




7 Gezondheid en zorg

Sjoerd Kooiker en Simone Croezen

– In het algemeen gaat het goed met de gezondheid van de Nederlanders en ook met de
gezondheid van ouderen. Medische en preventieve zorg is hier voor een groot deel voor ver-
antwoordelijk.

– De levensverwachting stijgt nog steeds. Met name de stijging van de levensverwachting van
mannen van 80 jaar en ouder is opvallend. Het duurde meer dan vijftig jaar (van 1950 tot en
met 2004) voordat de levensverwachting van deze mannen één jaar was gestegen (van zes
naar zeven jaar resterende jaren). Vervolgens kwam er in minder dan tien jaar weer een jaar
bij (van zeven naar acht resterende jaren) in de periode van 2004 tot en met 2011. Ook nu nog
stijgt de levensverwachting van 80-plussers gestaag door.

– Ouderen gebruiken vaker professionele thuiszorg dan informele zorg van buiten of binnen
het huishouden. Vooral onder lageropgeleiden wordt relatief meer gebruik gemaakt van
professionele thuiszorg.

– In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat (alleenstaande) ouderen ook veel langer zelfstandig
wonen. Dat past in een beleid van extramuralisering en zelfredzaamheid. Gevaar is wel dat
onder de oudste ouderen het aantal zelfstandig wonende kwetsbare ouderen zal toenemen
en het is de vraag of de (medische) zorg daar voldoende op toegerust is.

– De middengroep zit voor bijna alle indicatoren van gezondheid en zorg in het midden van
hoog- en laagopgeleiden. Op basis van de hier gepresenteerde cijfers is er geen reden om de
aandacht specifiek op de middengroepen te richten.

7.1 Gezondheidsbeleid in het teken van zelfredzaamheid

Het overkoepelende motto waarmee het gezondheids- en zorgbeleid is samen te vatten,
is zelfredzaamheid, en dat geldt zowel voor de curatieve als voor de langdurige zorg. Bij die
nadruk op zelfredzaamheid past ook de nieuwe definitie van gezondheid zoals die sinds
2011 vooral in Nederland opgeld doet. Die definieert gezondheid als 'het vermogen van
mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotio-
nele en sociale uitdagingen van het leven' (Huber 2014).

Bepalend voor het beleid in de rest van de kabinetsperiode van het kabinet-Rutte II
(2012-2016) is de strategische beleidsagenda Van systemen naar mensen, die de bewinds-
lieden op 8 februari 2013 als brief naar de Tweede Kamer hebben gestuurd (tk 2012/2013).
De brief bestaat uit beschouwingen over maatschappelijke ontwikkelingen en hoe die van
invloed zijn op de zorg; tevens uit de brief voornemens en wenselijkheden voor de nabije
toekomst. Zowel de curatieve als de langdurige zorg (de grenzen daartussen vervagen,
aldus de nota) en de jeugdzorg komen aan bod.
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In de curatieve zorg moet over vier jaar (2013-2017) veel meer zorg in de buurt worden
gegeven door huisarts, streekziekenhuis en anderhalvelijnszorg. De hoogtechnische zorg
wordt geconcentreerd. De spoedeisende zorg moet anders, en vooral minder in het zieken-
huis. Er komt een stringent beheer van het basispakket van de zorgverzekering.
De bewindslieden stellen dat er bezuinigd kan worden op zorg met een lage ziektelast en
dat het te overwegen valt om alleen nog maar de naturapolis via het basispakket te ver-
goeden. Verdere besparing kan worden bereikt door verzekeraars de mogelijkheid te bie-
den om hun zorginkoop aan te passen en selectief te contracteren. Dit vereist aanpassing
van artikel 13 Zvw, waarin de vrije artsenkeuze geregeld is. Een herschikking van taken van
zorgberoepen kan ervoor zorgen dat mensen met lichtere klachten bij goedkoper perso-
neel terecht kunnen. Ziekenhuizen moeten de mogelijkheid krijgen om winst te maken. Dit
programma uit de nota is niet vrijblijvend, maar moet leiden tot een 1,6 miljard lagere
groei van de kosten van de curatieve zorg.

Voor de langdurige zorg zullen zorg in de buurt en een beroep op eigen kracht leidend zijn.
Daarmee moet een besparing van 3,5 miljard euro mogelijk zijn, zo stelt de nota. Als er zorg
nodig is, moet er eerst gekeken worden wat mensen allemaal zelf kunnen (niet waar ze
recht op hebben) en wat de sociale omgeving kan ondersteunen. Dan pas komen (gemeen-
telijke) voorzieningen in beeld en, als dat niet genoeg is, verzekerde zorg. De regering zegt
in 2013 ter ondersteuning van de zorg in de buurt het aantal wijkverpleegkundigen te gaan
uitbreiden.
Wat hier begin 2013 voor de langdurige zorg in de grondverf werd gezet, is in de loop van
2013 en 2014 verder ingevuld en vanaf 2015 uitgevoerd. De hervorming van de langdurige
zorg geldt nu al als de grootste hervormingsoperatie in de zorg na de invoering van de
Zorgverzekeringswet in 2006.

De gemeente als spil in de zorg
De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de integrale ondersteuning van
kwetsbare burgers. Daarbij gaat het om de niet-medische ondersteuning. Alle extramurale
individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor ggz-cliënten in de awbz
wordt overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).1

De awbz is per 1 januari 2015 afgeschaft. Daarvoor in de plaats regelt de Wet langdurige
zorg (Wlz) de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Het gaat
om de zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische
aandoening. Dat kan in een instelling zijn, maar ook thuis (totaalpakket aan huis).
Ook de Zorgverzekeringswet is aangepast. Een belangrijke verandering in 2015 is dat de
wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis, zoals hulp bij het douchen) hierin onder-
gebracht is en deel uitmaakt van het basispakket. Dat geldt ook voor grote delen van de
ggz.
Alle jeugdzorg komt eveneens op het bordje van de gemeente te liggen. Dat is geregeld in
de Jeugdwet, die per 1 januari 2015 is ingevoerd. Deze wet vervangt de Wet op de jeugd-

1 7 8 g e z o n d h e i d  e n  z o r g



zorg. Jeugdzorg die onder de awbz en de Zorgverzekeringswet viel, behoort nu ook tot het
domein van de Jeugdwet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dyslexiezorg.

Ook voor uitkeringsgerechtigden is de gemeente het nieuwe aanspreekpunt. In de
Participatiewet zijn de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
samengevoegd.2

7.2 Gezondheid en ziekte

Goed nieuws over gezondheid
Voor veel aspecten van de gezondheidstoestand is goed nieuws te melden, als we het
afgelopen decennium 2003-2013 (of 2014) in ogenschouw nemen. In deze paragraaf geven
we een indruk van de verschillende indicatoren die we gebruiken om de gezondheids-
toestand te meten en we laten van deze indicatoren het verloop in de tijd zien.

De belangrijkste gezondheidsindicator is levensverwachting
De belangrijkste maat voor de gezondheidstoestand is de levensverwachting, die wordt
berekend op basis van de leeftijdsspecifieke sterftecijfers van een bepaald jaar. Het is
gebruikelijk om bij een levensverwachting van 79,9 jaar (de levensverwachting voor man-
nen in 2014) of 83,3 jaar (de levensverwachting voor vrouwen in 2014) te vermelden dat een
in 2014 geboren baby zoveel jaar mag verwachten te leven. Dat is echter een abstractie die
alleen uitkomt als de sterftecijfers uit 2014 ook in het verdere leven van die baby blijven
gelden, wat niet erg waarschijnlijk is. Veel waarschijnlijker is het dat de sterfte de komende
jaren (nog) verder daalt en dat een baby die nu geboren wordt (veel) ouder zal worden
(Ediev 2011). Er wordt daarom wel gezegd dat de helft van de meisjes die nu geboren
wordt, naar verwachting honderd jaar zal leven (De Beer 2013a). Nu al zijn de 100-plussers
de snelst groeiende leeftijdsgroep (cbs 2014b).
Er bestaan verschillende verbijzonderingen van de levensverwachting. De gezonde levens-
verwachting is het aantal levensjaren dat mensen mogen verwachten in goede gezondheid
door te brengen. Deze maat wordt berekend door de levensverwachting te combineren
met cijfers uit enquêtes waarin mensen gevraagd is om aan te geven hoe gezond ze zich
voelen. Iemand die zich gezond voelt, draagt met een gezond jaar bij aan de gezonde
levensverwachting en iemand die zich niet gezond voelt, met een ongezond jaar. Opgeteld
komt daar dan bijvoorbeeld uit dat mannen 64,6 gezonde jaren tegemoet mogen zien en
vrouwen 63,5 jaar (cijfers uit 2013) van de in totaal bijna 80 of 83 jaar. De gezonde levens-
verwachting is begrijpelijkerwijs korter dan de totale levensverwachting. Nu is het echter
niet zo dat in een mensenleven eerst alle gezonde jaren opgebruikt worden, waarna ver-
volgens alleen nog ongezonde jaren volgen. Er zijn mensen die vrijwel al hun levensjaren in
goede gezondheid doorbrengen, en anderen die bovengemiddeld veel ongezonde jaren
meemaken. Daarover zegt de gezonde levensverwachting dus weinig. Als het echter gaat
om het presenteren van een handzame maat in de vorm van één getal voor het totaal-
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aantal gezonde en ongezonde jaren over het gehele mensenleven, dan kan dat met behulp
van de levensverwachting in goed ervaren gezondheid.3 Varianten daarop zijn een levens-
verwachting zonder beperkingen, een levensverwachting zonder chronische ziekten en een
levensverwachting in goede geestelijke gezondheid.4 Al deze maten zijn onafhankelijk van
de leeftijdsopbouw in de bevolking, waarmee het dus goed mogelijk is om landen met
oudere en jongere populaties te vergelijken.

Een langer leven in goede gezondheid
Zoals eerder gezegd, is de levensverwachting bij de geboorte in 2014 83,3 jaar voor
vrouwen en 79,9 jaar voor mannen (figuur 7.1). Bij bijna alle indicatoren voor levens-
verwachting is er sprake van een gunstige ontwikkeling. Het duidelijkst is dat voor de
levensverwachting bij de geboorte, die nog steeds verder stijgt. In de periode 2003-2014
was deze stijging 2,4 jaar voor vrouwen en 3,7 jaar voor mannen. De afgeleide indicatoren,
zoals de gezonde levensverwachting, vertonen een grilliger verloop, dat waarschijnlijk is
toe te schrijven aan het gebruik van enquêtegegevens. Het lijkt er niettemin op dat de
levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (vooral op te vatten als geestelijk wel-
zijn) toenam tot 2008 en daarna een lichte daling vertoonde. De levensverwachting zonder
chronische ziekten is aan het einde van deze periode lager dan aan het begin.

Het is de moeite waard om nog even stil te staan bij de levensverwachting op hogere leef-
tijd bijvoorbeeld omdat, zoals we gezien hebben in hoofdstuk 2, steeds meer ouderen zelf-
standig wonen. De levensverwachting voor 80-jarigen laat over de jaren 2003-2014 een vrij
snelle stijging zien (figuur 7.2). In eerdere jaren was alleen voor vrouwen een versnelling in
de stijging van de levensverwachting te zien in de periode 1972-1977. In 2003 werd nog
gemeld dat de sterftedaling onder de 80-plussers in de jaren tachtig en negentig stag-
neerde (Janssen et al. 2003). Maar rond 2002 begint de sterfte onder ouderen aan beroerte,
longontsteking en dementie te dalen (Mackenbach 2010: 86). Inmiddels is de levens-
verwachting voor beide seksen duidelijk toegenomen. Dat is goed te zien aan de toename
van de levensverwachting voor mannen van 80 jaar, vooral als we wat verder teruggaan in
de tijd, en wel tot 1950. Voor mannen van 80 jaar duurde de stijging van zes naar zeven
resterende jaren meer dan vijftig jaar, van 1950 tot 2004. De volgende stijging van de
levensverwachting met een jaar, van zeven naar acht resterende jaren, werd van 2004 tot
2011 in slechts zeven jaar bereikt. Voor vrouwen van 80 jaar wisselen fases met meer en
minder stijging elkaar af, maar ook daar zien we een versnelde stijging vanaf ongeveer
2002. In 2011 leek er aanvankelijk min of meer een top bereikt te zijn met bijna tien te ver-
wachten jaren voor vrouwen van 80 jaar en acht te verwachten jaren voor mannen van
80 jaar. Maar omdat eerder ook al onterecht het aftoppen van de levensverwachting voor-
speld werd, is het verstandig om niet vooruit te lopen op een mogelijk plateau in de
levensduur (Oeppen en Vaupel 2002).
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Figuur 7.1
Voor zowel mannen als vrouwen neemt de levensverwachting verder toe
Trend in (gezonde) levensverwachting, naar sekse, 2003-2014 (in jaren)
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De cijfers uit 2014 wijzen op een verdere stijging. In internationaal verband behoort
Nederland, met een stijging van drie jaar tussen 2000 en 2012, tot de landen met een snelle
groei van de levensverwachting (Goderis 2015). Andere snelle groeiers zijn Ierland (4,3 jaar)
Luxemburg (3,5 jaar) en Denemarken (3,3 jaar) en de Zuid-Europese landen Portugal
(3,8 jaar) Cyprus (3,4 jaar) en Spanje (3,2) jaar. Voormalige Oostbloklanden hebben tussen
2000 en 2012 voor een groot deel een inhaalslag gemaakt. De sterkste groei is te vinden in
Estland (5,6 jaar) en Slovenië (4,1 jaar).

Figuur 7.2
De levensverwachting voor 80-plussers stijgt relatief snel
Levensverwachting naar sekse, personen van 80 jaar en ouder, 2003-2014 (in jaren)
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Tot 1980 was het aandeel dat de gezondheidszorg bijdraagt aan de toename van de levens-
verwachting ongeveer een zesde deel (Mackenbach 2010: 218). Tevens blijkt uit studies dat
de helft van de stijging van de levensverwachting tussen 1950 en 2000 is toe te schrijven
aan de gezondheidszorg, wat betekent dat de bijdrage die gezondheidszorg levert in de
loop der tijd is toegenomen (Mackenbach 2010). Zo is het plausibel dat de recente stijging
van de levensverwachting onder ouderen voor een heel groot deel is toe te schrijven aan
de goede resultaten die geboekt zijn met het terugdringen van sterfte die met goede zorg
vermijdbaar is, in combinatie met de daling van de sterfte na ziekenhuisopname wegens
beroerte of hartinfarct (Mackenbach 2015). Vooral de sterfte aan hart- en vaatziekten is
sterk teruggedrongen, mede dankzij de veel grotere schaal waarop preventieve medicatie
voor hart- en vaatziekten wordt ingenomen. Veranderingen in gedrags- of omgevings-
factoren die vroeger veel aan de sterftedaling bijdroegen, zijn nu een veel minder grote
factor. Een recente studie naar de stijging van de levensverwachting bij de geboorte tussen
2000 en 2009 schat dat 47% van de stijging daarvan onder vrouwen en 30% van de stijging
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onder mannen is toe te schrijven aan de stijging van de uitgaven aan gezondheidszorg
(Peters et al. 2015).5

Geboortes en gezondheid
Er is meer gunstig gezondheidsnieuws te melden, niet alleen betreffende het einde van het
leven, maar ook het begin (figuur 7.3). In Nederland waren de babysterfte en de perinatale
sterfte in 2004 erg hoog in vergelijking met de ons omringende landen.6,7 Risicofactoren
waarin Nederland zich destijds ongunstig onderscheidde van de meeste andere eu-landen,
zijn een hoog aantal oudere moeders en meerlingzwangerschappen, het hoge aantal
vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap en het hoge aantal zwangere vrouwen van
niet-westerse afkomst (szg 2009: 22). Inmiddels is perinatale sterfte tussen 2004 en 2010
gedaald tot het Europese gemiddelde en de daling zet verder door tot ruim 5 per
1000 geborenen (rivm en prn 2015). In de ontwikkeling van de risicofactoren laat het aantal
zwangerschappen van tieners en oudere moeders een gunstige ontwikkeling te zien.
Bij ivf-behandelingen is het huidige beleid om slechts één embryo terug te plaatsen. Het
aantal twee- en meerlingzwangerschappen is mede daardoor gedaald (Glasner et al. 2013).

Figuur 7.3
Daling van de perinatale sterfte, het aantal geboortes uit tienermoeders en 40-plusmoeders en het totale
bruto geboortecijfer
Geboortes en perinatale sterfte, naar leeftijd moeder, 2003-2013
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Mogelijke gevolgen van de crisis op de gezondheid
Naast deze gunstige ontwikkelingen in de gezondheid zijn er wellicht ook minder gunstige
ontwikkelingen te melden. De vraag die hierbij speelt, is in hoeverre de economische crisis
van invloed is (geweest) op de gezondheid. Een economische crisis kan gepaard gaan met
meer werkloosheid, minder inkomen, meer onzekerheid en een grotere psychosociale
stress. Bij een toename van mentale-gezondheidsproblemen zal ook de frequentie van
depressie en zelfdoding toenemen. De meest gebruikte medicijnen bij een depressie zijn
antidepressiva. In 2014 nam het gebruik hiervan met 3% toe, wat overeenkomt met de
gemiddelde toename van het gebruik van antidepressiva in de afgelopen tien jaar (sfk
2015). De toename van antidepressiva komt ook overeen met de toename die geldt voor
alle geneesmiddelen tezamen. Een mogelijke invloed van de crisis op de frequentie van
depressie is dus niet terug te vinden in het gebruik van antidepressiva. Verder is het zo dat
de economische crisis over het algemeen samenging met een verlaging van de sterfte en
niet met een verhoging daarvan. Over het geheel van 23 eu-landen trad een daling op van
de totale sterfte (-3,4%), waaronder de sterfte aan hart- en vaatziekten (-3,7%), lever-
cirrose (-9,2%) en ongevallen met motorvoertuigen (-11,5%). Er trad evenwel een stijging
op in het aantal suïcides (34,1%) (Toffolutti en Suhrcke 2014).

In Nederland bedroeg het aantal zelfdodingen 1854 in 2013; daarmee beslaan zij ruim
1,3% van het totaalaantal sterfgevallen. Tijdens de economische crisis van de jaren tachtig
was het aantal zelfdodingen gestegen naar 15,2 per 100.000 voor de mannen en 9,6 per
100.000 voor de vrouwen in 1984, een jaar met een werkloosheid van 10,2%. Na dalingen
in de periode 1984-2007, nam tussen 2007 en 2012 het aantal zelfdodingen toe (figuur 7.4).
Deze toename was groter voor mannen (van 11,6-14,3 per 100.000 mannen) dan voor
vrouwen (5,0-6,7 per 100.000 vrouwen) (zie ook De Beer 2013b). De stijging liep tussen
2012 en 2013 zelfs op tot 15,7 zelfdodingen per 100.000 voor mannen, terwijl voor vrouwen
een kleine afname zichtbaar was tot 6,5 zelfdodingen per 100.000. In 2014 is er onder man-
nen een daling tot 14,9 en onder vrouwen een stijging tot 6,9 zelfdodingen per
100.000 inwoners.

De economische crisis van de afgelopen jaren lijkt dus voor mannen grotere gevolgen te
hebben gehad dan voor vrouwen. Meer mannen dan vrouwen raakten werkloos. Ook in
bijna heel Europa werd er onder mannen in 2009 een hoger suïcidepromillage geconsta-
teerd dan verwacht kon worden op basis van de trend 2000-2007 (Chang et al. 2013).
Die stijging deed zich onder vrouwen in Europese landen niet voor. Vergeleken met
Nederland is alleen de stijging in het totale zelfdodingcijfer in Griekenland groter, terwijl
het niveau van zelfdoding in Nederland nog steeds relatief laag is in Europa (cbs 2014a).
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Figuur 7.4
Duidelijke toename van het aantal zelfdodingen van mannen
Aantal zelfdodingen naar sekse, 2003-2014 (per 100.000 inwoners)
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Gezondheid en ziekte
Gezondheid en ziekte zijn niet evenredig verdeeld in de bevolking. Achter wat op indivi-
dueel niveau vaak gezien wordt als een kwestie van geluk of pech, schuilt op een hoger
aggregatieniveau vaak een patroon waarin sociaal-demografische factoren een belangrijke
rol spelen. Als het om de sterfte gaat, zijn vrouwen in het voordeel ten opzichte van man-
nen, maar als het om de last van ziekte en beperkingen gaat, zijn mannen in het voordeel
(Alberts et al. 2014).8 Verder stijgt de ziektelast vaak sterk met leeftijd.

Een minder goede ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen en belemmeringen door
pijn nemen sterk toe met de leeftijd (figuur 7.5). Dat geldt veel minder voor zelf-
gerapporteerde psychische ongezondheid of, misschien beter gezegd, geestelijk welzijn.
Er is gevraagd naar beperkingen in het dagelijks functioneren (adl) aan 55-plussers, maar
we treffen die vooral bij 75-plussers aan. Hulpmiddelen bij het horen worden ook vooral
door 75-plussers gerapporteerd. Hulpmiddelen bij het zien (bril of contactlenzen) worden
al vanaf een veel jongere leeftijd gebruikt.
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Figuur 7.5
Meerdere aspecten van gezondheid hangen sterk met leeftijd samen, voor psychische gezondheid is dat
minder het geval
Gerapporteerde gezondheid en beperkingen, naar leeftijd, personen van 12 jaar en ouder, 2014
(in procenten)
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De gezondheid van de middengroep
Gezondheidsverschillen tussen sociale lagen in de bevolking zijn in meerdere landen reeds
veelvuldig onderwerp van studie geweest (who 2013). Daarbij is tot nu toe vooral aandacht
besteed aan de grote verschillen in gezondheid tussen de hoogste en laagste sociale laag in
de bevolking. Zo is in de vorige editie van De sociale staat vermeld dat er voor de levens-
verwachting bij de geboorte een verschil bestaat van zeven jaar tussen laag- en hoog-
opgeleiden, en dat het verschil in de levensverwachting in goede gezondheid bijna twintig
jaar is.

Het lijkt erop dat sociaaleconomische status en gezondheid elkaar wederzijds beïnvloeden.
Zo gaat een hoog opleidingsniveau dat in de jeugd bereikt is, samen met een lagere sterfte
op hoge leeftijd, terwijl een slechtere gezondheid een negatief effect heeft op arbeidsparti-
cipatie en inkomen (Van Kippersluis 2010: 179). Wie de gezondheidsverschillen naar sociale
lagen nader onder de loep neemt, stuit op het opmerkelijke verschijnsel dat het niet zo is
dat alleen mensen aan de onderkant van de samenleving met slechtere gezondheid te
kampen hebben en dat de rest een ongeveer gelijke goede gezondheid heeft. Toch zou dat
wel plausibel zijn. Aan de onderkant van de samenleving vinden we immers de zoge-
naamde kwetsbare groepen (zie hoofdstuk 2), waarbij zich vaak een stapeling van ongun-
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stige omstandigheden voordoet die slecht uitwerkt op de gezondheid. Het is begrijpelijk
dat de gezondheid van deze bevolkingsgroepen achterblijft bij die van de rest van de
samenleving. Het is echter minder begrijpelijk dat onder de middengroepen, waar vele
mensen een vaste baan hebben, voldoende inkomen, vaak ook een eigen woning, en
goede toegang tot de gezondheidszorg, de gezondheid toch minder goed is dan onder de
hoogste sociale groepen en dat de gezondheidstoestand dus met het klimmen op de socia-
lestatusladder steeds beter wordt. Dit verschijnsel, dat wel de health gradient wordt
genoemd, is overal in de Westerse wereld vastgesteld (Adler et al. 1994; Marmot et al.
1991).

Figuur 7.6
De levensverwachting van hoogopgeleide mannen stijgt steeds minder, maar neemt onder de andere
opleidingsniveaus nog wel toe
Levensverwachting van mannen, naar opleidingsniveau, 2001/2004 tot 2009/2012 (in jaren)
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Bron: cbs (StatLine)

In later onderzoek kwam een andere opmerkelijke bevinding naar voren, namelijk dat het
niet zo is dat deze gezondheidsverschillen tussen sociale groepen kleiner zijn in verzor-
gingsstaten met weinig sociale verschillen en minder armoede dan in landen die zo’n
verzorgingsstaat niet hebben (Mackenbach et al. 2008: 2479). Voor de oorzaken van het
bestaan van een gradiënt worden verschillende verklaringen geopperd, maar geen van
deze verklaringen heeft tot nu toe de overhand gekregen als de meest plausibele. Er is
zeker een bijdrage van riskante gewoonten als roken, ongezonde voeding en te weinig
lichaamsbeweging, die onder mensen met een lage sociaaleconomische status (ses) meer
te vinden zijn dan onder mensen met een hoge ses. Voor het verklaren van de ook
bestaande gezondheidsverschillen tussen de hoogste sociale laag en de laag daar direct
onder, wordt wel verwezen naar de gezondheidseffecten van psychologische stress, die
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optreedt wanneer mensen onderling verschillende plaatsen in de sociale hiërarchie
innemen (Marmot 2005).

Naar opleidingsniveau is er een duidelijk verschil in levensverwachting bij zowel mannen
als vrouwen. Over de periode 2001-2012 zijn de beelden echter niet geheel vergelijkbaar
tussen mannen en vrouwen (figuur 7.6 en 7.7).9 Steeds zijn vier jaren samengevoegd om
nauwkeurige schattingen te krijgen (Bruggink 2009). Het algemene beeld is dat groepen op
middelbaar opleidingsniveau voor de levensverwachting een middenpositie innemen. Voor
mannen gaat dat helemaal op: voor elk van de opleidingsniveaus is de levensverwachting
tussen 2001 en 2012 gestegen, waarbij de verschillen in levensverwachting tussen de
opleidingsniveaus (de gradiënt) gehandhaafd bleven. Voor vrouwen is het beeld dat de
levensverwachting van hoger- en middelbaar opgeleiden eerst ongeveer gelijk is, maar dat
die van de hogeropgeleiden verder doorstijgt dan de levensverwachting van de midden-
groep. Opvallend is dat de levensverwachting van vrouwen met alleen basisonderwijs sterk
achterblijft bij die van vrouwen met andere opleidingsniveaus. Voor 2009-2012 is het ver-
schil in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden 6,5 jaar voor mannen en
6,1 jaar voor vrouwen.

Figuur 7.7
De levensverwachting van hoogopgeleide vrouwen neemt duidelijker toe dan die van middelbaar opgeleide
vrouwen
Levensverwachting van vrouwen, naar opleidingsniveau, 2001/2004 tot 2009/2012 (in jaren)
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Bron: cbs (StatLine)

Bij de afgeleide gezondheidsmaten van levensverwachting, zoals de gezonde levens-
verwachting en de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen, nemen de middel-
baar opgeleiden eveneens een middenpositie in (tabel 7.1). De stapsgewijs betere gezond-
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heid naar opleidingsniveau, de eerder genoemde gradiënt, is hier weer goed te zien. Opval-
lend is wel dat voor beide maten het de hogeropgeleiden zijn die de meeste gezondheids-
winst boeken. Het verschil in gezonde levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden
is 18,5 jaar voor mannen en 19 jaar voor vrouwen (2009-2012).

Tabel 7.1
Verbetering in gezondheid vooral onder hogeropgeleiden
Trends in drie typen levensverwachting, naar sekse en opleidingsniveau, 2001/2004-2009/2012 (in jaren)

 gezonde
levensverwachting

  levensverwachting zonder
lichamelijke beperkingen

  levensverwachting zonder
chronische ziektes

 

 2001/2004  2009/2012  2001/2004  2009/2012  2001/2004  2009/2012 
 
mannen
    basisonderwijs 51,3 53 60,8 62 43,7 41,4
    vmbo 59,3 61,2 66,4 68,8 45,8 45,1
    havo, vwo, mbo 64,1 66,3 70,8 72,6 48,5 46,9
    hbo, universiteit 68,6 71,5 74,6 76,4 51,2 52,3
 
vrouwen
    basisonderwijs 50,6 53,1 59,3 61 36,8 36,8
    vmbo 61,5 62,1 68,4 68,6 40,6 40
    havo, vwo, mbo 66 66,3 72,4 72,8 42,1 40,1
    hbo, universiteit 68,2 72,1 74 77,6 45,5 45,7

Bron: cbs (StatLine)

Ook voor ervaren gezondheid en gerapporteerde chronische aandoeningen bevindt de
middengroep zich tussen de hoger- en lageropgeleiden in (tabel 7.2). Een minder goede
lichamelijke en psychische gezondheid, beperkingen en pijn zijn vooral onder laag-
opgeleiden te vinden. Voor een deel speelt daar het effect van leeftijd doorheen, dat wil
zeggen dat ouderen vaak een laag opleidingsniveau hebben.10,11 Dat probleem speelt niet
bij de gezonde levensverwachting, omdat bij deze maat is gestandaardiseerd voor leef-
tijdsopbouw.
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Tabel 7.2
Middelbaar opgeleiden beoordelen hun gezondheid meestal als beter dan de lageropgeleiden, maar minder
goed dan de hogeropgeleiden
Gerapporteerde gezondheid en beperkingen, naar opleidingsniveaua, personen van 25 jaar en ouder, 2014
(in procenten)

 ervaren
gezondheid
goed of
zeer goed

 
 psychisch
minder
gezond

 
 belemmerd
door pijn

 
 minstens één
langdurige
aandoening

  minstens één
adl-beperking
(55-plussers)

 

 
opleiding laag 62 15,6 20,9 46,0 21
opleiding midden 75,4 10,6 14,6 37,8 13,3
opleiding hoog 86 8,4 7,5 26,4 7,1
totaal 74 11,8 14,7 37,2 15,7

a Opleidingsniveau onbekend is buiten beschouwing gelaten.

Bron: cbs (StatLine) maatwerktabel

7.3 Leefstijl en gezondheidgerelateerd gedrag

In een moderne samenleving als de onze worden de meeste ziekten waaraan mensen
lijden geschaard onder de noemer ‘welvaartsziekten’. Dat zijn bepaalde hart- en vaat-
ziekten, verschillende soorten kanker, diabetes type II en longziekten als copd. Hiervoor is
een aan gezondheidgerelateerde leefstijl in mindere of meerdere mate verantwoordelijk.
We hebben het dan over roken, alcohol drinken, voedingsgewoonten en een sedentaire
leefstijl. Het rivm schat dat 27% van de ziektelast van een reeks van chronische ziekten aan
deze leefstijlkenmerken (incl. overgewicht) is toe te schrijven (rvz 2011).12 In een advies uit
2011 stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (rvz) dat er in het overheidsbeleid veel
minder inspanningen plaatsvinden voor de preventie van welvaartsziekten dan voor de
preventie van ongevallen en infectieziekten (rvz 2011). Anno 2015 kan gezegd worden dat
tegenover de sterke stijging van de uitgaven voor curatieve zorg tussen 2001 en 2014
(zie hoofdstuk 2) geen vergelijkbare investering heeft plaatsgevonden in publieke gezond-
heidszorg en preventie.

Demografische verschillen in leefstijl
Enkele belangrijke demografische onderverdelingen kunnen een beeld geven hoe gezond-
heidgerelateerde leefstijl is verdeeld in de bevolking.13 De verschillen tussen vrouwen en
mannen zijn op niveau van de totalen klein, hoewel vrouwen over het algemeen een iets
gezondere leefstijl aan lijken te houden dan mannen, vooral op het gebied van roken, drin-
ken en het eten van fruit (tabel 7.3). Veel duidelijker dan naar sekse varieert de gezondheid-
gerelateerde leefstijl naar leeftijd (figuur 7.8).
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Tabel 7.3
Vrouwen roken en drinken minder dan mannen; verschil in voedingsgewoonten is minder eenduidig
Leefstijlgewoonten naar sekse, roken en drinken voor 12 jaar en ouder; consumptie van fruit, groente en vis
voor 4 jaar en ouder 2014 (in procenten)

 roken 
 drinken van
alcohol

 

 overmatig
drinken
(onder
de drinkers
van alcohol)

  minstens
5 dagen
per week
voldoende
fruit

  minstens
5 dagen
per week
voldoende
groente

 

 minstens
1 dag per
week vis

 

 
mannen 28,3 82 13,5 30,9 54,8 54
vrouwen 21,6 71,5 10,4 38,3 53,1 56,3

Bron: cbs (StatLine)

Figuur 7.8
Leefstijlgewoonten variëren sterk naar leeftijd
Enkele leefstijlgewoonten naar leeftijdscategorie, personen van 16 jaar en ouder, 2014 (in procenten)
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Bron: cbs (StatLine)

Figuur 7.8 laat zien dat veel mensen alcohol drinken maar dat de piek toch wel ligt bij jong-
volwassenen. Voor overmatig drinken zien we ook een piek onder jongvolwassenen, maar
ook onder ouderen tot 75 jaar komt stevig drinken vrij veel voor (Trimbos 2015). Roken is
tegenwoordig veel minder gebruikelijk dan vroeger, maar de leeftijdsopbouw van de rokers
lijkt voor een deel wel op die van de drinkers: een piek onder de jongvolwassenen en
afname onder ouderen, die voor roken sterker is dan voor alcohol drinken. Over het alge-
meen worden voedingsgewoonten als het eten van voldoende groente, fruit en vis als
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gezond beschouwd. Met het stijgen van de leeftijd neemt dit gezonde voedingspatroon
toe.

Een leefstijl die als gezond geldt, is meer onder hogeropgeleiden te vinden dan onder
lageropgeleiden (figuur 7.9). Onder hogeropgeleiden wordt minder gerookt en vaker
groente en vis gegeten. Hogeropgeleiden drinken wel vaker alcohol. Overmatige drinkers
zijn er meer onder laag dan onder hoog opgeleiden. De consumptie van fruit lijkt niet erg
van het opleidingsniveau afhankelijk te zijn. Het cbs meldt dat, als we rekening houden
met de verschillen in geslacht en leeftijdsopbouw, hogeropgeleiden dan vaker genoeg fruit
eten dan lageropgeleiden en dat de verschillen tussen hoog en laagopgeleiden voor de
consumptie van groente en vis groter worden (cbs 2015).14,15

Figuur 7.9
Een gezonde leefstijl is meer te vinden onder hoger- dan onder lageropgeleiden
Enkele leefstijlgewoonten naar opleidingsniveau,a personen van 25 jaar en ouder, 2014 (in procenten)
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a Opleidingsniveau onbekend is buiten beschouwing gelaten.

Bron: cbs (StatLine) maatwerktabel

Het aantal rokers is in de afgelopen decennia sterk gedaald: van een derde van de bevol-
king in 2001 naar minder dan een kwart van de bevolking in 2014. Onder alle opleidings-
niveaus is er sprake van een gestage daling van het percentage rokers. Figuur 7.10 laat zien
dat de hogeropgeleiden zich duidelijk onderscheiden van de middelbaar en lager-
opgeleiden. Wanneer de sociale status niet met opleiding maar met inkomen wordt weer-
gegeven, dan blijkt dat het vooral mensen met een laag inkomen zijn (20% laagste inko-
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mens) die (nog) roken. Onder hen rookt een derde (34,6%), tegenover iets meer dan
20% onder de hogere inkomens (40% hoogste inkomens) (cbs StatLine).

Figuur 7.10
Onder alle opleidingsniveaus daalt het percentage rokers tussen 2003 en 2013
Aandeel personen dat wel eens rookt, naar opleidingsniveau,a personen van 25 jaar en ouder, 2003-2013
(in procenten)
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a Opleidingsniveau onbekend is buiten beschouwing gelaten.

Bron: cbs (StatLine) maatwerktabel

De combinatie van een specifiek voedingspatroon en de mate van lichaamsbeweging
speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van overgewicht. Voor een gezonde lichaams-
beweging zijn normen opgesteld die per leeftijdscategorie verschillen.16 Figuur 7.11 maakt
duidelijk dat met name de jongere ouderen voldoen aan de normen voor gezond bewegen,
en vervolgens ook dat veel jongvolwassenen voldoende bewegen. Het is de leeftijds-
categorie daartussen, van 30-54 jaar, waarvan minder dan de helft de beweegnorm haalt.
Dat geldt ook voor jongeren (16-19 jaar), maar voor jongeren tot 18 jaar ligt de norm dan
ook veel hoger.
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Figuur 7.11
Vooral ouderen hebben overgewicht; jongvolwassenen en ouderen voldoen vaker aan de norm voor gezond
bewegen
Overgewicht en voldoen aan de beweegnorm, naar leeftijdscategorie, personen van 16 jaar en ouder, 2014
(in procenten)
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Bron: cbs (StatLine)

Voor overgewicht (bmi ≥25,0 kg/m2) is een duidelijke samenhang te zien met leeftijd en
opleidingsniveau, waarbij ernstig overgewicht (bmi ≥ 30,0 kg/m2) vooral onder laag-
opgeleiden voorkomt (figuur 7.12).17 Voor de beweegnorm zijn er geen significante verschil-
len naar opleidingsniveau. De middengroep geeft een vergelijkbaar beeld als de lager-
opgeleiden voor matig overgewicht, maar beweegt zich meer tussen de hoger- en lager-
opgeleiden in voor ernstig overgewicht, waardoor een significante gradiënt zichtbaar is.
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Figuur 7.12
Ernstig overgewicht komt vooral onder laagopgeleiden voor; voor het voldoen aan de beweegnorm maakt
opleidingsniveau niet veel uit
Overgewicht en voldoen aan de bewegingsnorm, naar opleidingsniveau,a personen van 25 jaar en ouder,
2014 (in procenten)
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a Opleidingsniveau onbekend is buiten beschouwing gelaten.

Bron: cbs (StatLine) maatwerktabel

Over de periode 2003-2013 is er voor overgewicht een gestage stijging te zien (figuur 7.13).
Deze stijging is voor lager- en middelbaar opgeleiden duidelijker dan voor hoger-
opgeleiden. Datzelfde geldt voor ernstig overgewicht; onder hogeropgeleiden neemt ern-
stig overgewicht niet toe.
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Figuur 7.13
Vooral lager- en middelbaar opgeleiden hebben vaker overgewicht tussen 2003 en 2013
(Ernstig) overgewicht naar opleidingsniveau,a personen van 25 jaar en ouder (in procenten)
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a Opleidingsniveau onbekend is buiten beschouwing gelaten.

Bron: cbs (StatLine) maatwerktabel

7.4 Medische consumptie

In samenhang met het optreden van gezondheidsklachten op latere leeftijd neemt ook de
medische consumptie vaak toe met de leeftijd (figuur 7.14). Dat geldt voor het bezoek aan
de huisarts en de medisch specialist, de fysiotherapeut, het gebruik van voorgeschreven
medicijnen en opname in het ziekenhuis. Veel minder leeftijdsgebonden is het gebruik van
vrij verkrijgbare medicijnen; dat is het hoogste onder 30-39-jarigen. Naar de tandarts gaan
we vooral op jonge leeftijd (12- 19 jaar) en middelbare leeftijd. Ouderen (≥ 75 jaar) gaan
weinig naar de tandarts. Meer mensen van 20-29 jaar gaan naar de psycholoog of psychi-
ater dan andere leeftijdsgroepen. Met name ouderen gaan weinig naar de psycholoog of
psychiater.
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Figuur 7.14
Gebruik van (para)medische zorg neemt toe met de leeftijd, behalve voor de tandarts, psycholoog en niet-
voorgeschreven medicijnen
Contact met (para)medische zorg en medicijngebruik,a naar leeftijdscategorie, personen van 12 jaar en
ouder, 2014 (in procenten)
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a Contacten met zorgverleners zijn over het afgelopen jaar, medicijngebruik over de afgelopen twee weken.

Bron: cbs (StatLine)

Ook zien we een samenhang van zorggebruik met het opleidingsniveau: lager-
opgeleiden rapporteren vaker gebruik van medische zorg en voorgeschreven medicijnen
(figuur 7.15).18 Hogeropgeleiden gaan meer naar de tandarts en gebruiken meer niet-voor-
geschreven medicijnen dan laagopgeleiden.19 Van de middelbaar opgeleiden beweegt het
zorggebruik zich tussen dat van de hoog- en laagopgeleiden in.
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Figuur 7.15
Laagopgeleiden gebruiken meer medische zorg, maar dit geldt niet voor de tandarts, psycholoog en niet-
voorgeschreven medicijnen
Contact met (para)medische zorg en medicijngebruik,a naar opleidingsniveau,b personen van 25 jaar en
ouder, 2014 (in procenten)
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a Contacten met zorgverleners zijn over het afgelopen jaar, medicijngebruik over de afgelopen twee weken.
b Opleidingsniveau onbekend is buiten beschouwing gelaten.

Bron: cbs (StatLine) maatwerktabel

In een periodiek internationaal vergelijkend onderzoek zijn in 2014 de ervaringen van
Nederlandse 55-plussers met de gezondheidszorg onderzocht (Faber et al. 2014). Het beeld
dat daaruit naar voren komt, is dat patiënten een goede informatieoverdracht ervaren tus-
sen huisarts en medisch specialist, maar weinig ondersteuning van de huisarts in de
coördinatie van zorg. De toegankelijkheid van de huisarts wordt als goed ervaren: 68% kan
dezelfde of de volgende dag bij de huisarts terecht en 74% heeft de ervaring dat het
gemakkelijk is om zorg buiten kantooruren te krijgen. Over de financiële toegankelijkheid
is het oordeel in 2014 veel positiever dan in 2013. Toen was het percentage dat om finan-
ciële redenen afzag van een behandeling met 16% erg hoog (onderzoek onder 18-plussers).
In 2014 is dat aandeel met 4% onder de 55-plussers veel lager.
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7.5 Professionele thuiszorg en informele zorg

Door de extramuralisering van de zorg wonen steeds meer ouderen thuis (zie hiervoor ook
hoofdstuk 2). Voor de langdurige zorg zullen ouderen die daarop een beroep willen doen,
eerst moeten kijken wat ze zelf nog kunnen en ondersteuning moeten zoeken binnen hun
eigen sociale omgeving (zie § 7.1). In deze paragraaf kijken we daarom wat specifieker naar
het zorggebruik bij 50-plussers. In hoeverre wordt er momenteel gebruik gemaakt van
professionele thuiszorg en informele zorg? Daarbij vragen we ons af of het gebruik van een
bepaalde soort zorg verschilt tussen groepen. Bijvoorbeeld, gebruiken kwetsbare groepen
meer of minder informele dan formele zorg? En geven kwetsbare groepen zelf meer of
minder uit aan zorg? En welke positie neemt de middengroep20 in met betrekking tot het
formele en informele zorggebruik?

Professionele thuiszorg
De gegevens die we in deze sectie gebruiken, komen uit een onderzoek uitgevoerd in 2013
onder ruim 4000 Nederlandse 50-plussers21 (Börsch-Supan et al. 2013; Malter en Börsch-
Supan 2015). Van deze respondenten gaf 13% aan weleens professionele thuiszorg22 te
hebben ontvangen in het afgelopen jaar (tabel 7.4). Onder de respondenten die tevens een
of meerdere beperkingen in dagelijkse activiteiten23 rapporteerden, lag het aandeel dat
thuiszorg ontvangt hoger (27%). Over het algemeen rapporteerden lageropgeleide respon-
denten vaker thuiszorg te hebben ontvangen dan respondenten met een midden- of
hogere opleiding. De positie van de middengroep is hier het meest vergelijkbaar met die
van de hogeropgeleiden.
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Tabel 7.4
Professionele thuiszorg vooral gebruikt door lageropgeleiden
Ontvangen van professionele hulp thuis onder personen van 50 jaar en ouder, naar opleidingsniveau, 2013
(in procenten)

 totaal 
 lager-
opgeleiden

  middelbaar
opgeleiden

  hoger-
opgeleiden

 

 
alle respondenten* 13% 18% 9% 8%
respondenten met beperking* 27% 31% 21% 22%

* Significant verschil tussen de opleidingsniveaus (p < 0,01).

Bron: share (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe), ronde 5 (scp-bewerking)

Van de activiteiten die de professionele thuiszorg te bieden heeft, werd hulp bij huis-
houdelijke taken het meest gerapporteerd, gevolgd door hulp bij persoonlijke verzorging,
andere activiteiten en maaltijden (figuur 7.16). Het gebruik van professionele thuiszorg
voor persoonlijke verzorging was het hoogst onder lageropgeleiden, terwijl hulp bij huis-
houdelijke taken het meest gebruikt werd door hogeropgeleiden.

