland
beter uit de unie kan en failliet kan gaan: Voor Griekenland is het beter als ze failliet gaan en

opnieuw op moeten starten. Dat is in het verleden (red.: bij andere landen) ook zo gegaan.
Laat ze maar gaan. Wij hebben die kosten toch al betaald en die krijgen we waarschijnlijk toch
niet terug. Het is economisch ook al ingecalculeerd. Dan gooit H3 het gesprek over een
andere boeg en geeft aan dat het niet alleen om het geld gaat, maar ook om het vormen van
een grootmacht tegen de rest van de wereld en om de Griekse bevolking: worden zij er beter
van om in de unie te blijven? Deze deelnemer vindt dat het voor Europa wel beter zou zijn
om Griekenland in de unie te behouden, omdat voor een sterk Europa een zo groot
mogelijke unie nodig is.
H1 geeft aan dat zij Grieken niet te vertrouwen vindt en dat dat helemaal niet past bij de
West-Europese mentaliteit. Dit wordt door H5 wat afgezwakt door aan te geven dat de
Griekse regering niet te vertrouwen is en dat de burgers daar zelf ook de dupe van zijn.
Tien jaar Europese Unie
Zowel de hogeropgeleiden als de lageropgeleiden weten niet veel over het wisselende
voorzitterschap van de EU. In beide groepen is sprake van een enkele deelnemer die weet
dat het voorzitterschap per half jaar wisselt. Men weet echter niet dat Nederland binnenkort
voorzitter wordt en ook niet wat dat betekent voor Nederland.
Volgens de hogeropgeleiden en ook enkele lageropgeleiden is de manier waarop de EU
momenteel functioneert nog niet optimaal. Men is echter wel van mening dat het principe
goed is en dat de unie op de goede weg zit:
L1: Er moeten te veel compromissen gesloten worden. Als je dat kan weghalen, kun je een

goede unie neerzetten. Belastingstelsels moeten naar elkaar toegetrokken worden en de
werkgelegenheid.
Desondanks verwachten de lageropgeleiden dat wanneer het referendum voor de EU van
tien jaar geleden nu gehouden zou worden, de stemming nog negatiever zou zijn. Dit baseert
men met name op het vermoeden dat sentimenten rondom de EU vooral negatief zijn:
L6: Ik denk dat de stemming heel negatief zou zijn. Mensen reageren vanuit hun gevoel en

dat is over het algemeen niet positief.
Punten die Nederland op de agenda mag zetten tijdens het aanstaande voorzitterschap van
de EU:
Lageropgeleiden:
 Gelijke belastingen;
 Gelijke wetten;
 Griekenland;
 De zorg;
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 Meer rekening houden met het belang van Nederland;
 Luisteren naar de burger;
 Een halt aan het heen en weer reizen tussen Brussel en Straatsburg.
Hogeropgeleiden:
 Beleid over natuurbehoud;
 Vluchtelingen;
 Kennismarkt;
 Minder macht van de banken;
 Betere arbeidsmarkt.

4.4

AFSLUITENDE OPMERKINGEN VAN DE DEELNEMERS
Aan het einde van de focusgroepen is gevraagd wat men het meest van belang vindt om aan
de regering mee te geven.
De lageropgeleiden reageren een beetje sceptisch op de vraag wat men wil meegeven. Zo
valt bijvoorbeeld de opmerking: Er wordt nooit naar ons geluisterd. Uiteindelijk geeft men
enkele punten mee, namelijk:
 Een eerlijk beleid, dat wil zeggen geen partijpolitiek: Zodat iedereen weer gaat stemmen.
 De aanpak van zakkenvullers (in het bankwezen).
De hogeropgeleiden laten als eerste weten dat zij het positief vinden dat de overheid de
meningen in het land peilt. Zij willen de volgende onderwerpen meegeven aan Den Haag:
 Waak voor overregulering: In mijn jeugd was er zoveel minder geregeld en er kon zoveel

meer. Je moet waken voor overregulering. Laat mensen zelf nadenken. Ik ben ook erg van
solidariteit.
 Aandacht besteden aan de arbeidsmarkt en voorkomen dat bij solliciteren onderscheid
wordt gemaakt op afkomst: De kansen moeten gelijk zijn.
 Aandacht voor meer politieke bewustwording, bijvoorbeeld ook op scholen en in alle
lagen van de bevolking. Het doel hiervan is dat burgers meer betrokken raken: De