Uit eerder recent scp-onderzoek weten we dat het (absolute) aantal zorggebruikers onder
ouderen toegenomen is door de vergrijzing, terwijl het (relatieve) aandeel ouderen dat
gebruik maakt van extramurale zorg niet toegenomen is tussen 2004 en 2011 (Plaisier en
De Klerk 2015). Het aandeel mensen dat zorg gebruikt voor verpleging nam af, terwijl het
aandeel mensen dat zorg gebruikt voor persoonlijke verzorging toenam. Het aandeel
personen dat huishoudelijke hulp gebruikt, bleef redelijk stabiel.
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Figuur 7.16
Professionele thuiszorg in de vorm van hulp met huishoudelijke taken meest gebruikt
Verschillende vormen van professionele thuiszorg onder personen van 50 jaar en ouder, naar opleidings-
niveau, 2013 (in procenten)
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Bron: share (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe), ronde 5 (scp-bewerking)

Onder de respondenten die aangaven professionele thuiszorg te ontvangen, gaf 77% aan
hieraan zelf geld te hebben besteed buiten de uitgaven die gedekt werden door de zorg-
verzekering. Dit aandeel was het laagst in de middengroep (72%) en het hoogst onder de
hogeropgeleiden (92%). Dus hoewel de lageropgeleiden het meest gebruik gemaakt heb-
ben van professionele thuiszorg, gaven de hogeropgeleiden hier het vaakst geld aan uit.
Daarnaast gaven de hogeropgeleiden ook het meest uit aan professionele thuiszorg.
Omdat de gegevens afkomstig zijn van een relatief kleine groep respondenten (alleen res-
pondenten met persoonlijke uitgaven aan professionele thuiszorg) met een grote spreiding
aan uitgaven, geven we hier niet de absolute bedragen weer. Figuur 7.17 laat naar
opleidingsniveau de hoogte van de eigen kosten zien als percentage van de totale kosten
per persoon. Ten opzichte van de kosten onder alle respondenten die uitgaven hadden aan
professionele thuiszorg, gaven de lageropgeleiden minder uit (79% van de kosten in de
totale groep). De middelbaar opgeleiden (120%) en de hogeropgeleiden (147%) gaven het
meeste uit. Doordat de gegevens gebaseerd waren op een kleine groep mensen met een
grote spreiding aan uitgaven, zijn de verschillen bij toetsing tussen opleidingsgroepen niet
statistisch significant, terwijl er over het geheel wel een statistisch significante lineaire
trend in eigen uitgaven over de opleidingsgroepen waarneembaar is.
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Figuur 7.17
Hogeropgeleiden lijken meer uit te geven aan professionele thuiszorg
De hoogte van de eigen uitgaven aan professionele thuiszorg, afgezet tegen de uitgaven van de totale
onderzoekspopulatie (= 100%), naar opleidingsniveau, personen 50 jaar en ouder 2014 (in procenten)a
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a Er is geen significant verschil tussen de opleidingsniveaus (p > 0,05); significante lineaire trend over de
opleidingsniveaus (p < 0,0001).

Bron: share (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe), ronde 5 (scp-bewerking)

Naast professionele thuiszorg (formele zorg), ontving een groot aandeel van de 50-
plussers informele zorg. Binnen de groep mensen met een of meer beperkingen ontving
ruim 21% in het afgelopen jaar informele zorg door iemand van buiten het huishouden,
terwijl 10% zorg ontving van iemand binnen het huishouden (figuur 7.18). Hoewel dit niet
op te maken is uit de figuur, is er natuurlijk overlap mogelijk tussen de verschillende
manieren van zorg ontvangen. Wat opvalt, is dat het beeld van de lageropgeleiden afwijkt
van dat van de middengroep en de hogeropgeleiden; de lageropgeleiden maken meer
gebruik van professionele thuiszorg dan van informele zorg. Het beeld van de midden-
groep lijkt het meest op dat van de hogeropgeleiden. In tegenstelling tot de gevonden ver-
schillen in professionele thuiszorg, vinden we geen verschillen tussen deze groepen in het
aandeel ontvangen informele zorg, zowel binnen als buiten het huishouden.
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Figuur 7.18
Lageropgeleiden gebruiken relatief vaak professionele zorg
Professionele en informele thuiszorg (van buiten en binnen het huishouden) onder personen van 50 jaar en
ouder, respondenten met een of meer beperkingen, naar opleidingsniveau, 2013 (in procenten)
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Bron: share (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe), ronde 5 (scp-bewerking)

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit rapport, moeten kwetsbare groepen op de over-
heid kunnen rekenen. Daarom onderzoeken we of kwetsbare groepen meer of minder
gebruik maken van formele en informele extramurale zorg dan de niet-kwetsbaren. In lijn
met hoofdstuk 2 definiëren we kwetsbare groepen in de domeinen opleiding, inkomen,
arbeidsparticipatie en gezondheid. Aangezien het hebben van een slechte gezondheid ten
grondslag ligt aan zorggebruik, kijken we in ons analysemodel voornamelijk naar opleiding
(laag, midden, hoog), inkomen (laag: 0-20%, midden 20-80%, hoog: 80-100% van de ver-
deling van besteedbare inkomens) en arbeidsparticipatie (werknemer of zelfstandige,
gepensioneerd, werkloos). Daarnaast nemen we ook de invloeden van sekse, leeftijd, etni-
citeit (autochtoon, westerse migrant, niet-westerse migrant) en huishoudsamenstelling
(met of zonder partner) mee in onze analyse.
Tabel 7.5 geeft de resultaten van de analyses weer. Wanneer rekening gehouden wordt met
alle kenmerken in de tabel, zien we dat het opleidingsniveau niet samenhangt met het
gebruik van professionele thuiszorg of informele zorg. Dit betekent dat de relatie tussen
opleidingsniveau en zorggebruik zoals we eerder lieten zien, beïnvloed wordt door andere
factoren, zoals leeftijd. Jongere generaties zijn vaak hoger opgeleid dan eerdere generaties,
waardoor leeftijd een rol kan spelen in de bevindingen voor opleidingsniveau en zorg-
gebruik.
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Tabel 7.5
Verschillen in zorggebruik naar achtergrondkenmerken
Kans op het gebruiken van professionele thuiszorg of informele zorg (van binnen of buiten het huishouden)
voor personen van 50 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken, 2013 (in odds ratios)

 professionele
thuiszorg

  informele zorg
buiten huishouden

  informele zorg
binnen huishouden

 

 
leeftijd (in jaren) 1,11* 1,01 1,03*
 
mannen (ref.) 1 1 1
vrouwen 1,86* 1,12 0,91
 
lageropgeleiden (ref.) 1 1 1
middelbaar opgeleiden 0,98 0,98 0,97
hogeropgeleiden 1,26 1,18 0,96
 
huishouden met partner (ref.) 1 1 1
huishouden zonder partner 4,35* 2,21* 1,18
 
autochtonen (ref.) 1 1 1
westerse migranten 1,13 1,17 0,88
niet-westerse migranten 1,69 1,08 0,32
 
laag inkomen (ref.) 1 1 1
middeninkomen 1,19 1,05 1,73
hoog inkomen 0,96 0,65* 2,26*
 
werknemer/zelfstandige (ref.) 1 1 1
gepensioneerd 1,42 0,94 0,74
werkloos 3,18* 1,40* 1,12

* Significant verschil (p < 0,05).

Bron: share (Survey of Health, Aging and Retirement in Europe), ronde 5 (scp-bewerking)

De resultaten laten zien dat een hogere leeftijd samenhangt met een grotere kans op het
gebruik van professionele thuiszorg en informele zorg binnen het huishouden. Ook hebben
vrouwen een grotere kans om professionele thuiszorg te gebruiken dan mannen. Personen
uit huishoudens zonder een partner hebben een grotere kans op het gebruik van
professionele thuiszorg en informele zorg dan personen met partner in het huishouden,
hoewel deze associatie niet statistisch significant is voor informele zorg binnen het huis-
houden. Personen met een hoger inkomen hebben een kleinere kans op het gebruik van
informele zorg buiten het huishouden, maar een grotere kans op het gebruik van informele
zorg binnen het huishouden, vergeleken met personen met een lager inkomen. Werklozen
(incl. personen die niet kunnen werken vanwege ziekte en huismannen/-vrouwen) hebben
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een grotere kans op het gebruik van professionele thuiszorg en informele zorg buiten het
huishouden dan werkenden.

7.6 Slotbeschouwing

Het overkoepelende motto waaronder het gezondheids- en zorgbeleid is samen te vatten,
is zelfredzaamheid; dat geldt zowel voor de curatieve als voor de langdurige zorg. Voor de
langdurige zorg gaat dit motto samen met de decentralisatie naar de gemeenten, waarvan
op dit moment nog niet te zeggen valt hoe die uitpakt op het gebruik van langdurige-zorg-
voorzieningen.

Dit hoofdstuk richt zich meer op de gezondheidstoestand dan op de zorgverlening. Belang-
rijkste conclusie van dit hoofdstuk is dat het goed gaat met de gezondheidstoestand van
de Nederlanders als we ons richten op de levensverwachting en afgeleide maten. Bijzonder
is de ontwikkeling van de levensverwachting op hoge leeftijd (≥ 80 jaar), en dan met name
de levensverwachting van oudere mannen. Die is de afgelopen tien jaar net zo sterk geste-
gen als in de ruim vijftig jaar daarvoor, van 1950 tot 2004. Medische en preventieve zorg
zijn hier voor een groot deel verantwoordelijk voor. De uitbreiding van de medische zorg
heeft wel tot een kostenexplosie geleid. In hoofdstuk 2 is getoond hoe de kostenstijging
van de zorg zich tussen 2003 en 2013 ontwikkeld heeft. Vooral tussen 2003 en 2006 zijn de
kosten van de intramurale curatieve zorg sterk gegroeid; tussen 2006 en 2010 groeiden
vooral de kosten van extramurale curatieve zorg.

Voor de extramurale langdurige zorg zullen vooral ouderen steeds meer een beroep moe-
ten doen op informele zorg. Een aantal factoren is voorspellend voor het gebruik van
professionele thuiszorg en informele zorg. Zo zien we dat, wanneer we rekening houden
met andere kenmerken, personen van huishoudens met een partner minder extramurale
zorg gebruiken, en dat personen die niet werken (excl. de gepensioneerden) meer zorg
gebruiken.
Door de extramuralisering van de zorg wonen steeds meer ouderen thuis. Hoofdstuk 2 laat
zien dat het aandeel 85-plussers dat woont in een instelling gedaald is van 30,3% in 2002
naar 22,8% in 2014. De toename van het aantal zelfstandig wonende oude ouderen is niet
zonder risico’s. De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen is intensief. Veel huisartsen
zeggen niet voldoende tijd te hebben voor deze patiëntengroep en zij ervaren de wachttijd
voor opname in verpleeghuis als problematisch (lhv 2015). Bovendien hebben kwetsbare
ouderen meestal minder capaciteiten en sociale hulpbronnen om de zorg te mobiliseren
die ze zich wensen.

Het algemene beeld is dat middengroepen (gedefinieerd naar opleidingsniveau) ook voor
gezondheid, gezondheidgerelateerd gedrag en zorggebruik een middenpositie innemen.
Voor de levensverwachting gaat dat voor mannen helemaal op, voor vrouwen is het beeld
dat de levensverwachting van hoogopgeleiden en middelbaar opgeleiden eerst ongeveer
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gelijk is, maar dat die van de hoogopgeleiden verder doorstijgt dan de levensverwachting
van de middelbaar opgeleiden. Opvallend is dat de levensverwachting van vrouwen met
alleen basisonderwijs sterk achterblijft bij die van vrouwen met andere opleidingsniveaus.
Bij afgeleide gezondheidsmaten als de gezonde levensverwachting en de levens-
verwachting zonder lichamelijke beperkingen nemen de middelbaar opgeleiden eveneens
een middenpositie in. Opvallend is wel dat voor beide maten de hoogopgeleide vrouwen
de meeste gezondheidswinst boeken.

Bij gezondheidgerelateerd gedrag ligt het aandeel rokers onder hoogopgeleiden ver onder
het niveau van de laag- en middelbaar opgeleiden. Van een welvaartgerelateerd probleem
als obesitas hebben laag- en middelbaar opgeleiden in toenemende mate last. Onder
hoogopgeleiden is geen toename van obesitas waarneembaar.

Bij het gebruik van zorg zijn laagopgeleiden vaak oververtegenwoordigd. Voor een deel is
dat toe te schrijven aan het feit dat vele laagopgeleiden ouderen zijn. Alleen bij het bezoek
aan de tandarts zijn hoogopgeleiden duidelijk oververtegenwoordigd. Voor professionele
thuiszorg en informele zorg, zien we dat de middengroep het meest lijkt op de hoger-
opgeleiden. De lageropgeleiden nemen een afwijkende positie in, door het gebruik van
relatief veel professionele thuiszorg ten opzichte van informele zorg.
Middelbaar opgeleiden zijn voor gezondheid en zorg vooral een middencategorie. In zowel
wetenschap als beleid is de positie van de middengroepen nergens ter discussie gesteld.
Steeds gaat het om de positie van de laagopgeleiden versus de hoogopgeleiden. De in dit
hoofdstuk gepresenteerde cijfers zijn geen reden om de aandacht meer op de middengroe-
pen te gaan richten.

Wat de betreft de levensverwachting en afgeleide maten is de conclusie dat het goed gaat
met de gezondheid van de Nederlandse burgers; dit is ook te zien aan de stijgende levens-
verwachting van ouderen. Medische en preventieve zorg zijn hier voor een groot deel ver-
antwoordelijk voor. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat (alleenstaande) ouderen ook veel
langer zelfstandig wonen. Dat past in een beleid van extramuralisering en zelf-
redzaamheid. Gevaar is wel dat onder de oudste ouderen het aantal zelfstandig wonende
kwetsbare ouderen zal toenemen, waarbij het maar de vraag is of de (medische) zorg daar
voldoende op toegerust is. De bezorgdheid die huisartsen hierover onlangs hebben geuit,
is een serieus te nemen signaal.

Noten

1 Bron: ggz Nederland.
2 Bron: Nederlands Jeugdinstituut.
3 Het voordeel van deze maat is dat deze onafhankelijk is van de leeftijdsopbouw en dat verschillende

sociale groepen onderling vergeleken kunnen worden zonder dat verschillen in leeftijdsopbouw een
verstorende rol spelen. De levensverwachting in minder dan goede gezondheid wordt meestal niet
gerapporteerd, maar volgt uit de simpele som: totale levensverwachting minus de levensverwachting
in goed ervaren gezondheid.
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4 Voor de berekening van de levensverwachting zonder beperkingen zijn gegevens gebruikt over de aan-
wezigheid van beperkingen; deze zijn verkregen met zeven vragen over activiteiten betreffende mobili-
teit, gezichtsvermogen en gehoor. Voor de berekening van de levensverwachting zonder chronische
ziekten worden zelfgerapporteerde gegevens gebruikt over de aanwezigheid van tien groepen chroni-
sche ziekte. Voor de berekening van de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid worden
antwoorden gebruikt op vijf vragen naar gevoelens van geluk, somberheid en kalmte.

5 Voor de verbetering van de gezondheidstoestand sinds 2001 is een hoge prijs betaald, zegt Macken-
bach, en wel middels een kostenexplosie in de uitgaven aan gezondheidszorg. Waar Nederland rond
het jaar 2000 in Europees verband nog in de middenmoot stond als het ging om de kosten van de zorg
(8% bnp voor gezondheidsuitgaven, cijfers Wereldbank), staat Nederland anno 2013 aan de top
(12,9% bnp voor gezondheidsuitgaven, cijfers Wereldbank) zie Mackenbach 2015.

6 ntvg schreef: ‘Van alle West-Europese landen heeft Nederland het hoogste vroege neonatale sterfte-
cijfer (3,0 per 1000 levendgeborenen)’ (Mohangoo et al. 2008).

7 Het aantal doodgeborenen na een zwangerschap van ten minste 24 weken plus het aantal levend-
geborenen dat binnen zeven dagen na de geboorte is overleden.

8 Dat kan ermee te maken hebben dat mannen meer met fatale ziekten geconfronteerd worden (bv. ziek-
ten die met roken samenhangen), later medische hulp zoeken dan vrouwen en ziekte wellicht onder-
rapporteren (Oksuzyan et al. 2008).

9 Als we verder teruggaan in de tijd, dan is voor de levensverwachting 1995-1999 (samengenomen) het
beeld iets anders. Voor mannen is er een groter verschil in levensverwachting tussen hoger- en lager-
opgeleiden (4,9 jaar) dan voor vrouwen (2,6 jaar). Onder mannen loopt de levensverwachting duidelijk
op van 73,1 jaar (lageropgeleiden) tot 78 jaar (hogeropgeleiden). Onder vrouwen hebben de lager-
opgeleiden een duidelijk lagere levensverwachting (79,5 jaar) dan de middelbaar en hogeropgeleiden,
voor wie de levensverwachting ongeveer 82 jaar bedraagt. Bij de gezonde levensverwachting en ver-
wante indicatoren loopt voor zowel mannen als vrouwen de gezondheid trapsgewijs op met het
opleidingsniveau (Herten et al. 2002).

10 Een minder goede psychische gezondheid of welbevinden is vooral terug te vinden onder arbeids-
ongeschikten. Tussen 2001 en 2009 is met name het aantal vrouwen met de hier gemeten psychische
klachten afgenomen (Driessen 2011: 21).

11 Uit aanvullende analyses met individuele gegevens van de Gezondheidsenquête 2013 (cbs) voor zelf-
ervaren gezondheid en psychische ongezondheid, blijkt dat de verschillen naar opleidingsniveau blijven
bestaan wanneer rekening gehouden wordt met leeftijd en sekse.

12 Chronische ziekten in het Chronisch Ziekten Model van het rivm: verschillende vormen van kanker
(long, darm, maag, slokdarm, borst, prostaat), diabetes, acuut myocard infarct, chronisch hartfalen,
beroerte, copd, artrose, lage rugpijn.

13 Daarbij zijn voor de consumptie van groente, fruit en vis niet de strenge normen van het Voedings-
centrum gehanteerd, maar de indeling die het cbs gebruikt.

14 cbs Persbericht, donderdag 23 april 2015 met een indeling in 5 categorieën naar opleidingsniveau.
15 Uit eigen aanvullende analyses met individuele gegevens van de Gezondheidsenquête 2013 (cbs) voor

roken en alcoholconsumptie, blijkt dat de verschillen naar opleidingsniveau blijven bestaan wanneer
gecorrigeerd wordt voor leeftijd en sekse.

16 Om aan de norm te voldoen moeten jongeren tot 18 jaar dagelijks een uur matig intensief bewegen,
volwassen tot 55 jaar een half uur op vijf dagen per week en ouderen boven de 55 jaar ook een half uur
op minimaal vijf dagen, maar dan iets minder intensief. Zie voor een gedetailleerde beschrijving http://
www.nisb.nl/weten/normen.html

17 Verschillen in matig overgewicht tussen de middelbaar opgeleiden en de laagopgeleiden zijn niet statis-
tisch significant; verschillen tussen de middelbaar opgeleiden en de hoogopgeleiden zijn statistisch sig-
nificant. Verschillen in ernstig overgewicht tussen de middelbaar opgeleiden en de laagopgeleiden en
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tussen de middelbaar opgeleiden en de hoogopgeleiden zijn beide statistisch significant (scp bereke-
ningen met cbs Gezondheidsenquête 2013).

18 Verschillen tussen de middelbaar opgeleiden en de laagopgeleiden zijn statistisch significant voor con-
tact met huisarts, medisch specialist en tandarts, en voor ziekenhuisopname met overnachting en dag-
opname. Verschillen tussen de middelbaar opgeleiden en de hoogopgeleiden zijn statistisch significant
voor contact met tandarts en voor ziekenhuisopname met overnachting (scp berekeningen met cbs
Gezondheidsenquête 2013). Bij het gebruik van voorgeschreven medicijnen zijn er significante verschil-
len tussen alle opleidingsniveaus. Voor het gebruik van niet-voorgeschreven medicijnen zijn er signifi-
cante verschillen tussen laag- en middelbaar opgeleiden en tussen laag- en hoogopgeleiden (toetsing
door het cbs voor de tabellen uit de cbs Gezondheidsenquête 2014)

19 Ook na correctie voor leeftijd blijft er een significant verschil in tandartsbezoek naar opleidingsniveaus.
20 Middengroep: middelbaar onderwijs (isced 3+4; soi 4).
21 Prevalenties gewogen naar steekproefname en non-respons.
22 Hebt u de afgelopen twaalf maanden professionele of betaalde hulp gekregen bij de volgende activitei-

ten vanwege fysieke, mentale of emotionele problemen: 1) hulp bij de persoonlijke verzorging (wassen,
in en uit bed stappen, of aankleden), 2) hulp bij huishoudelijk werk (schoonmaken, strijken, koken),
3) Tafeltje dekje (maaltijden), 4) andersoortige hulp (bv. voor medicatie)?

23 Problemen bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten: 1) 100 meter lopen, 2) ongeveer twee uur zit-
ten, 3) opstaan uit een stoel na er langere tijd in gezeten te hebben, 4) verschillende trappen op lopen
zonder te rusten, 5) een trap op lopen zonder te rusten, 6) buigen, knielen of hurken. 7) uw armen
boven schouderhoogte reiken of uitstrekken, 8) grote objecten zoals een eetkamerstoel trekken of
duwen, 9) gewichten van meer dan vijf kilo tillen en dragen, zoals een zware boodschappentas, 10) een
muntje van de tafel pakken.
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8 Maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid

Pepijn van Houwelingen en Paul Dekker

– Anders dan in andere Europese landen, blijft in Nederland de politieke activiteit achter bij wat
men op basis van het (hoge) percentage vrijwilligers zou verwachten.

– De afgelopen jaren is er minder gedoneerd; de omvang van het vrijwilligerswerk is groten-
deels stabiel gebleven. Hoewel sommige vormen van politieke participatie, zoals verkiezings-
opkomst, een daling laten zien, zijn Nederlanders tegenwoordig vaker op internet politiek
actief en boycotten we de laatste jaren sneller producten.

– Het aantal leden van politieke partijen is begin 2015 voor het eerst in de afgelopen tien jaar
gedaald onder de 300.000. Niet alle partijen laten een daling zien; zo heeft D66 haar ledental
over deze periode meer dan verdubbeld. Ook de aanhang van vakverenigingen blijft dalen in
ledental (en vergrijst).

– Inwoners van kleine gemeenten participeren meer, zowel maatschappelijk als politiek, dan
inwoners van grote gemeenten. Wel spannen inwoners van grote gemeenten zich vaker in
voor een kwestie van (inter)nationaal belang en boycotten ze ook vaker producten.

– Hogeropgeleiden verrichten vaker vrijwilligerswerk, maar lageropgeleide vrijwilligers
besteden er veel uren aan.

8.1 Inleiding

Vanuit de overheid worden Nederlanders de laatste jaren aangespoord allerlei zaken zelf
op te pakken in plaats van ze aan de staat over te laten: de participatiesamenleving.
Bij dergelijke aansporingen ligt de nadruk vooral op het zelf dingen doen als Nederlands
burger in plaats van op meedenken en meebeslissen met politici en ambtenaren (Van Hou-
welingen et al. 2014). Gemeenten proberen – onder invloed van de decentralisaties en de
bezuinigingen – op allerlei manieren hun inwoners te bewegen taken op zich te nemen en
meer zorg te gaan dragen voor zichzelf en elkaar. Zo lijkt het erop, hoewel harde cijfers
ontbreken, dat er her en der in het land op lokaal niveau nieuwe burgerinitiatieven ont-
staan op het gebied van de (informele) zorg (Mensink et al. 2013). Dit is ook wat door de
overheid van burgers in de toekomst verwacht wordt: niet de minister, maar de burge-
meester of wethouder moet het eerste aanspreekpunt worden voor allerlei zaken. We zul-
len inderdaad aanwijzingen vinden dat de maatschappelijke en politieke inzet zich de afge-
lopen jaren meer heeft gemanifesteerd op het lokale niveau.
Een tweede belangrijk aandachtspunt in dit hoofdstuk is de ontwikkeling van verschillen in
maatschappelijke en politieke participatie tussen bevolkingsgroepen. De mogelijke toe-
name van verschillen is niet alleen een zorg in Nederland, maar ook in andere landen, met
name in de Verenigde Staten (Murray 2012; Putnam 2015; Stiglitz 2012). We zullen in dit
hoofdstuk vooral kijken naar verschillen tussen opleidingsniveaus en daarbij, in lijn met het
aandachtspunt van dit boek, extra kijken naar de positie van de middengroep.
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8.2 Participatie en politieke betrokkenheid in Europa

In figuur 8.1 vergelijken we Nederland met 26 andere Europese landen. We vergelijken de
deelname aan vrijwilligerswerk en aan politieke activiteiten. Er worden soepele eisen
gehanteerd om als politieke participant te worden aangemerkt. Daardoor vertoont de gra-
fiek voor heel Europa veel meer politieke participanten dan vrijwilligers; dit is echter een
artefact van de meting. Het gaat om de posities van landen in de verschillende verhoudin-
gen tussen beide soorten participatie.

De gestippelde lijn in figuur 8.1 toont de samenhang en laat zien dat er een positieve relatie
is tussen beide soorten participatie:1 naarmate er in een land meer vrijwilligerswerk wordt
gedaan, is de bevolking ook politiek actiever (en andersom). In Zweden, Finland en IJsland
is men opvallend vaak politiek actief en in Nederland blijft de politieke activiteit juist achter
bij wat men op basis van het percentage vrijwilligers zou mogen verwachten. Dat percen-
tage is in Nederland het hoogste van alle landen. Met uitzondering van Zwitserland is er in
alle landen op individueel niveau een positieve relatie tussen vrijwilligerswerk en politieke
activiteit.2 De referendumcultuur in Zwitserland leidt er vermoedelijk toe dat ook veel
Zwitsers die niet als vrijwilliger actief zijn, toch politiek participeren.
De sterke correlatie tussen vrijwilligerswerk en politieke activiteit kan komen doordat
beide soorten participatie nauw verwant zijn; zij doen een beroep op dezelfde vaardig-
heden en voorkeuren van mensen. Ook kunnen mensen door hun sociale participatie
betrokken raken bij de politiek (o.a. Van der Meer en Van Ingen 2009; Dekker 2014) of
andersom.
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Figuur 8.1
Veel vrijwilligers in Nederland
Vrijwilligerswerka en politieke participatieb in 27 landen, personen van 18 jaar en ouder, 2012-2013
(in procenten)
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a Respondenten die antwoordden ‘minstens twee keer per jaar’ op de vraag ‘Hoe vaak bent u in de afgelo-
pen 12 maanden betrokken geweest bij vrijwilligerswerk of werk voor liefdadigheidsinstellingen?’

b Respondenten die ja antwoordden op de vraag ‘Er zijn verschillende manieren om te proberen in
Nederland dingen te verbeteren of om te helpen voorkomen dat dingen verkeerd gaan. Heeft u in de
afgelopen 12 maanden een van de volgende dingen gedaan?’
1) contact opgenomen met een politicus, landelijke of gemeentelijke ambtenaar, 2) actief geweest in een
politieke partij of actiegroep, 3) actief geweest in een andere organisatie of vereniging, 4) een sticker of
badge gedragen voor een campagne, 5) deelgenomen aan een geoorloofde openbare demonstratie,
6) bepaalde producten geboycot.

Boven de aangegeven regressielijn wordt relatief veel politiek geparticipeerd, eronder wordt relatief veel
vrijwilligerswerk gedaan.
Bron: scp (ess’12/’13)
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In figuur 8.2 vergelijken we de mate waarin in Europa over lokale en nationale politieke
kwesties wordt gepraat in de vriendenkring. Ook bij deze metingen zijn wel vraagtekens te
plaatsen, maar de combinatie geeft toch een indruk van de mate waarin politiek een rol
speelt in het leven van mensen en, meer nog, van het relatieve belang van de landelijke en
lokale politiek.

Figuur 8.2
Nederlanders hebben weinig interesse in de lokale politiek
Lokale en nationale politieke interessea in 29 landen, personen van 15 jaar en ouder, 2015 (in procenten)
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a ‘Als u met vrienden of familie samen bent, zou u dan zeggen dat u geregeld, soms of nooit praat over
nationale (lokale) politieke aangelegenheden?’ Weergegeven in de figuur is het percentage ‘geregeld’.
Boven de aangegeven diagonaal wordt er meer over de lokale politiek gepraat, onder de diagonaal meer
over de nationale politiek.

Bron: Europese Commissie (eb 83.3)
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In Portugal en België is politiek het minst vaak een onderwerp van gesprek onder vrienden,
in Griekenland het meest. Veel landen zitten op of rond de diagonaal waarop even vaak
over lokale als nationale politieke kwesties wordt gesproken. In Griekenland, Denemarken,
Zweden en Nederland is er duidelijk meer belangstelling voor de landelijke dan voor de
plaatselijke politiek.3 Dat is niet voor het eerst zo. Eind 2013 hebben we in het Continu
Onderzoek Burgerperspectieven (cob) al eens geconstateerd dat Nederlanders, in vergelij-
king met andere Europeanen, weinig belangstelling hebben voor de lokale politiek (Dekker
et al. 2013: 25). Dit komt mogelijk doordat Nederlandse gemeenten, anders dan in andere
Europese landen, geringe autonomie hebben. Nederlandse gemeenten hebben bijvoor-
beeld weinig eigen belastinginkomsten. Hetzelfde is overigens het geval bij Britse gemeen-
ten en ook in het Verenigd Koninkrijk is de interesse in de lokale politiek gering. Een van de
mogelijke gevolgen is dat de lokale (politieke) pers in Nederland minder sterk ontwikkeld
en ook minder interessant is dan de landelijke pers. Het politieke vakmanschap en daar-
door de aantrekkelijkheid (‘theaterwaarde’) van het Haagse politieke bedrijf is bovendien
groter. Het gevolg van dit alles is dat Nederlanders, vergeleken met de landelijke politiek,
minder goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de gemeenteraad. Tegelijkertijd echter
krijgt het gemeentebestuur een hoger rapportcijfer dan de politiek in Den Haag (Den Rid-
der et al. 2014: 30). In paragraaf 8.5 gaan we verder in op de relatie tussen gemeente-
grootte en (politieke) participatie.

8.3 Participatie door de tijd heen

Donaties
Doneren Nederlanders de laatste jaren meer of minder geld aan goede doelen? Er lijkt
sprake te zijn van een geleidelijke afname van het gemiddelde gedoneerde bedrag per
huishouden. In 2007, nog net voor de crisis dus, gaf een Nederlands huishouden gemiddeld
260 euro aan goede doelen (tabel 8.1). Sindsdien is dit bedrag geleidelijk gedaald naar
232 euro in 2013. Overigens is het opvallend dat er wel meer geld wordt gedoneerd via
erfenissen. Nalatenschappen worden dus belangrijker voor goede doelen.
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Tabel 8.1
Nalatenschappen worden belangrijker voor goede doelen
Geefgedrag naar type doelen en type giften, 2003-2013 (in euro’s en procenten)

 2003  2005  2007  2009  2011  2013 
 
huishoudens die geld geven (%) 84 83 88 87 85 88
gemiddeld bedrag per huishouden (in euro’s) 269 254 260 241 240 232
doelen in % van de geldgiften
    kerk en levensbeschouwing 46 43 51 47 40 40
    gezondheid 17 15 16 17 13 11
    internationale hulp 14 21 13 13 15 13
    milieu, natuurbehoud en dierenbescherming 10 10 10 11 10 7
    onderwijs en onderzoek 2 2 1 2 2 2
    cultuur 1 2 1 2 2 3
    sport en recreatie 2 2 2 3 2 2
    maatschappelijke en sociale doelen 6 3 5 5 10 10
    anders 2 2 1 3 6 8
totaal geldgiften (x mln. euro) 1576 1506 1650 1537 1489 1544
giften in naturaa (x mln. euro) 323 349 295 401 340 400
totaal giften 1899 1854 1945 1938 1829 1944
 
andere bijdragen aan goede doelenb

    nalatenschappen 189 182 240 232 256 265
    fondsen 196 431 339 387 294 290
    bedrijven 2271 1.513 1639 1694 1378 1363
    loterijen 369 396 394 461 498 494
totaal bijdragen aan goede doelen (x mln. euro) 4924 4376 4557 4712 4255 4356
idem als % van het bbp 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7

a Dit betreft schattingen van de persoon zelf over de monetaire waarde van de gift in natura. Het ligt
enigszins voor de hand dat men geneigd is de waarde van bijvoorbeeld een oude jas die men doneert,
wat te hoog in te schatten.

b Door toegepaste correcties in 2007 verschillen deze cijfers enigszins van die in voorgaande publicaties
van het onderzoek Geven in Nederland.

Bron: vu (GiN; ontleend aan Bekkers et al. 2015)

Vrijwilligerswerk
Op korte termijn (2012-2015) is het aantal vrijwilligers eerder iets af- dan toegenomen
maar op de lange termijn (2004-2015) heeft zich geen duidelijke verandering voorgedaan
(tabel 8.2).4
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Ook tijdbestedingsgegevens laten geen duidelijk patroon zien: Nederlanders zijn niet meer
of minder tijd aan vrijwilligerswerk gaan besteden. Wel zien we een verschuiving waarbij
diegenen die vrijwilligerswerk verrichten, daar de laatste jaren meer tijd aan besteden (Van
Houwelingen en De Hart 2013).
Zien we deze lichte afname (tabel 8.2) van het aantal vrijwilligers de laatste paar jaren ook
terug als we naar andere cijferreeksen kijken? Ook andere vormen van maatschappelijke en
politieke participatie (stemmen bij verkiezingen, samen met anderen iets doen voor de
buurt of gemeente) zijn de laatste jaren gedaald en ook lijkt de langetermijnontwikkeling
over de afgelopen tien jaar eerder een dalende dan een stijgende trend te laten zien, met
uitzondering van iets doen voor de buurt of gemeente.

Figuur 8.3
Burgerparticipatie loopt iets terug
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werk

collectieve actie
(inter)nationaal

collectieve 
actie lokaal

a Opkomst = feitelijke opkomst (percentage van kiesgerechtigden) bij verkiezingen voor de Tweede Kamer
(tk) en gemeenteraden (gr).
Collectieve actie = heeft zich de afgelopen twee jaar met anderen ingespannen voor een lokale of
(inter)nationale kwestie.
Vrijwilligerswerk = heeft blijkens eigen tijdregistratie vrijwilligerswerk verricht.
In 2010 is de vraagstelling voor de eerste twee vragen veranderd. Op basis van een dubbelmeting in dat
jaar zijn de cijfers vanaf 2010 gecorrigeerd.

Bron: Kiesraad (opkomst); scp (tbo’06-’11; cv’04-’14/’15)

Toch hoeven deze cijferreeksen niet per se automatisch te betekenen dat vrijwilligerswerk
in Nederland onder druk staat. Immers, het is mogelijk dat niet de omvang en inzet, maar
de vormen van vrijwilligerswerk aan het veranderen zijn, iets wat in onze cijfers niet tot uit-
drukking komt.
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Een interessante aanwijzing hiervoor is dat in het afgelopen decennium alleen lokale
vormen van collectieve actie iets vaker lijken voor te komen (zie figuur 8.3), hoewel er de
afgelopen jaren ook daar een terugloop waar te nemen was.

Hoewel harde cijfers ontbreken, zijn er inderdaad indicaties dat Nederlanders zich op
lokaal niveau vaker inzetten, bijvoorbeeld in kleine informele verbanden (Van den Berg
et al. 2011), coöperaties (De Moor 2015) of burgerinitiatieven (Blom et al. 2011; Hurenkamp
et al. 2006; Van Xanten et al. 2011). Een goede indruk van de variëteit en het aantal maat-
schappelijke initiatieven op lokaal niveau is te vinden op www.maexchange.nl. Op het
moment van schrijven staan op deze website 705 maatschappelijke initiatieven geregis-
treerd, variërend van het opwekken van lokale energie tot vrijwilligerswerk voor achter-
standsjongeren of gezondheidsprogramma’s voor kinderen met overgewicht. Door de
grote variëteit aan lokale initiatieven en het ontbreken van betrouwbare en, vooral, com-
plete cijfers over de frequentie en omvang van deze initiatieven, kunnen we niet met zeker-
heid zeggen of dit soort maatschappelijke initiatieven aan het toenemen zijn. Wellicht kun-
nen deze niet goed in ons bestaand cijfermateriaal worden gevangen.

Politieke participatie
Participatie neemt niet alleen toe of af, maar verandert dus. Dat geldt ook voor politieke
participatie. Nederlanders gaan, zo hebben we eerder geconstateerd (Posthumus et al.
2013), de laatste jaren bijvoorbeeld minder snel demonstreren, schakelen minder snel een
politieke partij in, gaan ook minder vaak naar een inspraak- of discussiebijeenkomst en
nemen minder vaak contact op met een politicus of ambtenaar. Deze vormen van politieke
participatie zijn dus afgenomen. Daarentegen zijn tegenwoordig meer Nederlanders via
het internet politiek actief en ook het boycotten van producten (bv. omdat ze milieu-
onvriendelijk of door kinderen gemaakt zijn) is toegenomen (tabel 8.3).

Niet alleen maatschappelijke participatie, maar ook politieke participatie lijkt de laatste
jaren dus aan veranderingen onderhevig. Vooral de roep om meer directe politieke betrok-
kenheid van burgers – naast de conventionele parlementaire democratie – wordt de laatste
jaren in allerlei publicaties gesignaleerd (Thomassen et al. 2014) of zelfs aangemoedigd
(Reybrouck 2013), alhoewel deze discussies in ons land intussen ook al decennia oud zijn
(Koning 1995). Weliswaar zijn in het verleden experimenten met directe vormen van demo-
cratie niet altijd een succes gebleken (Pans 2008), maar al decennia lang blijkt uit opinie-
peilingen dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking constant van mening is dat
het goed zou zijn als belangrijke beslissingen in referenda aan de bevolking worden voor-
gelegd (zie hoofdstuk 3). Sinds 1 juli 2015 is het voor het eerst mogelijk om, met 300.000
handtekeningen, een (niet-bindend) raadgevend correctief referendum over een wet aan
te vragen. Al wat langer, sinds 2006, bestaat het zogenaamde politieke burgerinitiatief.
Daarmee kan men, met 40.000 handtekeningen, een onderwerp op de agenda van de
Tweede Kamer plaatsen. Hoewel dit tot nu toe nog geen politiek resultaat heeft opgele-
verd – twee derde van de verzoeken werd gelijk afgewezen (Bos en Pieterse 2012) en de
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rest leverde na behandeling uiteindelijk geen resultaat op – wordt er de laatste jaren wel
vaker gebruik van deze mogelijkheid gemaakt.

Tabel 8.3
Producten worden vaker geboycot
Politieke participatie,a personen van 16 jaar en ouder, 2004-2012 (in procenten)

 2004  2006  2008  2010  2012 
 
contact opgenomen met een politicus, landelijke of
gemeentelijke ambtenaar

14 15 14 17 14

in een politieke partij of actiegroep actief geweest 4 4 3 3 4
een sticker of badge gedragen voor een campagne 5 4 5 4 4
deelgenomen aan een handtekeningenactie 24 21 24 26 22
deelgenomen aan een geoorloofde openbare
demonstratie

4 3 3 3 3

bepaalde producten geboycot 8 9 9 10 12

a Bevestigend antwoord op de volgende vraag: ‘Er zijn verschillende manieren om te proberen in
Nederland dingen te verbeteren of om te helpen voorkomen dat dingen verkeerd gaan. Heeft u in de
afgelopen 12 maanden een van de volgende dingen gedaan?’

Bron: scp (ess‘04-’12)

8.4 Organisaties en belangengroepen

Hoe staat het met de ontwikkeling in lidmaatschapscijfers? Volgens enquêtegegevens zijn
nu ongeveer net zoveel Nederlanders lid van bijvoorbeeld een politieke partij of sportclub
als tien jaar geleden. Maar wat vertellen de lidmaatschapscijfers van verenigingen en het
aantal donateurs van stichtingen ons? Op basis van institutionele tellingen kan worden
geconcludeerd dat het aantal leden en donateurs van natuurorganisaties, consumenten-
organisaties, politieke partijen en vakbewegingen (als percentage van de bevolking van
18 jaar en ouder) sinds het begin van deze eeuw is gedaald (Posthumus et al. 2013: 184).
Het aantal leden van de sportbonden die aangesloten zijn bij noc*nsf is daarentegen sinds
het begin van deze eeuw bijna twee keer zo snel gestegen als de omvang van de
Nederlandse bevolking (Goossens et al. 2015: 126). We zullen drie typen maatschappelijke
organisaties kort nader bekijken: vakverenigingen, politieke partijen en dorpsraden.

Vakverenigingen
Het totale aantal leden van vakverenigingen blijft geleidelijk dalen. In 2005 waren
1,9 miljoen mensen lid van een vakvereniging, in 2014 ongeveer 1,8 miljoen (tabel 8.4).
Zoals bekend vergrijzen vakbonden en worden jongeren veel minder snel lid. Hadden in
2005 de vakcentrales nog bijna 100.000 leden die jonger waren dan 25 jaar, in 2014 was dit
aantal gedaald naar iets meer dan 67.000. Over dezelfde periode nam het aantal leden van
65 jaar of ouder toe van ongeveer 215.000 tot bijna 300.000.
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Tabel 8.4
Vergrijzing en daling van het aantal vakbondsleden
Aantal leden van vakverenigingen, 2005-2014 (in aantallen x 1000)

   2005  2007  2009  2011  2013  2014  Δa (%) 
 
naar vakvereniging
    fnv 1194 1182 1197 1197 1142 1132 -5
    cnv 347 335 336 341 291 287 -17
    mhp 159 168 135 130 65 54 -66
    overige vakbonden 199 194 219 207 294 289 45
    totaal 1899 1878 1887 1876 1792 1762 -7
 
naar leeftijd
    < 25 jaar 100 83 74 74 61 67 -33
    25 tot 65 jaar 1585 1576 1569 1533 1440 1395 -12
    ≥ 65 jaar 215 220 244 269 291 300 40

a Percentuele verandering van het aantal vakbondsleden over de periode 2005-2014.

Bron: cbs (StatLine)

Politieke partijen
Ook het totale aantal leden van politieke partijen is de afgelopen jaren iets gedaald. In 2015
is voor het eerst sinds 2002, het aantal leden van politieke partijen gedaald tot onder de
300.000; in totaal waren op 1 januari 2015 295.326 Nederlanders lid van een politieke partij
(tabel 8.5). Het verloop van de ledenaantallen per partij sinds 2005 laat zien dat vooral de
drie grote klassieke middenpartijen – cda, PvdA en vvd – de afgelopen tien jaar veel leden
hebben verloren (ongeveer een kwart van hun ledenbestand). D66 is de enige partij die
over dezelfde periode een forse toename van het ledenaantal (meer dan een verdubbeling)
laat zien. Ook het aantal leden van de sgp is wat gestegen, terwijl het aantal leden van de
ChristenUnie en sp licht is gedaald.
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Tabel 8.5
Aantal partijleden loopt terug
Lidmaatschap van politieke partijen, 2005-2015

   2005  2007  2009  2011  2013  2015  Δa (%) 
 
CDA 73.000 69.560 68.102 65.905 59.126 53.107 -27
ChristenUnie 24.235 26.673 26.745 25.480 24.080 23.521 -3
D66 11.744 10.462 12.432 21.599 23.105 25.190 114
GroenLinks 20.709 23.490 20.815 27.472 23.953 21.252 3
PvdA 61.111 62.846 56.507 55.549 55.564 49.155 -20
SGP 25.900 27.154 26.940 27.687 29.648 29.974 16
SP 44.299 50.740 50.444 46.308 45.815 42.679 -4
VVD 41.861 40.849 37.703 37.942 35.362 30.895 -26
totaal (incl. overige
partijen)

304.970 318.144 307.700 319.552 314.940 295.326 -3

a Percentuele verandering van het aantal partijleden over de periode 2005-2015.

Bron: dnpp

Het laatste onderzoek onder partijleden in Nederland stamt uit 2008. Daaruit blijkt dat
Nederlandse partijleden over het algemeen behoorlijk oud zijn (het gemiddelde cda-lid is
zelfs 67 jaar), hoewel dit natuurlijk verschilt per partij (het gemiddelde D66-lid zal, met de
recente aanwas van veel jonge leden, minder oud zijn). Ook internationaal onderzoek laat
zien dat partijleden over het algemeen wat ouder en ook vaker man zijn (Van Haute en
Gauja 2015).

Dorpsraden
Politiek wordt natuurlijk niet alleen bedreven door leden van politieke partijen. Op lokaal
niveau zijn overal in Nederland veel mensen politiek, maar ook maatschappelijk actief in
allerlei dorps- en wijkraden. Uit een recente inventarisatie van het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat er ongeveer 1200 van die dorps- en wijkraden
zijn (Loots et al. 2013). In ongeveer de helft van alle gemeenten zijn geen dorps- en wijk-
raden aanwezig. Functies van dorps- en wijkraden zijn vooral belangenbehartiging en het
bieden van een platform voor initiatieven vanuit het dorp of de wijk. Ook worden de raden
door de gemeente vaak betrokken bij het ontwikkelen van het dorp of de wijk, door middel
van convenanten en dorpsontwikkelingsplannen. De meerderheid van de dorps- en wijk-
raden in Nederland is een (privaatrechtelijke) vereniging of stichting. Bestuurders worden
overwegend benoemd (en niet gekozen) en de meeste dorps- en wijkraden zijn afhankelijk
van gemeentelijke subsidies. In vergelijking met het landelijk beeld zijn er relatief veel
dorps- en wijkraden in herindelingsgemeenten. Vaak worden in kernen die zijn toegevoegd
aan een andere gemeente dorpsraden ingesteld die deels de functie van de opgeheven
gemeenteraad overnemen. Het kabinet erkent dat door herindelingen de afstand tussen
burger en gemeente is toegenomen en dat dorpsraden dit proces kunnen tegengaan (bzk
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2013). Hoewel er geen trendcijfers bekend zijn, mag dus verwacht worden dat, gezien de
herindelingen van de afgelopen decennia, het aantal dorpsraden is toegenomen.

8.5 Gemeentegrootte en participatie

Sinds de oorlog hebben herindelingen ervoor gezorgd dat het aantal gemeenten in ons
land ruim is gehalveerd, van 1015 in 1950 (Ringeling 2007) naar 393 begin 2015.5

Deze opschaling van de gemeenten vindt onder andere plaats om de gemeenten in staat te
stellen diverse nieuwe taken uit te voeren die hun door het rijk worden opgelegd. Immers,
zo is de redenatie, opschaling van gemeenten is noodzakelijk voor het creëren van vol-
doende bestuurskracht voor het uitoefenen van de vanuit de rijksoverheid nieuw gedele-
geerde taken. Daarbij wordt van gemeenten verwacht dat ze, in ieder geval met betrekking
tot de decentralisaties in het sociale domein, op hun beurt inwoners zo veel mogelijk zelf
laten doen.
Deze decentralisaties zijn te recent uitgevoerd om nu al te kunnen nagaan of ze de maat-
schappelijke participatie inderdaad hebben vergroot. Op basis van de literatuur kan echter
wel geconstateerd worden dat gemeentelijke schaalvergroting – een proces dat, zoals
opgemerkt, de decentralisaties flankeert – de politieke participatie doet afnemen.
Een recente grote studie naar het verband tussen de omvang van het lokale bestuur en
politieke participatie in vier Europese landen waaronder Nederland, heeft dit bevestigd
(Denters et al. 2014), net zoals een metastudie naar hetzelfde verband (Van Houwelingen
2015). Ook op landelijk niveau neemt de politieke participatie (fors) af met de toename van
het electoraat. Terwijl bijvoorbeeld in kleine landen als Malta en IJsland maar liefst een
kwart van het electoraat lid is van een politieke partij, daalt dit percentage voor een land
als Nederland met een electoraat van meer dan 10 miljoen inwoners naar een paar procent
(Weldon 2006: 472).
Maar hoe zit dit met maatschappelijke participatie? Neemt deze in Nederland ook af naar-
mate de omvang van gemeenten groter is? Vanuit de literatuur kunnen hiervoor twee
tegengestelde verwachtingen geformuleerd worden (Denters et al. 2014: 17-22). Enerzijds
zijn er auteurs die stellen dat schaalvergroting resulteert in anonimiteit en vermindering
van (sociaal) vertrouwen, waarmee die een negatief effect heeft op de participatie. Ander-
zijds zijn er schrijvers die erop wijzen dat inwoners van grote steden meer (en ook meer
diverse) mogelijkheden hebben om te participeren; vanuit deze aanname mag verwacht
worden dat schaalvergroting en urbanisatie zullen leiden tot meer maatschappelijke parti-
cipatie. Wat wijzen de cijfers uit zodra we diverse vormen van maatschappelijke en poli-
tieke participatie in Nederland afzetten tegen de omvang van een gemeente?
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Tabel 8.6 laat zien dat de meeste vormen van maatschappelijke participatie minder vaak
voorkomen in grote dan in kleine gemeenten. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners
laten een lagere algehele participatie zien dan gemeenten met een bevolking van tussen de
50.000 en 100.000 inwoners. Blijkbaar zijn vanaf 100.000 inwoners de voordelen van meer
participatiemogelijkheden bereikt en vermindert de anonimiteit van de grote stad de parti-
cipatie van haar inwoners.

Alle vormen van participatie worden minder intensief in de grote stad beoefend dan in een
kleine gemeente. Er zijn echter twee uitzonderingen. Ten eerste vindt het boycotten van
producten juist vaker in de stad plaats. Misschien is de aanwezigheid van een relatief jonge
hoogopgeleide milieubewuste populatie in grote steden hiervoor een verklaring. Ten
tweede spannen inwoners van grote steden zich vaker in voor een kwestie van (inter)natio-
naal belang, terwijl inwoners van kleine gemeenten zich juist het vaakst inspannen voor
een onderwerp van lokaal belang. Hieruit kan men opmaken dat, zoals bekend, inwoners
van grote steden doorgaans een meer kosmopolitische instelling hebben.
Uiteraard zijn er nog veel meer factoren die van belang zijn voor de mate waarin mensen
maatschappelijk en politiek participeren, waaronder vanzelfsprekend ook individuele fac-
toren zoals geslacht, leeftijd, kerkgang, inkomen en opleiding (Arends en Flöthe 2015).
Maar ook als bijvoorbeeld gecorrigeerd wordt voor geslacht, leeftijd, kerkgang, inkomen
en opleiding blijft de omvang van een gemeente een negatief effect uitoefenen op het ver-
richten van vrijwilligerswerk (tabel 8.7).

Maar hoe zit dit met inzet voor de eigen buurt? Onder ‘lokale inzet’ verstaan we het zich
inspannen voor een of meer van de zeven lokale doelen genoemd in tabel 8.6. Te ver-
wachten valt dat de schaal van de gemeente (nog) meer invloed heeft op de mate waarin
men zich inzet voor de buurt dan bij vrijwilligerswerk het geval is. Dit blijkt echter niet zo te
zijn, hoewel lokale inzet, net zoals vrijwilligerswerk, minder vaak wordt gedaan door
inwoners van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, ook als we corrigeren voor
achtergrondkenmerken als leeftijd, opleiding, kerkgang en inkomen.
Verschillen in opleidingsniveau worden in de volgende paragraaf besproken. Hier merken
we op dat, opvallend genoeg, frequente kerkgangers eerder minder dan vaker lokale inzet
betonen dan mensen die soms naar de kerk gaan. Frequente kerkgangers behoren op aller-
lei terreinen tot de maatschappelijk meest actieve groepen in Nederland, zoals onderzoek
regelmatig heeft uitgewezen. Ze verrichten, zo blijkt ook uit onze gegevens (zie tabel 8.7),
inderdaad (aanzienlijk) vaker vrijwilligerswerk dan onregelmatige kerkgangers. Echter, hun
lokale inzet is niet groter dan dat van die laatste groep.
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Tabel 8.7
Minder vrijwilligerswerk door jongeren, niet-kerkgangers en inwoners van grote gemeenten
Vrijwilligerswerk en lokale inzet, naar gemeentegrootte en andere achtergrondkenmerken, 2014-2015
(in odds ratios)a

 vrijwilligerswerk  lokale inzet 
 
gemeente met minder dan 25.000 inwoners
i.p.v. 50-100 000

1,16 1,16 1,00 0,90

25.000-50.000 i.p.v. 50.000-100 000 0,97 0,94 0,90 0,86
100.000 + i.p.v. 50.000-100 000 0,68** 0,69** 0,74* 0,77*
 
laagopgeleid i.p.v. middelbaar opgeleid 0,51*** 0,94
hoogopgeleid i.p.v. middelbaar opgeleid 1,24 1,16
 
vrouw i.p.v. man 1,16 0,79*
 
jong i.p.v. middelbare leeftijd 0,65*** 0,58***
oud i.p.v. middelbare leeftijd 1,07 0,98
 
klein besteedbaar huishoudensinkomen i.p.v. een gemiddeld
inkomen

1,14 0,80

groot besteedbaar huishoudensinkomen i.p.v. een gemiddeld
inkomen

1,19 0,92

 
gaat niet naar de kerk i.p.v. soms 0,62*** 0,64***
gaat frequent naar de kerk i.p.v. soms 1,62*** 0,77

a Een odds ratio (relatieve kansenverhouding) groter dan 1 betekent meer, en kleiner dan 1 betekent minder
vrijwilligerswerk of lokale inzet dan de opgegeven referentiecategorie.

Significantie: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05

Bron: scp (cv’14/’15)

Het is belangrijk te beseffen dat niet alleen individuele kenmerken zoals opleidingsniveau
van belang zijn voor de frequentie waarmee wordt geparticipeerd. Maar omdat deze ken-
merken makkelijk kunnen worden uitgevraagd in enquêtes, worden ze vaak meegenomen
in multivariate analyses. Het gevolg hiervan is dat sociale of institutionele factoren, dat-
gene wat Verba et al. (1979) de community context of participation noemen, zoals de omvang
van een gemeente, in analyses vaak niet of nauwelijks worden meegenomen (Haddad
2007; Remmer 2010: 294; Oliver 2000) terwijl ze wel degelijk van belang zijn. Bovendien
kunnen ze, misschien wel meer dan individuele factoren, vanuit de overheid worden bijge-
stuurd, waardoor ze voor het beleid eerder relevant (kunnen) zijn.
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8.6 Middelbaar opgeleiden

Tabel 8.8 laat zien dat de middengroep het afgelopen decennium constant een niveau van
maatschappelijke inzet laat zien dat ligt tussen dat van de lager- en hogeropgeleiden.

Tabel 8.8
Vrijwilligerswerk: middengroep doet haar naam eer aan
Maatschappelijke inzet naar opleidingsniveau, personen van 18 jaar en ouder, 2004-2014 (in procenten)

 2004  2006  2008/’09  2010/’11  2012/’13  2014/’15 
 
verricht minstens één uur
vrijwilligerswerk per week
    lageropgeleiden 19 22 22 19 19 17
    middengroep: mbo/havo/vwo 25 22 27 28 28 27
    hogeropgeleiden 29 30 32 37 35 31
 
collectieve actie lokaala

    lageropgeleiden 13 14 17 16 19 16
    middengroep: mbo/havo/vwo 19 20 23 28 29 28
    hogeropgeleiden 26 31 32 37 38 35
 
collectieve actie (inter)nationaala

    lageropgeleiden 6 5 8 9 6 5
    middengroep: mbo/havo/vwo 12 9 8 11 8 9
    hogeropgeleiden 19 16 13 14 15 16

a Vanwege een andere vraagstelling is er gecorrigeerd op basis van een dubbelmeting voor een
trendbreuk na 2010/’11.

Bron: scp (cv’04-’14/’15)

Als we kijken naar vrijwilligerswerk en lokale collectieve actie tezamen, dan is de afgelopen
tien jaar de afstand tussen de middengroep en de hogeropgeleiden, in procentpunten uit-
gedrukt, ongeveer gelijk gebleven, terwijl de afstand tussen de middengroep en de lager-
opgeleiden bijna is verdubbeld.
Een van de meest robuuste observaties in de literatuur is dat mensen maatschappelijk en
politiek meer participeren naarmate ze hoger opgeleid zijn (Bovens en Wille 2010;
Posthumus et al. 2013). Er zijn echter aanwijzingen in de literatuur te vinden dat opleidings-
niveau hierbij vooral als een proxy fungeert voor meer fundamentele factoren als socio-
economische status, intelligentie, persoonlijkheid of de mate waarin iemands ouders thuis
over politieke kwesties spraken (Berinsky en Lenz 2011; Kam en Palmer 2008; Persson
2012). De precieze relatie tussen onderwijs en politieke participatie is hoe dan ook lastig en
er bestaat geen eenduidigheid over de betekenis van de variabele ‘opleidingsniveau’ voor
politieke participatie in de literatuur (Persson 2014).
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In analyses worden hogeropgeleiden doorgaans afgezet tegen lageropgeleiden. Maar hoe
staat het met de middengroep, de middelbaar opgeleiden? Sinds 2011 wordt aan respon-
denten in het Continu onderzoek burgerperspectieven (cob) elk kwartaal gevraagd hoeveel
uur ze wekelijks vrijwilligerswerk verrichten. Door het grote aantal waarnemingen (meer
dan 20.000) stelt dit onderzoek ons in staat de (in dit geval zeven) verschillende opleidings-
niveaus apart te bekijken (tabel 8.9).

Tabel 8.9
Hogeropgeleiden participeren meer
Participatie naar opleidingsniveau, personen van 18 jaar en ouder, 2011-2015 (in procenten)

 infor-
mele
hulpa

  vrijwil-
ligers-
werkb

 
 idem
maar
inten-
siefc

 

 stem-
mend

  politiek
nieuwse

 

 idem
maar
inten-
sieff

 

 
lager onderwijs 36 34 16 70 68 31
lager beroepsonderwijs 45 34 14 72 67 28
middelbaar algemeen onderwijs 47 35 13 76 81 31
middelbaar beroepsonderwijs 48 37 11 79 78 23
hoger algemeen onderwijs 45 37 12 84 78 23
hoger beroepsonderwijs 51 46 13 91 89 25
hoger wetenschappelijk onderwijs 47 44 13 94 94 23

a Geeft gemiddeld minstens 1 uur per week hulp aan mensen buiten het huishouden.
b Verricht minstens 1 uur per week vrijwilligerswerk.
c Verricht minstens 5 uur per week vrijwilligerswerk.
d Gaat stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer.
e Volgt het landelijke politieke nieuws op hoofdlijnen of intensief.
f Volgt minstens 2 uur per dag het landelijke politieke nieuws.

Bron: scp (cob’11/1-’15/3)

Inderdaad stijgt, zoals verwacht, het percentage dat vrijwilligerswerk verricht met het
opleidingsniveau, van 34% voor mensen die alleen lager onderwijs hebben gevolgd naar
44% voor academisch opgeleiden. Overigens is het percentage mensen met een hoge
beroepsopleiding dat vrijwilligerswerk doet niet lager dan dat van academisch opgeleiden.
De middelbaar opgeleiden, dat wil zeggen mensen met een havo-, vwo- of mbo diploma,
onderscheiden zich weinig van de lageropgeleiden, als we kijken naar wel of niet
vrijwilligerswerk verrichten. De breuk bevindt zich tussen enerzijds de middelbaar en lager-
opgeleiden, van wie bijna twee derde geen vrijwilligerswerk verricht, en anderzijds de
hogeropgeleiden, van wie iets meer dan de helft niet als vrijwilliger actief is.
Maar als we ons beperken tot de groep actieve vrijwilligers (derde cijferkolom in tabel 8.9)
die meer dan vier uur per week vrijwilligerswerk verricht, dan draait dit beeld plotseling
om. Niet de hogeropgeleiden, maar de lageropgeleiden lijken het vaakst veel vrijwilligers-
werk te verrichten. Het verschil tussen academisch geschoolden en lageropgeleiden is
4 procentpunten.6 Hetzelfde patroon is herkenbaar als we de consumptie van (landelijk)
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politiek nieuws relateren aan het opleidingsniveau. Hogeropgeleiden geven in het alge-
meen vaker te kennen dat ze het landelijke politieke nieuws op hoofdlijnen of intensief vol-
gen, maar het zijn de lageropgeleiden die het vaakst intensief, dat wil zeggen minstens
twee uur per dag, het politieke nieuws volgen.
De middengroep valt op doordat die, net zoals lageropgeleiden, wat minder vaak
vrijwilligerswerk verricht dan hogeropgeleiden, maar anders dan lageropgeleiden niet
tegelijkertijd vaker meer dan vier uur per week vrijwilligerswerk doet. Tot slot wijst (logisti-
sche) regressie naar andere achtergrondkenmerken uit dat, naast lageropgeleiden, ook
ouderen en mannen vaker veel vrijwilligerswerk verrichten.
Vinden we hetzelfde verband tussen bevolkingsomvang van gemeenten en het doen van
vrijwilligerswerk als we kijken naar dit databestand? Tabel 8.10 laat zien dat dit inderdaad
het geval is. Hoe groter de gemeenten, hoe minder vaak inwoners vrijwilligerswerk verrich-
ten.7

Het is interessant dat er meer vrijwilligerswerk wordt verricht naarmate gemeenten kleiner
zijn; in hoofdstuk 11 zien we eveneens dat de binding en sociale cohesie in niet-stedelijke
(doorgaans ook kleine) gemeenten groter is.

Niet alleen is het opmerkelijk dat lageropgeleiden vaker intensief vrijwilligerswerk verrich-
ten en het landelijke politieke nieuws vaker intensief volgen (zie tabel 8.9), nog opvallender
is het dat, waar we altijd een (sterk) opleidingseffect vinden voor het wel of niet verrichten
van vrijwilligerswerk, zo’n effect niet aanwezig is bij de lokale inzet. Opleiding speelt wel
weer duidelijk een rol als we mensen vragen of ze zich de afgelopen twee jaar hebben inge-
spannen voor een kwestie van gemeentelijk belang, voor een bepaalde groep in de
gemeente of voor de buurt. Deze laatste vraag is algemener geformuleerd en wijst meer in
de richting van politieke participatie, terwijl de zeven vormen van lokale inzet concrete
activiteiten zijn. Wellicht kan dit het gevonden verschil verklaren. Hoe dan ook, hoger-
opgeleiden zetten zich, zo concreet gemeten, in ieder geval niet vaker voor de buurt in dan
lageropgeleiden. Wel observeren we een (sterk) leeftijdseffect: mensen van middelbare
leeftijd en ouderen doen meer voor de buurt dan jongeren. Mannen doen ook iets meer
dan vrouwen.
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Tabel 8.10
Kleine gemeenten goed voor vrijwilligerswerk
Opleidingsniveau en andere achtergrondkenmerken van het wel of niet verrichten van vrijwilligerswerk,
2011-2015 (in odds ratios)a

 
laagopgeleid i.p.v. middelbaar opgeleid 0,72***
hoogopgeleid i.p.v. middelbaar opgeleid 1,50***
vrouw i.p.v. man 0,92*
jong i.p.v. middelbare leeftijd 0,69***
oud i.p.v. middelbare leeftijd 1,31***
woont in een gemeente met minder dan 25.000 inwoners i.p.v. 25.000-100.000 inwoners 1,22***
woont in een gemeente met meer dan 100.000 inwoners i.p.v. 25.000-100.000 inwoners 0,76***

a Een odds ratio (relatieve kansenverhouding) groter dan 1 betekent meer, en kleiner dan 1 betekent
minder vrijwilligerswerk of lokale inzet dan de opgegeven referentiecategorie.

Significantie: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05.

Bron: scp (cob’11/1-’15/3)

Het verschil tussen het wel of niet verrichten van vrijwilligerswerk tussen hoger- en lager-
opgeleiden is het grootst in de kleine gemeenten: 20% van de lageropgeleiden verricht
vrijwilligerswerk in gemeenten met minder dan 25.000 inwoners; voor hogeropgeleiden is
dit het dubbele. Het opleidingsverschil daalt vervolgens naar 9 procentpunten voor
gemeenten tussen de 25.000 en 100.000 inwoners en stijgt daarna weer naar 14 procent-
punten voor gemeenten groter dan 100.000 inwoners. Met andere woorden, vooral in
kleine en grote gemeenten lijkt het opleidingseffect aanzienlijk te zijn.

8.7 Slotbeschouwing

De afgelopen tien jaar zijn er geen grote veranderingen waarneembaar in de maatschappe-
lijke betrokkenheid van Nederlanders. De mate waarin Nederlanders vrijwilligerswerk ver-
richten is grotendeels stabiel gebleven. Wel zijn er aanwijzingen dat kleinschalige, lokale en
informele vormen van vrijwilligerswerk in opkomst zijn, terwijl traditionele vrijwilligers-
organisaties zoals vakbonden en kerken moeite hebben hun (vrijwilligers)bestand op peil
te houden. Donaties zijn het afgelopen decennium iets afgenomen, vermoedelijk ook
onder invloed van de economische crisis. Politieke participatie lijkt een gedaantewisseling
te ondergaan. Het Malieveld ligt er misschien verlaten bij en verkiezingsbijeenkomsten
worden slecht bezocht, maar Nederlanders zijn meer en meer op het internet politiek
actief. Contact met een politicus of ambtenaar werd de afgelopen tien jaar minder vaak
gezocht, maar producten werden vaker geboycot. Al met al is het aantal leden van politieke
partijen gedaald naar het laagste niveau in de afgelopen tien jaar, maar dat geldt niet voor
alle politieke partijen; D66 heeft haar ledenaantal bijvoorbeeld weten te verdubbelen.
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In het algemeen zijn inwoners van kleine gemeenten meer maatschappelijk betrokken en
participeren ze vaker dan inwoners van grote gemeenten. Het is echter zeker niet zo dat
alle vormen van maatschappelijke en politieke inzet het meest voorkomen in de kleinste
gemeenten. Wel zien we consistent dat de participatie in grote gemeenten
(100.000+ inwoners) afneemt, ook als we rekening houden met kenmerken als leeftijd,
kerkgang, opleidingsniveau en inkomen van de bevolking. Maatschappelijke inzet, poli-
tieke participatie en, in het verlengde hiervan, de lokale democratie zelf lijken dus te flore-
ren in niet al te grote gemeenten. In zoverre lijkt het dus vanuit democratisch oogpunt een
goede zaak om beslissingsbevoegdheden waar mogelijk op een laag gemeentelijk niveau
neer te leggen, zoals de regering met de decentralisaties in het sociale domein beoogt.
Deze ontwikkeling ging en gaat echter ook gepaard met grootschalige gemeentelijke her-
indelingen en een voornemen Nederlandse gemeenten te laten samengaan tot
100.000+-gemeenten die, zo laat dit hoofdstuk zien, een tegengesteld effect bewerk-
stelligen. Hier zien we dus dat twee beleidsdoelstellingen van hetzelfde ministerie – name-
lijk het creëren van 100.000+-gemeenten en het bevorderen van burgerparticipatie –
elkaar lijken te bijten.

Het niveau van maatschappelijke betrokkenheid en participatie van middelbaar opgelei-
den, de middengroep, ligt, zoals verwacht mag worden, ergens tussen die van lager- en
hogeropgeleiden in. Afhankelijk van de exacte vraagstelling lijkt de middengroep qua
maatschappelijke betrokkenheid en participatie soms iets meer op de lageropgeleiden en
soms iets meer op de hogeropgeleiden, maar ze bevindt zich in beide gevallen tussen deze
twee groepen in. Het is opvallend dat, terwijl lageropgeleiden vaker dan hogeropgeleiden
meer dan vier uur per week vrijwilligerswerk verrichten, dit voor de middengroep niet het
geval is. Het verschil in maatschappelijke participatie en betrokkenheid tussen lager- en
hogeropgeleiden, is het grootst in kleine en grote gemeenten.
Tot slot is de afgelopen tien jaar de afstand tussen de middengroep en de hogeropgeleiden
ongeveer gelijk gebleven voor vrijwilligerswerk en lokale collectieve actie (tabel 8.8). De
afstand tussen de middengroep en de lageropgeleiden is (in procentpunten) echter bijna
verdubbeld. Lageropgeleiden dreigen hier dus verder achterop te raken. We vinden geen
aanwijzingen voor afnemende participatie in de middengroep.

Noten

1 Pearsons r = 0,72***. De relatie tussen beide zal enigszins worden overschat, omdat activiteiten als
politieke participatie ook als vrijwilligerswerk zijn aan te merken en door respondenten twee keer zijn
gemeld. Uit ander onderzoek weten we echter dat mensen vaak een scherp onderscheid maken tussen
(sociaal) vrijwilligerswerk en politieke activiteit (vgl. Dekker en Steenvoorden 2008: 31-22). ‘Politiek’ is
ook maar een klein terrein voor vrijwilligerswerk (Van Houwelingen et al. 2014: 41).

2 Gemiddelde phi = 0,23***; in Nederland 0,30***.
3 We ontlenen deze informatie aan een enquête van de Eurobarometer, waarin ook wordt gevraagd naar

de frequentie van gesprekken over Europese politieke kwesties. Die frequentie is overal het laagst.
In de hele eu is dat 13% ‘vaak’, tegenover 22% voor lokale en nationale kwesties (figuur 8.2); in
Nederland is dit met 22% nauwelijks minder dan lokaal (24%), maar veel minder dan nationaal (29%).

2 3 4 m a a t s c h a p p e l i j k e  e n  p o l i t i e k e  p a r t i c i p a t i e  e n  b e t r o k k e n h e i d



4 Vrijwilligerscijfers zijn overigens zacht (Dekker 2005) maar stabiliteit is de afgelopen jaren grosso modo
wel steeds de uitkomst als men verschillende onderzoeken naast elkaar legt (zie ook het cbs (Arends en
Flöthe 2015: 3)). Het eerder aangehaalde tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland (Bekkers et al.
2015: 37) laat overigens wel een daling zien van het aandeel vrijwilligers: van 43% in 2004 naar 37% in
2014. Mogelijk wordt dit verschil veroorzaakt doordat voor dit onderzoek gebruik is gemaakt van
paneldata terwijl de scp en cbs gegevens zijn gebaseerd op een verse steekproef.

5 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2015/-
default.htm.

6 Overigens wijst een multivariate analyse met zowel opleidingsniveau als leeftijd uit dat dit grotendeels
een leeftijdseffect is: onder lageropgeleiden bevinden zich veel ouderen.

7 Overigens doen volgens tabel 8.10 vrouwen eerder minder dan meer vrijwilligerswerk; in tabel 8.7 was
er geen significant verschil. Vrouwen doen meestal meer wanneer naar onbetaalde arbeid wordt
gevraagd, mannen meer wanneer naar activiteit in (leden)organisaties wordt gevraagd. Tabel 8.10 is
echter gebaseerd op een vraag naar vrijwilligerswerk ‘ten behoeve van of georganiseerd door een
instelling of vereniging’.
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9 Vrijetijdsbesteding

Annemarie Wennekers, Mariëlle Cloïn, Andries van den Broek en Annet Tiessen-
Raaphorst

– In 2013 waren Nederlanders een aanzienlijk deel van hun tijd met media bezig. Van de vrije
tijd neemt mediagebruik al jaren het grootste deel in beslag en de tijd besteed aan media
steeg tussen 2006 en 2011 zelfs met ruim een uur per week.

– Het aantal Nederlanders dat wekelijks contact heeft met familie en vrienden/kennissen is
tussen 2004 en 2014 vrij stabiel gebleven, maar wekelijks contact met buren daalde. In deze
periode zijn er geen grote verschuivingen in de mate van sociaal isolement. Tussen 2006 en
2011 daalde de tijd besteed aan sociale contacten met meer dan een uur.

– In 2014 sportte ruim de helft van de Nederlanders wekelijks. Deze sportdeelname is stabiel
en voor Europese begrippen vrij hoog. Onder volwassenen is de grootste deelname en groei
te zien bij sporten die individueel beoefend kunnen worden (o.a. hardlopen, fitness, fietsen).

– Cijfers over cultuurparticipatie laten geen grote veranderingen in cultuurdeelname zien.
Wel steeg tussen 2012 en 2014 het aantal mensen dat een museum bezocht. Binnen popu-
laire voorstellingen daalde het bereik van musicals, maar steeg dat van film en popmuziek.

– De diversiteit van de vrijetijdsbesteding is tussen 2000 en 2011 afgenomen: Nederlanders zijn
gemiddeld minder verschillende (niet-media)vrijetijdsactiviteiten gaan ondernemen.

9.1 De vrije tijd als onderdeel van kwaliteit van leven

Voor de kwaliteit van leven speelt (de invulling van) de vrije tijd een belangrijke rol. Ieder-
een heeft immers vrije tijd nodig om te ontspannen en bij te komen van het drukke leven
van alledag, om leuke dingen te doen en vaardigheden en interesses te ontwikkelen
(o.a. Haller et al. 2012). Ook in meer formele termen maakt de vrije tijd onderdeel uit van
maten die de kwaliteit van leven en welzijn van burgers in kaart brengen (o.a. Brajsa-
Zganec et al. 2011; Stiglitz et al. 2009; zie ook hoofdstuk 12). Net als op andere terreinen
doen zich in de vrije tijd sociale verschillen voor. Een saillant verschil betreft dat tussen
opleidingsgroepen. Veel vrije tijd was lange tijd een statussymbool, iets wat alleen de
hogere klasse zich kon veroorloven. Inmiddels is dit patroon in veel westerse landen, waar-
onder Nederland, omgedraaid: doordat hoogopgeleiden veel tijd besteden aan betaalde
arbeid en zorgtaken (zie hoofdstuk 6), hebben zij minder vrije tijd dan laagopgeleiden (o.a.
Cloïn en Roeters, nog te verschijnen; Gershuny 2000; Giménez-Nadal en Sevilla 2012). De
positie van middelbaar opgeleiden is vaak onderbelicht: zijn zij qua vrijetijdsbesteding de
middengroep of zijn ze door de jaren heen meer op hoog- of op laagopgeleiden gaan lij-
ken? Daarnaast zijn er verschillen tussen vrouwen en mannen, jong en oud, en is er een
relatie tussen de hoeveelheid en besteding van de vrije tijd en (ervaren) gezondheid.
Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan deze verschillen: centraal staat waaraan
Nederlanders hun vrije tijd besteden en welke sociale verschillen zich hierbij voordoen.
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Als vrije tijd geldt volgens de gebruikelijke definitie alle tijd die niet in het teken staat van
onderwijs, betaald werk en huishoudelijke zorgtaken (zoals schoonmaken, koken en zorg
voor kinderen; zie hoofdstuk 6) (o.a. oecd 2009; Robinson en Godbey 1999). Ook de uren
voor slaap, persoonlijke verzorging en eten en drinken gelden niet als vrije tijd (behalve
eten bij vrienden en uit eten gaan). Wat er wel onder valt, zijn mediagebruik, sociale con-
tacten, recreatieve activiteiten en ontspanning, maatschappelijke participatie (zie hoofd-
stuk 8) en vrijetijdsmobiliteit. De vrije tijd omvat dus een breed scala aan activiteiten. In dit
hoofdstuk zal de aandacht uitgaan naar mediagebruik en sociale contacten, sport en cul-
tuur. Voor een algemene blik op de vrije tijd, zie kader 9.1.

Kader 9.1 Algemene blik op de vrije tijd
Voor het beschrijven van de hoeveelheid vrije tijd zijn ten opzichte van de vorige Sociale staat van
Nederland geen nieuwe gegevens beschikbaar. Die zijn er weer na uitvoering van het Tijds-
bestedingsonderzoek (tbo) van 2016. Op zich is dat niet problematisch: de tijdsbesteding veran-
dert doorgaans niet heel snel. Over de periode 1975-2000 nam de hoeveelheid vrije tijd gestaag af
(Breedveld en Van den Broek 2001), maar deze afname stagneerde tussen 2000 en 2005. Tussen
2006 en 2011 steeg de hoeveelheid vrije tijd ogenschijnlijk, maar de toename van 46,9 naar
47,8 uur per week bleek statistisch niet significant (Cloïn 2013).
In 2011 werd, met 20,9 uur per week, het grootste deel van de vrije tijd aan mediagebruik besteed.
Tussen 2006 en 2011 steeg bovendien de totale tijd besteed aan media, terwijl de tijd voor sociale
contacten (verder) afnam (zie § 9.2). Ook daalde de reistijd in de vrije tijd van 4 uur in 2006 naar
3,6 uur in 2011. De tijd voor recreatieve activiteiten en ontspanning (13,5 uur) en maatschappelijke
participatie (2,3 uur) was in 2011 nagenoeg gelijk aan die in 2006.
We lichten in tabel 9.1 enkele sociale verschillen in de totale hoeveelheid vrije tijd uit. Dan blijkt
dat vrouwen minder vrije tijd hebben dan mannen. Dat verschil komt niet, zoals vaak aangeno-
men, doordat vrouwen meer tijd besteden aan verplichtingen zoals betaald werk en zorgtaken:
daaraan besteden juist mannen meer tijd (zie hoofdstuk 6). Wel slapen vrouwen langer dan man-
nen en ze besteden meer tijd aan andere vormen van persoonlijke verzorging (zie Cloïn 2013). Dat
verklaart waarom zij minder vrije tijd overhouden. Jonge en oudere mensen hebben de meeste
vrije tijd en mensen in de drukke middenfase van het leven de minste. Verder neemt de hoeveel-
heid vrije tijd af met het opleidingsniveau, waarbij middelbaar opgeleiden een tussenpositie
innemen. Mensen die naar eigen zeggen in slechte gezondheid verkeren, hebben (nood-
gedwongen wellicht) meer vrije tijd dan gezonde mensen.
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Tabel 9.1
Minste vrije tijd voor vrouwen, 35-49-jarigen, hoogopgeleiden en mensen met een (eigen ervaren)
goede gezondheid
Hoeveelheid vrije tijd, naar achtergrondkenmerken, personen van 12 jaar en ouder, 2006 en 2011
(in uren per week)

 2006  2011 
 
totaal 46,9 47,8
 
sekse
    vrouwen 45,0 46,0
    mannen 48,8 49,6
 
leeftijd
    12-19 jaar 44,9 46,9
    20-34 jaar 42,4 43,2
    35-49 jaar 39,6 40,2
    50-64 jaar 51,1 49,6
    ≥ 65 jaar 60,6 62,1
 
opleidingsniveau
    laag 50,6 52,4
    middelbaar 45,7 47,5
    hoog 44,5 44,9
 
ervaren gezondheida

    goed 46,0 46,3
    slecht 51,9 53,4

a Gebaseerd op de vraag aan respondenten hoe het over het algemeen met hun gezondheid is
gesteld. De antwoorden ‘zeer goed’ en ‘goed’ zijn samengenomen tot ‘ervaren gezondheid
goed’ en de antwoorden ‘gaat wel’, ‘slecht’ en ‘zeer slecht’ tot ‘ervaren gezondheid slecht’.

Bron: scp (tbo’06); scp/cbs (tbo’11)

Veel beleid op het gebied van (deelterreinen van) de vrije tijd is enkele jaren geleden inge-
zet en loopt nog een aantal jaren door. Centraal in het sportbeleid voor 2011-2016 staan
sport en bewegen in de buurt en een veilig sportklimaat (vws 2011). De centrale doel-
stelling van het mediabeleid om een ’onafhankelijk, gevarieerd en hoogwaardig aanbod,
toegankelijk voor alle lagen van de bevolking’ te waarborgen (vvd-PvdA 2012: 19) is ook
nog van kracht. Nadat de politiek al jaren had aangestuurd op een sterkere oriëntatie van
het culturele veld op de samenleving, kreeg dit in de voorbije jaren in het door Rutte I vast-
gestelde beleid in verscherpte mate vorm door het beperken van de overheidsbemoeienis
met cultuur en het vergroten van de rol van particulier initiatief. Via bezuinigen op cultuur,
vooral op kunst, vond er een verschuiving van financiële verantwoordelijkheid plaats van
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overheid naar culturele organisaties (Van den Broek 2012). Echter, met de brief ‘Ruimte
voor cultuur’ (ocw 2015a) wordt voor de periode 2017-2020 een nieuwe koers ingeslagen:
de cultuurbegroting wordt met een kleine 20 miljoen euro verruimd en de eisen voor het te
behalen eigen inkomen van culturele instellingen worden niet verder aangescherpt.

9.2 Media en sociale contacten

Tussen 2006 en 2011 nam de totale tijd besteed aan media voor het eerst in jaren toe en
zette de reeds lang ingezette daling van tijd voor sociale contacten verder door (tabel 9.2).
Deze trends zijn terug te vinden binnen verschillende bevolkingsgroepen, maar wel zijn er
enkele nuanceverschillen (zie ook Cloïn 2013). Zo is het opvallend dat hoogopgeleiden hun
mediatijdsbudget niet uitbreidden, maar laag- en middelbaar opgeleiden wel. Middelbaar
opgeleiden bezuinigden daarnaast relatief sterk op de tijd voor sociale contacten (waar-
onder alle contacten zijn gerekend, of die nu face to face, via internet of (mobiele) telefoon
plaatsvinden). Mensen met een slechte gezondheid besteedden aanzienlijk meer tijd aan
media dan mensen die zich gezond voelden. Bij beide groepen daalde de tijd voor sociale
contacten.

De toegenomen mediatijd lijkt niet verantwoordelijk voor de afname in tijd voor sociale
contacten (Cloïn et al. 2013; De Haan 2008). Die daling in tijd kent zijn oorsprong al ruim
voor de verspreiding van internet, en internet heeft voor het sociale leven vooral een aan-
vullend karakter: Nederlanders die meer face-to-facecontact hebben, onderhouden ook
meer contacten via telefoon of internet. Het beter in beeld brengen van online contact is
wel een belangrijke uitdaging voor onderzoek. Nieuwe media bieden veel mogelijkheden
voor kortdurende contacten (bv. via WhatsApp, Facebook of Twitter). Juist doordat deze
activiteiten vaak zo vluchtig zijn, is het moeilijk ze goed te meten in dagboekonderzoek,
terwijl ze opgeteld mogelijk wel een belangrijke bijdrage leveren aan de totale tijd besteed
aan sociaal contact.
Hoewel het tijdsbudget voor sociale contacten is gedaald, laten andere onderzoeken meer
stabiele cijfers zien als het gaat om het contact dat Nederlanders hebben met hun naasten.
Zo blijkt uit het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (cv) dat het aandeel
Nederlanders dat wekelijks contact heeft met familie al jaren net onder de 75% ligt.
Het aandeel mensen dat wekelijks contact heeft met vrienden en kennissen ligt ongeveer
20 procentpunten lager en laat over de jaren ook weinig veranderingen zien. Het aandeel
dat wekelijks contact heeft met buren lag in 2012 en 2014 (38% resp. 40%) wel lager dan in
2004 (47%).
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Tabel 9.2
Meer tijd voor mediagebruik, minder tijd voor sociale contacten
Tijd voor media en sociale contacten, naar achtergrondkenmerken, personen van 12 jaar en ouder, 2006 en
2011 (in uren per week)

 mediagebruik
(excl. online communicatie)

  sociale contacten
(incl. online communicatie)

 

 2006  2011  2006  2011 
 
totaal 19,6* 20,9* 8,6* 7,2*
 
sekse
    vrouwen 17,9* 18,9* 9,6* 8,3*
    mannen 21,6 22,9 7,5* 6,1*
 
leeftijd
    12-19 jaar 19,3 21,5 8,2* 6,3*
    20-34 jaar 16,9 17,1 8,5* 7,5*
    35-49 jaar 16,2 17,4 7,9* 6,5*
    50-64 jaar 21,4 22,0 8,9* 7,1*
    ≥ 65 jaar 27,2 28,4 9,8* 8,5*
 
opleidingsniveau
    laag 21,8* 24,4* 8,6* 7,7*
    middelbaar 18,2* 20,9* 8,8* 6,9*
    hoog 19,3 18,4 8,3* 7,2*
 
ervaren gezondheid
    goed 19,0 19,5 8,5* 7,0*
    slecht 23,7 26,0 9,2* 8,0*

* Significant verschil tussen 2006 en 2011 (p = < 0,05).

Bron: scp (tbo’06); scp/cbs (tbo’11)

Naast de hoeveelheid tijd voor sociale contacten is de beleving en ervaren kwaliteit van
sociaal contact een belangrijk gegeven. In hoeverre voelen mensen zich begrepen door en
kunnen ze terecht bij anderen? Maken ze deel uit van een vriendengroep of voelen ze zich
geïsoleerd? Dit soort vragen vormen ook onderdeel van het onderzoek Culturele verande-
ringen en bieden gezamenlijk een indicatie van sociale inclusie versus isolement, die door
de jaren heen geen grote verschuivingen laat zien. In 2014 kon 6% van de bevolking als
‘meest geïsoleerd’ aangeduid worden en 31% als ‘minst geïsoleerd’, tegenover respectieve-
lijk 5% en 34% in 2004.

Nieuwe ontwikkelingen in media(gebruik) in Nederland en daarbuiten
Niet alle media profiteerden van de groei in het mediatijdsbudget: de tijd voor gedrukte
media daalde juist tussen 2006 en 2011. Tijd besteed aan televisiekijken en internet- en

2 4 4 v r i j e t i j d s b e s t e d i n g



computergebruik nam wel toe (zie Cloïn 2013). Door de verdere verspreiding van internet
en de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie zijn de
mogelijkheden van mediagebruik toegenomen. Tussen bevolkingsgroepen bestaan echter
verschillen in de mate waarin zij mee kunnen komen met deze veranderingen. Eerder scp-
onderzoek (Huysmans et al. 2004) liet zien dat laagopgeleiden een beperkter mediabezit
en een eenzijdiger mediagebruikspatroon hebben dan hoogopgeleiden. Dat verschil blijkt
ook nu nog actueel: in 2013 had 97% van de Nederlandse bevolking tussen 12 en 75 jaar
thuis toegang tot internet, waarbij bijna alle hoog- en middelbaar opgeleiden internet-
toegang hadden, tegenover 92% van de laagopgeleiden (cbs 2014). Vooral internet via
mobiele apparaten is sterk in opmars. Ook steeg het percentage internetgebruikers dat
(bijna) dagelijks online gaat van 68% in 2005 naar 88% in 2013. De jongere leeftijdsgroepen
lopen hierin voorop en meer mannen dan vrouwen zijn dagelijks online te vinden. Laag-
opgeleiden blijven ook in dit opzicht achter bij de middelbaar en hoogopgeleiden.
In Europa gaat Nederland aan kop qua (bijna) dagelijks internetgebruik, op de voet gevolgd
door Zweden en Denemarken (ec 2014a).
Om het mediagebruik in het veranderende medialandschap gedetailleerd in kaart te bren-
gen is in 2013 een mediatijdsbestedingsonderzoek (Media:Tijd tbo) uitgevoerd door het scp
en verschillende media-onderzoeksorganisaties (zie Sonck en De Haan 2015). Onder
mediatijd valt in dit onderzoek het gebruik van traditionele massamedia (televisie, radio en
gedrukte media) in alle mogelijke verschijningsvormen (online en offline, op papier en digi-
taal, via vaste en mobiele media-apparaten), evenals gaming, computer- en internet-
gebruik, en gemedieerd communiceren (zoals socialmediagebruik, berichtenuitwisseling
en telefoneren). Massamediagebruik en interpersoonlijke communicatie zijn hier samen-
genomen, omdat die activiteiten steeds meer verweven raken. Uit dit onderzoek blijkt dat
Nederlanders op een doorsneedag (gemiddeld over alle dagen van de week heen) gemid-
deld 7 uur en 22 minuten aan media besteden. Het merendeel van die tijd (3 uur 24 minu-
ten) wordt media gecombineerd met andere algemene (niet-media)activiteiten zoals eten
of reizen (multitasking); ruim een uur (1 uur 5 minuten) worden verschillende media-
activiteiten gelijktijdig – al dan niet tijdens een andere algemene activiteit – uitgevoerd
(mediamultitasking) en de overige tijd (2 uur 52 minuten) wordt volledig besteed aan één
media-activiteit (mediasingletasking). Ondanks het feit dat de jongere leeftijdsgroepen
veel media-apparatuur bezitten, gebruiken ze op een doorsneedag minder verschillende
typen mediadragers (papier, vaste en mobiele apparaten) dan oudere leeftijdsgroepen en
verrichten ze minder verschillende media-activiteiten. Laagopgeleiden bezitten en gebrui-
ken niet alleen minder media-apparaten dan de middelbaar en hoger opgeleiden, maar
verrichten ook minder uiteenlopende typen media-activiteiten op een dag (zie Sonck en
De Haan 2015).

De maatschappelijke functie van media: informeren en sociale samenhang
Media kennen verschillende functies, zoals amuseren, maar hebben ook meer maatschap-
pelijke functies als informeren, socialiseren en verbinden (McQuail 2000). De Raad voor
Cultuur (2014a; zie ook wrr 2005) adviseerde de overheid om het mediabeleid meer op
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deze maatschappelijke functies te richten, waarbij een centrale en verbindende rol voor de
publieke omroep werd voorgesteld. In het recente voorstel van staatssecretaris Dekker
voor wijziging van de Mediawet uit 2008 (ocw 2015b) staat een toekomstbestendige
publieke omroep centraal, met als kerntaak educatie, cultuur en informatie. Amusement
als doel op zich is geschrapt, maar kan wel ingezet worden als middel om educatieve, infor-
matieve en culturele programma’s voor een breed publiek aantrekkelijk te maken.
In het veranderende medialandschap is de verwachting dat mensen zich steeds meer via
digitale wegen zullen informeren, wat mogelijke negatieve effecten heeft voor gedrukte
media. Volgens de overheid biedt dit echter ook mogelijkheden voor innovaties in nieuws-
productie en -consumptie (ocw 2013). In 2013 bleken de meeste mensen – en met name
ouderen en laagopgeleiden – zich nog op een klassieke manier te informeren, via het kijken
van nieuws op televisie en het lezen van een papieren krant (Sonck en De Haan 2015).
Nieuwssites en -apps worden door meer mannen dan vrouwen gebruikt en ook besteden
mannen hier meer tijd aan dan vrouwen. Meer hoogopgeleiden informeren zich via de
digitale weg, maar de tijd die hieraan besteed wordt, verschilt weinig tussen opleidings-
groepen (tabel 9.3).

Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw stond televisiekijken in Nederland gelijk aan
kijken naar de publieke omroep, maar sinds het openbreken van de mediamarkt is het aan-
deel van commerciële kanalen toegenomen. Welke verschillen zijn er tussen bevolkings-
groepen in het kijken naar publieke en commerciële zenders? Eerder tijdsbestedings-
onderzoek vond met name leeftijdsverschillen bij het kijken naar de publieke omroep en
opleidingsverschillen bij het kijken naar commerciële zenders (Huysmans et al. 2004); de
Media:Tijd-gegevens laten eenzelfde beeld zien. In 2013 keek op een doorsneedag
46% van de bevolking (≥ 13 jaar) naar de publieke omroep en 52% naar commerciële zen-
ders (tabel 9.4). Het aandeel ouderen dat naar de publieke omroep kijkt, ligt beduidend
hoger dan het aandeel jongeren; commerciële zenders worden door meer laag- en middel-
baar dan hoogopgeleiden bekeken. Sekse speelt bij beide typen zenders een rol: meer
mannen dan vrouwen kijken naar de publieke omroep, en andersom bij de commerciële
zenders.
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Tabel 9.3
Verschillende bevolkingsgroepen informeren zich langs verschillende mediakanalen
Manieren van zich informeren via media op een doorsneedag, naar achtergrondkenmerken, personen van
13 jaar en ouder (in procenten) en deelnemers aan media-activiteiten (in uren:minuten per dag), 2013

 (live) nieuws
kijken op tva

  krant lezen
op papier

  krant lezen
via apparaat

  nieuwssites/-
apps bezoeken

 

 %  %  tijd  %  tijd  %  tijd 
 
totaal 42 30 0:53 5 0:38 9 0:46
 
sekse
    vrouwen 42 28 0:48 4 0:34 6 0:33
    mannen 41 31 0:59 6 0:41 12 0:52
 
leeftijd
    13-19 jaar 19 9 0:47 2 0:28 6 0:42
    20-34 jaar 24 11 0:38 4 0:30 12 0:44
    35-49 jaar 34 20 0:41 7 0:34 12 0:48
    50-64 jaar 55 43 0:54 5 0:48 7 0:48
    ≥ 65 jaar 67 60 1:03 4 0:46 4 0:37
 
opleidingsniveau
    laag 52 34 0:54 4 0:44 5 0:45
    middelbaar 40 24 0:50 5 0:34 8 0:46
    hoog 35 33 0:57 7 0:39 13 0:43

a Hierover is geen betrouwbare informatie over de bestede tijd. Respondenten gaven per
aaneensluitend tijdblok van tv-kijken aan naar welke programma’s ze keken, maar niet bekend is hoe
lang ze naar elk programma keken.

Bron: nlo/nom/scp/sko (Media:Tijd tbo’13)
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Tabel 9.4
Publieke omroep kijken differentieert vooral naar leeftijd, commerciële zenders kijken naar opleidingsniveau
Kijken naar zenders van de publieke omroep (npo 1, npo 2, npo 3) en commerciële zenders (rtl4, rtl5, sbs6,
rtl7, rtl8, net5, Veronica) op een doorsneedag, personen van 13 jaar en ouder, 2013 (in procenten)

 publieke omroep kijken  commerciële zenders kijken 
 
totaal 46 52
 
sekse
    vrouwen 44 56
    mannen 48 47
 
leeftijd
    13-19 jaar 25 43
    20-34 jaar 25 49
    35-49 jaar 39 56
    50-64 jaar 59 53
    ≥ 65 jaar 74 51
 
opleidingsniveau
    laag 51 58
    middelbaar 42 56
    hoog 46 41

Bron: nlo/nom/scp/sko (Media:Tijd tbo’13)

Enerzijds leidde de komst van commerciële zenders tot een meer divers media-aanbod en
meer keuzevrijheid bij het publiek, anderzijds was er de vrees dat de focus op entertain-
ment en commercie ten koste zou gaan van de socialisatie- en informatiefunctie van media
(Holtz-Bacha en Norris 2001). Was die vrees gegrond? Uit het Media:Tijd-onderzoek blijkt
inderdaad een negatieve relatie tussen het kijken naar commerciële zenders en maat-
schappelijk vertrouwen. Kijkers naar commerciële zenders hebben in vergelijking met
mensen die niet naar die zenders kijken gemiddeld minder vertrouwen in commerciële,
politieke en rechterlijke instituties en zijn het over het algemeen vaker eens met de stelling
dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen.
Hoe ziet dat verband eruit voor kijkers van de publieke omroep? De publieke omroep is
door de overheid aangemerkt als potentiële versterker van sociale samenhang en uit ana-
lyses blijkt dat publieke-omroepkijkers het – in vergelijking met degenen die niet naar de
publieke omroep kijken – vaker eens zijn met de stelling dat de meeste mensen over het
algemeen te vertrouwen zijn. Ook hebben ze gemiddeld meer vertrouwen in commerciële,
politieke en rechterlijke instituties, alsook in de media (zie ook Sonck en De Haan 2015).
Benadrukt moet worden dat het hier gaat om zwakke verbanden en dat op basis van deze
gegevens wel mogelijke verbanden tussen mediagebruik en sociale samenhang geconsta-
teerd kunnen worden, maar geen causale richting van die verbanden. Zo zouden onderlig-
gende waardepatronen en verschillende attitudes ertoe kunnen leiden dat men zowel
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meer of minder vertrouwen heeft als meer of minder geneigd is naar publieke/
commerciële zenders te kijken.

9.3 Sport

Het huidige rijkssportbeleid uit 2011 met centrale aandacht voor sport en bewegen in de
buurt en een veilig sportklimaat loopt door tot eind 2016. Buurtsportcoaches moeten
lokaal de brug vormen tussen sport en andere terreinen als onderwijs, (jeugd)zorg, kinder-
opvang en bedrijfsleven. Ook is er geld voor lokale stimuleringsprojecten, de zogenaamde
Sportimpuls, waarbij er extra aandacht is voor projecten die zich richten op kinderen met
overgewicht en kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Vooral ondernemende lokale
sport- en beweegaanbieders gebruiken de Sportimpuls als (financiële) stimulans om
(bestaande) plannen en ambities voor nieuw aanbod uit te voeren of om nieuwe doel-
groepen te kunnen bereiken (Van Lindert et al. 2014).

Sport blijft vooral een lokale activiteit, bepaald door de inzet van burgers in georganiseerd,
maar steeds vaker ook ongeorganiseerd verband. De gemeenten zijn daarin sterk facilite-
rend, doordat zij veel sportaccommodaties in eigendom of beheer hebben en deze tegen
relatief lage tarieven aan verenigingen ter beschikking stellen. Over deze financierings-
stromen lopen echter ook de nodige discussies, die gevolgen kunnen hebben voor de
begrotingen van sportverenigingen, en daarmee mogelijk voor de prijs van sport voor hun
leden. In 2013 gaf 93% van de gemeenten aan al te hebben bezuinigd op kosten van sport-
accommodaties en op subsidies. In de nieuwe collegeakkoorden van 2014 zetten gemeen-
ten deze lijn door en verwachten ze veel van een grotere zelfredzaamheid van sportvereni-
gingen: die moeten meer beheers- en onderhoudstaken zelf uit gaan voeren (Hoekman en
Van der Bol 2014). Desondanks betalen sportverenigingen die een accommodatie van de
gemeente huren vaak minder dan de helft van de werkelijke kosten. De wet Markt en over-
heid, die in juli 2014 in werking is getreden, stelt echter dat gemeenten kostendekkende
tarieven moeten gaan hanteren voor sportaccommodaties, tenzij de exploitatie van alge-
meen belang is of de markt er niet in voorziet. De meeste gemeenten hebben kunnen rege-
len dat deze uitzonderingspositie gegarandeerd is. Nieuwe vraagstukken voor de gemeen-
ten zijn de afschaffing van vrijstelling van vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven
per 1 januari 2016 en de hoogte van het btw-tarief, dat nu 6% is voor de sport. De politiek
heeft de beslissing hierover voor zich uit geschoven (Janssen Lok 2015).

Aandeel wekelijkse sporters stabiel
Alle stimuleringsactiviteiten ten spijt is er weinig groei te zien in het aandeel Nederlanders
dat wekelijks sport1 (tabel 9.5). Achterstand is en blijft zichtbaar bij mensen met een lager
opleidingsniveau, een slechtere gezondheid of matige/ernstige fysieke beperkingen. De
sportdeelname van mensen met een hoger opleidingsniveau is de afgelopen tien jaar toe-
genomen, terwijl niet meer mensen met een lager of middelbaar opleidingsniveau aan
sport zijn gaan doen. De verschillen naar opleidingsniveau worden daarmee eerder groter
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dan kleiner. Bij de verschillende leeftijdsgroepen valt op dat de 65-plussers van nu meer
aan sport doen dan die van tien jaar geleden. Twee op de vijf 65-79-jarigen is wekelijks
sportief actief; bij de 80-plussers is dit een op de zes. Daarin is fietsen of wandelen in de
vrije tijd – een belangrijke beweegactiviteit voor deze leeftijdsgroepen – nog niet meegere-
kend.

Tabel 9.5
Verschillen in sportdeelname tussen groepen in afgelopen tien jaar niet geslonken
Wekelijkse sportdeelname naar achtergrondkenmerken, personen van 12 jaar en ouder, 2002-2014
(in procenten)

 2002  2005  2008  2011  2014 
 
totaal 51 52 52 52 51
 
sekse
    vrouwen 51 53 52 52 50
    mannen 50 52 52 53 53
 
leeftijd
    12-19 jaar 80 77 78 74 67
    20-34 jaar 62 63 64 62 62
    35-54 jaar 50 53 52 55 51
    55-64 jaar 38 43 45 47 45
    65-79 jaar 31 31 33 39 40
    ≥ 80 jaar 15 10 18 19 16
 
opleidingsniveau (≥ 25 jaar)
    laag 35 33 33 34 31
    middelbaar 49 53 49 51 47
    hoog 61 65 65 66 68
 
ervaren gezondheid
    uitstekend/(zeer) goed 54 56 56 53 57
    matig/slecht 25 26 23 27 30

Bron: cbs (ge’02-‘14)

Welke invloed is er vanuit beleid mogelijk om de achterstand in sportdeelname van
bepaalde groepen in de samenleving kleiner te maken? Aangezien sportbeleid in financiële
zin vooral voorzieningenbeleid is, zou daar een mogelijk aangrijpingspunt kunnen liggen.
Over het algemeen zijn Nederlanders echter zeer tevreden over de beschikbare voor-
zieningen en het aanbod dat daarin georganiseerd wordt. Een paar groepen verschillen nog
wel van het gemiddelde beeld. Zo blijken migranten van niet-westerse herkomst en men-
sen met een matige of slechte gezondheid vaker ontevreden over de accommodaties en de
keuze aan sporten in hun omgeving. De sportdeelname blijft in deze groepen – ondanks de
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stijgende sportdeelname door niet-westerse migranten – ook nog achter. Stedelingen zijn
minder tevreden over de beweegmogelijkheden in de openbare ruimte (kernindicatoren-
sportenbewegen.nl 2015).

Feitelijke situatie in Nederland en daarbuiten
Hoewel het gemeentelijke sportbudget voor 90% besteed wordt aan beheer en onderhoud
van sportvelden en -hallen (Tiessen-Raaphorst 2015), gebruiken Nederlanders vooral de
openbare ruimte als sportlocatie (41% van de bevolking). Gemeentelijke binnensport-
accommodaties (18%), sportvelden (17%) en zwembaden (17%) worden door veel minder
Nederlanders gebruikt om te sporten. De investering van de gemeente in onderhoud van
openbare wegen en groenvoorzieningen kan daarmee als een extra aanvulling op het
sportbudget worden gezien. Zie ook kader 9.2.

Sporttakken die in principe individueel beoefend kunnen worden (bv. hardlopen, fitness,
fietssport, wandelsport) kennen de grootste deelname en groei bij volwassenen2 (Van den
Dool 2014). Het aandeel mensen dat actief is in een sportvereniging is de afgelopen
tien jaar echter weinig veranderd: een derde van de bevolking (33%) was en is lid van een
sportvereniging (Tiessen-Raaphorst 2015). 13% van de mensen die minstens twaalf keer
per jaar sporten, doet dit altijd alleen; bijna de helft van de sporters (48%) sport zowel
alleen als in een groep3 en 39% sport altijd in groepsverband. Of men nu alleen sport,
in een groep of in een combinatie daarvan: zwemmen is overal populair. De mensen die
altijd alleen sporten, doen daarnaast veel aan wandel- en fietssport. De mensen die altijd
in een groep sporten, doen ook veel aan fitness en voetbal. De mensen die alleen en in
groepsverband sporten, prefereren zwemmen, fitness en hardlopen. Een individuele sport
beoefenen hoeft dus niet per se te betekenen dat men dit ook alleen doet (niet in de tabel,
op basis van scp/cbs (vto’12)).
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Kader 9.2 Clustering en multifunctioneel gebruik leidt tot minder sportaccommodaties
In de afgelopen tien jaar is het totale aantal gemeentelijke sportaccommodaties afgenomen
(tabel 9.6). Achter dit totaalcijfer gaan echter verschillende ontwikkelingen schuil. Bij de zwemba-
den hebben gemeenten vooral de overdekte baden – die het hele jaar door te gebruiken zijn –
opengehouden, terwijl openluchtzwembaden sterk in aantal zijn afgenomen. De overdekte sport-
accommodaties zijn in aantal toegenomen, waarbij vooral meer multifunctionele ruimtes zijn
ingericht. Het aantal openluchtsportaccommodaties is gedaald, maar dit heeft meer te maken met
organisatorische clustering dan met afname van de sportruimte, aangezien het aantal wedstrijd-
velden en -banen wel in aantal is toegenomen. Fitnesscentra zijn sinds 2000 sterk in aantal toege-
nomen. Het aantal sportverenigingen neemt af, maar het ledental van noc*nsf is wel gestegen,
wat duidt op vergroting van het gemiddelde ledenbestand per vereniging.

Tabel 9.6
Schaalvergroting sportaccommodaties en sportverenigingen
Sportvoorzieningen en sportverenigingen, 2003-2012 (in absolute aantallen)

 2003  2006  2009  2012 
 
zwembaden 770 725 720 700
overdekte accommodaties 2.160 2.135 2.275 2.255
openluchtaccommodaties 4.000 3.730 3.750 3.750
    met totaalaantal wedstrijdvelden/-
banen

20.410 20.710 21.240 21.270

fitnesscentra 1.652a

sportverenigingen aangesloten bij
noc*nsf

28.756 22.653 25.633 24.727

a In 2011.

Bron: cbs (Sportstatistieken 2003-2012); noc*nsf (ledentallen 2003-2012)

2 5 2 v r i j e t i j d s b e s t e d i n g



Ten opzichte van andere Europese landen ligt de sportdeelname in Nederland op een hoog
niveau. Alleen inwoners van Frankrijk, Luxemburg, Zweden, Finland en Denemarken doen
vaker iedere week aan sport (figuur 9.1).

Figuur 9.1
Sportdeelname in Noord-Europa het hoogst
Wekelijkse sportdeelname in 28 eu-landen, personen van 15 jaar en ouder, 2013 (in procenten)
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9.4 Cultuur

Voor de periode 2017-2020 is door minister Bussemaker een verruiming van de cultuur-
begroting voorgesteld (ocw 2015a). Over de verder weg gelegen toekomst van de cultuur-
sector hebben de Raad voor Cultuur (2014b) en de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (Schrijvers et al. 2015) vergezichten geschetst. Wat daarvan eventueel op
termijn tot beleid wordt verheven, hangt af van de mate waarin cultuur weer een promi-
nentere plaats krijgt in partijprogramma’s, waar cultuur recentelijk juist veren moest laten
(Van den Broek 2012).
Tot op heden is de lijn van Rutte I nog staand beleid, en dat beleid staat in het teken van
bezuinigen, waarbij erfgoed wordt ontzien. Ook op provinciaal en lokaal niveau werd de
broekriem vaker aangetrokken dan gevierd (Vinkenburg 2015). De provinciale coalitie-
akkoorden betreffen de periode 2015-2019 en de daarin vervatte afspraken vinden uiter-
aard nog niet hun weerslag in de nu beschikbare gegevens over ontwikkelingen in cultuur-
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participatie. Het landelijke bezuinigingsbeleid is echter enige tijd eerder ingezet. Dat roept
de vraag op of en in hoeverre de bezuinigingen doorwerken in het cultuurbereik (het aan-
deel van de bevolking dat instellingen en voorstellingen bezoekt). Daarbij zijn op voorhand
diverse nuanceringen aan te brengen. Het beleid van bezuinigen was bedoeld om de
culturele sector meer op de samenleving te betrekken. Volgens die beleidstheorie zou,
zeker op termijn, dus eerder een groei dan een daling van de publiekstoeloop te ver-
wachten zijn. Los daarvan zou het zo kunnen zijn dat alle ophef rond de cultuurbezuinigin-
gen juist tot een grotere toeloop heeft geleid, omdat cultuur in elk geval volop in het
nieuws was. Complicerende factor is dat recentelijk enkele spraakmakende musea na gron-
dige verbouwing en herinrichting weer hun deuren voor het publiek openden (Stedelijk
Museum Amsterdam in 2012, Van Gogh Museum en Rijksmuseum in 2013, Mauritshuis in
2014), wat met veel publiciteit gepaard ging. Er zijn dus meerdere krachten in het spel (en
dan beperkte de opsomming zich nog tot veranderingen binnen het culturele veld).

Tabel 9.7
Bereik van musea, popmuziek en film in de lift
Ontwikkelingen in cultuurbereik, personen van 18 jaar en ouder, 2006-2014 (in procenten)a

   2006  2008  2010  2012  2014 
 
museum 49 47 50 48 52
 
opera 6 5 6 4 4
klassieke muziek 19 17 20 18 17
ballet 7 7 7 6 6
toneel 28 28 29 27 26
gemiddelde bereik van deze vier typen
gecanoniseerde voorstelling

15 14 15 14 13

 
musical 27 26 26 24 21
cabaret 24 25 25 22 22
film 56 54 61 61 64
popmuziek 27 31 29 27 30
gemiddelde bereik van deze vier typen populaire
voorstelling

33 34 35 34 34

a Personen die de afgelopen twaalf maanden eens of vaker genoemde cultuuruiting hebben bezocht.

Bron: scp (sli’06-’14)

In kort bestek is geen antwoord te geven op de gevolgen van de bezuinigingen voor de
cultuurparticipatie, maar een blik op de trends in het bereik van enkele vormen van cultuur
geeft wel een eerste indruk (tabel 9.7). Deze cijfers zijn gebaseerd op de enquête waarop
de leefsituatie-index van het scp gebaseerd is. Vergelijkbare cijfers uit de Vrijetijdsomnibus
(vto’12-’14) van het scp en cbs bevestigen de hier geschetste trends in de laatste jaren (Van
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den Broek, nog te verschijnen). Het meest in het oog springt het groeiende bereik van
musea.

Het aandeel van de bevolking dat in de twaalf maanden voor de enquête minstens één
keer een museum bezocht, steeg van 48% naar 52%. Of en in hoeverre dat aan de her-
opening van voornoemde gezichtsbepalende musea toe te schrijven is, en of dit ten koste
ging van andere musea, is uit deze gegevens niet af te leiden.
Over een viertal typen voorstellingen gemiddeld bleef het bereik van zowel gecanoni-
seerde (opera, klassieke muziek, ballet, toneel) als populaire voorstellingen (musical, caba-
ret, film, popmuziek) anno 2014 vrijwel gelijk aan dat in 2012. Binnen de populaire voor-
stellingen gaf het bereik van musicals opnieuw wat terrein prijs, maar groeide dat van film
en popmuziek.

Tabel 9.8
Middengroep is inderdaad middengroep
Cultuurbereik naar opleidingsniveau, personen van 18 jaar en ouder, 2014 (in procenten)a

   totaal 
 lage
opleiding

  middelbare
opleiding

  hoge
opleiding

 

 
museum 52 31 46 73
opera 4 1 3 6
klassieke muziek 17 8 14 26
ballet 6 1 4 12
toneel 26 15 25 34
gemiddelde bereik van deze vier typen
gecanoniseerde voorstelling

13 6 12 20

 
musical 21 16 23 22
cabaret 22 11 20 32
film 64 43 65 76
popmuziek 30 18 27 41
gemiddelde bereik van deze vier typen
populaire voorstelling

34 22 34 43

a Personen die de afgelopen twaalf maanden eens of vaker de genoemde cultuuruiting bezochten.

Bron: scp (sli’14)

Qua cultuurbereik vormen de middelbaar opgeleiden bij elk van de genoemde cultuur-
uitingen de middengroep (tabel 9.8). Bij elk van de hier in ogenschouw genomen cultuur-
uitingen is het bereik van de middengroep hoger dan dat van degenen met minder oplei-
ding, en lager dan dat van de hogeropgeleiden. Dit mag overigens geen grote verrassing
heten, want causale analyses wijzen steevast op meer culturele interesse en cultuurbezoek
naarmate iemand meer opleiding genoten heeft. Dit betreft welhaast een sociologische
wetmatigheid. Ook in multivariate analyses voert opleiding de boventoon; verschillen naar
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etniciteit en inkomen blijken dan voor een flink deel te berusten op verschillen in opleiding
(Van den Broek 2014; ocw 2014).

In de relatieve positie van de middengroep (naar opleiding) in het cultuurbereik kwam in
de loop der jaren geen noemenswaardige verandering. Steevast was die groep door de
jaren heen in dit opzicht de middengroep, met een bereik rond of iets onder het gemid-
delde bereik van de gehele bevolking (blijkens een aanvullende analyse). Zo was het bereik
van musea bij de drie opleidingsgroepen in 2006 met 29%, 46% en 73% nagenoeg gelijk
aan dat in 2014 (tabel 9.8). Dat het bereik onder de hele bevolking toch steeg, is aan het
stijgende opleidingsniveau toe te schrijven.

Tabel 9.9
Gezondheid medebepalend voor cultuurbereik
Cultuurbereik naar ervaren gezondheid, personen van 18 jaar en ouder, 2014 (in procenten)

   totaal 

 ervaren
gezondheid
(zeer) slecht

  ervaren
gezondheid
matig

  ervaren
gezondheid
(zeer) goed

 

 
museum 52 32 40 55
opera 4 0 4 4
klassieke muziek 17 11 14 18
ballet 6 2 5 7
toneel 26 21 18 28
gemiddelde bereik van deze vier typen
gecanoniseerde voorstelling

13 9 10 14

 
musical 21 15 20 22
cabaret 22 5 14 24
film 64 45 44 69
popmuziek 30 14 14 33
gemiddelde bereik van deze vier typen
populaire voorstelling

34 20 23 37

a Personen die de afgelopen twaalf maanden eens of vaker genoemde cultuuruiting bezochten.

Bron: scp (sli’14)

Nog weinig onderzocht is het verband tussen gezondheid en cultuurbereik. Dat verband
blijkt wel degelijk te bestaan (tabel 9.9). Over de diverse cultuuruitingen bezien gaat een
slechte gezondheid in de regel samen met lagere bezoekpercentages, soms is zelfs een
matige gezondheid al belemmerend. Dit effect blijft bestaan na controle voor leeftijd; ster-
ker nog, bij bezoek aan klassieke concerten is het effect bij gelijke leeftijd zelfs sterker dan
zonder die controle.

Een andere en betrekkelijk nieuwe invalshoek is niet het bezien van het algemene verband
tussen cultuurdeelname en gezondheid, maar van bijvoorbeeld het causale verband tussen
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kunstbeoefening en gezondheidsverbetering van ouderen. Het voert te ver daarop hier uit-
gebreid in te gaan; voor meer informatie zie onder andere lkca (2015).

9.5 Diversiteit van de vrije tijd

In dit hoofdstuk is tot nu toe binnen een aantal gebieden van de vrije tijd ingezoomd op
activiteiten die Nederlanders ondernemen en de veranderingen die zich daarin door de
jaren heen hebben voorgedaan. In deze paragraaf bekijken we de breedte van het reper-
toire van vrijetijdsbesteding: ondernemen mensen in hun vrije tijd een breed scala aan
activiteiten of richten ze zich op slechts enkele bezigheden? En welke trends doen zich
daarin voor? In het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo; zie ook kader 9.1) houden responden-
ten een week lang hun bezigheden bij in een dagboek. Echter, de hoeveelheid en besteding
van de vrije tijd zoals respondenten die in een week ergens in het jaar rapporteren, zegt
niet alles over de diversiteit van hun vrijetijdsbesteding. Zelfs grote operaliefhebbers zullen
niet wekelijks naar de opera gaan en ook fanatieke zeilers komen wellicht niet wekelijks
aan zeilen toe. Van iemands deelname aan dergelijke incidentele of seizoensgebonden
activiteiten geeft de vrijetijdsbesteding in een toevallige week geen goed beeld. Om tot
een maat van diversiteit te komen is daarom op basis van enquêtevragen uit het tbo nage-
gaan hoeveel uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten men in de voorgaande twaalf maanden
heeft ondernomen. De maat omvat 25 activiteiten, waaronder diverse uitgaansvormen
(zoals bezoek aan café, restaurant, disco, film, museum en concert), alsook uiteenlopende
hobby’s (zoals sportbeoefening, sportbezoek, kunstbeoefening, verzamelen en tuinieren).
Mediagebruik en sociale contacten als vriendenbezoek zijn niet meegeteld (wat niet weg-
neemt dat menige activiteit met partner, familie of vrienden ondernomen kan zijn).
Door veranderingen in de methode van het tbo vanaf 2006 zijn de cijfers van 2005 (en eer-
der) niet zomaar te vergelijken met die van 2006 (en later). De gegevens voor de jaren 2000
en 2005 en voor de jaren 2006 en 2011 zijn daarom op één lijn gebracht door het gemid-
delde aantal activiteiten in zowel 2005 als 2006 op 100 te stellen. De (geïndexeerde) score
komt voor het jaar 2000 op 105 en voor 2011 op 92 (tabel 9.10).
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Tabel 9.10
Dalende diversiteit in (niet-media)vrijetijdsactiviteiten
Diversiteit (repertoirebreedte) van de vrijetijdsbesteding, naar achtergrondkenmerken, personen van 12 jaar
en ouder, 2006-2011 (in indexcijfers, bevolkingsgemiddelde 2005/2006 = 100)

 2000  2005/2006a  2011 
 
totaal 105* 100 92*
 
sekse
    vrouwen 98* 105 95*
    mannen 111* 95 90*
 
leeftijd
    12-19 jaar 93 100 94
    20-34 jaar 107 103 96*
    35-49 jaar 112* 103 95*
    50-64 jaar 115* 104 93*
    ≥ 65 jaar 87 86 82
 
opleidingsniveau
    laag 93* 87 78*
    middelbaar 108* 102 92*
    hoog 116* 109 103*
 
ervaren gezondheid
    goed 105* 102 95*
    slecht 104* 87 81*

a Gemiddelde van de geïndexeerde scores per groep voor de jaren 2005 en 2006.
* Significant verschil tussen de jaren 2000 c.q. 2011 en 2005/2006 (p = < 0,05).

Bron: scp (tbo’06); scp/cbs (tbo’11)

De repertoirebreedte slonk in het eerste decennium van dit millennium dus aanzienlijk. De
oorzaak van dit versmallende repertoire ligt niet in minder vrije uren, want daar was geen
sprake van. Het is wel mogelijk dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar typen
activiteiten die niet door deze diversiteitsmaat worden gevangen (bv. media-activiteiten).
Hoe dan ook, er lijkt sprake te zijn van een versmallend vrijetijdsrepertoire. Dit is een
omkering van een eerdere trend: in de periode 1980 tot 2000 nam de diversiteit in de vrije
tijd juist gestaag toe (Breedveld en Van den Broek 2001). De afname in diversiteit betreft
nagenoeg alle hier onderscheiden groepen. Per moment van waarneming hebben
vrouwen, hogeropgeleiden en gezonde personen een breder repertoire dan mannen, lager-
opgeleiden en personen met een slechtere gezondheid. De 65-plussers onderscheiden zich
in negatieve zin van de andere leeftijdsgroepen, maar tot 65 jaar is er weinig verschil, al
bleef de diversiteit onder jongeren in 2000 achter bij die van de rest. Naar gezondheid is er
een verschil ontstaan dat er in eerste instantie niet was. De middelbare-opleidingsgroep
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vormt qua diversiteit van de vrije tijd steeds de middengroep, maar zag recentelijk de
afstand tot de hogeropgeleiden toenemen. Opleidingsniveau is van de vier onderzochte
factoren de sterkste voorspeller van de repertoirebreedte. Alle vier factoren behouden hun
relatie tot diversiteit wanneer voor onderling doorkruisende effecten wordt gecontroleerd
(al worden verschillen naar leeftijd voor een groot deel door de andere factoren wegver-
klaard).

9.6 Slotbeschouwing

Een druk bestaan wordt tegenwoordig gezien als teken van succes of status (Gershuny
2000). Net als op andere terreinen in het dagelijks leven wordt er op het gebied van de vrije
tijd veel verwacht: het hebben van leuke hobby’s, vrienden, gadgets, alsmede een interesse
in cultuur en sport kan een teken van een geslaagd (persoonlijk) leven zijn. De vrije tijd en
de besteding daarvan zijn daarmee een manier geworden om sociale status te behouden
of verwerven (Breedveld en Van den Broek 2004). De diversiteit van de vrijetijdsbesteding
laat duidelijke sociale verschillen zien. Mensen met een hogere opleiding hebben over het
algemeen een grotere diversiteit aan vrijetijdsactiviteiten dan lagere-opleidingsgroepen.
Gecombineerd met een kleinere hoeveelheid vrije tijd lijkt er bij deze groep een grotere
druk te staan op de beschikbare vrije tijd: meer verschillende soorten activiteiten in minder
tijd. Met een groeiend aanbod van opties biedt de vrijetijdsmarkt veel keuze-
mogelijkheden, maar mogelijk ook een keuzeprobleem, zeker wanneer de hoeveelheid
vrije tijd beperkt is. De laatste trends (tot aan 2011) laten een vrijwel gelijkblijvende hoe-
veelheid vrije tijd zien, terwijl de diversiteit van de invulling van de vrije tijd door de jaren
heen is afgenomen. Mogelijk komt dit door de toename in mediagebruik, aangezien de tijd
die hiernaartoe gaat wel is toegenomen, maar deze activiteiten geen deel uitmaken van de
maat van diversiteit.

In eerdere besprekingen van de vrijetijdsbesteding is de positie van de middelbaar opgelei-
den onderbelicht gebleven. Als middengroep vallen zij tussen de laag- en hoogopgeleiden
in, maar de vraag is in hoeverre de term ‘middengroep’ hier (nog) terecht is. Als het gaat
om hoeveelheid en diversiteit van vrije tijd, dan is dit een passende term voor deze groep.
Bij de tijd besteed aan media gingen de middelbaar opgeleiden van hekkensluiters naar de
middenpositie (waarbij de laagopgeleiden, met de meeste tijd besteed aan mediagebruik,
aan kop gaan). Daarbij lieten de personen met een middelbare opleiding een relatief sterke
daling in de tijd voor sociale contacten zien. Bij sportdeelname zijn meer hoogopgeleiden
wekelijks aan sport gaan doen, terwijl deze stijging bij de laag- en middelbaar opgeleiden
niet te zien is. Wel sporten middelbaar opgeleiden meer dan lageropgeleiden. Bij cultuur-
deelname hebben door de jaren heen weinig verschuivingen plaatsgevonden en staan de
middelbaar opgeleiden tussen de andere twee groepen in: ze nemen meer aan cultuur deel
dan laagopgeleiden, maar minder dan hoogopgeleiden.
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Concluderend: er hebben zich in de hoeveelheid vrije tijd geen grote veranderingen voor-
gedaan tussen de laatste metingen, maar binnen deelgebieden van de vrije tijd zijn er wel
degelijk verschuivingen te zien. Het mediagebruik is toegenomen en met de snelle ontwik-
kelingen op dit gebied zijn in de toekomst verdere verschuivingen te verwachten. Sport en
cultuur vormen een stabiel deel van het vrijetijdsrepertoire. Het landelijke en lokale sport-
beleid streeft ernaar dat zo veel mogelijk Nederlanders sporten en bewegen. Stimulering
gebeurt vooral via financiële prikkels: rijkssubsidies voor interventies, rijksondersteuning
van gemeenten om lokale buurtsportcoaches aan te stellen en het lokaal onder de kostprijs
aanbieden van accommodaties aan sportverenigingen. Leidt dit inderdaad tot meer spor-
ten en bewegen? Vooralsnog is dit niet te zien in de deelnamecijfers, die door de jaren
heen weinig veranderd zijn. Het is echter mogelijk dat zonder die interventies en voor-
zieningen de sportdeelname was afgenomen, maar hier is moeilijk inzicht in te geven. Ook
het cultuurbeleid is gericht op meer participatie, met zo min mogelijk ongelijkheid. Bij
musea – en in mindere mate ook bij popmuziek en film – is er sprake van een groeiend
bereik, maar het is onduidelijk waaraan deze toename toegeschreven kan worden. De
bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben op dit gebied in ieder geval (nog) geen weer-
slag gevonden in de deelnamecijfers. Gevolgen van de grootste verandering in het cultuur-
beleid – het teruggeven van cultuur aan de samenleving – zijn niet te meten met deelna-
megegevens. In de toekomst zou hier meer inzicht in gegeven kunnen worden door onder-
zoek naar ontwikkelingen in vrijwilligerswerk en donaties op dit gebied.

Noten

1 Iemand wordt beschouwd als sporter als hij/zij minimaal een keer per week aan sport doet. Dit kan een
fysiek actieve sport (zoals zwemmen, hardlopen, fitness) zijn, maar ook denksport of yoga.

2 Bij jongeren is ook een groei te zien in hardlopen en fitness, maar deze sporten worden naar ver-
houding minder beoefend dan meer vereniginggebonden sporten als turnen/gymnastiek en voetbal
(Van den Dool 2014). Bij jongeren is het aandeel van de sportactiviteiten dat alleen beoefend wordt ook
veel kleiner dan bij volwassenen (Tiessen-Raaphorst 2015).

3 Dit kan een sportvereniging zijn, maar ook een zelfgeorganiseerde groep, bij een commercieel sport-
centrum, in een zorginstelling of via bedrijfssport.
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10 Sociale veiligheid

Lonneke van Noije

– Volgens burgers en politie is de criminaliteit over de afgelopen tien jaar afgenomen; deze
daling tekent zich bij alle delicttypen af.

– Met 8% in 2013 is het aandeel minderjarige verdachten verder gedaald. Met 25% in 2013 is
voor het eerst ook het aandeel jongvolwassen verdachten gedaald.

– In 2013 worden er voor het eerst meer gevangenisstraffen (29%) opgelegd dan taakstraffen
(26%) en geldboetes (22%). Er worden meer celstraffen opgelegd, maar wel lagere, en min-
der geldboetes, maar wel hogere.

– Meer Nederlanders zijn tevreden over de politie. De pakkans van hoge-impactcriminaliteit is
in 2014 verder toegenomen, maar het totale ophelderingspercentage voorlopig licht gedaald
(24,6% in 2014).

– Weer iets minder mensen voelen zich wel eens onveilig (36% in 2014). In de woonbuurt zijn
de onveiligheidsgevoelens (18%) niet of nauwelijks afgenomen.

– Middelbaar opgeleiden voelen zich het vaakst onveilig in de woonbuurt, vinden het vaakst
dat er veel en toenemende criminaliteit in de buurt is, en ervaren er het vaakst overlast van
medebewoners. Ze oordelen het meest negatief over de politie, ook in de buurt.

10.1 Een afrekenbare agenda voor veiligheid

De landelijke speerpunten van de Veiligheidsagenda 2015-2018 (tk 2014a) zijn de aanpak van
ondermijnende (georganiseerde) criminaliteit, cybercrime, horizontale fraude1. kinder-
porno en hoge-impactcriminaliteit (straatroven, woninginbraken, overvallen, uitgaans-
geweld, homofoob geweld, huiselijk geweld en kindermishandeling). In het vorige beleids-
programma (tk 2012a) werd de afspraak vastgelegd dat het aantal mensen dat zich onvei-
lig voelt en overlast ervaart, tussen 2010 en 2014 met 10% zou dalen (zie § 10.8). Het thema
veiligheidsbeleving ontbreekt op de Veiligheidsagenda. Wel wordt ervan uitgegaan dat het
aanpakken van criminaliteit met een hoge maatschappelijke impact (hoge-impact-
criminaliteit) de gemoedsrust van burgers het meest ten goede komt.
Het kabinet geeft de politie voor al deze landelijke prioriteiten concrete streefcijfers mee.2

Zo moet het aantal strafrechtelijke cybercrime-onderzoeken vanaf 2014 met 80% stijgen
naar 360 in 2018. En de gewenste ophelderingspercentages van hoge-impactcriminaliteit
nemen jaarlijks toe tot 11,5% voor woninginbraken, 30,3% voor straatroven en 50,8% voor
overvallen in 2018. De politie heeft dus een meetbare klus te klaren, des te ambitieuzer in
een tijd waarin de politieorganisatie zo met zichzelf in gevecht is (zie § 10.7). Daar staat
tegenover dat de politie als enige is begunstigd met almaar stijgende overheids-
investeringen (zie hoofdstuk 2).
Het ministerie ziet zijn eigen rol vooral in het bevorderen van integraliteit, het sleutel-
woord van de Veiligheidsagenda. Het ministerie richt zich daartoe op het leggen van ver-
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bindingen - tussen internationale, landelijke, regionale en lokale partijen, tussen publieke
en private partijen, tussen preventieve, bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke interventies -
en op het wegnemen van wettelijke barrières.
De Veiligheidsagenda onderstreept daarnaast het principe dat misdaad niet mag lonen.
Het afnemen van crimineel of illegaal verkregen vermogen wordt dan ook tot een vast
onderdeel van de aanpak gemaakt. Dit moet leiden tot een opbrengst van 115,6 miljoen
euro in 2018, primair bedoeld voor schadevergoeding aan slachtoffers. De overheidszorg
voor slachtoffers is al jaren een belangrijk aandachtsgebied en heeft zich gaandeweg uitge-
breid van praktische en psychische hulpverlening van overheidswege tot financiële of emo-
tionele genoegdoening door de dader zelf. Een voorbeeld uit de meest recente ontwikke-
lingen: in 2015 keurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel goed waarin onder andere is
geregeld dat slachtoffers en nabestaanden zich niet alleen over de persoonlijke gevolgen
van het misdrijf mogen uitspreken, maar onbelemmerd mogen spreken, bijvoorbeeld over
de strafmaat (tk 2014b).
Zo zijn er nog vele andere, ook lokale, aandachtsgebieden binnen staand veiligheidsbeleid
die niet op de Veiligheidsagenda 2015-2018 voorkomen, en die we ook niet alle in dit hoofd-
stuk kunnen belichten. Weliswaar stippen we enkele veiligthema’s aan, vanwege hun
maatschappelijke of beleidsactualiteit, maar centraal staan de algemene ontwikkelingen.
In dit hoofdstuk zal de leefsituatie van de Nederlandse burger bekeken worden vanuit de
vraag in hoeverre die zich veilig weet en veilig waant, welke ontwikkelingen zich hierin
hebben voorgedaan en welke voorzieningen hieraan een bijdrage leveren. Daarbij zijn we
in het bijzonder geïnteresseerd in de groep middelbaar opgeleiden.

10.2 Omvang en ontwikkeling van de criminaliteit

Zowel gegevens over slachtofferschap dat door burgers zelf wordt gerapporteerd in
enquêtes als politieregistraties zijn bruikbaar om de omvang en ontwikkeling van de crimi-
naliteit in Nederland te schetsen. Beide bronnen hebben hun voor- en nadelen, waardoor
ze elkaar aanvullen; we presenteren ze daarom hier naast elkaar, te beginnen met de Vei-
ligheidsmonitor.

Burgers ondervonden in 2014 minder delicten
Met 337 delicten per 1000 personen rapporteerden Nederlanders in 2014 de minste crimi-
naliteit sinds jaren. Van deze delicten is zo’n 60% een vermogensdelict, zo’n 30% vanda-
lisme en 10% een geweldsdelict. Hiervan is alleen vandalisme significant afgenomen ten
opzichte van 2012. Cybercriminaliteit nam af ten opzichte van 2013, vanwege minder
identiteitsfraude en hacken.
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Figuur 10.1
Criminaliteit neemt over de hele linie af
Omvang van de criminaliteit per 1000 leden van de bevolking, 2005-2014 (in absolute aantallen)a

10.1a  Totale criminaliteit door de bevolking ondervonden 10.1e  Totale criminaliteit door de politie geregistreerd

10.1b  Geweldsmisdrijven door de bevolking ondervonden 10.1f  Geweldsmisdrijven door de politie geregistreerd

10.1c  Vermogensmisdrijven door de bevolking ondervonden 10.1g  Vermogensmisdrijven door de politie geregistreerd
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a Links: op basis van slachtofferenquêtes, personen van 15 jaar en ouder. In figuren 10.1a tot en met 10.1c
zijn de periodes 2005-2008I (vmr) en 2008iv-2011 (ivm) vergelijkbaar gemaakt met 2012-2014 (vm) met
behulp van cbs-omrekenfactoren (cbs 2015).
Rechts: op basis van politiestatistieken (met voorlopige cijfers voor 2012, 2013 en 2014: *).

b Omrekenfactoren Veiligheidsmonitor rijk (vmr) en Integrale veiligheidsmonitor (ivm) naar Veiligheidsmo-
nitor (vm) zijn niet beschikbaar voor vernielingen. Figuur 10.1d toont dus de oorspronkelijke tijdreeksen
met trendbreuken tussen de vmr, ivm en vm.

Bron: bzk/Justitie/cbs (vmr'05-'08; ivm'08-'11); v&j/cbs (vm’12-’14); politiestatistieken
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Niet al deze slachtofferervaringen worden onder de aandacht van de politie gebracht,
waardoor politiecijfers de criminaliteit onderschatten. In 2014 werd, net als in de
twee jaren ervoor, 38% van de ondervonden delicten bij de politie gemeld. Met 45% res-
pectievelijk 44% werden vermogens- en geweldsdelicten het vaakst gemeld. De meldings-
geneigdheid voor vandalisme ligt met 22% aanzienlijk lager. In de voorbije jaren waren de
meest voorkomende redenen om niet te melden steeds dat het toch niets zou helpen, dat
het voorval niet belangrijk genoeg was en dat men het geen zaak voor de politie vond.
Achterliggende oorzaken zijn vermoedelijk dat voorvallen niet altijd als strafbare feiten
worden herkend, dat slachtoffers zich schamen of bang zijn zichzelf verdacht te maken,
of dat slachtoffers de daders willen beschermen (Goudriaan et al. 2005).
Voordat een melding in de politieregistraties terechtkomt, moet er een proces-verbaal van
worden opgemaakt door de politie. Burgers gaven in 2014 aan dat van 29% van de onder-
vonden delicten proces-verbaal is opgemaakt. Dit betekent dat van alle door burgers
gemelde delicten driekwart ook daadwerkelijk door de politie geregistreerd werd. Dat noe-
men we hier de registratiegeneigdheid. Volgens burgers was deze met 81% voor vermo-
gensdelicten het hoogst, waarschijnlijk omdat aangifte een vereiste is voor de verzekering.
Hierop volgt de registratiegeneigdheid voor vandalisme (70%) en geweld (52%). De totale
registratiegeneigdheid is sinds 2012 nagenoeg gelijk gebleven: liep dit jaar de registratie-
geneigdheid van geweldsdelicten om nog onduidelijke redenen flink terug, tegelijkertijd
stegen die van vandalisme en vermogensdelicten.

De politie registreerde in 2014 minder delicten
Criminaliteit zonder directe slachtoffers of tegen bedrijven of instellingen wordt vanzelf-
sprekend niet door burgers in slachtofferenquêtes gerapporteerd. Op deze criminaliteit
bieden politiestatistieken meer zicht. In 2014 registreerde de politie 1 miljoen delicten. Ver-
mogensmisdrijven maken hier 62% van uit, misdrijven tegen de openbare orde en gezag
13% en geweldsmisdrijven 10%. Al sinds 2002 daalt de totale geregistreerde criminaliteit
langzaam maar zeker, en sinds 2011 met flinke sprongen.
Geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven dalen sinds 2007 aanhoudend. Vooral het
aantal vrijheidsbenemingen, seksuele delicten en mishandelingen is sterk afgenomen. Het
aantal geregistreerde vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag laat
sinds 2007 een scherpe daling zien. Vernielingen van openbare gebouwen en openbaarver-
voersmiddelen daalden het sterkst. Huis- en computervredebreuk daalden daarentegen
niet en valse aangiften werden veel vaker geregistreerd.
Het aantal geregistreerde vermogensmisdrijven daalt sinds 2005 in een iets rustiger
tempo. Flessentrekkerij3 en diefstal en/of inbraak met geweld namen sterk af. Afpersing,
heling en witwassen werden langzaam maar zeker vaker geregistreerd.
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10.3 Enkele aandachtsgebieden van politie en justitie uitgelicht

Lichte afname gerapporteerd geweld tegen mensen met een publieke taak
In 2007 ging het programma Veilige publieke taak van start om agressie en geweld tegen
mensen met een publieke taak terug te dringen (tk 2007); inmiddels is het programma ver-
lengd tot 2017. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) kwam
met werkgeversmaatregelen en maatregelen om de ketensamenwerking te verbeteren;
het ministerie van Veiligheid en Justitie (v&j) nam strafrechtelijke maatregelen. Onder
meer werd de strafvorderingsrichtlijn bijgesteld: sinds begin 2011 zou het om driemaal zo
zware straffen eisen voor geweld tegen deze slachtoffers. De strafeisen blijken in de prak-
tijk weliswaar verzwaard, maar minder dan de richtlijn voorschrijft (tk 2012b). Ook mogen
daders per 1 januari 2015 eerder in voorlopige hechtenis worden genomen, wat snelrecht
en supersnelrecht mogelijk maakt. Niet alleen vanwege de beleidsaandacht lichten we dit
veiligheidsthema uit, maar ook omdat een groot deel van de dienstverlenende publieke
functies wordt bekleed door middelbaar opgeleiden, de groep die onze speciale aandacht
heeft.