opkomst bij de verkiezingen zal hoger zijn en mensen zullen minder hun schouders
ophalen.
 Een meer open en transparante opstelling van politici, ook om burgers meer betrokken te
laten voelen.
 Een groter sociaal vangnet, onder andere door rekening te houden met 50-plussers en
kansen voor deze groep.
 Uitputting van de aarde: Als straks heel China vlees gaat eten, dan kan de wereld dat niet

meer aan.
 Lange termijn denken: Niet zo snel maatregelen weggooien en nieuwe bedenken. Een

bestaand beleid moet juist geoptimaliseerd worden.
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CONCLUSIES
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5 CONCLUSIES
Meer negatieve dan positieve stemming
In april 2015 blijkt sprake van veel onderwerpen in de Nederlandse samenleving waar men
zich oprecht zorgen over maakt. Deze onderwerpen kwamen grotendeels ook in 2014 aan de
orde. Het benoemen van positieve ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving levert
weinig op.
Men bemerkt nog geen gevolgen van herstel van de economie
We constateren dat men de berichtgeving over herstel van de economie opmerkt en dat dat
enigszins het gevoel geeft dat het de goede kant op gaat met de economie. Net als in het
vierde kwartaal van 2014 merkt men zelf echter nog niets van een aantrekkende economie.
Verschillende ervaringen uit de eigen omgeving, met name op het gebied van werkeloosheid
(in verschillende leeftijdsgroepen), laten nog een ander beeld zien.
Weinig perspectief voor bepaalde groepen
De constatering dat bepaalde groepen in de samenleving het zwaar hebben en weinig
perspectief op verbetering van de situatie hebben, stemt de deelnemers ook in dit kwartaal
weinig positief. Vooral de kloof tussen arm en rijk en de beperking van zorg voor ouderen en
zieken (mede gevoed door onzekerheid over de vooruitzichten), baren de deelnemers zorgen
voor de nabije toekomst.
Individualisme en weinig verdraagzaamheid
Een ontwikkeling die al meerdere kwartalen is aangedragen, is het individualisme in de
Nederlandse samenleving. Ook in deze ronde maakt men zich daarnaast zorgen over een
gemis aan verdraagzaamheid en een bepaalde mate van agressiviteit in de samenleving, iets
wat men ook in de eigen omgeving opmerkt.
Dubbele houding over de participatiemaatschappij
Men staat enigszins dubbel ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid die door de
overheid wordt gepredikt (participatiemaatschappij). Enerzijds begrijpt men de noodzaak en
accepteert men het om voor de eigen ouders te zorgen. Anderzijds vraagt men zich af of de
individualistische houding van velen samengaat met een participatiemaatschappij. En maakt
men zich zorgen over in hoeverre de participatiemaatschappij ten koste gaat van professionel
zorg. Zelf de zorg op zich nemen is ook niet altijd een haalbare kaart en lijkt ook niet te
stroken met de noodzaak voor tweeverdieners - de nieuwe generatie - die hard moeten
werken om een woning te kunnen kopen/huren. Wat ook meespeelt in enige scepsis is de
aversie tegen een overheid die (te) veel regels oplegt aan burgers.
Ten aanzien van zorg voor andere groepen – uitgeprocedeerde asielzoekers – is men weinig
toeschietelijk, hoewel sommigen ook de mening zijn toegedaan dat de overheid deze groep
niet kan negeren.
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Gemis luisterend oor in de politiek
Ondanks de actualiteit van het thema asielzoekers (en dan denkt men vooral aan de
uitgeprocedeerde asielzoekers die in Nederland dreigen te blijven), leeft deze problematiek
weinig. Liever ziet men dat de regering zich bezighoudt met onderwerpen die Nederlanders
zelf aangaan. Het gebrek aan interesse en inzicht in wat leeft onder burgers en het niet
nakomen van verkiezingsbeloftes zorgen voor ontevredenheid over de regering. De zittende
politici en de werking van de democratie worden hierop afgerekend. Momenteel worden
teveel beslissingen genomen in het belang van politici en partijen zelf, is de algemene
stemming.
Lidmaatschap Europese Unie lastig te beoordelen door onbekendheid. Het beeld ten aanzien
van de EU en haar nut wordt vooral bepaald door de grote bedragen die naar Griekenland
gaan.
Voor de deelnemers in dit onderzoek blijkt het niet gemakkelijk om zich een oordeel te
vormen over het Nederlandse lidmaatschap van de EU. Dit heeft vooral te maken dat men,
met name lager opgeleiden, niet veel weet over wat het lidmaatschap met zich meebrengt.
Enkele deelnemers kunnen voordelen van het lidmaatschap noemen. De meesten reageren
echter grotendeel op basis van hun gevoel dat weer grotendeels gevoed wordt door thema’s
die het nieuws halen en doorgaans niet zo positief zijn.
Dat Nederland relatief veel geld spendeert of zelfs dreigt te verliezen aan hulp voor
Griekenland is een flinke doorn in het oog en reden voor deelnemers om de stekker uit het
lidmaatschap te trekken. De gevolgen hiervan voor Nederland heeft niet iedereen scherp op
het vizier. Wel is sprake van enig vertrouwen in de potentie van de EU.
Een vergelijkbare stemming gaat op voor het lidmaatschap van Griekenland; de situatie van
het land en de kosten voor Nederland betekent voor een aantal dat Griekenland geen
onderdeel meer uit hoeft te maken van de Europese Unie. Anderen zijn echter van mening
dat Europa het meest gebaat is bij een zo groot mogelijke unie.
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TOPIC LIST