In 2013 had volgens de Nationale enquête arbeidsomstandigheden (nea) 35% van de werk-
nemers met een publieke taak in het voorgaande jaar persoonlijk te maken gekregen met
een vorm van agressie door derden,4 beduidend meer dan het totaal van alle Nederlandse
werknemers (24%; figuur 10.2). Met 27% werd intimidatie het vaakst gerapporteerd,
gevolgd door lichamelijk geweld (15%), ongewenste seksuele aandacht en pesten
(beide 9%). Dankzij de afname van pestervaringen werd tussen 2007 en 2013 in totaal ook
minder agressie gerapporteerd. De overige vormen van agressie ontwikkelden zich niet
eenduidig tussen 2007 en 2013. Ook alle werknemers tezamen rapporteerden in deze
periode nagenoeg evenveel agressie.
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Figuur 10.2
Werknemers met een publieke taak worden iets minder gepest
Aandeel respondenten met een publieke taak dat in de laatste twaalf maanden slachtoffer was van agressie
door derden, 2007-2013 (in procenten)a
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a De Nationale enquête arbeidsomstandigheden (nea) bevat geen informatie over verbaal geweld, zoals
uitschelden en beledigen.

Bron: tno (nea’07-‘13)

De zorg kende in 2013 het hoogste aandeel slachtoffers van agressie, in het bijzonder per-
soneel van de ggz, de ambulancedienst en de gehandicapten- en jeugdzorg. Ook werk-
nemers bij het openbaar vervoer en de politie werden bovengemiddeld vaak agressief
benaderd (figuur 10.3). Werknemers in het hoger onderwijs, bij defensie en de ministeries
kregen het minst vaak te maken met agressie. Alleen in het voorgezet onderwijs nam de
ervaren agressie significant af.
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Figuur 10.3
Zorgpersoneel ervaart de meeste agressie
Aandeel werknemers dat agressie of geweld door derden rapporteert, naar beroepssector, 2013
(in procenten)
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Bron: tno (nea’13)

Toenemende preventie tegen cybercriminaliteit
Nederlanders hebben het gemak van digitale diensten als winkelen, bankieren en sociale
media allang ontdekt. Slechts een paar procent van de Nederlandse huishoudens heeft
geen toegang tot internet, het laagste aandeel in Europa (zie hoofdstuk 2). De overheid sti-
muleert eveneens het gebruik van internet, ook voor privacygevoelige zaken als de belas-
tingaangifte en burgerzaken. Vanuit de wens om het elektronisch stemmen opnieuw in te
voeren, gaf minister Plasterk van bzk een groep van experts eerder dit jaar de opdracht de
voorwaarden en kosten van een stemprinter in kaart te brengen.
Systemen, ook digitale, zijn zelden waterdicht. Vanwege veiligheidsincidenten en mislukte
dure ict-projecten binnen de overheid werd de parlementaire-enquêtecommissie-Elias
ingesteld. Deze concludeerde eind 2014 dat er te veel ‘ict-enthousiasme’ heerst in de poli-
tiek, terwijl het de overheid en parlementariërs aan de kennis en achtzaamheid ontbreekt
om de hoge ambities waar te kunnen maken. In 2011 stelde de voorzitter van de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming in de Volkskrant dat ook Nederlandse burgers,
meer dan andere Europeanen, laconiek zijn over de bescherming van hun persoonsgege-
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vens op het internet, vanuit de gedachte ‘wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vre-
zen’. Echter, omdat het it-gebruik in Nederland relatief diep in de samenleving geworteld
is, zijn er volgens Eurostat hier verhoudingsgewijs juist veel incidenten.

Figuur 10.4
Minder cyberslachtoffers van hacken en identiteitsfraude
Ondervonden slachtofferschap van cybercriminaliteit in de voorgaande twaalf maanden, personen van
15 jaar en ouder, 2012-2014 (in procenten)a
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Bron: v&j/cbs (vm’12-‘14)

In 2014 gaf 11% van de Nederlanders aan in het voorgaande jaar getroffen te zijn geweest
door een vorm van cybercriminaliteit (figuur 10.4). Hierbij merken we op dat een onbekend
aantal mensen slachtoffer zal zijn geworden zonder hier weet van te hebben en zonder dit
dus te rapporteren. In de meeste gevallen werden mensen gehackt (ruim 5%), gevolgd
door koop- en verkoopfraude (3,5%), cyberpesten (3%) en identiteitsfraude (nog geen 1%).
Het slachtofferschap in 2014 is significant lager dan in de twee voorafgaande jaren, uit-
sluitend vanwege een afgenomen aantal slachtoffers van hacken en identiteitsfraude.
We nemen aan dat mensen in toenemende mate actief zijn op het internet, waarmee de
gelegenheid tot misbruik alleen maar groeit. Dat het aantal cyberslachtoffers desondanks
niet toeneemt, doet vermoeden dat er sprake is van verbeterd bewustzijn bij en preventie
door gebruikers en/of aanbieders van digitale diensten.
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Tabel 10.1
Jongeren verreweg het vaakst slachtoffer van cybercriminaliteit
Ondervonden slachtofferschap van cybercriminaliteit in de voorgaande twaalf maanden, personen van 15
jaar en ouder, 2012-2014 (in procenten)

 2012  2013  2014 
 
totaal 12,1 12,6 11,2*
 
sekse
    man 12,5 13,4* 11,8*
    vrouw 11,6 11,9* 10,6*
 
leeftijd
    15-24 jaar 19,5* 20* 17,6*
    25-44 jaar 14,9* 15,3* 14,2*
    45-64 jaar 10* 11* 9,2*
    ≥ 65 jaar 5,1* 5,8* 5,2*
 
opleidingsniveau
    laag 9,1* 9,6* 8,2*
    midden 13,8 13,9* 12,5
    hoog 14,3 15,1* 13,4
 
herkomst
    autochtoon 12 12,6 11,1*
    westerse migrant 12,4 12,9 11,7
    niet-westerse migrant 12,4 12,7 11,2
 
stedelijkheid
    zeer sterk stedelijk 13,2 12,9 12,2*
    sterk stedelijk 12,6 13,1 11,4
    matig stedelijk 12,1 12,7 10,9
    weinig stedelijk 10,9 12,5 10,6
    niet stedelijk 10,8 11 10,3

* p < 0,05.

Bron: v&j/cbs (vm’12)

Hiervoor zijn ook aanwijzingen. In een enquête door tns nipo geeft twee derde van de res-
pondenten aan zich bewust te zijn van internetcriminaliteit; dit is een stijging van 17% ten
opzichte van 2011. 27% zegt ook meer dan voorheen aandacht te besteden aan veilig
internetgebruik (Capgemini 2014). Survey-onderzoek van de Universiteit Twente laat zien
dat in 2012 87% van ondervraagde internetgebruikers een virusscanner gebruikte en
72% een firewall, 59% regelmatige software-updates draaide, 58% een spamfilter had,
55% een pop-upblokkering en 45% antispyware. Met nog geen 40% waren er minder
mensen die controleerden aan wie ze persoonlijke gegevens mailden of die regelmatig van
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wachtwoord wisselden. 5% trof geen maatregelen en nog eens 5% wist het niet. Afgezien
van antispyware werden al deze preventiemaatregelen in 2012 door meer mensen toege-
past dan in 2011 (Van Deursen en Van Dijk 2012).
Slachtofferschap van cybercriminaliteit neemt vooral sterk af naarmate mensen ouder zijn
(tabel 10.1). Jongeren zijn dan ook massaler en intensiever aanwezig op het internet dan
ouderen. Wel daalde het slachtofferschap van jongeren relatief sterk. Mogelijk spelen de
toegenomen inspanningen in het onderwijs om de mediawijsheid van leerlingen te bevor-
deren hier een rol, en heeft dit ook bijgedragen aan de zojuist genoemde toegenomen pre-
ventiemaatregelen. In mindere mate neemt het slachtofferschap toe met de stedelijkheid
van de woongeving en met het opleidingsniveau van mensen. Het cyberslachtofferschap
van middelbaar opgeleiden neemt dus een weinig verrassende tussenpositie in. Ten slotte
worden mannen vaker cyberslachtoffer dan vrouwen.

Steeds meer discriminatie geregistreerd
Volgens het Wetboek van Strafrecht (art. 90-quater) is discriminatie
elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan
hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen
van maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

De Aanwijzing discriminatie 2007 van het College van procureurs-generaal stelt dwingende
regels voor de opsporing en vervolging van discriminatie. Hieraan gekoppeld stelt de Richt-
lijn strafvordering discriminatie, voor het laatst aangescherpt in 2015, dat delicten met ‘dis-
criminatoire aspecten’ altijd moeten worden gedagvaard; een strafverzwaring van 100% is
het uitgangspunt voor de strafeis.
De Aanwijzing discriminatie formuleert ook regels voor de eenduidige registratie door de
politie. Hoewel nog altijd aan de optimalisering gewerkt wordt (voor de kwaliteit van data-
bronnen, zie Andriessen en Fernee 2012), zijn politiecijfers over discriminatie vanaf 2008
beschikbaar. Deze laten een duidelijk stijgende lijn zien (figuur 10.5), van 2238 incidenten in
2008 naar 3614 in 2013. Deze stijging heeft drie waarschijnlijke verklaringen. Ten eerste lei-
den voortdurende verbeteringen in het registratieproces tot hogere politiecijfers, ten
tweede kunnen bewustwordingscampagnes en andere media-aandacht de meldings-
geneigdheid onder slachtoffers hebben gestimuleerd (Art. 1 2015), ten derde kan er sprake
zijn van een daadwerkelijke toename van discriminatie.
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Figuur 10.5
Geregistreerde discriminatie, vooral van seksuele oriëntatie, maakt een sterke groei door
Aantallen incidenten naar discriminatiegrond, 2008-2013
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Bron: Tierolf et al. (2014)

In 2013 betrof 34% van de geregistreerde discriminatiegronden homoseksualiteit
(tabel 10.2)5. Met eveneens 34% staat discriminatie op grond van ras,6 afkomst of huids-
kleur op een gedeelde eerste plaats. Bijna 80% van de racistische incidenten was in 2013
gericht tegen niet-westerse migranten of hun kinderen, bijna 10% tegen westerse migran-
ten of hun kinderen en 10% is onbekend. Antisemitisme is met 19% de derde belangrijke
discriminatiegrond. 4% was gericht tegen godsdienst, vooral de Islam. Waarschijnlijk wordt
discriminatie tegen moslims – in Nederland vaak van Noord-Afrikaanse of Turkse afkomst
– vaker geclassifeerd als ‘ras, afkomst of huidskleur’. Overige motieven voor discriminatie
komen aanzienlijk minder vaak voor.
De laatste jaren maakt vooral de geregistreerde discriminatie op grond van seksualiteit een
sterke groei door, maar ook ras is steeds vaker een grond voor discriminatie. Antisemitisme
is in 2013 weer iets minder vaak geregistreerd dan in het piekjaar 2012.
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In tabel 10.2 is de aard van het strafbare feit afgezet tegen bovengenoemde discriminatie-
gronden. Voor vrijwel elke grond geldt dat het meestal om belediging gaat, gevolgd door
(en al dan niet samen met) primaire discriminatie.7 Vooral bij seksualiteit is dit het geval. In
ruim een derde van deze gevallen werd het woord ‘homo’ als scheldwoord gebruikt tegen
een politieagent (Tierolf et al. 2014), waarmee het dus niet altijd gaat om uitschelden van-
wege iemands feitelijke seksuele voorkeur. Antisemitisme gaat als enige grond opvallend
vaak gepaard met vernieling, bijvoorbeeld wanneer synagogen worden beklad. Ook geldt
voor bijna alle discriminatiegronden dat er iets vaker sprake is van bedreiging dan van mis-
handeling. Dit is andersom voor sekse: discriminatie van transseksuelen of vrouwen uit
zich eerder gewelddadig.
Politieregistraties schetsen weliswaar een steeds beter beeld van discriminatie in
Nederland, maar dat is nog altijd onvolledig, doordat slachtoffers of getuigen niet met elk
incident naar de politie gaan. Meldpunten discriminatie (adb’s) zijn daarentegen vaak een
laagdrempelig alternatief, waardoor zij een aanvullende bron van informatie vormen, al
blijft een klacht juridisch niet altijd staande.
Tot 2011 groeide het aantal meldingen zeer sterk. Volgens Art. 1, de landelijke vereniging ter
voorkoming en bestrijding van discriminatie, staat de teller van klachten die in 2013 bij de
adb’s zijn binnengekomen op 6186, een lichte afname ten opzichte van 2012 en 2011. Art.1
heeft ook het jaarcijfer van 2014 al bekend gemaakt; dat is met 9714 enorm veel hoger dan
in alle voorgaande jaren. Discriminatie op grond van ras, afkomst of huidskleur maakt met
70% het overgrote deel van de meldingen uit. Art. 1. (2015) verklaart dit door de vele klach-
ten die Geert Wilders uitlokte met zijn beroemde ‘minder Marokkanen’-uitspraak na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Ook bij de politie stroomden toen de aangiftes bin-
nen. Het om klaagde hem later dat jaar aan voor het beledigen van een groep mensen op
grond van ras en het aanzetten tot haat en discriminatie. Zonder deze klachten zou het
aantal adb-meldingen in 2014 lager zijn geweest dan in 2013.

10.4 Nu ook minder jongvolwassen verdachten

De politie registreert verdachten van wie een redelijk vermoeden bestaat dat zij een mis-
drijf hebben begaan. Tussen 2005 en 2013 is het aantal geregistreerde verdachten jaarlijks
afgenomen, van 500.000 in 2005 tot bijna 318.000 in 2013 (voorlopig cijfer), een afname
met 36%. Ook tussen 2012 en 2013 nam dit aantal nog met 9% af (Eggen en Kessels 2014).
Deels komt deze sterke afname doordat de (geregistreerde) criminaliteit in dezelfde
periode is afgenomen, met 19%. De verklaring lijkt niet te liggen in een lager aantal zaken
waarvoor een verdachte is opgespoord, want het ophelderingspercentage was in 2013 juist
iets hoger dan het tienjarig gemiddelde (zie § 10.7). Het aantal aangehouden verdachten,
tegen wie een proces-verbaal kan worden opgemaakt, nam eveneens af, maar schom-
melde en was met 26% iets minder groot: van 238.000 in 2005 tot 176.000 in 2013
(www.statline.cbs.nl: ‘veiligheid en recht’). Het cbs schat dat van de aangehouden verdach-
ten meer dan 90% later inderdaad als dader wordt aangemerkt.
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Het aandeel minderjarigen (12-17-jarigen) onder de aangehouden verdachten (12-79-jari-
gen) nam na 2005 nog licht toe tot 13,5% in 2007. Sindsdien nam het jaarlijks af tot 8% in
2013. Deze afname overtreft ruimschoots de afname van het aandeel 12-17-jarigen in de
bevolking (7% in 2013). Het aandeel jongvolwassen verdachten (18-24 jaar) bleef toene-
men, van 24% in 2005 tot 26% in 2010 en 2011. Sindsdien nam het af tot 25% in 2013.
In dezelfde periode bleef het aandeel jongvolwassenen in de bevolking doorgroeien (9% in
2013). Jongvolwassen verdachten zijn nog altijd sterk oververtegenwoordigd, maar vanaf
2009 wel in afnemende mate. Voor beide groepen geldt dat ze tussen 2007 en 2013 vooral
minder vaak verdacht werden van vernieling/verstoring van de openbare orde, gevolgd
door geweldsmisdrijven.
Het aandeel vrouwen onder de aangehouden verdachten is klein, maar groeiend. In 2005
was 16% vrouw en in 2013 18,5%. Vrouwen worden vanouds in verband gebracht met ver-
mogenscriminaliteit; in 2013 wordt bijna de helft hiervan verdacht en dit aandeel is als
enige toegenomen. Vrouwen worden relatief weinig verdacht van drugscriminaliteit (8%)
en vandalisme/verstoring van de openbare orde (10%); vooral dit laatste delict is erg sterk
gedaald onder vrouwelijke verdachten.
Van de aangehouden verdachten was in 2013 52% van Nederlandse afkomst. Niet-westerse
migranten uit de traditionele immigratielanden Marokko, Turkije, Suriname, Nederlandse
Antillen en Aruba maakten 23% van de aangehouden verdachten uit; 9% was van overige
niet-westerse afkomst en 16% was westerse migrant. Daarmee zijn mensen van niet-
westerse afkomst oververtegenwoordigd onder de verdachten. Wel is de kans om verdacht
te worden (het verdachtenpercentage) voor migranten uit zowel traditionele als overige
niet-westerse landen stapgewijs afgenomen vanaf 2005. Vanaf 2007 daalde ook het ver-
dachtenpercentage van autochtone Nederlanders, terwijl dat van westerse migranten op
en neer gaat. De niet-westerse oververtegenwoordiging onder volwassen verdachten kan
deels worden verklaard door het hoge aandeel jonge mannen onder niet-westerse migran-
ten (Blom et al. 2005; zie ook Eggen en Kessels 2014) en hun minder gunstige sociaal-
economische positie. Toch is het verschil tussen migranten en autochtone Nederlanders
voor een aanzienlijk deel onverklaard (Van Noije en Kessels 2012). Mogelijk worden
migranten nadeliger behandeld in ons rechtssysteem (Jennissen et al. 2009; Junger et al.
2001). Amnesty International wees erop dat proactief politiewerk in Nederland, zoals pre-
ventief fouilleren en de legitimatieplicht, tot etnische profilering leidt (Amnesty Internatio-
nal 2013).

10.5 Daling slachtofferschap zet door

In 2014 gaf 19% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder aan in de afgelopen
twaalf maanden eens of vaker slachtoffer van criminaliteit te zijn geweest. Vanaf 2009,
toen het slachtofferschap nog op 22% uitkwam, daalt dit aandeel licht maar aanhoudend.
Vermogenscriminaliteit maakte in 2014 met 13% de meeste slachtoffers. Daarnaast werd
7% slachtoffer van vandalisme. Geweld trof met 2,3% minder mensen.
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Figuur 10.6
Toename vermogensdelicten omgebogen
Ondervonden slachtofferschap in de voorgaande twaalf maanden naar delictsoort, personen van 15 jaar en
ouder, 2008-2014 (in procenten)a
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a De cijfers over 2008-2011 zijn gecorrigeerd voor de methodebreuk tussen de ivm en de vm (cbs 2015).

Bron: bzk/Justitie/cbs (ivm’08-’11); v&j/cbs (vm’12-‘14)

De grootste verschillen in slachtofferschap komen voor tussen leeftijdsgroepen: 15-24-jari-
gen worden meer dan twee keer zo vaak slachtoffer als 65-plussers (tabel 10.3). Het ver-
schil tekent zich bij alle delictgroepen af. Vergeleken met de 25-64-jarigen treft alleen van-
dalisme de allerjongste groep minder vaak, omdat zij vaak nog niet in het bezit zijn van een
auto of huis waaraan vernielingen kunnen plaatsvinden. Alleen het slachtofferschap onder
45-64-jarigen nam af tussen 2012 en 2014.
Daarnaast wordt meer slachtofferschap, van alle typen delicten, gerapporteerd naarmate
mensen stedelijker wonen. Gerapporteerd slachtofferschap van vermogensdelicten en van
vandalisme neemt ook toe met het opleidingsniveau; middelbaar opgeleiden nemen hier
dus een middenpositie in. Voor geweld zijn deze verschillen er niet. Onder lageropgeleiden
nam het al lagere slachtofferschap verder af tussen 2012 en 2014.
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Tabel 10.3
Stedelingen en jongeren het vaakst slachtoffer
Ondervonden slachtofferschap naar bevolkingskenmerken en delictsoort, 2014 (in procenten)

 totaal  geweldsmisdrijven  vermogensmisdrijven  vandalisme 
 
totaal 18,9 2,3 13 6,8
 
sekse
    man 19,3 2,6* 12,8 7,2*
    vrouw 18,5 1,9* 13,2 6,4*
 
leeftijd
    15-24 jaar 25,3* 4* 18,8* 7,2
    25-44 jaar 21,6* 2,8* 14,2* 8,1*
    45-64 jaar 17,6* 2* 12* 6,8*
    ≥ 65 jaar 12,1* 0,8* 8,4* 4,5*
 
opleiding
    laag 15,2* 2,1 10,3* 5,5*
    midden 19,7* 2,5 13,5* 7,1*
    hoog 22,5* 2,5 15,6* 8,1*
 
herkomst
    autochtoon 18,3 2,3 12,3 6,7
    westerse migrant 19,1 2,3 13,4 6,9
    niet-westerse migrant 22,9* 2,4 17,7* 7,2
 
seksuele gerichtheid
    homoseksuele man 23 3,9 16,4* 7,8
    homoseksuele vrouw 22,3 3,8 15,4 8,2
    biseksuele man 22,1 4,2 15,4 7,2
    biseksuele vrouw 22,2 2,2 15,3 10*
    heteroseksuele man 19,5 2,7 12,7* 7,4
    heteroseksuele vrouw 19,3 2 13,7 6,7*
 
stedelijkheid
    zeer sterk stedelijk 25,7* 3* 19,1* 8,9*
    sterk stedelijk 20,2* 2,5 13,6* 7,3*
    matig stedelijk 17,5* 2,2* 11,9* 6,2*
    weinig stedelijk 14,6* 1,6* 9,4 5,6
    niet stedelijk 13,4* 2* 8,7* 4,7*

* p < 0,05.

Bron: v&j/cbs (vm’14)
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Verder rapporteren niet-westerse migranten en hun kinderen vaker slachtofferschap, voor-
namelijk vanwege het hogere aandeel vermogensslachtoffers. Het slachtofferschap van
autochtone Nederlanders nam daarbij verder af tussen 2012 en 2014.
Mannen zijn vaker slachtoffer dan vrouwen, maar alleen van geweld en vandalisme.
Wel daalde hun slachtofferschap tussen 2012 en 2014.
Seksuele gerichtheid zorgt in 2014 niet voor significante verschillen in het totale slacht-
offerschap. Wel worden vermogensdelicten vaker door homoseksuele dan heteroseksuele
mannen gerapporteerd, en vandalisme vaker door biseksuele dan heteroseksuele
vrouwen. Cijfers over seksualiteit zijn pas sinds kort beschikbaar, waardoor de consistentie
van relaties nog moet blijken.

Verklaringen voor deze slachtofferverschillen worden in de literatuur vooral gezocht in
leefstijlen en gewoonten die samenhangen met bevolkingskenmerken als leeftijd, oplei-
ding en stedelijkheid. Jongeren begeven zich bijvoorbeeld vaker in risicovolle uitgaans-
gebieden en in de stad is er meer criminaliteit (Wittebrood 2006; Wittebrood en Van
Wilsem 2000). Onderzoek laat zien dat het hogere slachtofferschap van niet-westerse
migranten grotendeels verdwijnt wanneer gecorrigeerd wordt voor de hoge aandelen jon-
gemannen en stedelingen in deze bevolkingsgroep (Korf en Bovenkerk 2007; Wittebrood
et al. 2005). Er is geen eenduidige verklaring voor het hoge gerapporteerde slacht-
offerschap onder hoogopgeleiden. Enerzijds maakt hun betere materiële positie hen tot
aantrekkelijke doelwitten voor vandalisme en vermogensmisdrijven, anderzijds wonen ze
overwegend in betere wijken waar de risico’s lager zijn. Wel wordt aangenomen dat hoog-
opgeleiden een lagere tolerantiegrens hebben, waardoor ze incidenten eerder als slacht-
offerschap benoemen en ermee naar buiten treden (Laub 1997).

10.6 De strafrechtelijke keten

De overheid streeft ernaar de productiviteit van de politie, het om en de rechterlijke macht
op peil te houden of zelfs te verbeteren. Gezien de moeizame reorganisatie van de politie
en bezuinigingen op justitie is dat geen gelopen race. Hoewel de economische crisis en
bezuinigingen nog maar net achter ons lijken te liggen, besloot de minister van v&j in sep-
tember 2015 flink extra geld uit te trekken voor de politiereorganisatie, voor beter recher-
chewerk, en voor het om, dat daarmee aanbevelingen van de commissie-Hoekstra moet
implementeren na gevallen van nalatigheid in de vervolging van levensgevaarlijke verdach-
ten.
Figuur 10.7 laat de doorstroom van misdrijven door de strafrechtelijke keten zien tussen
2007 en 2013.8 De strafrechtelijke keten vangt aan bij de melding van een misdrijf bij de
politie en eindigt, na opsporing en vervolging, bij de berechting van een verdachte. In elke
volgende fase van de keten lijken de verschillen tussen 2013 en 2007 groter te worden. We
zien dan ook de grootste afnames bij de rechterlijke macht, die in 2013 33% minder straffen
oplegde, 30% minder schuldigverklaringen uitsprak en 27% minder strafzaken afdeed

2 8 1 s o c i a l e  v e i l i g h e i d



(in eerste aanleg). Bij het om werden 23% minder zaken ingeschreven. De politie regi-
streerde 15% minder misdrijven en helderde er 14% minder op dan in 2007.

Figuur 10.7
Stroomschema van de strafrechtelijke keten in 2007 en 2013 (in absolute aantallen)a

DOOR DE POLITIE GEREGISTREERDE MISDRIJVEN

aantal opgehelderde misdrijven

aantal ingeschreven strafzaken bij OM

aantal afgedane strafzaken (in eerste aanleg) door rechter

aantal schuldigverklaringen door rechter

aantal opgelegde straffen (evt. in combinatie)

1,29 miljoen 1,09 miljoen

OPSPORING

VERVOLGING
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2007 2013b

273.000 209.000

2007 2013b

128.000 93.000

118.000 83.000

175.000 118.000

2007 2013b

323.000 278.000

2007 2013b

a De cijfers zijn afgerond op duizendtallen.
b Voorlopige cijfers.

Bron: De Heer-de Lange en Kalidien (2014)
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Meer maar kortere gevangenisstraffen, minder maar hogere geldboetes
In paragraaf 10.7 behandelen we de opsporing. Ook over de vervolging, berechting en reïn-
tegratie van verdachten kunnen veel kerncijfers worden gepresenteerd. We concentreren
ons hier op de strafmaat, die regelmatig reacties en emoties weet los te maken in het
publieke en zelfs het politieke debat. Volgens de scp-survey Culturele veranderingen in
Nederland (cv) vindt bijna driekwart van de bevolking in 2014 dat criminelen in Nederland
te licht worden gestraft en is twee vijfde van mening dat er nu lichter wordt gestraft dan
tien jaar geleden. Desondanks heeft 40% (zeer) veel vertrouwen in de rechtspraak, meer
dan in het bedrijfsleven (35%), de regering (15%) en kerken en religieuze organisaties (13%).
In hoofdstuk 3 wordt uitgebreider ingegaan op het punitieve klimaat.

Figuur 10.8
Gevangenisstraf in 2013 de meest voorkomende straf
Afdoeningen door de rechter, naar type sanctie, 2005-2013a (in procenten)
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a Cijfers over 2013 zijn voorlopig.

Bron: www.statline.cbs.nl (Statistiek rechtbankstrafzaken ’05-’13)

Van de straffen of maatregelen die de rechter in 2013 oplegde, was 29% een gevangenis-
straf, 26% een taakstraf, en 22% een geldboete (figuur 10.8). Na jaren is de geldboete in
2012 voorbijgestreefd door de gevangenisstraf als meest voorkomende straf. Sinds 2009 is
het aandeel gevangenisstraffen sterk gestegen, ten koste van geldboetes. Ook het aandeel
taakstraffen steeg jarenlang tot 2012 (28%), maar deed in 2013 weer een stapje terug.
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De gemiddelde duur van de opgelegde (onvoorwaardelijke) gevangenisstraffen nam tus-
sen 2006 en 2010 geleidelijk toe, van 142 tot 163 dagen, maar daalde weer naar 145 dagen
in 2013. Deze daling bleef uit bij gevangenisstraffen voor gewelds- en seksuele misdrijven,
waarvan de duur tot 2012 aanhoudend toenam tot 282 dagen (ook in 2013).
De gemiddelde hoogte van de opgelegde geldboetes is vanaf 2012 flink hoger dan voor-
heen. Dit komt doordat lagere boetes minder vaak zijn opgelegd, maar vooral doordat de
aandelen hoge tot zeer hoge boetes een sprong omhoog maakten. Samengevat werden er
in 2013 dus meer maar kortere gevangenisstraffen opgelegd, en minder maar hogere geld-
boetes. Veranderingen in de strafmaat zijn niet per se een teken dat er lichter of zwaarder
gestraft wordt, maar kunnen ook betekenen dat de ernst van de misdrijven is veranderd.

10.7 Politie: prestaties en waardering

Een kleinere organisatie, maar meer capaciteit voor het primaire proces
Sinds de invoering van één nationale politieorganisatie per 1 januari 2013 is er rumoer en
onvrede onder politiefunctionarissen. Naast slepende cao-onderhandelingen is een pijn-
punt dat de reorganisatie veel energie vroeg voor administratieve rompslomp en gedwon-
gen functiewisselingen, wat volgens medewerkers ten koste ging van de adequate uit-
voering van politietaken.

Figuur 10.9
Het aandeel operationeel politiepersoneel groeit
Aandeel operationele politie binnen de totale politieorganisatie, 2009-2014 (in indexcijfers, 2009 = 100)
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Bron: Jaarverslagen politie (‘09-’14)
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Inmiddels erkent de politietop de groeipijnen (v&j 2015) en heeft de minister van v&j aan-
gekondigd dat de reorganisatie drie jaar langer mag duren en twee keer zoveel geld toege-
wezen krijgt.
Per 100.000 inwoners waren er in 2014 343 politieambtenaren beschikbaar (excl. aspiran-
ten). Tussen 2005 en 2009 was er nog sprake van groei, maar rond de reorganisatie is er
een duidelijke inkrimping zichtbaar. Dit geldt niet voor het operationele personeel
(excl. aspiranten).9 Hun aantal steeg van 263 beambten per 100.000 inwoners in 2009 naar
287 in 2014. Ook is hun relatieve aandeel binnen het hele politieapparaat in de afgelopen
jaren sterk toegenomen (figuur 10.9). Meer operationeel personeel hoeft overigens niet te
betekenen dat er meer blauw op straat is, maar wel dat een groeiend deel van de politie-
organisatie beschikbaar is voor het primaire politiewerk.

Pakkans voor hoge-impactcriminaliteit gestegen; ophelderingspercentage niet
Het opsporen van verdachten is een kerntaak van de politie. In de Landelijke prioriteiten
politie 2011-2014 kwamen politietop en regering overeen dat de pakkans10 voor delicten
met hoge impact met 25% moest stijgen naar 37,5% in 2014. In 2012 bleek deze pakkans al
38% en in 2014 48%, waarmee dit doel ruimschoots werd bereikt (v&j 2015). Dit geldt ook
voor elk van de afzonderlijke hoge-impactdelicten, variërend van 12% voor woninginbraak
tot 115%11 voor overvallen.
Voor het ophelderingspercentage werd geen streefcijfer bepaald. Een misdrijf wordt als
opgehelderd beschouwd als ten minste een verdachte bij de politie bekend is, ongeacht of
deze voortvluchtig is of ontkent. Met de afname van de geregistreerde criminaliteit daalde
ook het aantal opgehelderde misdrijven stapsgewijs, van 339.000 in 2005 naar 248.000 in
2014. Daarmee schommelde het ophelderingspercentage tussen de 24,5% en ruim 26%.
Met 24,6% is het in 2014 voorlopig dus aan de lage kant (figuur 10.10).
Het ophelderingspercentage is geen optimale indicator voor succesvolle opsporing.
Een verdachte blijkt immers niet altijd schuldig te zijn. Daarnaast kan de politie door één
veelpleger op te pakken, ongemerkt de oplossing van wel vijf delicten in handen hebben.
Ook wordt het ophelderingspercentage gedrukt door een hoge melding- en registratie-
geneigdheid. Als meer misdrijven bekend zijn, moeten er, bij hetzelfde criminaliteitsniveau,
ook meer misdrijven worden opgelost. Dit verklaart mede waarom ophelderingspercenta-
ges in sommige landen hoger zijn dan in Nederland (Smit et al. 2003).
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Figuur 10.10
Ophelderingspercentage voorlopig aan de lage kant
Aandeel opgehelderde misdrijven naar delictsoort, 2005-2014a (in procenten)
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Bron: www.statline.cbs.nl (veiligheid en recht)

Oordeel van burgers over de politie over de hele linie licht verbeterd
Van alle Nederlanders is 30% (zeer) tevreden over het politiefunctioneren in het algemeen,
en 26% over het politiefunctioneren in de eigen buurt. In beide gevallen is de tevredenheid
van de Nederlandse bevolking licht gestegen tussen 2012 en 2014. Onder middelbaar opge-
leiden zijn meer (zeer) ontevreden mensen en minder (zeer) tevreden mensen, zowel over
de politie in het algemeen als in de buurt. Ook andere bevolkingsgroepen verschillen in
hun oordeel over de politie, maar daarbij valt op dat mannen, jongeren, niet-westerse
migranten en stedelingen zowel vaker (zeer) ontevreden als vaker (zeer) tevreden zijn.
Alleen middelbaar opgeleiden spreken zich dus eenduidig kritischer uit.
In figuur 10.11 is daarnaast zichtbaar dat waar het aantal ontevreden mensen onder zowel
lager- als hogeropgeleiden duidelijk afnam tussen 2012 en 2014, dit onder middelbaar
opgeleiden minder sterk het geval was. Hoewel de tevredenheid onder alle groepen
toenam, is het verschil tussen hen dus wel gegroeid.
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Figuur 10.11
Middengroep nog steeds kritischer over politie
Aandeel dat (zeer) ontevreden is over politiefunctioneren, naar opleidingsniveau, 2012-2014 (in procenten)
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Bron: v&j/cbs (vm’12-’14)

Meer burgers hebben in 2014 vertrouwen in de politie in het algemeen, vinden haar een
effectieve misdaadbestrijder en waarderen de interactie tussen politie en burgers, evenals
haar communicatie met burgers. Er is niet één aanwijsbaar onderdeel waarop het negatie-
vere oordeel van de middengroep zich lijkt te richten: ze oordeelt op al deze punten kriti-
scher dan de andere opleidingsgroepen.
Wat betreft het politiefunctioneren in de buurt zijn wel specifieke pijnpunten voor de
middengroep aan te wijzen. Ze vinden vooral minder vaak dat de politie haar best doet in
de buurt en contact heeft met buurtbewoners. Hogeropgeleiden zijn bovendien veel posi-
tiever over de beschikbaarheid van de politie. Ook het oordeel van burgers over de politie
in de buurt is in 2014 op alle aspecten verbeterd.

10.8 De beleving van veiligheid

Het inzicht dat er voor een gevoel van veiligheid meer nodig is dan het bestrijden van cri-
minaliteit alleen, heeft het beleid lang en breed bereikt. Vooral met verschillende visuele
maatregelen (zoals zichtbaar toezicht, open bebouwing, schone stoepen en aangenaam
groen) proberen rijk en gemeenten in te spelen op de bevinding dat mensen hun veilig-
heidsgevoel baseren op uiteenlopende signalen uit de eigen omgeving en uit de media. De
wijkaanpak speelde hierin de afgelopen jaren een centrale rol (bv. Kullberg et al. 2015).
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Verloedering en antisociaal gedrag in de buurt minder vaak als overlast ervaren
Deze omgevingssignalen hebben te maken met de uitstraling van de fysieke ruimte en het
gedrag van medeburgers. Tekenen van vernieling en vervuiling stralen uit dat de gemeen-
schap weinig sociale controle kent, waardoor de indruk kan ontstaan dat als er kennelijk
gelegenheid is tot vervuiling en vernieling, er evengoed gelegenheid kan zijn tot criminali-
teit. Dit geldt ook voor de mate waarin bewoners rekening met elkaar houden, op elkaar
passen en elkaar groeten (Elchardus et al. 2008; Oppelaar en Wittebrood 2006; Pleysier
2010; Skogan en Maxfield 1981).
Hoe we met elkaar omgaan staat volgens het Continu onderzoek burgerperspectieven
(2008-2015) steevast in de top twee van belangrijkste maatschappelijke problemen.
In 2014 geeft 21% aan wel eens (soms of vaak) respectloos te worden behandeld door
onbekenden op straat (vm‘14). Daarmee wordt gedrag bedoeld waarmee de grenzen van
goed fatsoen worden overschreden. Een respectloze behandeling door personeel van win-
kels of bedrijven (16%), door onbekenden in het openbaar vervoer (14%) en door
overheidspersoneel (13%) wordt al minder vaak genoemd. Steeds is er sprake van een
lichte verbetering ten opzichte van 2012. Bekenden zoals partner, familie of vrienden wor-
den door 7% aangewezen, onveranderd sinds 2012.

Richten we ons specifieker op overlast in de eigen buurt, dan komen daar in 2014 volgens
94% van de Nederlanders een of meer vormen van fysieke verloedering of onwenselijk
gedrag wel eens voor, nagenoeg gelijk aan 2012. Deze mensen constateren verloedering of
onwenselijk gedrag in de buurt, zonder daar noodzakelijkerwijs persoonlijk overlast van te
ondervinden. Het aantal mensen dat er zelf wel veel overlast van zegt te ervaren, ligt met
44% aanzienlijk lager (figuur 10.12), en is licht afgenomen ten opzichte van 2012 (46%).
Volgens 82% komt een vorm van fysieke verloedering in 2014 wel eens voor, en
23% ervaart daar vervolgens zelf ook veel overlast van. Hondenpoep wordt door de
meeste mensen gesignaleerd (69%), gevolgd door rommel op straat (54%); hondenpoep is
daarbij ook verreweg de grootste bron van persoonlijke overlast (19%).
Volgens 57% komt een vorm van onwenselijk gedrag wel eens voor in de buurt, en
12% zegt daar zelf veel overlast van te ondervinden. Rondhangende jongeren worden met
afstand het vaakst gesignaleerd (39%); persoonlijke overlast ondervindt men nagenoeg
even vaak van deze jongeren (5,6%) als van overlastgevende buren (5,3%).
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Figuur 10.12
Vooral de middengroep ervaart persoonlijk veel overlast in de buurt
Aandeel dat zelf veel (fysieke of sociale) overlast in de buurt ervaart (totaal alle vormen,) naar opleidings-
niveau, personen van 15 jaar en ouder, 2012-2014 (in procenten)a
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a De verschillen tussen middelbaar opgeleiden en beide andere opleidingsniveaus zijn in elk jaar significant.

Bron: v&j/cbs (vm’12-’14)

Duidelijk is dat het signaleren van verloedering of antisociaal gedrag dus niet automatisch
betekent dat men er zelf ook veel overlast van ondervindt. Omdat het laatste directer in
relatie staat tot de persoonlijke veiligheidsbeleving, lichten we dit kort uit voor de midden-
groep. Niet voor niets, want middelbaar opgeleiden zeggen vaker persoonlijk veel overlast
in de buurt te ervaren dan zowel lager- als hogeropgeleiden (figuur 10.12). In 2014 en 2013
ondervinden zij zelf vaker sociale overlast, en dan vooral door het gedrag van medebuurt-
bewoners. In 2012 scoorden ze hoger op fysieke overlast. Hogeropgeleiden rapporteren
beide vormen van overlast steeds het minst, mogelijk doordat zij in de betere buurten
wonen waar overlastproblematiek daadwerkelijk minder voorkomt. Een aanvullende ver-
klaring kan zijn dat de leefwereld van hogeropgeleiden zich minder op buurtniveau
afspeelt, doordat zij hun werk en sociale netwerk vaker elders hebben (Lewicka 2011; Volker
et al. 2014). Mogelijk kunnen zij daardoor gemakkelijker afstand nemen van buurtproble-
men.

Afnemende gevoelens van onveiligheid, maar niet in de buurt
De doelstelling van het kabinet om de algemene onveiligheidsgevoelens van de
Nederlandse bevolking in 2014 met 10% te verlagen ten opzichte van 2010 (tk 2012a) is net
niet gehaald. In 2014 geeft 36% van de Nederlanders aan zich wel eens onveilig te voelen:
een geleidelijke afname van 8% ten opzichte van 2010. Al jaren zegt een kleine 2% zich
vaak onveilig te voelen.
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Of je je wel eens onveilig voelt is een erg algemene vraag en biedt ondervraagden de ruimte
om niet alleen angst voor eigen slachtofferschap te rapporteren (gevoel), maar ook om
meningen over veiligheid(sbeleid) in Nederland en inschattingen van veiligheidsrisico’s te
ventileren. Andere vraagformuleringen zijn hierin selectiever. Zo vraagt het scp-onderzoek
Culturele veranderingen specifiek naar de inschatting van en de mening over de criminali-
teit in Nederland. Hieruit blijkt dat 60% van de Nederlanders de indruk heeft dat de crimi-
naliteit de laatste jaren toeneemt; in 2012 was dit nog 64% (figuur 10.13). Sinds de jaren
tachtig en negentig, toen steevast meer dan 80% hetzelfde vond, is er sprake van een
gestage daling. Daarnaast is 67% van mening dat de criminaliteit een echt probleem is; ook
dit is een duidelijke afname ten opzichte van 2012 (70%), en zeker ten opzichte van eerdere
decennia. Een (steeds kleinere) meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft dus het
beeld dat het slecht gesteld is met de criminaliteit in Nederland.

Figuur 10.13
Een afnemende meerderheid is pessimistisch over criminaliteit in Nederland
Publieke opinie over criminaliteit in Nederland, 1995-2014 (in procenten)a
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a In 2012 is het woord ‘misdaad’ in beide cv-vraagstellingen vervangen door ‘criminaliteit’. In 2010 zijn
beide versies gebruikt.

Bron: scp (cv’95-’14)

Een aanwijzing dat deze kritische houding, alsmede het algemene ‘je wel eens onveilig
voelen’, voor de meeste mensen iets heel anders betekent dan het persoonlijke gevoel van
veiligheid, vinden we in het veel lagere aandeel mensen dat zich wel eens onveilig voelt in
de eigen woonbuurt:12 18% in 2014. Dit aandeel schommelt sinds 2008 tussen de 17% en
19%. Ook in de buurt voelt een kleine 2% zich vaak onveilig.
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Mensen geven vaker aan dat ze zich in het algemeen ‘wel eens’ onveilig voelen naarmate
hun opleidingsniveau toeneemt (vm’14), maar deze relatie is juist omgekeerd wanneer spe-
cifiek wordt gevraagd naar de persoonlijke angst voor slachtofferschap (Van Noije 2012;
vm’14). In beide gevallen neemt de middengroep dus een onopvallende middenpositie in.
Dat is anders voor bovengenoemde onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt: deze
komen de laatste twee jaren iets vaker voor onder de middelbaar opgeleiden dan onder
zowel de lager- als hogeropgeleiden (figuur 10.14). We zien hier een parallel met het erva-
ren van persoonlijke overlast in de buurt, dat eveneens vaker door de middengroep wordt
gerapporteerd (figuur 10.12). Ook mensen die zich vaak onveilig voelen in de buurt behoren
het vaakst tot de middengroep of tot de lageropgeleiden. Minder vaak zijn het hoger-
opgeleiden.

Figuur 10.14
Vooral de middengroep voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt
Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt, naar opleidingsniveau, personen van 15 jaar en
ouder, 2012-2014 (in procenten)
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Bron: v&j/cbs (vm’12-‘14)

Niet alleen ervaren mensen uit de middengroep de meeste overlast in de buurt en voelen
ze zich het meest onveilig in de buurt, ook vinden zij iets vaker dat er veel criminaliteit is in
de buurt en dat deze de laatste tijd toeneemt. Dit alles samengenomen lijken de negatieve
gevoelens en percepties van de middengroep zich specifiek te richten op de eigen woon-
buurt; in andere contexten in de woongemeente nemen ze bijna altijd de gebruikelijke
middenpositie in, zoals blijkt uit tabel 10.4. Hogeropgeleiden lijken zich vooral wel eens
onveilig te voelen in de meer anonieme publieke ruimten, terwijl lageropgeleiden zich thuis
relatief onveilig voelen.
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Tabel 10.4
Anonieme publieke ruimten voelen voor hogeropgeleiden het meest onveilig
Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt op verschillende locaties in de eigen woonplaats, naar opleidings-
niveau, personen van 15 jaar en ouder, 2014 (in procenten)

 lager-
opgeleiden

  middelbaar
opgeleiden

  hoger-
opgeleiden

 
 totaal 

 
op plekken waar jongeren rondhangen 36,1* 43,1* 46,7* 41,1
rondom uitgaansgelegenheden 18,6* 25,6* 27,5* 23,3
bij treinstation 14,4* 18,8* 21,3* 17,8
in openbaar vervoer 14,0* 18,4* 20,6* 17,4
in centrum van woonplaats 16,7* 17,9* 17,1 17,0
in winkelgebied/-centrum 14,7 13,8 11,2* 13,1
in het eigen huis 10,0 9,4 7,9* 9,1

* p < 0,05.

Bron: v&j/cbs (vm’14)

De middengroep valt ook niet op door bovengemiddeld risicomijdend of preventiegedrag,
zoals het thuislaten van waardevolle spullen. Wel plaatst ze thuis vaker een alarm-
installatie, buitenverlichting en extra sloten op de buitendeuren. Wellicht hangt deze
fysieke beveiliging samen met het risico op inbraak dat de middengroep iets reëler inschat
(vm’14). Terwijl middelbaar opgeleiden in het algemeen dus niet banger of voorzichtiger
zijn aangelegd, lijkt de eigen woonbuurt een weinig geruststellende omgeving voor hen.

10.9 De woonbuurt een minder veilig nest volgens de middengroep

De conclusie uit de vorige ssn dat zich in 2011 nog geen crisiseffect aftekende, kunnen we
ook voor 2014 bekrachtigen. Waar zowel de ondervonden als de geregistreerde criminali-
teit zich in 2011 even stabiliseerden, zijn deze sindsdien weer gedaald. De criminaliteit is in
het afgelopen decennium nog niet zo laag geweest als in 2014, terwijl de registratie-
geneigdheid stabiel bleef. Nu de Nederlandse economie zich positief ontwikkelt, is er ook
geen reden om aan te nemen dat de crisis zich met vertraging alsnog zal openbaren in stij-
gende criminaliteitscijfers.
Vanaf 2010 voelen ook steeds minder mensen zich wel eens onveilig. Deze gunstige trend
zou wel mede een paradoxaal crisiseffect kunnen zijn, doordat economische zorgen min-
der ruimte overlaten voor zorgen over criminaliteit en veiligheid. Het cob’08-‘15 laat inder-
daad zien dat de thema’s ‘inkomen en economie’ en ‘werkgelegenheid’ tussen 2012 en
2014 komen bovendrijven op de lijstjes van belangrijkste maatschappelijke problemen en
prioriteiten voor de regering, terwijl tegelijkertijd het jarenlange topprobleem ‘sociale
omgangsvormen’ en ook ‘criminaliteit en veiligheid’ aan belang inboetten.
In de eigen buurt schommelt het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt al jaren
rond hetzelfde niveau. Sterker dan het algemene gevoel zijn lokale onveiligheidsgevoelens
gebaseerd op eigen ervaringen. Daarop lijkt de afnemende criminaliteit weinig effect te
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hebben. Nu zijn investeringen in de wijk in de meeste gemeenten op een lager pitje komen
te staan. De wijkaanpak richtte zich niet alleen op het bestrijden van criminaliteit, maar bij-
voorbeeld ook op herstructurering en beheer van de fysieke omgeving, op participatie en
op sociale cohesie. Al dit soort fysieke en sociale omgevingskenmerken kunnen op hun
beurt weer invloed uitoefenen op het lokale gevoel van veiligheid. Of het inkrimpen van de
wijkaanpak kan verklaren dat de veiligheidsgevoelens in de buurt nauwelijks verbeterden,
kunnen we hier niet nagaan. Wel weten we dat de aanpak van sommige aandachtswijken
in het verleden voor een positievere veiligheidsbeleving en waardering van de wijk zorgde
(Kullberg et al. 2015).

De buurt wordt door middelbaar opgeleiden het minst als veilige thuishaven beschouwd.
Een patroon dat zich in dit hoofdstuk aftekende, is dat deze groep steeds het meest kritisch
oordeelt over veiligheid zodra het om de eigen woonbuurt gaat. Ze voelen zich er vaker
onveilig en ervaren er meer overlast, vooral van medebewoners. Ook hebben ze minder
vertrouwen in de politie en zijn ze minder overtuigd van haar effectiviteit. Op al deze pun-
ten oordelen hogeropgeleiden het meest gunstig, terwijl onder hen nu juist de meeste
slachtoffers zijn.
Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid zou een aantal verklaringen kunnen hebben.
Een eerste is dat hogeropgeleiden misschien niet echt vaker slachtoffer zijn, maar een
lagere acceptatiegrens hebben, waardoor ze voorvallen eerder als slachtofferschap benoe-
men en melden (Laub 1997). Een andere is dat zij mogelijk vooral buiten de eigen woon-
buurt slachtoffer worden, zeker aangezien zij doorgaans in de betere buurten met lager
slachtofferschap wonen. Dit zou tegelijk verklaren waarom hogeropgeleiden zich juist in
anonieme publieke ruimten onveiliger voelen (tabel 10.4). Als het slachtofferschap van de
middengroep daarentegen wel relatief vaak in de buurt voorvalt, is de stap naar hun nega-
tievere beleving van de buurt snel gezet.
Maar ook als de veiligheidsgevoelens niets te maken hebben met het slachtofferschap van
deze groep, kan de verklaring in de buurt gezocht worden. Het is goed mogelijk dat de
woonsituatie van de middengroep minder goed aansluit op haar woonwensen of -ver-
wachtingen dan het geval is voor zowel lager- als hogeropgeleiden. Zo vonden we dat de
middengroep vooral sterk overlast ervaart van medebewoners. In hoofdstuk 11 is te lezen
dat middelbaar opgeleiden inderdaad belang hechten aan wie er om hen heen wonen, bij
voorkeur meer middelbaar en hogeropgeleiden, terwijl dat voor lageropgeleiden minder
uitmaakt en hogeropgeleiden vaak al tussen soortgenoten wonen (Vermeij en Kullberg
2015). Hun maatschappelijke tussenpositie geeft hun mogelijk wel de ambitie om in een
betere buurt te wonen, maar niet altijd de financiële middelen om dit te kunnen verwezen-
lijken. We weten dat de middengroep de realisering van haar woonwens vanwege de
economische crisis het vaakst uitstelde (Blijie et al. 2013).
Dit verlangen naar een betere buurt zou nog eens versterkt kunnen worden doordat
middelbaar opgeleiden voor opleiding, werk en sociale contacten sterker lokaal geworteld
zijn dan hogeropgeleiden (Lewicka 2011; Volker et al. 2014). Terwijl hogeropgeleiden voor
hun studie huis en haard al verlaten hebben, voor hun opeenvolgende banen druk aan het
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forensen zijn en hun sociale netwerk lijkt op de spoorkaart van Nederland, speelt dat alles
zich voor middelbaar opgeleiden doorgaans meer binnen de regio af. Zij vormen de lokale
middenstand en vervullen uitvoerende functies in het onderwijs, in de zorg, bij de
gemeente, de brandweer of politie. Voor hogeropgeleiden vervult de buurt vaker alleen
een woonfunctie, waardoor zij zich mogelijk gemakkelijker dan middelbaar opgeleiden van
lokale problemen distantiëren.
Door de inkrimping van de wijkaanpak worden aandacht en investeringen geconcentreerd
op de meest schrijnende problematiek, vaak ten bate van de laagst opgeleiden (Kullberg et
al. 2015). Voor de lokale veiligheidsagenda van de middengroep is minder ruimte; zij moet
het zelf rooien, kennelijk niet altijd naar eigen tevredenheid.

Noten

1 Horizontale fraude is fraude in het particuliere geld- en goederenverkeer ten koste van een particuliere
partij.

2 De streefcijfers voor de hoge-impactdelicten zijn niet centraal vastgesteld, maar door het lokale gezag
(burgemeesters en officieren van justitie).

3 Flessentrekkerij: een beroep of een gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk
om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te verzekeren
(art. 326a van het Wetboek van Strafrecht).

4 Met ‘derden’ worden klanten bedoeld zoals patiënten, leerlingen en passagiers, geen collega’s of lei-
dinggevenden.

5 Zoals met alle registraties is de classificatie van discriminatiegronden afhankelijk van de persoonlijke
inschattingen van het slachtoffer en de agent die het incident optekent.

6 Hoewel ‘ras’ geen gangbare of wenselijke aanduiding meer is, wordt het in het Wetboek van Strafrecht
nog altijd als juridische grond van discriminatie gehanteerd.

7 De politieregistraties maken onderscheid tussen enerzijds strafbare feiten zoals mishandeling of
bedreiging met een discriminatoir aspect (vaak motief) en anderzijds primaire discriminatie, zoals
groepsbelediging, aanzetten tot haat of discrimineren bij de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf,
zoals selectief deurbeleid bij een discotheek.

8 De verschillende databronnen waarmee de strafrechtketen hier beschreven wordt, zijn onderling
niet altijd goed vergelijkbaar. Ook vanwege de soms langere doorlooptijd van strafzaken, verwijzen de
cijfers in opeenvolgende fasen van de keten vaak niet naar dezelfde zaken.

9 Bij de operationele politiesterkte gaat het om politiemedewerkers die direct contact hebben met de
burger of die een directe inhoudelijke bijdrage leveren aan de primaire politietaak. Dit kunnen zowel
algemene opsporingsambtenaren (art. 141 van het Wetboek van Strafvordering) als ondersteunende
medewerkers zijn.

10 De pakkans is het aantal afgehandelde verdachten van misdrijven gedeeld door het aantal misdrijven
x 100.

11 Een pakkans van meer dan 100% betekent dat er meerdere verdachten voor een misdrijf zijn opgepakt.
12 Door de eigen woonbuurt in de vraagstelling te specificeren, worden respondenten uitgenodigd zich op

eigen ervaringen te baseren, en eventuele gevoelens en opvattingen over de veiligheid in de
Nederlandse samenleving in hun antwoord achterwege te laten.
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11 Wonen

Jeanet Kullberg, Lotte Vermeij en Michiel Ras

– Vergeleken met andere Europese landen zijn Nederlanders erg tevreden met hun woning.
De tevredenheid nam tussen 2002 en 2012 af, omdat velen hun verhuisstap opschortten van-
wege de crisis. Sinds 2014 is de woningmarkt weer op gang aan het komen.

– In de vier grote steden en in het bijzonder in de aandachtswijken steeg de tevredenheid met
de woning nog wel flink. Veel wijken zijn de afgelopen decennia opgeknapt.

– Bewoners van plattelandsgemeenten zijn tevredener over hun woonomgeving en ervaren
meer sociale cohesie dan bewoners van stedelijke gemeenten. Maar dit verschil neemt af.

– Hoger- en middelbaar opgeleiden zijn tevredener met hun buurt naarmate die buurt een
hogere sociale status heeft. Zij ervaren dan ook meer sociale cohesie. Laagopgeleiden zijn
ook in buurten met een lage status tevreden en ervaren daar ook cohesie.

– Ouderen blijven langer mobiel doordat ze op steeds hogere leeftijd blijven autorijden en
dankzij de e-bike. Jongeren gaan zich juist minder verplaatsen, onder andere doordat zij
vaker in de stad wonen.

– Lageropgeleiden besteden een groter deel van hun inkomen aan wonen dan middelbaar
opgeleiden, maar het verschil halveerde bijna tussen 2002 en 2012. Onder de middelbaar
opgeleiden stegen de huren meer, terwijl het inkomen vaker daalde dan bij de laag-
opgeleiden.

– De goedkope scheefwoners, die vanaf 2013 grotere huurverhogingen kunnen verwachten,
maken een groter deel uit bij de middelbaar en hogeropgeleiden, zodat het nieuwe huurbe-
leid de woonquoten van de opleidingsgroepen nog dichter bij elkaar zal brengen.

– Middelbaar en hogeropgeleiden kochten vaker een corporatiewoning dan lageropgeleiden.

11.1 Recent woonbeleid

De afgelopen jaren stond de woningmarkt weer sterk in de belangstelling van de media.
Enerzijds waren de toename van het aantal verkochte woningen en stijging van de prijzen
aanleiding tot speculaties over het einde van de economische crisis. Anderzijds werden er
enkele ingrijpende beleidsveranderingen doorgevoerd, die veel aandacht kregen. Ze pas-
sen binnen de ingezette beweging van de rijksoverheid naar liberalisering van het woonbe-
leid.

Huurders
Per 1 juli 2015 werd de herziene Woningwet van kracht. De verandering houdt in dat de
woningcorporaties zich moeten concentreren op hun kerntaak: woningverhuur aan men-
sen met een laag inkomen. Ook wordt het geografisch werkgebied begrensd: geen nieuw-
bouw buiten de eigen werkregio meer. Een aantal nauw omschreven investeringen in de

2 9 9 w o n e n



woonomgeving blijft onderdeel van de kerntaak: een huismeester, woonmaatschappelijk
werk, groen bij het wooncomplex.
Bij het uitvoeren van de kerntaak hoort een strakke woningtoewijzing. Woningcorporaties
moeten ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen (woningen met
een huur tot ruim 710 euro) toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen (tot
35.000 euro). De sociale huursector moet dus steeds nadrukkelijker het domein worden
van huurders met een smalle beurs, een trend die al lang is ingezet. Verder regelt de
nieuwe Huisvestingswet 2014 dat gemeenten en woningcorporaties, in samenspraak met
huurdersorganisaties, de lokale huurwoningen verdelen. Daarbij geldt al sinds 1994 een
halfjaarlijks vast te stellen gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van vluchtelingen
met een verblijfsstatus, naar rato van het inwonertal. Statushouders krijgen bij de woning-
corporaties de status van urgent woningzoekenden. Sinds 2013 werd deze taak steeds
zwaarder en begonnen er achterstanden bij het huisvesten te ontstaan (Aedes 2015).

Duurdere huurwoningen van corporaties moeten zo commercieel mogelijk geëxploiteerd
worden, of, liever nog, verkocht worden aan bewoners of particuliere beleggers. Om dit te
stimuleren zijn vanaf 2013 ferme en jaarlijks toenemende verhuurdersheffingen opgelegd.
Het rijk onttrekt deze middelen aan de corporatiesector. Corporaties kunnen de heffing
financieren uit (vanaf 2013 ruimer toegestane) huurverhogingen en uit verkopen van
woningen. De effecten daarvan worden in 2016 geëvalueerd. De ruimte voor huur-
verhoging was in 2013 en 2014 groot;1 in 2015 is de maximale huurverhoging (incl. inflatie)
weer wat teruggebracht (2,5% tot 5%). De huurverhoging werd bovendien afhankelijk van
het inkomen van de huurder (hoe hoger het inkomen, des te meer huurverhoging).
Dit moet de hogere en middeninkomens stimuleren om door te stromen.
De verhoogde huren en de gedaalde inkomens van huurders hebben het gebruik van huur-
toeslag sterk doen stijgen. Om deze budgetoverschrijdingen te temperen, is de huurtoeslag
gekort, waardoor toeslagontvangers een groter deel van de (gestegen) huur zelf betalen.
Het zijn vooral toeslagontvangers die met hun lage inkomens risico lopen op betaalproble-
men. De oorzaak van betaalproblemen ligt vooral in de inkomens- en koopkrachtsfeer
(De Groot et al. 2014).

Woningeigenaren
Het eigenwoningbezit bedraagt bijna 60% van de woningvoorraad. Daarmee is Nederland
in 2009 in de buurt van het Europese gemiddelde van ruim 70% gekomen. Nadien nam het
aandeel in Nederland nauwelijks meer toe. De woningmarktcrisis die in 2008 begon, leidde
tot veel minder transacties en een prijsdaling van ongeveer 20%. Per 1 januari 2013 geldt
hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken alleen nog indien periodiek en binnen der-
tig jaar volledig wordt afgelost. Ook zijn de financieringsregels wat strenger geworden: zo
legt de overheid sinds 2013 aan de banken normen op voor het bepalen van de maximale
hoogte van de lening bij een gegeven inkomen. Sinds 2011 wordt bovendien het maximaal
te lenen bedrag geleidelijk verlaagd tot 100% van de woningwaarde in 2018. Nieuwe
kopers hebben per 1 juli 2015 te maken met een lagere koopgrens voor de Nationale hypo-
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theekgarantie: van 265.000 naar 245.000 euro. En de belastingvrije schenkingskosten voor
een eigen woning tot 100.000 euro die in 2013 en 2014 golden, vervielen per 1 januari 2015.
Vooralsnog maken lage hypotheekrentes en flink gezakte woningprijzen veel goed voor
startende kopers, hoewel die prijzen regionaal wel sterk verschillen. De prijsdaling heeft
voor sommige bestaande eigenaren-bewoners negatieve gevolgen. Wanneer de waarde
van de woning lager wordt dan de resterende hypotheekschuld, heeft de eigenaar een
ontoereikend onderpand en dus een negatief vermogen. Het aantal huishoudens dat op
deze manier ‘onder water staat’ steeg van 500.000 in 2008 naar bijna 1,5 miljoen (voor-
lopig cijfer) in 2014 (StatLine 2015). Dit kan een probleem vormen bij doorverhuizen, maar
ook wanneer de bank het hypotheekrentepercentage opnieuw vaststelt na het aflopen van
de rentevaste periode.
Per 1 januari 2014 worden ook de huiseigenaren die al een hypotheek hebben en in de
hoogste belastingschijf vallen, heel geleidelijk gekort op hun hypotheekrenteaftrek.
Het aftrekpercentage daalt met 0,5% per jaar, van 51% in 2015 naar 38% in 2041.

Deze maatregelen zijn te recent om eventuele effecten ervan al te kunnen vaststellen;
de laatste woonsurveygegevens dateren van 2012. We zullen in de volgende paragrafen
zien wat de positie is van verschillende groepen, met extra aandacht voor de middelbaar
opgeleide groep op de woningmarkt, in termen van woonkwaliteit, tevredenheid, woon-
uitgaven en geografische bijzonderheden. Ook bereikbaarheid en mobiliteit komen daarbij
ter sprake.

11.2 Hoe woont de bevolking?

Nederland in Europa
Volgens de European Quality of Life Survey (Eurostat 2015) zijn de woonomstandigheden in
Nederland, net als in veel andere Noordwest-Europese landen, gunstig. Belangrijk voor het
welbevinden is of mensen voldoende woonruimte hebben. In Nederland komt overcrow-
ding2 maar bij enkele procenten van de bevolking voor; gemiddeld in Europa is dit ruim 17%
(peiljaar 2013). In veel landen gaat het wel de goede kant op, terwijl onderbezetting juist
toeneemt. Onderbezetting is als er minstens één kamer meer in huis is dan de gestelde
norm. Nederland scoort dan juist hoog, met meer dan de helft van de bevolking, tegen een
Europees gemiddelde van ongeveer een derde. De sanitaire voorzieningen zijn goed;
woningen zonder toilet of douche komen bij ons niet meer voor; slechts enkele Oost-
Europese landen hebben nog ferme aandelen woningen zonder toilet of douche, zoals
Roemenië (32%), Bulgarije en Letland (elk 13%). Ongerief zoals lekkage, vocht of kozijnrot
scoort in Nederland niet lager dan het Europese gemiddelde: ruim 15% klaagt erover (als
hiernaar gevraagd wordt), meer dan in Frankrijk, Duitsland of Polen, maar het is mogelijk
dat de ernst van de klachten onvergelijkbaar is.
De tevredenheid met de woning is in Nederland zeer hoog (vijfde van Europa, na Scandina-
vië en Oostenrijk), gemiddeld een 8. Onderscheidend is vooral het zeer lage aandeel dat
echt ontevreden is, vergeleken met de andere landen (Eurostat 2015). Mogelijk spelen
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strengere bouwvoorschriften omtrent maten en oppervlakten van woningen in Nederland
een rol (Visscher en Meijer 2006). Ook is het mogelijk dat financiële vangnetten als bijstand
en huurtoeslag ertoe hebben geleid dat er geen vraag meer is naar zeer goedkope, maar
slechte woningen.

Van de Europese burgers woont bijna driekwart naar eigen zeggen in steden of voorsteden,
maar, anders dan op andere continenten, gaat het overwegend om kleinere steden; alleen
Londen en Parijs tellen meer dan vijf miljoen inwoners. Van de Amerikanen woont een
kwart in zulke grote steden, tegenover 7% van de Europanen (Eurostat 2014). Echter, ook in
Europa is de wereldwijde trend van urbanisatie zichtbaar; het aandeel bewoners van lan-
delijk gebied daalde tussen 2007 en 2011 van 13% naar 9%, volgens opgave van de geïnter-
viewde Europeanen; het aandeel in stedelijk gebied steeg van 47% naar 51%.3 Binnen
Europa zijn Nederland en Engeland de meest verstedelijkte landen. Ierland is, met 73% lan-
delijk gebied, het minst stedelijk.
Nederland behoort tot de landen waar maatschappelijke problemen in de steden (iets)
sterker spelen dan in meer rurale gebieden (Eurostat 2015). Dat geldt voor meer West-
Europese landen. In die landen spelen zaken als armoede, sociale uitsluiting, ongezond-
heid, onvrede met de woning en onvrede in het algemeen vaker in steden dan op het plat-
teland. In veel Oost-Europese en enkele Zuid-Europese landen (Spanje, Portugal) spelen
die problemen juist sterker op het platteland. In sommige landen verschilt het sterk per
onderwerp, zoals in Griekenland, waar armoede veel sterker speelt op het platteland, maar
sociale uitsluiting juist in de stad. In Nederland scoort de stedelijke omgeving op alle
gemeten items iets slechter dan het landelijke gebied, dat voor een flink deel het karakter
heeft van buitengebied rondom en tussen de vele steden (stadjes) in het land. Het is daar
ruim en rustig wonen (Steenbekkers en Vermeij 2013).

Woonkwaliteit
De woonkwaliteit in termen van het aantal vierkante meters en het wel of niet bezitten van
een koophuis, verschilt naar opleidingsgroep (tabel 11.1). Vooral wat betreft huren versus
kopen neemt de middelbaar opgeleide groep een tussenpositie in, en veel andere woning-
kenmerken hangen daarmee samen. Het al dan niet in eigendom hebben van een huis
hangt verreweg het meest samen met het inkomen en daarnaast met het woningaanbod.4

In (sterk) stedelijk gebied is dat aanbod geringer en in sommige woningmarktgebieden is
het juist extra ruim, zoals in Drenthe en Flevoland, Midden-Brabant en Noord-Limburg.
Rekening houdend met persoons- en aanbodkenmerken, is de opleiding toch nog mede-
bepalend voor het al dan niet in eigendom hebben van een huis. Die kans is, ook als reke-
ning gehouden wordt met onder meer het inkomen, onder hogeropgeleiden ruim twee
keer groter dan onder lageropgeleiden. De opleiding is van belang voor het verkrijgen van
een hypotheek, maar het is ook mogelijk dat hogeropgeleiden de (financiële) voordelen
van kopen meer zien of ervaren, of zekerder zijn over hun toekomst.
Belangrijker nog is de leeftijd: mensen tussen de 60 en 80 jaar hebben de grootste kans
een huis te bezitten, 30-minners de laagste. Voor 80-plussers is die kans groter dan voor
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de leeftijdsgroep van 30 tot 40 jaar, gegeven hun inkomen en andere persoonskenmerken.
Hier zien we een cohorteffect van mensen die in een gunstige tijd konden kopen (Kullberg
en Iedema 2010).
Het opleidingsniveau maakt niet veel uit voor de kans om in een eengezinshuis te wonen;
daarvoor is de samenstelling van het huishouden veel belangrijker. Paren met kinderen
wonen het meest in eengezinshuizen; dit is het geval voor 90% van de gezinnen met kin-
deren. Onder de huishoudens met kinderen die niet in een eengezinshuis wonen, zijn naar
verhouding veel eenoudergezinnen in de grotere gemeenten. De leeftijd waarop jongere
paren een eengezinshuis betrekken, schuift op, mede doordat relatievorming en het krij-
gen van kinderen worden uitgesteld. Oudere mensen blijven juist steeds langer in een een-
gezinshuis wonen. Ze worden ouder, blijven langer gezond en zelfstandig wonen, en hun
aantal neemt toe ten opzichte van de jongere huishoudens (Blijie et al. 2013: 18; Kullberg en
Ras 2011). Nog bepalender voor het wonen in een eengezinshuis is het woningaanbod. In
sterk stedelijk gebied is dat klein en dat geldt zeer in het bijzonder voor de stad Amster-
dam.
De hoogste 20% van de inkomens in Nederland beschikt over bijna twee keer zoveel vier-
kante meters als de laagste inkomens, ook al doordat onder die hogere en midden-
inkomens meer tweeverdieners (met kinderen) zijn. Naarmate het inkomen hoger is, heb-
ben huishoudens vaker een koophuis en daarvan is de kwaliteit gemiddeld hoger dan die
van een huurhuis. Ze zijn anderhalf tot tweemaal zo ruim. In de vier grootste gemeenten
zijn de woningen beduidend kleiner dan in de rest van Nederland; dat geldt nog sterker
voor de aandachtswijken.
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Toename woontevredenheid in aandachtswijken en onder migranten en hun kinderen
Tabel 11.1 laat zien welke groepen het meest tevreden zijn met hun woning. Zoals gezegd, is
de tevredenheid in het algemeen zeer hoog. Tussen 2002 en 2012 nam de tevredenheid
echter niet toe; het aandeel dat zeer tevreden is, daalde enkele procentpunten. Dat is niet
zo vreemd gezien de recessie, die in de jaren voor de meting van 2012 meer mensen ervan
weerhield door te stromen naar een betere woning. Dit speelt het meest onder de middel-
bare-leeftijdsgroep en de middelbaar opgeleiden en bij mensen in een koophuis, die hun
verhuiswens vaker uitstelden dan huurders (Blijie et al. 2013).
Opmerkelijk is dat zich in de aandachtswijken een tegendraadse trend voordeed:
de onvrede nam er af en het aandeel zeer tevreden mensen nam daar juist wel toe. De ste-
delijke vernieuwing die in deze periode omvangrijk was, zal hierin een belangrijke rol spe-
len, en mogelijk ook de toenemende status van de stad als hip and happening. In samenhang
hiermee maakten de daar wonende bewoners met een migrantenachtergrond ook een
sprong voorwaarts in de tevredenheid.

Hulpbehoefte en mantelzorg
Van de 1,1 miljoen huishoudens waar matige of ernstige lichamelijke beperkingen spelen,
woont bijna de helft in een schijnbaar ongeschikte woning, een verhouding die tien jaar
geleden precies hetzelfde was (Kullberg en Ras 2013). Bijna een kwart van de mensen met
beperkingen woont in een ouderenwoning, meestal met zorg of diensten aan huis, en een
kleiner deel woont in een ingrijpend aangepaste woning. Het aantal ouderenwoningen
hield gelijke tred met het toegenomen aantal mensen met beperkingen. Twee derde van
de ouderen in ogenschijnlijk ongeschikte woningen wil toch beslist niet verhuizen; dat
betreft vaak mensen die ofwel geld hebben om hulp in te kopen ofwel een mantelzorger in
huis hebben (Kullberg en Ras 2013).
In lijn met de steeds sterkere nadruk op zelfwerkzaamheid van burgers bij het verzorgen
van hun naasten, is er ook steeds meer aandacht voor materiële omstandigheden waar-
onder die kan gedijen. Eén daarvan is de ruimtelijke nabijheid van verzorger en verzorgde.
Per november 2014 kan voor de zorgbehoevende een zogenaamde mantelzorgunit vergun-
ningvrij in de tuin geplaatst worden (Kenniscentrum Wonen-Zorg 2014). De aantallen zijn
vooralsnog marginaal, omdat er ook andere belemmeringen zijn, zoals de benodigde
ruimte in de tuin en de kosten.
Een ander instrument is de omgekeerde beweging: de mantelzorger gaat dicht bij de te
verzorgen persoon wonen. In de nieuwe Huisvestingswet (2014) is dit als een voorrangs-
recht geformuleerd. In welke mate hiervan gebruik gemaakt zal worden, is nog niet
duidelijk.

11.3 Woonlasten en betaalbaarheid

In hoeverre bewegen de woonlasten van middelbaar opgeleide huishoudens zich in de
richting van die van de lageropgeleiden, zoals de inkomens zich naar elkaar toe bewegen?
Bij deze vraag moet worden bedacht dat het opleidingsniveau van de Nederlandse bevol-
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king al jaren stijgt. In het hier gebruikte onderzoek (wbo/WoON) groeit het hogeropgeleide
deel van de bevolking van ruim 32% in 2002 naar bijna 38% van de huishoudens in 2012.5

De lageropgeleide groep krimpt, van 38% in 2002 naar 30% in 2012. Een eventueel naar
elkaar toegroeien van groepen moet in deze context worden gezien. Ook de eigendoms-
verhouding maakt uit voor de woonlasten.

Middelbaar en hogeropgeleiden kochten vaker sociale huurwoning
Het aandeel eigenaren-bewoners steeg, na decennia van toenemend eigenwoningbezit,
verder van 54% in 2002 naar bijna 60% eind 2009; daarna bleef het op dat niveau. Voor de
helft laat de stijging zich verklaren door een stijgend opleidingsniveau binnen huis-
houdens; hogeropgeleiden hebben immers vaker een eigen woning. Maar ook binnen elk
van de opleidingsgroepen nam het aandeel woningeigenaren toe.
Een van de beleidsdoelen is dat woningcorporaties hun woningen verkopen aan geïnteres-
seerde huurders. Volgens cijfers van het Kadaster (2015) betrof het tussen 2000 en 2013
jaarlijks 10.000 à 13.000 woningen. In 2014 steeg dit aantal tot ruim 16.000 woningen, in
lijn met de algehele opleving op de woningmarkt. Werd in 2000 nog 45% verkocht aan
zittende huurders, sinds 2008 schommelt dit aandeel rond de 20%. Steeds vaker wordt een
woning dus verkocht nadat die vrijgekomen is, aan andere belangstellenden dan de huur-
der. Uit de woononderzoeken blijkt dat de middelbaar opgeleiden het vaakst overgingen
tot de aankoop van een sociale huurwoning, op de voet gevolgd door hogeropgeleiden. Zij
profiteerden meer dan de lageropgeleiden van de mogelijkheid om met korting een sociale
huurwoning te kopen. Ook bij de middengroepen betreft het steeds minder vaak een ver-
koop aan een zittende huurder.

Woonuitgaven gestaag gestegen
Figuur 11.1 laat de gemiddelde totale woonlasten van huishoudens zien tussen 2002 en
2012. Dit betreft de netto maandelijkse huur- of hypotheekuitgaven, gecorrigeerd voor het
eventuele belastingeffect, plus energiekosten, water en gemeentelijke en waterschaps-
belastingen. De woonuitgaven zijn binnen alle opleidingsgroepen continu gestegen, in
ongeveer hetzelfde tempo.
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Figuur 11.1
Woonuitgaven voor alle opleidingsgroepen gestegen
Gemiddelde totale woonuitgaven, naar hoogste behaalde opleidingsniveau binnen het huishouden,
2002-2012 (in euro’s per maand)
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Bron: cbs (wbo’02); vrom/cbs (WoON’06-’12) scp-bewerking

Woonuitgavenquoten stegen vanaf 2009 het snelst onder middelbaar opgeleiden
Figuur 11.2 laat zien dat de woonquoten, het gedeelte van het huishoudinkomen dat aan
wonen wordt uitgegeven, van laag- en middelbaar opgeleide groepen langzaam naar
elkaar toe groeien. In de figuur is de gemiddelde woonquote van alle Nederlandse huis-
houdens tezamen op 100% gesteld. De hogeropgeleide groep hield per saldo gelijke
afstand tot de middelbaar opgeleiden. Het verschil tussen laag- en middelbaar opgeleiden
kromp in de bekeken periode met bijna de helft. In 2012 besteedden middelbaar en laag-
opgeleiden (bijna) een derde van hun inkomen aan wonen en de hogeropgeleide huis-
houdens ruim een kwart.
Deze ontwikkeling blijkt vooral bepaald te worden door wat er in de huursector gebeurde.
Zoals gezegd nemen de middelbaar opgeleiden een tussenpositie in wat betreft het aan-
deel huurders. In de periode 2002-2012 was ongeveer 40% huurder.
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Figuur 11.2
Woonquoten middelbaar opgeleiden stijgen in de richting van die van lager opgeleiden
Gemiddelde woonquotea naar hoogste behaalde opleidingsniveau binnen het huishouden, 2002-2012
(gemiddelde gehele bevolking=100%)
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a De totale woonuitgaven gedeeld door het netto besteedbaar huishoudinkomen.

Bron: cbs (wbo’02); vrom/cbs (WoON’06-’12) scp-bewerking

Onder eigenaren-bewoners (figuur 11.3a) verschilt de woonquote weinig tussen laag- en
middelbaar opgeleide huishoudens en is de afstand tot de hogeropgeleiden groot. De laat-
sten betalen weliswaar het meest, maar door een hoger inkomen houden ze veel beste-
dingsruimte over. Onder huurders is het beeld anders (figuur 11.3b). Tot 2009 bewogen de
gemiddelde woonquoten zich sterk naar elkaar toe. Daarna kwamen die van de laag- en
middelbaar opgeleiden nog wat dichter bij elkaar. Wellicht spelen hier de ontwikkelingen in
de huurprijzen een rol. Ten dele stegen deze door verbeteringen in de huurvoorraad via
renovatie en sloop/nieuwbouw. Bij de midden- en hogere inkomens steeg de gemiddelde
huur tot 2009 gemiddeld 8 procentpunten sneller dan bij de huurders met lage inkomens.
Onder de lageropgeleiden zijn bovendien veel ouderen die al vele jaren hun woning huren
en daardoor minder hinder hebben van de jaarlijkse huurverhogingen. De grootste huur-
verhogingen vinden immers plaats bij wisseling van bewoners.
De afstand tussen laag- en middelbaar opgeleiden nam in de beschouwde periode al met
al af. De groep hogeropgeleiden kwam ook iets dichterbij, maar doordat hun aandeel in de
loop der tijd flink groeide, blijven opleidingsverschillen relevant.
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Figuur 11.3
Woonquoten van huurders met verschillende opleidingsniveaus groeiden naar elkaar toe
Gemiddelde woonquote naar hoogste behaalde opleidingsniveau binnen het huishouden, naar eigendoms-
verhouding, 2002-2012 (gemiddelde gehele bevolking =100%)
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Bron: cbs (wbo’02); vrom/cbs (WoON’06-’12) scp-bewerking

Op alle opleidingsniveaus evenveel goedkope scheefwoners
De inkomensafhankelijke huurstijgingen die vanaf 2013 mogen worden ingezet, hangen
samen met het goedkoop scheefwonen. Dit is het verschijnsel dat huishoudens met een
redelijk tot hoog inkomen goedkope woningen huren. De gereguleerde sector (woningen
met een huur tot 665 euro per maand in 2012) is voornamelijk bedoeld voor huishoudens
uit de onbemiddelde doelgroep (verzamelinkomen tot 33.000 euro, peiljaar 2010).
Huishoudens buiten deze doelgroep die toch dergelijke woningen huren, worden in het
beleid goedkope scheefwoners genoemd. Met extra huurverhogingen voor deze groep wil
het kabinet het scheefwonen tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorde-
ren. Dit moet dan weer voorkomen dat andere woningzoekenden te duur gaan scheef-
wonen. In 2013 en 2014 zijn huren inderdaad versneld verhoogd (cbs 2015a).
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Tabel 11.2
Goedkope scheefwoners onder alle opleidingsgroepen
Huurders in de gereguleerde sector, naar huishoudinkomen en opleidingsniveau, 2012 (x 1000)

 allen 
 opleiding
laag

  opleiding
middelbaar

  opleiding
hoog

 

 
allen 2590 1220 840 530
< 33.000 euro 1890 990 590 310
≥ 33.000 euro 710 240 250 230
aandeel goedkoop scheefwonen (%) 27 20 30 43

Bron: vrom/cbs (WoON’12) scp-bewerking

Tabel 11.2 laat zien hoeveel huishoudens in 2012 te goedkoop woonden, naar opleidings-
niveau.
Binnen de gereguleerde sector woonden in 2012 ruim 700.000 huishoudens oftewel
27% scheef. Zoals te verwachten, komt goedkoop scheefwonen relatief minder voor bij
lageropgeleiden (20%) en meer bij hogeropgeleiden (43%), vanwege de samenhang met
de hoogte van het inkomen. De percentages verschillen, maar bij elke opleidingsgroep ligt
het aantal huishoudens rond de 240.000. Het beleid om de huren van deze huishoudens te
verhogen treft dus ook een substantieel aantal lageropgeleiden.

11.4 De woonomgeving

Stad blijft magneet voor hoogopgeleiden
Momenteel nemen de ruimtelijke contrasten binnen Nederland toe. De meest in het oog
springende ontwikkelingen zijn de regionale bevolkingsdaling en de vergrijzing. Terwijl veel
steden groeien en jongeren blijven aantrekken, treden bevolkingsdaling en vergrijzing op
in landelijke, perifere gebieden en een deel van de randgemeenten (Van Dam et al. 2015;
Huisman et al. 2013). Ook in het opleidingsniveau bestaan scherpe contrasten. Gemeenten
met veel hogeropgeleiden zijn universiteitssteden als Amsterdam (45% van de beroeps-
bevolking rondde hier minimaal een hbo- opleiding af) en Utrecht (53%) en aantrekkelijk
gelegen woongemeenten als Heemstede (45%), Waalre (42%) en Rijswijk (40%). Hier
tegenover staan afgelegen gemeenten met maar weinig hoogopgeleiden, zoals Stads-
kanaal (10%) en Urk (8%), maar ook het minder afgelegen Katwijk (15%) en Maassluis
(19%) (cbs/pbl/wur 2014).
Hoewel in steden zich maatschappelijke problemen als armoede concentreren, kenmerken
stedelijke gemeenten zich ook door een hoog aandeel hoogopgeleiden, terwijl lager en
middelbaar opgeleiden vaker in matig of niet-stedelijke gemeenten wonen. Terwijl het
opleidingsniveau een algemene stijging doormaakte, was die stijging in de zeer sterk ste-
delijke gemeenten de afgelopen jaren nog sterker (figuur 11.4). Het verschil tussen centrum
en periferie is ook terug te zien in het verschil tussen provincies. Veel hoogopgeleiden zijn
er vooral in de provincies Utrecht en Noord-Holland, veel laagopgeleiden in Limburg, Zee-
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land, Drenthe en Noord-Brabant. De middengroep is groot in Flevoland, Overijssel en
Friesland.
Aan deze ruimtelijke verschillen liggen selectieve migratiepatronen ten grondslag, waarbij
nieuwe bewoners van populaire regio’s hogeropgeleid zijn dan de nieuwe bewoners van
minder populaire regio’s (Vermeij 2015). Zaken die bijdragen aan de populariteit van stede-
lijke regio’s zijn de maatschappelijke kansen die steden bieden en de logistieke uitdagingen
van het combineren van twee carrières in een huishouden onder het toenemende aantal
tweeverdieners. Ook nieuwe woonwijken houden hoogopgeleiden in de gezinsvormende
fase binnen de stadgrenzen (Van Dam et al. 2015).

Figuur 11.4
Aandeel hoogopgeleiden stijgt het snelst in sterk stedelijke gemeenten
Aandeel hoogopgeleidena naar stedelijkheid woongemeente,b personen van 18 jaar en ouder, 2002-2012 (in
procenten)c
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c De percentages zijn gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd tussen de categorieën gemeenten.

Bron: cbs (wbo’02); vrom/cbs (WoON’06-’12)
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Hoogopgeleiden meer tevreden met hun buurt, laagopgeleiden meer sociale cohesie
Een belangrijk aspect aan het wonen is de omgeving rond de woning. De beleving hiervan
brengen we in beeld aan de hand van drie indicatoren. Ten eerste onderscheiden we de
tevredenheid met de buurt. Naast tevredenheid, geeft deze variabele aan in welke mate
mensen willen blijven wonen waar ze wonen. Ten tweede onderscheiden we de ervaren
sociale cohesie in de buurt: de sociale contacten en omgangsvormen in de buurt. Die zijn
onder meer van belang voor de tevredenheid met de buurt, maar ook voor de ervaren
gezondheid (Kawachi et al. 1999). Ten derde onderscheiden we de ervaren verkeersveilig-
heid in de buurt, een aspect van de woonomgeving waar veel bewoners belang aan hech-
ten (Vermeij 2015) (tabel 11.3). De eerste twee variabelen kwamen tot stand op basis van
factoranalyses; dit houdt in dat het onderscheidende concepten zijn, maar ze hangen vrij
sterk met elkaar samen (r = 0,52).
Aangenomen kan worden dat hoogopgeleiden meer te kiezen hebben op de woningmarkt
dan laagopgeleiden en daarom op plekken wonen die beter aansluiten bij hun wensen.
Ook het gegeven dat hoogopgeleiden vaker in een eigen woning wonen, zal een positieve
invloed hebben op hun beleving van de woonomgeving. Hiertegenover staat dat laag-
opgeleiden minder mobiel zijn en dat de buurt een belangrijkere rol speelt in hun (sociale)
leven (Lewicka 2011; Volker et al. 2014). Als we de opleidingsniveaus met elkaar willen ver-
gelijken, moeten we rekening houden met verschillen in leeftijd. Laagopgeleiden zijn
namelijk gemiddeld beduidend ouder dan middelbaar en hoogopgeleiden, en ouderen zijn
meer gehecht aan de buurt, ervaren meer sociale cohesie in de buurt en zijn minder posi-
tief over de verkeersveiligheid. Vergelijken we de opleidingsgroepen alsof zij in leeftijd
gelijk zijn (in statistische termen: gecorrigeerd voor leeftijdsverschillen), dan blijken hoog-
opgeleiden tevredener met hun buurt dan laagopgeleiden en ervaren zij meer verkeersvei-
ligheid. Maar hier staat tegenover dat laagopgeleiden een sterkere sociale cohesie ervaren:
zij hebben meer contact met buurtgenoten en ervaren in hun buurt ook meer gezelligheid
en saamhorigheid.
In de jaren tussen 2002 en 2012 lieten de ervaren verkeersveiligheid en de sociale cohesie
een licht negatieve ontwikkeling zien, zij het in het laatste geval niet significant. Daarente-
gen nam de tevredenheid met de buurt iets toe. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is het
toegenomen aandeel ouderen. Los van dit vergrijzingseffect (dus gecorrigeerd voor leef-
tijdsverschillen tussen de jaren) zien we alleen onder hoogopgeleiden de tevredenheid toe-
nemen (niet in de tabel). Dit is opmerkelijk, want de tevredenheid met de woning nam juist
af (tabel 11.3), mogelijk door de stagnatie op de woningmarkt.
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Leefbaarheidsvoordeel platteland neemt af
Om na te gaan waar de genoemde ontwikkelingen zich voordoen, bekijken we de verschil-
len tussen meer en minder stedelijke gemeenten. In overeenstemming met eerder onder-
zoek (Rigo/Atlas voor gemeenten 2013; Steenbekkers en Vermeij 2013) zien we hier dat
naarmate de gemeente minder stedelijk is, bewoners tevredener zijn met hun woon-
omgeving en meer sociale cohesie ervaren (tabel 11.4). In mindere mate heeft het platte-
land daarbij een voordeel op het gebied van verkeersveiligheid. Ook nu is het belangrijk te
bedenken dat verschillen in beleving van de woonomgeving voort kunnen komen uit ver-
schillen in de samenstelling van de groepen. Gecorrigeerd voor leeftijd en opleidingsniveau
worden de verschillen tussen de gemeenten iets kleiner, maar ze blijven bestaan.
Opmerkelijk is dat de positie van de stedelijke gemeenten verbeterde ten opzichte van die
van plattelandsgemeenten: de zojuist gesignaleerde toename in tevredenheid blijkt
beperkt te zijn tot stedelijke gemeenten en in plattelandsgemeenten blijkt de sociale cohe-
sie daadwerkelijk significant afgenomen. De leefbaarheidswinst van de steden ten opzichte
van het platteland kan mogelijk worden toegeschreven aan investeringen in de leefbaar-
heid van stedelijke wijken met probleemconcentraties (Permentier et al. 2013).