SCP / COB APRIL 2015

AMSTERDAM, 21 APRIL 2015
Introductie (15 minuten)
 Uitleg doel onderzoek: we gaan het hebben over de stand van zaken in de Nederlandse
samenleving. Wat gaat er goed of minder goed? In opdracht van het Sociaal en Cultureel
Planbureau.
 Uitleg situatie: opname, meekijk, anonimiteit deelname, notulist, objectieve gespreksleider
 Uitleg spelregels:
 er is geen sprake van goed of fout
 we hoeven het niet met elkaar eens te zijn, ga met elkaar de discussie aan
 we laten elkaar uitpraten
 Voorstelronde: wie ben je, thuissituatie, wat doe je in het dagelijkse leven (voornaamste
bezigheid en vrije tijd)?

Deel 1: De Nederlandse samenleving anno 2015: de stand van zaken (40 minuten)
 Wat zijn de gedachten over de Nederlandse samenleving anno nu? We wijzen een voor
een de deelnemers aan: als ik zeg ‘de Nederlandse samenleving’, waar denk je dan als
eerste aan? Noem de eerste term / associatie / typering die in je opkomt. Elke deelnemer
wordt twee of drie keer aangewezen en noemt de eerste associatie. (We noteren de
genoemde ontwikkelingen op post-it’s die we op een flipover plakken)
 Kort plenair bespreken en de balans opmaken. Wat hebben we allemaal gehoord (welke
onderwerpen en sentimenten)?
 Zijn er nog belangrijke onderwerpen die men mist? (deze toevoegen op de flipover)
 Wat gaat over het algemeen goed in de Nederlandse samenleving? (clusteren op
flipover)
 Wat zijn negatieve ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving? (clusteren op
flipover)
 Waar baseert men de meningen op (eigen ervaringen, ervaringen van anderen, media)?
 Indien nog niet ter sprake gebracht:
 De economie: hoe zou men de situatie nu omschrijven / in vergelijking met de
afgelopen jaren? Beter of niet? Waaraan merkt men dat? In je persoonlijke leven? Wie
wel/niet?
 Kort: Zorgen over terreurdreiging?
 Kort: Oordeel over het kabinet? Wat doen ze goed of slecht? Welke specifieke
voorbeelden heeft men of is het meer een algemeen gevoel?
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 Welke van alle onderwerpen / ontwikkelingen vindt men het meest belangrijk? Welk(e)
heeft het meeste impact op je eigen leven?
 In hoeverre gaat het de goede dan wel de slechte kant op met de Nederlandse
samenleving? Welk gevoel overheerst? (handen omhoog)
 Wat ligt hieraan ten grondslag?
 Zijn er zaken waar men trots op is? (Nederland in een commercial)

Deel 2: Enquêtevraag (15 minuten)
 De respondenten beantwoorden ieder voor zich, op papier, de vraag uit de enquête
 Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier waarop de democratie werkt in
Nederland?
 Hoe heeft men de vraag geïnterpreteerd?
 Welk cijfer heeft men gegeven? Waarom (waar denkt men voornamelijk aan)?
 Wat is belangrijk voor een goed functionerende democratie? Check: maakt men
onderscheid tussen het functioneren van de democratie en de kwaliteit van het kabinet
/ de zittende politici?