Wonen tussen gelijken heeft waarde
In het algemeen kan gesteld worden dat betere buurten een betere kwaliteit van leven
bieden en bewoners dus tot meer tevredenheid zullen stemmen. Naast dit gangbare per-
spectief staat een tweede perspectief, dat in aanmerking neemt dat verschillende
bevolkingsgroepen verschillende eisen stellen en dat veel mensen graag wonen tussen
gelijkgestemden. Dan zal het voorzieningenaanbod het best aansluiten bij hun behoeften,
smaak en budget, en zal het sociale verkeer tussen bewoners het meest eigen aanvoelen
(Cheshire 2012; Van Kempen en Bolt 2009; Musterd et al. 2015). Dit ‘soort-zoekt-soort’-
perspectief plaatst vraagtekens bij de vanzelfsprekendheid waarmee in de afgelopen
decennia het mengen van bevolkingsgroepen is nagestreefd.
Om na te gaan in hoeverre de aansluiting tussen bewoners en hun buurtgenoten van
invloed is op de beleving van bewoners, tonen we voor verschillende opleidingsgroepen de
relatie tussen enerzijds de tevredenheid met hun buurt en sociale cohesie en anderzijds de
sociaaleconomische status van deze buurt, zoals onder meer afgelezen aan het opleidings-
en inkomensniveau van bewoners (zie Knol 2012).
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In overeenstemming met het eerste perspectief zijn bewoners tevredener met hun buurt
naarmate de status van deze buurt hoger is en ook ervaren zij iets meer sociale cohesie
(figuur 11.5). In overeenstemming met het soort-zoekt-soort-perspectief maakt de sociale
status van een buurt meer uit naarmate een bewoner zelf een hoger opleidingsniveau
heeft. Vooral de laagopgeleiden nemen een onderscheidende positie in: naarmate de sta-
tus in de buurt hoger is, zijn zij wel iets tevredener, maar op de mate waarin zij sociale
cohesie ervaren heeft de status geen invloed. Dit suggereert dat het verhogen van de sta-
tus van de buurt, bijvoorbeeld door duurdere woningen toe te voegen, vooral de beleving
van middelbaar en hoogopgeleiden ten goede komt. Voor de lageropgeleiden voegt het
minder toe aan de tevredenheid en vooral ook de sociale cohesie.6

Figuur 11.5
Middelbaar en hogeropgeleiden meest gevoelig voor de sociale status van hun buurt
Verband tussen de sociale status van de buurt en tevredenheid met de buurt en sociale cohesie,a naar
opleidingsniveau, 2012 (gemiddelden, vijfpuntsschaal)

tevredenheid sociale cohesie

laag
opgeleid

middelbaar
opgeleid

hoog
opgeleid

laag
opgeleid

middelbaar
opgeleid

hoog
opgeleid

3,5

4,0

4,5

buurt met lage status buurt met gemiddelde status buurt met hoge status

3,0

3,5

4,0

a Gecontroleerd voor individuele kenmerken (geslacht, leeftijd, leeftijd2, lichamelijke beperkingen en
huishoudsamenstelling), kenmerken van de woning (type, eigendomsstatus en woz-waarde) en van de
woonomgeving (stedelijkheid gemeente en postcodegebied).
De 17% respondenten in de viercijferige postcodegebieden met de laagste sociale status wonen in buur-
ten met een lage status; de 17% respondenten in de postcodegebieden met de hoogste sociale status
wonen in buurten met een hoge status.

Bron: vrom/cbs (WoON’12)
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11.5 Bereikbaarheid en mobiliteit

Congestie versus lange reisafstanden
Waar we net nog zagen dat plattelandsbewoners een relatief positieve beleving hebben
van hun directe woonomgeving, gelden de lange afstanden er als algemeen erkend nadeel.
Zo is de dichtstbijzijnde school met een havo- en/of vwo-afdeling voor een stedeling
gemiddeld minder dan 2 kilometer ver, maar moet een bewoner van een klein dorp in een
afgelegen regio hier meer dan 8 kilometer voor afleggen (Steenbekkers en Vermeij 2013).
Ook de afstand tot het werk is op het platteland beduidend langer dan in stedelijk gebied,
zeker onder tweeverdieners. Terwijl tweeverdieners uit een klein dorp per dag per persoon
gemiddeld ruim 40 kilometer afleggen naar het werk, is dit voor stedelijke tweeverdieners
maar ongeveer 25 kilometer. Deze groep burgers is het meest mobiel. Voor de bevolking
als geheel, dus inclusief kinderen, gepensioneerden, werklozen en eenverdieners, zijn de
verschillen veel minder groot: stedelingen verplaatsen zich per dag gemiddeld ruim 30 kilo-
meter, bewoners van kleine dorpen 36 kilometer (Steenbekkers en Vermeij 2013). De
meeste kilometers per dag leggen Drenten af (36 km), de minste de inwoners van Zuid-
Holland (28 km) (cbs 2015b).
Bewoners van kleine dorpen en afgelegen regio’s zijn beperkt in de wijze waarop zij deze
kilometers afleggen, doordat veel afstanden te ver zijn voor de fiets en het openbaar ver-
voer dermate schaars is dat maar weinigen hier gebruik van maken. Stedelingen onder-
vinden daarentegen hinder van congestie, zoals files en ontoereikende parkeergelegenheid
(tabel 11.5). Verschillen tussen steden tonen de sterke invloed van de ruimtelijke inrichting
op mobiliteitspatronen. In steden met historische binnensteden – zoals Amsterdam,
Utrecht en Groningen – fietsen bewoners bovengemiddeld veel. In steden met een naoor-
logs stratenpatroon – zoals Rotterdam, Tilburg, Breda en Eindhoven – maken bewoners
juist veel gebruik van de auto. Inwoners van de grootste drie steden – Amsterdam, Rotter-
dam en Den Haag – maken daarbij veel gebruik van het openbaar vervoer (cbs 2015b).
Sinds 2008 doet zich een afname voor van het reistijdverlies door files (KiM 2014). Ter illu-
stratie: terwijl we in 2011 op de rijks- en provinciale wegen van de Noordvleugel van de
Randstad nog 20,5 miljoen uur verloren, bleef dit in 2013 beperkt tot 14 miljoen. De belang-
rijkste verklaringen voor de verbeterde doorstroming op het hoofdverkeersnet zijn extra
rijstroken en beter verkeersmanagement. Daarbij temperde de crisis het autogebruik. De
tevredenheid over parkeermogelijkheden in de buurt nam niet toe, wat begrijpelijk is,
doordat het aantal auto’s bleef toenemen. De tevredenheid over het openbaar vervoer in
de buurt nam een fractie toe.
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Einde aan de mobiliteitsgroei?
In de afgelopen decennia is de mobiliteit van Nederlanders sterk toegenomen, met grote
gevolgen voor leefpatronen en de ruimtelijke inrichting. De afgelopen jaren bleef ook het
aantal auto’s toenemen: vanaf 2000 nam het aantal auto’s met een kwart toe tot bijna
8 miljoen (KiM 2014). Deze stijging was vooral sterk onder ouderen. Tussen 2006 en 2012
nam het aandeel 65-plussers met auto in het huishouden toe van 68% tot 75% (WoON-
onderzoeken). Had in 2000 nog maar 10% van de 85-plussers een auto, in 2013 was dit
bijna een kwart (de helft van de mannen en 12% van de vrouwen) (cbs 2015b). Ouderen
blijven ook tot op hogere leeftijd gebruik maken van hun auto, waarbij vrouwen hun
achterstand op mannen inlopen (cbs 2015b). Ook de opkomst van de e-bike komt de mobi-
liteit van ouderen ten goede (KiM 2014).
Onder jongeren doet zich juist een verschuiving voor naar minder mobiliteit. Het aandeel
zelfstandig wonende jongvolwassenen (18-34 jaar) met auto in het huishouden nam tussen
2006 en 2012 af van 74% tot 71% (WoON-onderzoeken). Ook daalden het aantal verplaat-
singen per dag en het aantal kilometers dat zij afleggen, waarbij zij minder gebruik gaan
maken van de auto en meer van de fiets en de trein (Jorritsma en Berveling 2014). De stad
speelt een belangrijke rol bij deze ontwikkelingen. Ten eerste daalde alleen de mobiliteit
van jonge stedelingen (en nam het aantal kilometers van rurale jongvolwassenen juist iets
toe). Ten tweede gingen meer jongvolwassenen in de stad wonen, waar het autobezit en
aantal afgelegde kilometers toch al lager is. Wel was er een uitzondering: de reis naar de
studieplek werd gemiddeld beduidend langer. Dit komt overeen met de bevinding dat jon-
geren zich meer gaan bewegen tussen steden, terwijl de toegenomen mobiliteit van oude-
ren zich vooral blijft afspelen in het eigen stadgewest (Tordoir et al. 2015).
Per saldo stabiliseerde de totale mobiliteit over land zich de afgelopen jaren, waarbij het
aantal kilometers dat Nederlanders met anderen meereden in de auto afnam, maar kilo-
meteraantallen met de trein en fiets toenamen. Wel bleven de vliegkilometers van
Nederlanders nog toenemen (KiM 2014).
De veranderende mobiliteitspatronen van jongvolwassenen lijken ook geen voorbode van
een afname van de mobiliteit. Naarmate ze ouder worden, neemt hun automobiliteit weer
toe en hun houding ten opzichte van de auto veranderde niet wezenlijk ten opzichte van
eerdere generaties jongeren (Jorritsma en Berveling 2014).

Vervoersarmoede buiten beeld
Hoewel het Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) gedetailleerde informatie geeft
over de verplaatsingen van Nederlanders, is er weinig bekend over de knelpunten die
beperkte mobiliteit kan opleveren in de verschillende domeinen van het leven. De auto
heeft de ruimtelijke schaal van het leven aanzienlijk vergroot met tal van voordelen.
Maar daarmee werd (auto)mobiliteit een belangrijkere voorwaarde voor maatschappelijke
participatie, en bevolkingsgroepen verschillen in de mate waarin ze meeprofiteren van de
mobiliteitsstijging. Hierdoor kan er sprake zijn van uitsluiting (Church et al. 2000). Een kwa-
litatieve studie onder Britse ouderen laat bijvoorbeeld zien dat het verlies van mobiliteit
weliswaar deels gecompenseerd kan worden door virtuele mobiliteit via het internet, maar
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dat daadwerkelijke verplaatsingen belangrijk blijven, zowel voor het onderhouden van
contacten als voor het behouden van zelfstandigheid (Ziegler en Schwanen 2011). Daar-
naast kunnen beperkte verplaatsingsmogelijkheden leiden tot economische uitsluiting, bij-
voorbeeld wanneer werkplekken slecht bereikbaar zijn doordat zij zich bevinden op bedrij-
venterreinen aan snelwegen of doordat werktijden niet aansluiten bij het openbaar ver-
voer (Bastiaanssen 2012).
De indruk bestaat dat vervoersarmoede in Nederland een relatief bescheiden probleem is,
wegens de compacte verstedelijking, de goede kwaliteit van het openbaar vervoer en de
grote rol van de fiets (Bastiaanssen 2012; Martens et al. 2011). Dit neemt echter niet weg
dat het meer aandacht verdient. Een toenemend aantal ouderen, vooral in dunbevolkte
gebieden, woont steeds langer zelfstandig. De lichamelijke beperkingen die hun hoge leef-
tijd met zich meebrengt, maken zowel het openbaar vervoer als de fiets minder toeganke-
lijk als alternatief voor de auto (Martens et al. 2011). Ook de paradox dat een auto te duur is
voor wie werkloos is, maar tegelijkertijd een voorwaarde is om kans te hebben op de
arbeidsmarkt, zou met name laagopgeleiden in dunbevolkte gebieden parten kunnen spe-
len.

11.6 Slotbeschouwing

In de jaren na 2008, het begin van de crisis op de woningmarkt, is het aantal verhuizingen
teruggevallen. Vooral de doorstroming naar (betere) koopwoningen stagneerde: mensen
stelden verhuisstappen uit vanwege de onzekere markt en de slechte conjunctuur.
Volgens cbs-cijfers is het aantal verkochte woningen sinds 2014 weer aan het toenemen,
hoewel het niveau van de jaren 1997-2008 (182.000 tot 210.000 jaarlijkse verkopen) nog
niet is gehaald.
Nu er weer verhuisstappen gezet worden, naar een beter passende woning en woon-
omgeving, kan de tijdelijke stagnatie van de tevredenheid met de woning (tussen 2009 en
2012) weer omslaan in verdere stijging. Nederlanders zijn al erg tevreden vergeleken met
veel andere Europese landen, vooral doordat er weinig echte onvrede is met de woning-
kwaliteit. Stedelijke vernieuwing en herstructurering van de woningvoorraad hebben daar-
aan bijgedragen. In de aandachtswijken was er in de jaren tussen 2009 en 2012 geen sprake
van stagnatie in de tevredenheid: die nam daar nog wel toe. Ook zijn de steden waarin de
aandachtswijken liggen populairder geworden, onder meer vanwege de werkgelegenheid,
de voorzieningen en de logistieke voordelen voor het toegenomen aantal tweeverdieners.
Waar in de jaren negentig nog zorgelijk over de steden werd gesproken, zijn ze nu hip and
happening.
Nederlanders zien zichzelf als burgers van een van de meest verstedelijkte landen binnen
Europa, samen met Engeland. Ons land past in een groep landen waar maatschappelijke
problemen als armoede, sociale uitsluiting, ongezondheid en onvrede met de woning,
vaker spelen in de steden dan op het platteland. Maar de stad begint haar achterstand in
deze opzichten verder in te lopen.
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Dat huurders tevreden zijn, betekent nog niet dat er geen problemen zijn, immers, er zijn
ook mensen die op zoek zijn naar een huurhuis. Aarzelingen om een huis te kopen, onder
meer omdat de financiering bij een onvast inkomen niet rondkomt, leiden tot meer vraag
naar huurwoningen (Blijie et al. 2013). Daar komen dan de laatste en komende jaren de
hoge taakstellingen voor statushouders bij. De inkomensafhankelijke huurverhogingen
beogen scheefwoners tot doorstromen te bewegen, waarmee de sociale huursector
nadrukkelijker het domein wordt van mensen met lagere inkomens. Maar ze wordt ook
toenemend het domein van mensen die ook in andere opzichten kwetsbaar zijn, zoals
vluchtelingen, ouderen en mensen uit opvanginstellingen.

Middelbaar opgeleiden nemen een tussenpositie in tussen hoger- en lageropgeleiden waar
het gaat om de woningkwaliteit waarover ze beschikken, zoals de woningoppervlakte. Die
tussenpositie is er ook als het gaat om de beschikking over een koophuis, waarvan de kwa-
liteit gemiddeld beduidend hoger is dan die van een huurhuis. Ook als rekening wordt
gehouden met het lagere inkomen en andere persoonskenmerken van lageropgeleiden, is
de opleiding van invloed op het wel of niet bezitten van een koophuis. Het opleidings-
niveau was vele jaren, meer nog dan het actuele inkomen, een belangrijke factor bij het al
dan niet verkrijgen van een hypotheek. Het zijn dan ook vooral de middelbaar en hoger-
opgeleiden die een sociale huurwoning kochten. Voor de laagopgeleiden is dit financieel
niet haalbaar of ze hebben er weinig belang bij, zoals in het geval van ouderen die al lang
huren en zodoende lage woonlasten hebben.

Als het gaat om de ontwikkeling van de woonquoten – het deel van het inkomen dat huis-
houdens aan wonen besteden –, dan groeien de middelbaar en lageropgeleiden naar
elkaar toe. Onder de woningeigenaren waren de woonquoten al sinds 2002 vergelijkbaar,
waarbij de hoogst opgeleiden 10% minder van hun inkomen aan wonen besteden.
Onder de huurders zien we bij middelbaar opgeleiden de woonquoten harder stijgen dan
bij lageropgeleiden. Hun inkomens zijn minder zeker (onder de laagopgeleiden zijn veel
ouderen, onder de middelbaar opgeleiden meer tweeverdieners) en hun huren stijgen har-
der. Dit was al het geval vóór de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Mogelijk ver-
klaart dit mede dat de tevredenheid met de woning onder deze groep meer terugliep tus-
sen 2002 en 2012 (tabel 11.1): hun bestedingsruimte voor andere zaken slonk het meest en
onder deze groep zijn veel mensen met kinderen, die dus juist veel andere uitgaven heb-
ben. Hetzelfde geldt voor de hogeropgeleiden, maar onder hen zijn weinig huurders.

In dit hoofdstuk is ook gekeken naar de tevredenheid met de woonomgeving en de erva-
ren sociale cohesie onder de verschillende bevolkingsgroepen. De toenemende populari-
teit van steden zien we terug in de tevredenheid met de woonomgeving, die daar toenam
in jaren waarin ze elders afnam. De tevredenheid van hogeropgeleiden nam sterker toe
dan die van middelbaar opgeleiden. Daarbij speelt een rol dat hogeropgeleiden vaak en
ook toenemend in de steden (blijven) wonen. Lageropgeleiden zijn onderscheidend door-
dat hun tevredenheid met de buurt en het ervaren van sociale cohesie minder afhankelijk
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is van de sociale status van de buurt; een lagestatusbuurt doet geen afbreuk aan de sociale
cohesie die ze ervaren. Voor hen is in dat opzicht minder van belang dat de sociale status
van hun buurt verhoogd wordt, bijvoorbeeld door gemengd te bouwen.

Noten

1 In 2013 en 2014 waren de toegestane (en gevraagde) huurverhogingen minimaal 4% en maximaal 6,5%.
Dat was flink hoger dan in de jaren 2005-2012, toen die aandelen 1% tot 2% waren.

2 ‘The overcrowding rate is defined as the share of the population living in an overcrowded household.
The information on whether a dwelling is overcrowded or not refers obviously to the household level
and involves considering the minimum number of rooms needed for the household which is calculated
according to the criterion of assigning: one room for the household, one by couple in the household,
one for each single person aged 18 and more, one by pair of people of the same sex between 12 and
17 years of age, one room for each single person between 12 and 17 years of age and not included in the
previous category, and one by pair of children under 12 years of age. The overcrowding rate is compu-
ted by comparing the total number of rooms available with this minimum number of rooms needed. If
the overcrowding rate is below the latter the household is classified as overcrowded’ (Eurostat 2015:
35).

3 Het gaat hier om zelfclassificatie op basis van de vraag hoe men de eigen omgeving typeert. De keuzes
waren: the open countryside, a village or small town, a medium to large town, a city or city suburb.
De eerste twee zijn samengenomen als rural areas en de laatste twee als stedelijke omgeving.

4 Met een regressieanalyse is het woningeigendom verklaard met huishoudens- en persoonskenmerken,
stedelijkheid en het woningmarktgebied waarin de woning ligt.

5 We rubriceerden naar de hoogst opgeleide volwassene binnen het huishouden.
6 Dit thema is nader uitgewerkt in het essay Niet van de straat (Vermeij en Kullberg 2015).
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12 Kwaliteit van leven: leefsituatie en geluk

Jeroen Boelhouwer

– In 2014 is de leefsituatie beter dan in 2004. De verslechtering tussen 2010 en 2012 heeft niet
doorgezet. Onder de leefsituatie verstaan we een combinatie van welvaart en welzijn.

– Nederlanders geven het leven een 7,8 als rapportcijfer. In de afgelopen tien jaar is de levens-
tevredenheid iets toegenomen, maar sinds 2008 is die gedaald.

– De leefsituatie van de middengroep ontwikkelde zich gemiddeld. Hun tevredenheid met het
leven is eveneens gemiddeld. Er is tussen mbo-2/3 en mbo-4 geen verschil in tevredenheid
met het leven, maar wel in leefsituatie: die van mbo-2/3 is minder goed en bovendien ver-
slechterd tussen 2012 en 2014.

– De kwaliteit van leven van kwetsbare burgers (laag inkomen, laagopgeleid, geen werk, met
een ziekte of handicap) bleef onveranderd. Noch hun leefsituatie noch hun levens-
tevredenheid veranderde.

– Voor de verbetering van de leefsituatie zijn inkomen en het beschikken over digitale vaardig-
heden het meest belangrijk. Voor tevredenheid met het leven is regie over het eigen leven
het meest van belang.

– De leefsituatie van mensen die in wijken met een lage sociaaleconomische status wonen, is
in de afgelopen tien jaar meer dan gemiddeld verbeterd

– De kwaliteit van leven is in vergelijking met andere Europese landen redelijk hoog; alleen in
de Noordse landen en Zwitserland is die iets beter. De houdbaarheid van de huidige kwaliteit
van leven voor toekomstige generaties is echter niet vanzelfsprekend.

12.1 Brede welvaart en kwaliteit van leven: politieke aandacht

In voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de kwaliteit van leven van
Nederlanders. Daarbij werden voor een aantal maatschappelijke terreinen afzonderlijk de
ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar getoond. De kwaliteit van leven is daarbij steeds
beschreven aan de hand van zowel de objectieve situatie (zoals de woonsituatie) als het
subjectieve oordeel erover (de tevredenheid met de woonsituatie). In dit hoofdstuk vatten
we de verschillende ontwikkelingen samen, aan de hand van twee meetinstrumenten. Met
de eerste, de Leefsituatie-index, beschrijven we de objectieve kant van kwaliteit van leven
(zie kader 12.1 voor verdere uitleg). De tweede, tevredenheid met het leven, beschrijft de
subjectieve kant ervan.
Hoewel economische groei nog steeds de overheersende maatstaf is waaraan vooruitgang
van een samenleving afgemeten wordt en de basis van beleid, is er in toenemende mate
aandacht voor de beperkingen daarvan. Zo houdt economische groei, afgemeten aan een
stijging van het bruto binnenlands product (bbp), geen rekening met de waarde van
vrijwilligerswerk of de schadelijke gevolgen die bepaalde activiteiten kunnen hebben voor
het milieu (cpb 2009; Stiglitz et al. 2009). Er is een groot aantal initiatieven om naar meer
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dan alleen economische indicatoren te kijken om te bepalen of het beter gaat met de
samenleving; deze zijn afkomstig uit verschillende hoeken: soms van nationale statistische
bureaus, soms van denktanks en soms van universiteiten (voor een overzicht zie Hák et al.
2012; Kroll 2011; Noll en Berger 2014). Tussen de initiatieven zijn verschillen, onder andere
met betrekking tot de focus (soms gericht op de objectieve situatie, soms op subjectieve
oordelen) en het doel (soms aanpassing van het bbp door daarin ook andere aspecten te
betrekken en soms het presenteren van indicatoren naast het bbp).
Over een aantal andere zaken is er echter redelijk veel overeenstemming.
– Of het beter gaat met een samenleving is niet alleen afhankelijk van economische fac-

toren, maar ook van sociale en ecologische factoren.
– Een compleet beeld ontstaat pas als zowel de objectieve situatie als de subjectieve

oordelen daarover in de analyse worden betrokken.
– Het is van belang te kijken naar meerdere dimensies. Vanwege de breedheid en de

nadruk op andere dan uitsluitend economische factoren wordt soms wel gesproken
van een ‘breed welvaartsbegrip’; hier gebruiken we de term ‘kwaliteit van leven’.

Kader 12.1 De scp Leefsituatie-index
Het scp gebruikt sinds 1974 een samenvattende index, de scp Leefsituatie-index, om samenvat-
tend inzicht te geven in de welvaart en het welzijn van de Nederlandse bevolking. In de index zijn
gegevens opgenomen over acht belangrijke maatschappelijke domeinen: gezondheid (mate van
belemmeringen als gevolg van een handicap of langdurige ziekte), woonsituatie (o.a. woning-
grootte, woningtype), sociale participatie (vrijwilligerswerk, sociaal isolement), sportbeoefening,
bezit van duurzame consumptiegoederen, mobiliteit (auto en openbaar vervoer), sociaal-culturele
vrijetijdsactiviteiten (o.a. cultuurparticipatie en hobby’s) en vakantiegedrag. (Zie Boelhouwer 2010
voor een uitgebreide beschrijving van de index.)
De mogelijkheden die mensen hebben (of krijgen) om hun situatie te verbeteren rekenen we niet
tot de leefsituatie zelf, maar tot de hulpbronnen. Ook hoe mensen hun situatie ervaren maakt
geen onderdeel uit van de leefsituatie. In hoofdstuk 1 staat het conceptueel model verder uitge-
werkt.
Overigens zijn ontwikkelingen in de leefsituatie in de regel klein en gaan veranderingen traag. Dit
is inherent aan de opgenomen domeinen; zaken als huisvesting of gezondheid veranderen nu
eenmaal weinig. Ook kleine veranderingen zijn daarom vaak toch relevant.

Aandacht voor de kwaliteit van leven is er niet alleen bij statistische bureaus of weten-
schappelijke instellingen, maar in toenemende mate ook bij beleidsmakers en politici; in de
vorige editie van De sociale staat van Nederland zijn we daar al op ingegaan. Inmiddels is
vooral in het Verenigd Koninkrijk vooruitgang geboekt. Daar is een werkgroep opgericht
met parlementariërs van verschillende politieke partijen om het gebruik van welzijns-
indicatoren in het beleid te bediscussiëren en vooral te bemoedigen: ‘Welzijn is een over-
koepelend beleidsdoel dat economische en niet-economische doelen combineert binnen
één raamwerk’ (appg 2014). Onder welzijn wordt voornamelijk subjectief welzijn verstaan,
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maar in de besproken opties komen ook objectieve doelen naar voren, zoals zorgen voor
werkgelegenheid en een goede gezondheid.1

Het lijkt er soms op dat de nationale beleidsarena in Nederland nog vooral wordt gedomi-
neerd door economische indicatoren: de gevolgen van beleid voor het bbp en de koop-
kracht bepalen soms de discussie, zeker rondom begrotingsbesprekingen. Toch is het beeld
van dominantie van economische indicatoren niet helemaal terecht; in bijvoorbeeld de
gezondheidszorg speelt kwaliteit van leven een rol, in het welzijnsbeleid gaat het om
andere zaken dan geld en op lokaal niveau is er soms expliciet aandacht voor subjectief
welzijn (Van Campen et al. 2012). Ook de aanwezigheid van de drie planbureaus wijst op
het belang dat de Nederlandse politiek hecht aan een breed beeld. Er is een planbureau
met de focus op economie (Centraal Planbureau – cpb), milieu (Planbureau voor de Leef-
omgeving – pbl) en sociaal-cultureel welzijn (Sociaal en Cultureel Planbureau – scp).
Bovendien publiceert het scp op verzoek van de Tweede Kamer de tweejaarlijkse Sociale
staat van Nederland, publiceerde het cpb een notitie over ‘brede welvaart en nationaal
inkomen’ (cpb 2009) en is er inmiddels driemaal een Monitor duurzaam Nederland ver-
schenen, die uitgaan van concepten als kwaliteit van leven en brede welvaart (cbs et al.
2014).
Meer aandacht voor brede welvaart is ook het uitgangspunt van de in oktober 2015 door
de Tweede Kamer ingestelde tijdelijke parlementaire Commissie breed welvaartsbegrip (tk
2015/2016). Het doel van deze commissie is om inzichtelijk te maken wat het bbp wel en
niet meet, of er meerwaarde is in het aanvullen van het bbp met andere instrumenten of
indicatoren en welke dat dan zouden moeten zijn. De tijdelijke commissie is breed samen-
gesteld uit politieke fracties. In het Verenigd Koninkrijk is de keuze gemaakt om het beleid
te richten op subjectief welzijn; of dat in Nederland ook gaat gebeuren, zal nog moeten
blijken, maar vooralsnog lijkt de insteek eerder gericht op een bredere kijk op objectief
welzijn, onder verwijzing naar duurzaamheidsaspecten.
In dit hoofdstuk van De sociale staat van Nederland kijken we traditiegetrouw naar alle
drie, dus zowel naar de objectieve situatie als naar subjectieve oordelen en naar duurzaam-
heid. Het idee daarbij is dat we met de scp Leefsituatie-index en levenstevredenheid een
beeld geven van de huidige kwaliteit van leven en dat we met duurzaamheidsindicatoren
iets kunnen zeggen over de toekomstige kwaliteit van leven.

12.2 Geen verdere teruggang in de leefsituatie voor de meeste Nederlanders

De objectieve kwaliteit van leven brengen we samenvattend in kaart met behulp van de
scp Leefsituatie-index. In de vorige editie van de ssn constateerden we een verslechtering
van de leefsituatie in Nederland, de eerste verslechtering in dertig jaar. Uit de meest
recente gegevens, die tussen november 2014 en maart 2015 zijn verzameld, blijkt dat de
verslechtering daarna niet heeft doorgezet: in 2014 is de leefsituatie gelijk aan die in 2012.
De economische crisis lijkt daarmee geen verdergaande verslechtering tot gevolg te heb-
ben (figuur 12.1).
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Figuur 12.1
De verslechtering van de leefsituatie in 2012 zet in 2014 niet door
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Bron: scp (cv’04 en’06); scp/cbs (cv/sli’08-’14/’15)

Om de ontwikkelingen in 2012 te duiden maakten we onderscheid in een welvaarts- en een
welzijnsdeel van de leefsituatie. Tot het welvaartsdeel rekenden we de domeinen wonen,
culturele participatie, vakantie, bezit consumptiegoederen, en mobiliteit. Welzijn bestond
uit de resterende domeinen gezondheid, sociale participatie, en sport. In 2012 waren het
vooral de welvaartsaspecten van de leefsituatie die achteruitgingen, terwijl de welzijnsas-
pecten gelijk bleven. Tussen 2012 en 2014 bleef de welvaart ongeveer gelijk, terwijl het wel-
zijn iets verslechterde (figuur 12.1). Of dit een gevolg is van de economische crisis, is lastig
te zeggen. Uit een nadere bestudering van de specifieke welzijnsdomeinen blijkt dat het
sociaal isolement iets is toegenomen. Uit hoofdstuk 9 bleek dat er enerzijds weinig is ver-
anderd aan de frequentie van sociale contacten, maar dat er anderzijds wel al langer sprake
is van een terugloop in de tijd die mensen eraan besteden. Verder heeft de teruggang in
het welzijn te maken met de lichte afname van het aandeel mensen dat vrijwilligerswerk
doet (vgl. hoofdstuk 8). Tot slot is ook het aandeel mensen dat sport licht afgenomen (zie
ook hoofdstuk 9).

Kijken we naar de ontwikkeling in de afgelopen tien jaar, dan is de leefsituatie in 2014 3,8%
beter dan in 2004. Die verbetering komt vooral door het welvaartsdeel (+4,5%), maar ook
het welzijnsdeel verbeterde (+1,3%). Dit lijken geringe groeicijfers, maar vergeleken met de
ontwikkeling van de koopkracht is de groei behoorlijk (in Nederland nam de gemiddelde
koopkracht tussen 2004 en 2013 met 1% toe, zie hoofdstuk 5).
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Met de ouderen gaat het iets beter, met de jongeren iets slechter
Dat de leefsituatie in Nederland tussen 2012 en 2014 gelijk bleef, kan verhullen dat er groe-
pen zijn waarmee het wel beter of slechter is gegaan. In eerste instantie kijken we naar een
aantal standaard achtergrondkenmerken: leeftijd, huishoudenssamenstelling, sekse en
etniciteit. Dan blijkt dat er alleen bij de leeftijdsgroepen veranderingen opgetreden zijn.
Waar ouderen hun leefsituatie zagen verbeteren, kregen jongeren te maken met een ver-
slechtering (tabel 12.1).

Tabel 12.1
Tussen 2012 en 2014 is de leefsituatie van jongeren verslechterd en die van ouderen verbeterd
Leefsituatie naar achtergrondkenmerken, 2004-2014 (in indexcijfers, 1997=100 voor de gehele bevolking)

 2004  2006  2008  2010/’11  2012/’13  2014/’15 
 
allenb 102 104 105 107 106 106
 
leeftijd
    18-34 jaara,b 105 108 108 109 109 107
    35-64 jaarb 105 106 108 109 108 107
    ≥ 65 jaara,b 88 92 92 99 98 100
 
huishoudenssamenstelling
    eenpersoonshuishoudenb 92 94 96 101 100 99
    eenoudergezin 98 99 102 103 100 100
    paar zonder kinderenb 103 104 105 106 106 106
    paar met kinderenb 106 108 110 111 110 109
 
sekse
    mannenb 102 105 105 107 106 106
    vrouwenb 101 103 105 107 106 105
 
etnische achtergrond
    autochtonenb 103 105 . 108 106 107
    westerse migrantenb 102 102 . 106 107 105
    niet-westerse migrantenb 93 96 . 102 101 100

a Significant verschil tussen 2012/’13 en 2014/’15 (p < 0,05).
b Significant verschil tussen 2004 en 2014/’15 (p < 0,05).

. : niet beschikbaar.

Bron: scp (cv’04 en’06); scp/cbs (cv/sli’08-‘14/’15)

De verbeterde leefsituatie van ouderen komt voor een belangrijk deel doordat ze steeds
meer consumptiegoederen bezitten, vooral de modernere media als tablets en dergelijke
(in hoofdstuk 5 bleek dat de financiële situatie van oudere zich relatief gunstig ontwik-
kelde). Bovendien gaan ze iets vaker dan voorheen op vakantie (zie ook cbs 2014).
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De tussen 2012 en 2014 verslechterde positie van jongeren is grotendeels te wijten aan een
verminderde sportdeelname (zie ook hoofdstuk 9) en geringere sociale participatie: jonge-
ren zijn iets minder vaak vrijwilligerswerk gaan doen. Daarnaast valt vooral op dat meer
jongeren zeggen sociaal geïsoleerd te zijn. Onduidelijk is waar dit mee te maken heeft.
Wellicht is een oorzaak dat jongeren steeds vaker contact via sociale media hebben en
minder face to face. Uit onderzoek blijkt dat jongeren sociale media weliswaar vaak
gebruiken, maar dat ze nog steeds het liefst face-to-facecontact hebben (Kennisnet 2015).
Dit zou een gevoel van eenzaamheid kunnen oproepen: ‘Ik heb wel veel “vrienden”, maar
bij hen kan ik niet echt terecht met problemen.’ Contacten via sociale media zijn dan ook
vaak kortdurend en wellicht minder geschikt om problemen te bespreken.
Aan de andere kant kunnen sociale media een gemakkelijke manier bieden om eenzaam-
heid te doorbreken en kunnen zij jongeren die moeite hebben met face-to-facecontact een
laagdrempelige vorm van oefenen bieden.

De leefsituatie van kwetsbare groepen verslechterde sinds 2012 niet verder
In de vorige editie van De sociale staat van Nederland constateerden we dat de leefsituatie
van kwetsbare burgers verslechterde: laagopgeleiden, mensen met een laag inkomen en
mensen zonder werk gingen er het meest op achteruit. In 2014 blijkt dat de verslechtering
niet doorzet: de leefsituatie van deze drie groepen is tussen 2012 en 2014 gelijk gebleven
(tabel 12.2). Ook de leefsituatie van de niet-kwetsbare groepen bleef gelijk. Hoewel de leef-
situatie tussen 2012 en 2014 voor alle groepen afzonderlijk gelijk bleef, werden de verschil-
len tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen hoge en lage inkomens en tussen werkenden
en niet-werkenden iets kleiner. Dat kwam doordat de leefsituatie van de kwetsbare groe-
pen licht positief veranderde en die van de niet-kwetsbare groepen licht negatief.
De verschillen tussen kwetsbare en niet-kwetsbare groepen Nederlanders zijn echter nog
steeds groot. De verschillen naar inkomen zijn het grootst, gevolgd door verschillen naar
opleiding.

In deze ssn besteden we speciale aandacht aan de middengroep. Net als voor de andere
groepen die we in tabel 12.2 bezien, is ook voor hen de leefsituatie tussen 2012 en 2014 niet
veranderd. Bekijken we een langere periode, vanaf 2004, dan is de leefsituatie van de
middengroep weliswaar verbeterd (+2), maar niet opvallend veel meer of minder dan die
van de hoog- en laagopgeleiden (+1 en +2). Ook het verschil in leefsituatie van de midden-
groep met enerzijds de laagopgeleiden en anderzijds de hoogopgeleiden is in de afgelopen
tien jaar niet veranderd.
Binnen de middengroep kunnen we nog kijken of er verschil in leefsituatie is tussen ver-
schillende opleidingsniveaus. We onderscheiden mensen met een opleiding op het niveau
van mbo-2/3, mbo-4 en bovenbouw havo/vwo.2 De laatste twee groepen lijken sterk op
elkaar en hebben een nagenoeg even goede leefsituatie (gemiddeld 108 sinds 2008). De
leefsituatie van mensen met een opleiding op mbo-2/3-niveau is minder goed en boven-
dien verslechterd tussen 2008 en 2014 (van 105 in 2008 en 2012 naar 103 in 2014).
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Tabel 12.2
De verschillen in leefsituatie naar hulpbronnen nemen tussen 2012/’13 en 2014/’15 weer iets afa

Leefsituatie naar hulpbronnen, 2004-2014/’15 (in indexcijfers, 1997= 100 voor de gehele bevolking)

 2004  2006  2008  2010/’11  2012/’13  2014/’15 
 
allenb 102 104 105 107 106 106
 
besteedbaar inkomen
    onderste 20%b 88 91 94 99 97 99
    20%-80%b 103 105 107 107 106 106
    bovenste 20% 113 114 112 114 114 114
verschil hoogste en laagste inkomens 25 23 18 15 17 15
 
opleiding
    laagb 96 95 96 99 96 98
    middenb 104 106 107 108 106 106
    hoogb 110 111 113 113 112 111
verschil hoog- en laagopgeleiden 14 16 17 14 16 13
verschil midden- en laagopgeleiden 8 11 11 9 10 8
verschil midden- enhoogopgeleiden 6 5 6 5 6 5
 
werksituatie
    niet-werkendenb 94 96 97 101 99 100
    werkendenb 107 109 109 110 110 109
verschil werkenden en niet-werkenden 13 13 12 9 11 9
 
gezondheid
    heeft een handicap of
    langdurige aandoeningb

95 97 99 102 100 100

    heeft geen handicap of
    langdurige aandoeningb

106 108 109 110 110 109

verschil naar gezondheid 11 11 10 8 10 9

a Er zijn geen significante verschillen tussen 2012/’13 en 2014/’15 (p < 0,05).
b Significant verschil tussen 2004 en 2014/ (p < 0,05). Ook is voor alle jaren het (schuingedrukte) verschil

tussen hoog en laag significant (p < 0,01).

Bron: scp (cv’04 en’06); scp/cbs (cv/sli’08-’14/’15)

Lijkt de middengroep meer op de hoogopgeleiden of op de laagopgeleiden? Afgaand op de
leefsituatiescores is het verschil van de middengroep met de hoogopgeleiden wat kleiner
dan dat met de laagopgeleiden. Door naar de acht afzonderlijke domeinen van de leef-
situatie te kijken kunnen we achterhalen op welke gebieden de verschillen tussen de
middengroep en de hoogopgeleiden relatief klein zijn (niet in de tabel). Dan blijkt dat de
middengroep wat betreft woonsituatie, bezit van consumptiegoederen en vakantiegedrag
wat meer op de hoog- dan op de laagopgeleiden lijkt. Bij de overige domeinen (gezond-
heid, sport, mobiliteit, culturele activiteiten en sociale participatie) zijn de verschillen onge-
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veer even groot en neemt de middengroep ook echt een middenpositie in. Als we kijken
naar ontwikkelingen in de leefsituatie gedurende de afgelopen tien jaar, is er geen duide-
lijke trend waarneembaar dat de middengroep meer op de laagopgeleiden of op de hoog-
opgeleiden is gaan lijken.

Het beschikken over hulpbronnen draagt bij aan een betere leefsituatie
De verschillen in leefsituatie tussen Nederlanders hebben voor een groot deel te maken
met inkomen, opleiding, werk en gezondheid. Deze terreinen liggen bij uitstek in de beïn-
vloedingssfeer van de overheid, die door in te zetten op deze hulpbronnen een rol kan spe-
len in het verbeteren van de leefsituatie in Nederland. Het is echter niet zo dat een veran-
dering in hulpbronnen direct gevolgen hoeft te hebben voor de individuele leefsituatie:
iemand die werkloos is geworden, hoeft bijvoorbeeld niet direct zijn huis te verlaten of met
vrijwilligerswerk te stoppen en is niet direct minder gezond. Bij blijvende veranderingen
zijn de gevolgen voor de leefsituatie er echter wel. Ook op groepsniveau zijn de relaties
duidelijk: iemand die werkloos is, heeft gemiddeld een minder goede leefsituatie dan
iemand die werkt (tabel 12.2).
In het voorgaande bekeken we de hulpbronnen steeds afzonderlijk en is geen rekening
gehouden met de samenhang tussen de hulpbronnen: iemand met een lagere opleiding
heeft over het algemeen ook een lager inkomen dan iemand met een hogere opleiding.
Maar ook als we rekening houden met de persoonlijke kenmerken en de andere hulpbron-
nen (alle kenmerken uit tabel 12.1 en 12.2), is elk van de hulpbronnen van belang voor de
leefsituatie.3

Naast deze hulpbronnen zijn er in de moderne samenleving nog andere vaardigheden die
de leefsituatie kunnen beïnvloeden. Om deel te kunnen nemen aan de samenleving is
steeds vaker een computer met internetverbinding nodig, bijvoorbeeld om toeslagen aan
te vragen. Het is daarom van belang dat mensen beschikken over basale digitale vaardig-
heden, zoals het kunnen versturen van een e-mail of het op internet kunnen opzoeken van
praktische informatie (zie ook digitale kwetsbaarheid in hoofdstuk 2 en digitale geletterd-
heid in hoofdstuk 4).4 Deze vaardigheden blijken ook van belang voor de leefsituatie: hoe
meer vaardigheden iemand bezit, hoe beter de leefsituatie is. Het verschil tussen het
beschikken over alle of geen van de vaardigheden bedraagt 22 punten en is daarmee veel
groter dan de verschillen naar de andere hulpbronnen. Ook als we rekening houden met
die andere hulpbronnen en achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en opleiding, blijven
computervaardigheden van belang; het belang is zelfs even groot als dat van inkomen.5

Voor de leefsituatie van mensen zijn niet alleen de hulpbronnen van belang; ook meer
persoonsgebonden en individuele zaken spelen een rol, zoals de keuzes die mensen in het
leven maken, en psychische vaardigheden, zoals de mate waarin iemand het idee heeft zijn
eigen leven te kunnen inrichten. Dat laatste is van belang in een samenleving waarin
(zelf)redzaamheid steeds belangrijker wordt en mensen geacht worden meer zelf te rege-
len en organiseren. Het gevoel regie te hebben over het leven blijkt van belang voor de
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leefsituatie, ook als weer rekening wordt gehouden met andere kenmerken, zoals leeftijd,
opleiding en inkomen.6

Voor een betere leefsituatie zijn inkomen en het beschikken over digitale vaardigheden het
meest van belang. Er kan echter ook een cumulatie van kwetsbaarheden optreden, deze is
in hoofdstuk 2 in beeld gebracht. Een dergelijke cumulatie heeft ook effect op de leef-
situatie: iemand die beschikt over minder hulpbronnen, heeft een minder goede leef-
situatie dan iemand die over meer hulpbronnen beschikt. En omgekeerd: de leefsituatie
wordt beter naarmate mensen bij minder hulpbronnen een achterstand hebben. Aan de
hand van de boomstructuur in figuur 12.2 wordt duidelijk dat de cumulatieve verschillen
groot zijn.7 De leefsituatie van mensen die laagopgeleid zijn, een handicap of ernstige
ziekte hebben en bovendien niet beschikken over digitale vaardigheden, is 23 punten
slechter dan gemiddeld. Aan de andere kant is de leefsituatie van hoogopgeleiden met een
gezin (al dan niet met kinderen) die het gevoel hebben regie te hebben over hun leven 9
punten beter dan gemiddeld. Tussen beide groepen zit dus een verschil van maar liefst 32
punten; een veel groter verschil dan alleen op basis van opleiding gevonden wordt (dat is
namelijk 13).
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Figuur 12.2
Cumulatie van hulpbronnen heeft een versterkend effect op de leefsituatie
Leefsituatie naar cumulatie van hulpbronnen en achtergrondkenmerken, 2015 (exhaustive chaid-analysis)
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Bron: scp/cbs (cv/sli‘14/’15)

Als we alleen kijken naar de centrale groep in deze ssn, de groep middelbaar opgeleiden,
dan zijn ook binnen die groep grote verschillen te zien. Mensen met een middelbare oplei-
ding die een ernstige ziekte of aandoening hebben en geen regie ervaren, scoren 14 punten
lager dan gemiddeld, terwijl middelbaar opgeleiden zonder ziekte of aandoening en een
hoog inkomen 7 punten hoger dan gemiddeld scoren.

De ontwikkeling van de leefsituatie in gemeenten geeft een wisselend beeld te zien
Naast het bekijken van verschillen tussen bevolkingsgroepen is het ook relevant om te
kijken of er verschillen zijn tussen (groepen) gemeenten. Veel sociaal beleid is immers
gedecentraliseerd. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld het beleid om mensen aan werk te hel-
pen in de ene gemeente anders uitpakt dan in de andere gemeente. Over dergelijke causale
verbanden kunnen we echter geen uitspraken doen; bovendien kan een verschil in bevol-
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kingsopbouw tussen groepen gemeenten een rol spelen: de leefsituatie in een gemeente
met veel oudere inwoners zal op enig moment minder goed zijn dan die in een gemeente
met veel jongeren. De ontwikkelingen in de leefsituatie over een langere periode geven
echter wel enig inzicht in de ontwikkeling van het sociale domein in gemeenten (zie Boel-
houwer en Gilsing 2012).
Eerst kijken we naar verschillen tussen de vier grootste steden (Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Den Haag), de 37 grotere steden (verenigd in de zogeheten G32)8 en de rest van
Nederland (tabel 12.3). Overeenkomstig het algemene landelijke beeld, is er in de afgelopen
twee jaar ook geen verandering in leefsituatie opgetreden bij de G4 en de G32. In alle
gebieden is de leefsituatie in 2014 beter dan in 2004.