Deel 3: De Europese Unie en Europese samenwerking (50 min)
 We inventariseren de belangrijkste gedachten bij de EU door de deelnemers weer aan te
wijzen: Als we ‘de Europese Unie’ noemen, waar denkt men dan aan?
 De deelnemers beantwoorden ieder voor zich de stellingen:
 Het zou beter zijn als Nederland uit de Europese Unie zou gaan
 Het zou beter zijn als Griekenland uit de Europese Unie zou gaan
 Wat heeft men bij de stelling over Nederland geantwoord, waarom? Tijdens discussie:
 In hoeverre is het een goede zaak danwel slechte zaak dat Nederland lid is van de EU?
 Waarom zou Nederland moeten blijven? Wat ziet men als voordelen van het
lidmaatschap? Wat ziet men als het belang van de EU 2 (voor Europa / Nederland)?
 Waarom zou het beter zijn als Nederland uit de EU gaat? Wat ziet men als nadelen van
het lidmaatschap?
 Wat weegt het zwaarst (voordelen versus nadelen)?
 Indien Nederland uit de EU treedt:
o Wat zijn de consequenties? Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking met
andere Europese landen?
o Hoe reëel zou het zijn dat Nederland uit de EU stapt? (en zou dit echt moeten?)
 Wat heeft men bij de stelling over Griekenland geantwoord, waarom? Tijdens discussie:
 Hoe kijkt men tegen de opstelling van Griekenland aan?
 In hoeverre begrip voor de opstelling van Griekenland?
 Hoe kijkt men tegen de opstelling van andere landen aan (Duitsland, Nederland)?
 Eigen kennis / interesse
 In hoeverre heeft men interesse in (de agenda van) de EU? Waarom wel/niet?
 Hoe zou men de eigen kennis over de EU omschrijven?

2

Het EU-beleid richt zich op het vrij laten bewegen van arbeid, goederen, diensten en kapitaal, het uitvaardigen van

wetgeving op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en het aanhouden van een gemeenschappelijk beleid op
het gebied van handel, landbouw, visserij en regionale ontwikkeling.
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 We stellen aantal vragen (op een leuke manier, bij wijze van quiz, niet als kennistoets):
aantal lidstaten (28), kandidaat-lidstaten3, wie is voorzitter, wie is vanaf 1 januari 2016
voorzitter, wat doet de EU (gezamenlijk beleid op welke vlakken)?
Uitbreiding en intensivering samenwerking
 Aantal lidstaten; te veel, goed, uitbreiding met kandidaten?
 Mate van samenwerking (het gezamenlijke beleid):
o Te weinig, goed of gaat het te ver? Waarom?
o Op welke terreinen is meer gezamenlijk beleid nodig, op welke terreinen minder?
Verdwijnen van de grenzen; inwoners uit andere EU-landen kunnen in Nederland werken
en vice versa. Hoe kijkt men hier tegenaan, voordelen en nadelen?
In hoeverre merkt men persoonlijk iets van de verschillende zaken waar de EU zich mee
bezighoudt? In positieve zin? In negatieve zin?
Nederland als voorzitter:
 Eerste reactie
 Verwachtingen: zou dit iets uitmaken?
 Stel, Nederland kan als voorzitter de agenda bepalen: welke onderwerpen moeten
hoog op de Europese agenda? Of met spoed?
In hoeverre houdt de EU u bezig? Praat men er met anderen over?
Kan men wakker liggen van bepaalde onderwerpen?
Hoe belangrijk is de EU, in vergelijking met de onderwerpen uit het eerste onderdeel?
Op 1 juni is het 10 jaar gelden dat het referendum over de Europese grondwet werd
gehouden. 62% stemde toen tegen de Europese grondwet. Hoe denkt men dat het nu is?
Is de stemming over de EU positiever of negatiever dan in 2005? Waarom?
Nu we dit alles besproken hebben; kijkt men anders tegen antwoord op de stellingen aan?

Afsluiting (5 minuten)
 Wat vindt men ervan dat de regering dit soort onderzoek laat uitvoeren?
 Wat moet de regering leren van jullie, wat wil men dat de regering hoort?
 Bedanken
 Vergoeding overhandigen

3

Macedonie, Montenegro, Servie, Turkije, Albanie
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