Tabel 12.3
De leefsituatie in de vier grote steden is minder goed dan elders in Nederland
Leefsituatie naar mate van stedelijkheid, 2004-2014/’15 (in indexcijfers, 1997 = 100 voor de gehele bevolking)

 2004  2006  2008  2010/’11  2012/’13  2014/’15 
 
allen 102 104 105 107 106 106
 
G4 98 100 104 105 104 103
G32 101 104 105 107 106 106
rest van Nederland 103 105 106 107 106 106

Er zijn geen significante verschillen tussen 2012/’13 en 2014/’15. Het verschil tussen 2004 en 2014/’15 is
overal significant (p < 0,01).

Bron: scp (cv’04 en’06); scp/cbs (cv/sli’08-‘14/’15)

Voor een aantal gemeenten kunnen we nog iets specifieker kijken naar de ontwikkeling van
de leefsituatie, omdat die gemeenten zelf over een langere periode leefsituatieonderzoek
doen. Zij gebruiken daarbij voor de gemeentelijke cijfers dezelfde vragenlijst en analyse-
methode als het scp voor de landelijke cijfers. Het blijkt dat er tussen de gemeenten ver-
schillende ontwikkelingen zijn van de leefsituatie. In Amsterdam is het patroon vergelijk-
baar met het landelijke patroon en stabiliseerde de leefsituatie zich in 2014 (ois 2015). In
Lelystad daarentegen is er sinds 2010 sprake van een verslechterende leefsituatie, die ook
in 2014 doorzette: in 2014 was de leefsituatie 3 punten lager dan in 2010 (Gemeente Lely-
stad 2014). In Eindhoven verbeterde de leefsituatie tussen 2003 en 2013, maar ook hier liet
2014 een lichte verslechtering zien (Eindhoven 2014).

Verschillen in de stad: het belang van sociale cohesie
Ook binnen steden zijn er verschillen; de leefsituatie in de ene buurt is beter dan in de
andere. Om buurten met elkaar te vergelijken maken we gebruik van de sociaal-
economische status van de buurt, een maatstaf die door het scp is ontwikkeld (Knol 2012).9

De sociaaleconomische status van een buurt bevat de hulpbronnen uit het leefsituatie-
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model: het percentage werklozen, mensen met een lage opleiding en een laag inkomen in
een buurt.
Er is een positief verband tussen de sociaaleconomische status van een buurt en de leef-
situatie: mensen die wonen in een wijk met een hoge status hebben een betere leefsituatie
dan mensen die wonen in een wijk met een lage status (tabel 12.4). Het verschil is in de
afgelopen tien jaar echter wel kleiner geworden, van 12 punten in 2004 tot 6 punten in
2014. Dat komt voornamelijk doordat de leefsituatie in wijken met een lage status meer
dan gemiddeld is verbeterd. Daarmee reflecteert de ontwikkeling van lagestatuswijken die
van mensen in een achterstandspositie; we zagen al eerder dat hun leefsituatie verbeterde.
In hoofdstuk 11 zagen we dat ook de tevredenheid met de woning in deze buurten is toege-
nomen.

Tabel 12.4
De verschillen in leefsituatie tussen hogestatuswijken en lagestatuswijken worden kleiner
Leefsituatie naar sociaaleconomische achterstand van de wijk, 2014-2014/’15 (in indexcijfers, 1997 = 100 voor
de gehele bevolking)

 2004  2006  2008  2010  2012/’13  2014/’15 
 
allen 102 104 105 107 106 106
 
wijk met een lage status 95 98 98 103 100 102
wijk met een gemiddelde status 102 104 105 107 106 106
wijk met een hoge status 107 107 109 110 109 108
verschil hoge en lage status 12 9 11 7 9 6

Bron: scp (cv’04 en’06); scp/cbs (cv/sli’08-‘14/’15) scp-statusscores

Dat de leefsituatie in de lagestatuswijken stijgt, heeft voor een deel te maken met het aan-
trekkelijker worden van de grote steden voor hogerestatusgroepen (in hoofdstuk 11 werd
dat omschreven als: de stad is hip and happening).10 Daarnaast is er binnen de steden sprake
van zogeheten gentrification: mensen die het beter hebben, komen in wijken te wonen die
dicht bij de centra liggen, maar minder gewild waren. Doordat de status van de wijken
stijgt, stijgen ook de prijzen. Kwetsbare groepen worden hierdoor uit de wijken ‘verdron-
gen’ en komen steeds meer aan de stadsranden te wonen. Het aantal wijken met een lage
status is in heel Nederland afgenomen, maar in de grote steden in sterkere mate dan elders
(Knol 2012). Ter illustratie: er is in Amsterdam een groot verschil in leefsituatie tussen de
wijken die binnen de ringweg liggen (waar steeds minder achterstandsgroepen wonen) en
wijken die daarbuiten liggen; bovendien is dat verschil toegenomen (ois 2015). Het ideaal
van een groeiende stad die aantrekkelijk is voor meer welvarende groepen heeft het risico
in zich van verdringing van kwetsbare groepen. Dat kan tot nieuwe segregatie leiden van
wijken waar gelijkgestemden wonen (Vermeij en Kullberg 2015). Het is dan van belang om
aandacht te schenken aan de sociale cohesie in de buurten. Als mensen in een buurt wonen
met gelijkgestemden, kan dat de onderlinge cohesie vergroten (vgl. hoofdstuk 11). Meer
sociale cohesie in de buurt gaat bovendien gepaard met een betere leefsituatie (tabel 12.5).
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Tabel 12.5
In wijken met meer sociale cohesie is de leefsituatie beter
Sociale cohesie en leefsituatie, 2014/’15 (in indexcijfers, landelijk gemiddelde = 106)

 leefsituatie-index 
 (helemaal)
mee eens

  (helemaal)
mee oneens

 

 
ik heb veel contact met mijn directe buren 107 104
in deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om 107 98
ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid 107 104
mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks 103 108
ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt 107 102
 
alle vragen positief 107
alle vragen negatief 99

Alle verschillen tussen (helemaal) mee eens en (helemaal) mee oneens zijn significant (p < 0,01).

Bron: scp/cbs (cv/sli’14/’15)

12.3 De tevredenheid van Nederlanders is onveranderd groot

De Leefsituatie-index geeft een beeld van hoe het objectief gezien met mensen gaat, maar
daarmee weten we nog niet of ze tevreden zijn met hun situatie. De tevredenheid met het
leven in het algemeen is groot: gemiddeld geven Nederlanders dat het rapportcijfer 7,8
(tabel 12.6). Dit cijfer is vergelijkbaar met dat uit voorgaande jaren. Als we echter kijken
naar de periode van de afgelopen tien jaar, dan zijn we gelukkiger geworden – niet veel
weliswaar, maar toch. Sinds het begin van de economische crisis, in 2008, zijn we minder
gelukkig geworden. De crisis heeft dus wel enig effect op het geluksgevoel in Nederland,
maar dat effect is klein. Dat sluit goed aan bij de ontwikkeling van de leefsituatie, waarbij
we immers ook een gering negatief effect van de crisis zagen.

Eveneens in lijn met de ontwikkeling van hun leefsituatie zijn jongeren in 2014 minder
tevreden met het leven dan ze waren in 2012. Voor de andere leeftijdsgroepen is er in die
periode geen verschil in geluk.
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Tabel 12.6
Eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen zijn minder tevreden met het leven dan gemiddeld
Tevredenheid met het leven naar enkele achtergrondkenmerken, 2004-2014/’15 (gemiddelde rapportcijfers)

 2004  2006  2008  2010/’11  2012/’13  2014/’15 
 
allen 7,6 7,7 7,9 7,8 7,8 7,8
geeft een 7+ (%) 86 87 91 89 89 88
 
leeftijd
    18-34 jaara 7,7 7,7 8,0 7,8 7,9 7,7
    35-64 jaarb 7,6 7,7 7,9 7,8 7,7 7,8
    ≥ 65 jaarb 7,7 7,7 7,9 8,1 8,0 7,9
 
sekse
    mannenb 7,6 7,7 7,9 7,8 7,8 7,8
    vrouwena 7,7 7,7 7,9 7,9 7,9 7,8
 
huishoudenssamenstelling
    alleenstaandb 7,2 7,2 7,3 7,6 7,7 7,6
    eenoudergezin 7,0 7,0 7,7 7,2 7,1 7,2
    gezin met kinderenb 7,7 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9
    gezin zonder kinderen 7,9 7,9 8,0 8,0 8,0 7,9
 
etnische achtergrond
    autochtoonb 7,7 7,8 . 7,9 7,9 7,9
    niet-westerse migrantb 6,7 7,1 . 7,5 7,1 7,3
    westerse migrant 7,7 7,6 . 7,6 7,9 7,8

a Significant verschil tussen 2012/’13 en 2014/’15 (p < 0,05).
b Significant verschil tussen 2004 en 2014/’15 (p < 0,05).

. : niet beschikbaar.

Bron: scp (cv’04 en’06); scp/cbs (cv/sli’08-‘14/’15)
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Kader 12.2 Een 6 is niet altijd een voldoende
Vaak gaan we ervan uit dat iemand die zijn tevredenheid met het leven uitdrukt met het rapport-
cijfer 6, ook een redelijk goed leven leidt. Als rapportcijfer geldt een 6 immers als een voldoende.
Opvallend is dan dat zelfs groepen waarmee het niet zo goed lijkt te gaan, hun leven gemiddeld
ook rond een 6 geven. In het meest recente Sociaal en Cultureel Rapport scoorde het zogenoemde
precariaat een 6,0 en in deze paragraaf vinden we als laagste gemiddelde een 5,9 – voor mensen
met een slechte gezondheid.
Uit Oostenrijks onderzoek blijkt echter dat uit een 6 niet mag worden afgeleid dat het leven daad-
werkelijk voldoende is (Ponocny et al. 2015). Door mensen in uitgebreidere interviews te vragen
naar de achtergronden van het rapportcijfer dat ze hun leven geven, ontdekten de onderzoekers
dat achter de zesjes, maar ook achter een groot deel van de zevens, soms grote problemen schuil-
gaan. Als mensen met die schijnbare tegenstelling worden geconfronteerd, is hun reactie dat ‘de
problemen toch tamelijk gemiddeld zijn, niet ondraaglijk; of geen reden tot klagen’. De verhalen
achter de cijfers die op die manier werden verzameld, werden vervolgens door een aantal onaf-
hankelijke derden beoordeeld en voorzien van een door hen geschat rapportcijfer. Niet verrassend
kwamen deze beoordelaars tot veel lagere cijfers. De conclusie is dan dat een geluksscore van 6
niet automatisch betekent dat het met mensen goed gaat.

Kijken we naar de hulpbronnen (inkomen, opleiding, arbeidsmarktpositie en gezondheid),
dan zijn de kwetsbare groepen minder gelukkig dan de niet-kwetsbare groepen (tabel
12.7). De meeste groepen zijn in de afgelopen tien jaar echter iets gelukkiger geworden.
De meeste verschillen in levenstevredenheid tussen de kwetsbare en niet-kwetsbare groe-
pen zijn in de afgelopen twee jaar niet veranderd. Alleen het verschil tussen de laagste- en
hoogste-inkomensgroep is iets groter geworden Hierbij kan een rol spelen dat er in de
afgelopen twee jaar uitgebreide maatschappelijke en politieke discussies zijn geweest over
de toenemende kloof tussen inkomens- en vermogensgroepen.

Als we specifiek naar de middengroep kijken, dan springt die er niet erg uit en neemt die
een positie tussen de hoog- en laagopgeleiden in. Bij de bespreking van de leefsituatie
constateerden we een verschil tussen mbo-2/3 aan de ene kant en mbo-4 aan de andere
kant. Dit verschil is er niet bij de levenstevredenheid: alle opleidingsniveaus in de midden-
groep zijn even gelukkig. Ook als we naar de tevredenheid met enkele afzonderlijke onder-
delen van de leefsituatie kijken, neemt de middengroep geen bijzondere positie in (tabel
12.8). Soms lijken ze wat meer op de laagopgeleiden (bij tevredenheid met de woon-
omgeving en financiële middelen) en soms meer op de hoogopgeleiden (bij tevredenheid
met de woning en de vrienden- en kennissenkring). In het algemeen zijn de verschillen in
tevredenheid tussen de opleidingsniveaus niet erg groot. Misschien weinig verrassend,
maar de uitzondering is de tevredenheid met de opleiding; die tevredenheid is voor de
laagopgeleiden beduidend lager dan voor de hoogopgeleiden.
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Tabel 12.7
Voor geen van de groepen is er tussen 2012/’13 en 2014/’15 iets veranderd in de tevredenheid met het leven
Tevredenheid met het leven naar hulpbronnen, 2004-2014/’15a (in rapportcijfers)

 2004  2006  2008  2010/’11  2012/’13  2014/’15 
 
allen 7,6 7,7 7,9 7,8 7,8 7,8
 
besteedbaar inkomen
    onderste 20%b 6,9 7,0 7,6 7,5 7,5 7,3
    20%-80% 7,7 7,7 8,0 7,9 7,9 7,8
    bovenste 20%b 8,1 8,0 8,0 8,0 8,1 8,2
verschil hoogste en laagste inkomens 1,2 1,0 0,4 0,5 0,6 0,9
 
opleiding
    laag 7,5 7,5 7,8 7,7 7,7 7,6
    midden 7,6 7,8 7,9 7,8 7,8 7,8
    hoogb 7,8 7,8 8,0 8,0 8,0 8,0
verschil hoog- en laagopgeleiden 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4
verschil midden- en laagopgeleiden 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2
verschil midden- en hoogopgeleiden 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,2
 
werksituatie
    niet-werkenden 7,4 7,5 7,8 7,7 7,6 7,6
    werkendenb 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9
verschil werkenden en niet-werkenden 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3
 
gezondheid
    heeft een handicap of
    langdurige aandoeningb

7,3 7,4 7,7 7,6 7,6 7,5

    heeft geen handicap of
    langdurige aandoeningb

7,8 7,9 8,0 7,9 8,0 8,0

verschil naar gezondheid 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5

a Geen enkel verschil tussen 2012/’13 en 2014/’15 is significant.
b Significant verschil tussen 2004 en 2014/’15 (p < 0,05). Ook is voor alle jaren het (schuingedrukte)

verschil tussen hoog en laag significant (p < 0,01).

Bron: scp (cv’04 en’06); scp/cbs (cv/sli’08-’14/’15)

In hoofdstuk 5 is gesteld dat het inkomen van de middengroep sinds het begin van de crisis
het sterkst is gedaald. Dat heeft niet geleid tot een substantieel lagere levenstevredenheid
(tabel 12.7). Uit hoofdstuk 5 bleek bovendien dat het inkomen van de middengroep zich in
2013 ongeveer op het niveau bevond van 2004 (zie figuur 5.2). Dat is ook voor de laag-
opgeleiden het geval; van de hoogopgeleiden ligt het inkomen iets hoger. Ondanks het
gelijk gebleven inkomen is de tevredenheid met de financiële middelen in de afgelopen
tien jaar toegenomen – wellicht doordat de financiële gevolgen van de crisis erger waren
ingeschat.
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De tevredenheid met de woning is licht gestegen tussen 2004 en 2014/’15. Dit wijkt af van
de cijfers in hoofdstuk 11, waar de conclusie was dat de tevredenheid licht was gedaald. Dat
kan te maken hebben met de andere rapportageperiode; in hoofdstuk 11 is gekeken naar
de periode 2002-2012. Na 2012 is de woningmarkt echter weer iets verbeterd, waardoor
ook de doorstroming weer op gang is gekomen. Dit kan geleid hebben tot een grotere
tevredenheid in 2014. Op basis van het eerstvolgende WoOn-onderzoek kunnen we dat
nader bekijken.

Tabel 12.8
Nederlanders zijn het meest tevreden over de woning
Oordelen over enkele onderdelen van de leefsituatie en de Nederlandse samenleving, naar opleiding, 2004
en 2014/’15 (in rapportcijfers)

 allen 
 laag-
opgeleiden

  middelbaar
opgeleiden

  hoog-
opgeleiden

 

 2004
 2014/’15 

 2004
 2014/’15 

 2004
 2014/’15 

 2004
 2014/’15 

 
woning 8,0 8,2 7,9 8,1a 8,0 8,2a 8,0 8,2a

vrienden- en
kennissenkringb

7,9 8,0 7,8 7,9 8,0 8,0 8,0 8,1a

woonomgeving 7,6 7,9 7,6 7,8a 7,6 7,9a 7,8 8,0a

maatschappelijke
positiea

7,3 7,5 7,1 7,2 7,3 7,4 7,7 7,8

financiële middelen
huishoudenb

7,0 7,3 6,7 7,0a 6,8 7,1a 7,5 7,6

opleidingc 7,3 7,6 6,8 6,9 7,3 7,5a 8,0 8,3a

 
Nederlandse
samenlevingb

6,2 6,6 6,1 6,4* 6,1 6,6a 6,4 6,9a

a Significante verschillen tussen 2004 en 2014/’15 (p < 0,05).
b Significant verschil middelbaar en hoogopgeleiden in 2014/’15 (p < 0,05).
c Significant verschil middelbaar opgeleiden met zowel laag- als hoogopgeleiden in 2014/’15 (p < 0,05).

Bron: scp (cv’04); scp/cbs (cv/sli’14/’15)

De verschillen in tevredenheid naar opleidingsniveau zijn ook minder groot dan de ver-
schillen in leefsituatie. Als we alle persoonlijke kenmerken en hulpbronnen in de analyse
betrekken zoals we ook deden bij de leefsituatie, dan is het belang van opleiding voor de
tevredenheid met het leven gering. Dat sluit aan bij andere onderzoeken, waarin soms
geen en soms een beperkte invloed van opleiding op de levenstevredenheid wordt gevon-
den (Boelhouwer 2015; Cunado en Perez de Gracia 2012).
Waren inkomen en digitale vaardigheden belangrijke hulpbronnen voor de leefsituatie,
voor levenstevredenheid is dat de ervaren regie over het leven. Dat aspect is veel belangrij-
ker dan de andere hulpbronnen en achtergrondkenmerken, waarvan inkomen en leeftijd er
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vervolgens het meest toe doen. Digitale vaardigheden blijken niet relevant te zijn voor ver-
schillen in levenstevredenheid.11

Figuur 12.3
Cumulatie van hulpbronnen heeft een versterkend effect op de levenstevredenheid
Levenstevredenheid naar cumulatie van hulpbronnen en achtergrondkenmerken, 2015 (exhaustive chaid-
analysis)
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Bron: scp/cbs (cv/sli‘14/’15)

De verschillen in levenstevredenheid worden groter als we naar cumulaties van risico-
factoren kijken (figuur 12.3). De ervaren regie is het meest onderscheidende kenmerk en
levert al direct een verschil op van een rapportcijfer 8,5 voor mensen die veel regie over het
leven ervaren tegen een 6,6 voor mensen die geen regie over het leven ervaren. Bij die
laatste groep daalt de levenstevredenheid naar een 6 als iemand bovendien een ernstige
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aandoening heeft of gehandicapt is en bovendien jonger is dan 65 jaar (zie kader 12.2: een
6 is niet altijd een voldoende).

Er is één groep die gemiddeld nog iets minder tevreden is met het leven en dat is de groep
mensen die van hun eigen gezondheid zeggen dat die slecht is – zij geven het leven gemid-
deld een 5,9 (niet in de figuur).

12.4 De Nederlandse kwaliteit van leven is in internationaal opzicht hoog

De kwaliteit van leven in Nederland is niet alleen hoog vergeleken met tien jaar geleden,
maar ook vergeleken met andere landen. Er zijn inmiddels veel ranglijstjes en overzichten
beschikbaar om zo’n vergelijking te maken. In deze paragraaf sluiten we aan bij de centrale
insteek van de ssn en kiezen zowel een objectieve als een subjectieve meting van kwaliteit
van leven. Bovendien kiezen we voor samengestelde indicatoren, die een samenvattend
beeld geven van hoe een land ervoor staat, en geven op die manier een landenvergelijkend
vervolg op de bespreking van de leefsituatie en levenstevredenheid eerder in dit hoofd-
stuk.

Voor de objectieve kwaliteit van leven kijken we in deze editie van de ssn naar twee breed
samengestelde indexen, de Better life index (bli) van de oecd (oecd 2015) en de Social pro-
gress index (spi) van The Social Progress Imperative (Porter en Stern 2015). De bli omvat
domeinen die aansluiten bij het leefsituatiemodel dat we in de ssn hanteren (vgl. hoofd-
stuk 1).12 De spi bevat een veel groter aantal domeinen die onderverdeeld zijn in drie clus-
ters: basale behoeften (zoals toegang tot water en elektriciteit, maar ook dodelijke
verkeersslachtoffers en criminaliteit), basisaspecten voor welzijn (zoals onderwijs, gezond-
heid en duurzaamheid), en kansen en mogelijkheden (zoals vrijheid van religie en menings-
uiting, tolerantie van minderheden).13

Als we de twee indexen tegen elkaar afzetten, zien we een beeld dat vaker ontstaat als er
landenvergelijkende cijfers worden gepresenteerd: met de Noordse landen (Denemarken,
Finland, Zweden, Noorwegen en IJsland) gaat het het best en met de Zuid- en Oost-
Europese landen het minst goed (figuur 12.4). Nederland heeft een goede kwaliteit van
leven en is in de buurt van de Noordse landen te vinden.
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Figuur 12.4
De kwaliteit van leven in Nederland is goed, vergeleken met die in andere landen
Relatie tussen Social progress index en Better life index, 2015 (in scores)
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Ook als we kijken naar de subjectieve kwaliteit van leven, is die in Nederland vergeleken
met andere landen hoog (tabel 12.9).14 De cijfers die we gebruiken, zijn afkomstig van het
meest recente World Happiness Report (whr, Helliwell et al. 2015). Waar tot voor kort stee-
vast een Noords land als meest gelukkig uit de bus kwam, is dat nu niet het geval: de Zwit-
sers zijn net iets gelukkiger dan de IJslanders, Finnen en Noren. De Oost-Europese landen
zijn het minst gelukkig.
In het whr is ook informatie opgenomen over de verandering in geluk die heeft plaats-
gevonden sinds 2007, waardoor het mogelijk is om een vergelijking door de tijd te geven
en bovendien iets te zeggen over de gevolgen van de crisis. Als we de periode voor de crisis
vergelijken met de periode na de crisis, dan zien we dat het geluk vooral is gedaald in de
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landen die veel te lijden hebben gehad: Griekenland, Spanje en Italië. In Nederland is de
daling in de subjectieve kwaliteit van leven relatief gering (vgl. ook tabel 12.6).

Tabel 12.9
Zwitsers zijn het meest gelukkig in Europa, Nederland komt op de zevende plek
Geluk in een aantal Europese landen, 2005-2014 (in rapportcijfers)a

 2012-2014  verandering t.o.v. 2005-2007 
 
Zwitserland (1) 7,6 0,1
IJsland (2) 7,6 .
Denemarken (3) 7,5 -0,4
Noorwegen (4) 7,5 0,1
Finland (6) 7,4 -0,3
Nederland (7) 7,4 -0,1
Zweden (8) 7,4 0,1
Oostenrijk (13) 7,2 0,1
Luxemburg (17) 6,9 .
Ierland (18) 6,9 -0,2
België (19) 6,9 -0,3
Verenigd Koninkrijk (21) 6,9 0
Duitsland (26) 6,8 0,2
Frankrijk (29) 6,8 -0,2
Tsjechië (31) 6,5 0
Spanje (36) 6,3 -0,7
Slowakije (45) 6,0 0,7
Italië (50) 5,9 -0,8
Polen (60) 5,8 0,1
Roemenië (86) 5,1 -0,1
Portugal (88) 5,1 -0,3
Griekenland (102) 4,9 -1,5
Hongarije (104) 4,8 -0,3
Oekraïne (111) 4,7 -0,3
Bulgarije (134) 4,2 0,4

a Tussen haakjes de plek op de wereldranglijst van 138 landen.

Bron: Helliwell et al. (2015)

3 4 8 k w a l i t e i t  v a n  l e v e n :  l e e f s i t u a t i e  e n  g e l u k



Kader 12.3 Ervaren kwaliteit van leven in Caribisch Nederland
Op 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onder de vlag van Caribisch Nederland,
nieuwe openbare lichamen geworden. In het kader van de afgesproken evaluatie na vijf jaar heeft
het scp de gevolgen van de transitie voor de bevolking bekeken (zie Pommer en Bijl 2015).
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek betrof het oordeel van de bevolking: is het in de afge-
lopen vijf jaar beter of slechter geworden? Speciale aandachtsgebieden waren het onderwijs, de
gezondheidszorg, de veiligheid, de koopkrachtontwikkeling en het algemene oordeel over het
leven.
Over de gezondheidszorg is men op alle drie de eilanden het meest positief: rond de 60% vindt
dat die verbeterd is. Daarna komt het onderwijs. Hierbij zijn de bewoners van de verschillende
eilanden ook nog eensgezind: op Bonaire ziet 54% een verbetering, op de andere twee eilanden is
dat iets minder dan 50%. Over de veiligheid zijn de Caribische Nederlanders minder te spreken en
ze zijn ook minder eensgezind: op Saba is men nog het meest positief gestemd, maar daar ziet
slechts 39% een verbetering. Op Sint Eustatius is dat 31% en op Bonaire 20%. Over de ontwikke-
ling van de koopkracht zijn de meningen weer gelijk, maar negatief: slechts 10% ziet daar een ver-
betering en meer dan 70% ervaart een verslechtering.
Er zijn grote verschillen tussen de eilanden in het oordeel of de situatie na 10 oktober 2010 in het
algemeen is verbeterd. Op Sint Eustatius vindt 12% van de bevolking dat het beter is gegaan op
het eiland, op Bonaire is dat 25% en op Saba 35%. Ook over de toekomst zijn de eilandbewoners
negatief. Dat het de komende vijf jaar beter zal worden, denkt bijna de helft op Bonaire, 39% op
Saba en 25% op Sint Eustatius.
Het sentiment op de eilanden is dus weinig positief. Dat vertaalt zich ook in de gelukscijfers: de
rapportcijfers die men geeft voor het leven in het algemeen zijn laag. De bewoners van Bonaire en
Saba komen gemiddeld nog net tot een voldoende, maar voor Sint Eustatius wordt dat bij lange
na niet gehaald. De gemiddelde rapportcijfers komen uit op 6,2 (Bonaire), 5,9 (Saba) en 4,8 (Sint
Eustatius). Als we dat vergelijken met de cijfers uit tabel 12.9, is dat ronduit laag en bevindt Sint
Eustatius zich in de onderste regionen van Europa, naast landen als Oekraïne, Hongarije en Grie-
kenland.
Hoewel er op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en infrastructuur vooruitgang
is geboekt, is de koopkracht sterk gedaald, met armoede en sociale problemen tot gevolg. Deze
zware last is duidelijk terug te zien in de ervaren kwaliteit van leven in Caribisch Nederland.

12.5 Leven op de pof? Duurzaamheid en kwaliteit van leven

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de huidige kwaliteit van leven in Nederland tamelijk hoog is,
zowel de objectieve als de subjectieve kwaliteit. De kwaliteit van leven in de Noordse lan-
den en Zwitserland is nog iets beter dan bij ons, maar in Zuid- en Oost-Europa is die bedui-
dend minder goed. Geregeld klinkt echter de vraag in hoeverre we met deze huidige kwali-
teit van leven interen op de mogelijkheden en de kwaliteit van leven van toekomstige
generaties (zie bv. cbs et al. 2014). Het is lastig om daarover harde uitspraken te doen,
omdat we de behoeften van toekomstige generaties niet kennen. Dat laat onverlet dat de
milieu- en klimaatproblemen groot zijn en dat er talloze signalen zijn dat we niet op de
huidige voet door kunnen. Zo is het de vraag of we de klimaatdoelen voor 2020 halen en
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ook of we succesvol de overgang naar een co2-arme energievoorziening in 2050 kunnen
maken, zonder aanpassing van beleid en gedrag.
Een vraag die daarbij opkomt, is of het mogelijk is die doelen te bereiken en tegelijkertijd
de huidige kwaliteit van leven te handhaven, of dat we zullen moeten inleveren op die
kwaliteit. Op basis van een combinatie van een index voor kwaliteit van leven en een index
voor duurzame ontwikkeling kunnen we misschien wat licht op die vraag schijnen. We
gebruiken daarvoor de Human Development Index (hdi) van de United Nations Devel-
opment Programme, die een combinatie is van gezondheid, opleiding en inkomen – de
hulpbronnen in onze leefsituatiebenadering en daarmee indicatief voor de kwaliteit van
leven. Als meting voor duurzame ontwikkeling gebruiken we de ecologische voetafdruk,
een maatstaf die meet hoeveel ruimte er nodig is voor de productie van wat we gebruiken
en voor de opname van de co2 die we uitstoten (die ruimte wordt omgerekend naar de
hoeveelheid productief land, gemeten in gha (global hectare), zie verder wwf 2014). Door
beide, vrij ruwe maatstaven te combineren ontstaat een beeld van landen die een hoge
kwaliteit van leven combineren met duurzame ontwikkeling. De cruciale vraag is dan: welk
niveau van de Human Development Index staat voor een minimale, maar hoge kwaliteit
van leven en welke maximale voetafdruk kan daar bij horen? Daarover verschillen de
meningen: het Wereld Natuurfonds legt de grens bij een hdi-score van 0,905 gecombi-
neerd met een ecologische voetafdruk van 1,7 (de beschikbare ruimte per persoon bij een
wereldwijde eerlijke verdeling; momenteel gebruiken we 2,6 gha per persoon). Het Global
Footprint Network legt de grens voor de hdi bij score van 0,8 in combinatie met dezelfde
ecologische voetafdruk van 1,7.
Voor Europa maakt het eigenlijk niet uit welke van de, overigens arbitraire grenzen wordt
genomen: er is geen enkel land dat aan de voorwaarden voldoet en een hoge kwaliteit van
leven combineert met duurzame ontwikkeling (figuur 12.5). Overigens is er ook wereldwijd
geen enkel land dat aan deze grenzen voldoet (wwf 2014).
De conclusie is dan ook dat de huidige kwaliteit van leven geen stand lijkt te kunnen hou-
den voor volgende generaties en dat we dus ‘op de pof’ leven (vgl. cbs et al. 2014). Om de
klimaatdoelen te halen en een overgang naar een co2-arme energievoorziening te bewerk-
stelligen, is innovatie van groot belang. In 2014 concludeerden de drie planbureaus echter
dat de overheid te weinig gericht is op het stimuleren van innovatie op de lange termijn,
bovendien te weinig rekening houdt met maatschappelijk draagvlak en te weinig gebruik
maakt van sociale innovatie (cpb et al. 2014).
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Figuur 12.5
Geen enkel Europees land combineert een redelijke kwaliteit van leven met duurzame ontwikkeling
Relatie tussen Human Development Index en de ecologische voetafdruk, 2014 (in hdi-scores en gha per per-
soon)
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12.6 Het bevorderen van de kwaliteit van leven: de rol van de overheid

De conclusie in dit hoofdstuk is dat het met de kwaliteit van leven in Nederland goed
gesteld is. De economische crisis had weliswaar negatieve consequenties, bijvoorbeeld
voor mensen die werkloos werden of gedwongen hun huis moesten verkopen, maar voor
de meerderheid van de Nederlanders waren de gevolgen voor hun kwaliteit van leven
beperkt. De achteruitgang in leefsituatie die we in 2012 constateerden, is beperkt gebleven
en zet in 2014 niet door. Ook het subjectieve welbevinden lijkt door de crisis niet verder
aangetast.
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Dat laat onverlet dat er grote verschillen zijn tussen bevolkingsgroepen. De verschillen in
zowel leefsituatie als geluk tussen hoog- en laagopgeleiden, hoge en lage inkomens, wer-
kenden en niet-werkenden zijn substantieel. De overheid heeft een rol in het niet laten
oplopen van deze verschillen. Tegelijkertijd moet de overheid ervoor zorgen dat ook de
kwaliteit van leven van toekomstige generaties gewaarborgd is.
Bij beide kwesties is het van belang dat de overheid verder kijkt dan puur naar econo-
mische groei: bij het verbeteren van de kwaliteit van leven en het zorgdragen voor een
duurzame ontwikkeling spelen ook sociale en ecologische factoren een rol. Het gaat zowel
om de welvaart als om het welzijn van Nederlanders, er moet rekening worden gehouden
met zowel de feitelijke leefsituatie van mensen als hun subjectief welbevinden. Er is in
Nederland weliswaar geen expliciet geluksbeleid geformuleerd, maar laten we ervan uit-
gaan dat het een impliciet doel van de overheid is: mensen moeten niet alleen in goede
omstandigheden leven, maar daarmee ook tevreden zijn. Het zorgdragen voor goede
omstandigheden ligt dichter bij wat overheidsbeleid vermag dan het zorgen voor
tevredenheid. Al was het maar omdat de directe drijfveren voor tevredenheid en geluk zich
veelal binnen de persoonlijke sfeer van mensen bevinden; een terrein dat de overheid niet
graag betreedt (vgl. Kroll en Delhey 2013). Wel kan de overheid de randvoorwaarden creë-
ren waarbinnen mensen gelukkig kunnen zijn. Daarbij kan ze gebruik maken van de inmid-
dels ruim beschikbare kennis over zowel wat in het algemeen bijdraagt aan geluk, als de
specifieke samenhang tussen overheidsbeleid en geluk (zie bv. Diener et al. 2009; Layard
en O’Donnell 2015; O’Donnell et al. 2014; Stoll et al. 2012). Veel van de beschikbare kennis
betreft echter uitsluitend de samenhang, wat niet automatisch betekent dat er een direct,
causaal verband is. Zo worden in het Verenigd Koninkrijk weliswaar vier indicatoren voor
subjectief welzijn gemeten door het nationale statistische bureau, maar onduidelijk is hoe
het beleid daar (direct of indirect) invloed op uit moet oefenen.15

Toch kunnen wel degelijk stappen worden gezet. Uit de veelheid aan onderzoek zijn name-
lijk enkele terreinen af te leiden die beleidsmatig relevant zijn en waarbij bovendien aange-
nomen mag worden dat verbetering van de feitelijke situatie samengaat met verbetering
van het subjectief welbevinden. De All-Party Parliamentary Group on Wellbeing Economics
in het Verenigd Koninkrijk heeft vier terreinen onderzocht waarop beleid kansrijk is in het
beïnvloeden van kwaliteit van leven: de arbeidsmarkt, ruimtelijk beleid, cultuur, en men-
tale gezondheid (appg 2014). Dit sluit aan bij domeinen waarvoor ook in Nederland voor-
beelden te geven zijn van beleid dat gericht is op subjectief welbevinden: arbeid, onderwijs
en zorg (Van Campen et al. 2012). Het zijn overigens ook terreinen waarvoor uitdrukkelijk is
vastgelegd dat de overheid er een rol heeft, bijvoorbeeld in de Nederlandse Grondwet of in
de sociale grondrechten van de Verenigde Naties (ohchr 1976).
Het komt misschien wel vooral aan op kiezen voor een pragmatische insteek: erken dat het
onduidelijk is hoe precies de relatie is tussen kwaliteit van leven en beleid, en maak een
begin met beleid dat kansrijk lijkt. Het adagium is dan: ‘goed genoeg’ is beter dan wachten
op consensus of perfectie. In dat verband wordt wel gesproken van welzijn als een
‘gemeen probleem’ (a wicked problem): beleid, politiek en wetenschap kunnen langdurig dis-
cussiëren over precieze definities, afbakeningen en causale verbanden zonder overeen-
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stemming te bereiken. Het resultaat is dan dat er niets gebeurt – tenzij er ‘gewoon’ begon-
nen wordt (Bache et al. 2015). Als tegelijkertijd geëvalueerd wordt of het beoogde effect
gehaald wordt, kan uiteindelijk bepaald worden welk beleid wel succesvol is in het verbe-
teren van kwaliteit van leven en welk beleid niet.

Noten

1 Er wordt in het Verenigd Koninkrijk ook een What Works Centre for Wellbeing’ opgericht, dat specifiek
de relaties tussen welzijn en beleid onderzoekt en laat zien wat werkt (Cabinet Office 2014).

2 Met de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om mbo-2 en mbo-3 apart te onderscheiden.
3 In de analyses controleren we voor leeftijd, huishoudenssamenstelling, etniciteit, inkomen, inkomens-

bron, arbeidsmarktsituatie, opleiding, gezondheid, regie over het leven en computervaardigheden. Met
deze factoren kunnen we in 2014 50% van de verschillen in leefsituatie verklaren.

4 De computervaardigheden worden gemeten aan de hand van een schaal die bestaat uit vijf vragen:
Kunt u 1) op de computer met een tekstverwerkingsprogramma werken, 2) een e-mail versturen, 3) op
internet praktische zaken opzoeken, 4) een programma installeren op een computer, 5) de beveiliging
op een computer regelen?

5 Als we rekening houden met de hulpbronnen en de achtergrondkenmerken, wordt het verschil tussen
mensen die over alle computervaardigheden beschikken en mensen die over geen vaardigheid beschik-
ken kleiner en daalt het van 22 naar 12 punten – nog steeds een aanzienlijk verschil.

6 Ervaren regie (ook wel mastery of locus of control) wordt gemeten aan de hand van een schaal die bestaat
uit vijf uitspraken: 1) Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen, 2) Sommige van mijn
problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen, 3) Er is te weinig dat ik kan doen om belangrijke
dingen in mijn leven te veranderen, 4) Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met de problemen van
het leven, 5) Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben.

7 Omdat in de ssn de middengroep centraal staat, is ervoor gekozen om die indeling als eerste onder-
scheidend kenmerk in de analyse op te nemen. Als het meest onderscheidende kenmerk door de analy-
setechniek bepaald wordt, is inkomen het meest onderscheidend (wat overeenkomt met de hoogte
van de bèta’s wanneer een anova-analyse gedaan wordt). Het gaat ons in deze figuur echter niet om
het bepalen van meer of minder onderscheidende kenmerken, maar vooral om het inzichtelijk maken
van de manier waarop de beschikbaarheid of afwezigheid van hulpbronnen doorwerkt.

8 De G32 bestaat uit de volgende 37 gemeenten: Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amers-
foort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede,
Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Leeu-
warden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Sittard-Geleen, Schiedam, Tilburg,
Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle.

9 We gebruiken hier de termen ‘buurt’ en ‘wijk’, maar feitelijk heeft de maatstaf die het scp hanteert voor
de sociaaleconomische status betrekking op vierpositiepostcodegebieden (de cijfers van de postcodes).

10 Dat de Leefsituatie in de grote steden desalniettemin daalt komt waarschijnlijk door het groeiende
aandeel jongeren in de steden (zie bv pbl 2015).

11 Overigens blijkt het beduidend minder goed te lukken om met de hulpbronnen en persoonlijke ken-
merken de verschillen in geluk te verklaren, dan om de verschillen in leefsituatie te verklaren.

12 De Better life index bevat de volgende domeinen: huisvesting, inkomen, arbeidsmarktpositie, sociaal
netwerk, onderwijs, omgeving, maatschappelijke betrokkenheid, gezondheid, levenstevredenheid, vei-
ligheid en de balans tussen werk en privé.

13 Een verschil tussen de bli en spi enerzijds en de Leefsituatie-index anderzijds is dat de Leefsituatie-
index is gebaseerd op gegevens van personen, terwijl bli en spi gebaseerd zijn op geaggregeerde cijfers,
waarmee het niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld bevolkingsgroepen, en
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waarmee het ook niet mogelijk is om iets te zeggen over cumulaties (anders dan op landniveau). Verder
bevat de Better life index ook levenstevredenheid en is daarmee principieel anders van opzet dan de
Leefsituatie-index. De oecd biedt de mogelijkheid om eigen gewichten aan de verschillend onderdelen
toe te kennen. In de hier gepresenteerde resultaten heeft elk domein hetzelfde gewicht gekregen.

14 Dat het cijfer voor tevredenheid met het leven afwijkt van het eerder in het hoofdstuk gepresenteerde
cijfer voor Nederland, komt doordat er andere vraagstellingen zijn gebruikt. Hier gaat het om de zoge-
heten self-anchoring striving scale, waarbij een gewogen som wordt gebruikt van hoe mensen hun leven
op dit moment waarderen in vergelijking met het best en slechtst mogelijke leven voor hen.

15 De volgende vier vragen zijn sinds 2011 opgenomen in de jaarlijkse Integrated household survey:
1) Overall, how satisfied are you with your life nowadays? 2) Overall, how happy did you feel yesterday?
3) Overall, how anxious did you feel yesterday? 4) Overall, to what extent do you feel the things you do
in your life are worthwhile? De vragen gelden als aanvulling op bestaande indicatoren, niet als vervan-
ging ervan.
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13 De crisis voorbij?

Hoofdlijnen en slotbeschouwing

Rob Bijl

De Nederlandse economie lijkt de weg omhoog weer gevonden te hebben; de voor-
uitzichten zijn voorzichtig positief. In augustus was zowel de export als de import bijna
5,5% hoger dan in 2014 (cbs 2015). Ook de Macro Economische Verkenningen van het cpb
geven aan dat de Nederlandse economie over een breed front groeit. De consumptie stijgt
dankzij een toename van het besteedbaar inkomen en het herstel wordt ondersteund door
de groei van de investeringen en een aantrekkende woningmarkt. De werkloosheid is wel-
iswaar nog hoog vergeleken met de periode rond 2008, maar is wel gedaald (van 7,4% in
2014 naar 6,8% medio 2015) bij een toenemende werkgelegenheid in de marktsector en
een stijgend arbeidsaanbod. Echter, door de recente krimp van de wereldhandel en neer-
waartse risico’s, zoals een verdere afkoeling van de Chinese economie, is de onzekerheid
rond de groei van de wereldhandel groot (cpb 2015). De koopkracht van veel groepen
Nederlanders is weliswaar nog niet geheel hersteld tot het niveau van voor de crisis, en het
internationale speelveld kan weer roet in het eten gooien, maar vooralsnog lijkt het de
goede kant op te gaan. Het lijkt erop dat we de broekriem niet verder hoeven aan te halen
en we veerkracht tonen, in elk geval in economische zin.
Maar geldt dat ook voor de sociale aspecten van het leven van de Nederlandse burgers?
De kwaliteit van leven zoals wij die in De sociale staat van Nederland onder de loep nemen,
is breder dan alleen de financieel-economische welvaart. Goed onderwijs, een toeganke-
lijke en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg, een hoog niveau van vertrouwen tussen
burgers onderling en tussen burgers en instituties, en een prudente omgang met natuur-
lijke bronnen hebben een waarde op zich voor de samenleving, en zijn niet alleen functio-
neel van betekenis voor economische voorspoed. Ook in het maatschappelijke en politieke
debat over waar het met Nederland naartoe gaat, dan wel naartoe zou moeten gaan, is de
aandacht voor wat gemakshalve niet-economische feiten kunnen worden genoemd,
opvallend toegenomen. Burgers en politici lijken meer aandacht te hebben gekregen voor
maatschappelijke vooruitgang in termen van welzijn, welbevinden en duurzaamheid, naast
financiële welvaart. Het komende jaar bijvoorbeeld gaat een Tweede Kamercommissie zich
verdiepen in deze thematiek, die ook wel brede welvaart wordt genoemd, waarbij ook de
inbreng vanuit de wetenschap wordt gevraagd.

In De sociale staat van Nederland is er uitgebreid aandacht voor de volksgezondheid, het
onderwijs, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, sociale veiligheid, de sociale samenhang en
betrokkenheid van burgers in Nederland. Samenvattend geven we antwoord op de vragen:
hoe goed is het leven in Nederland, wie heeft het goed getroffen en wie minder, en wat
vinden de mensen er zelf van? Daarbij hebben we in het bijzonder oog voor de kwetsbare

3 5 8 d e  c r i s i s  v o o r b i j ?



groepen in de samenleving. Dat kunnen mensen met weinig inkomen zijn, maar het gaat
bij kwetsbaarheid ook om andere zaken: een lage opleiding, geen baan, gezondheidsbe-
perkingen. In de vorige editie van de ssn wezen we erop dat vooral kwetsbare mensen de
gevolgen van de economische crisis voelden. Hoe is dat is dat nu?

Een tweede groep waar we in dit rapport extra aandacht aan hebben besteed, is de
middengroep. In het politieke en maatschappelijke debat wordt regelmatig gesteld dat zij
de kop van jut zijn. De middengroepen zouden het sterkst getroffen worden door maat-
schappelijke veranderingen zoals technologische innovaties en globalisering van de econo-
mie. Inderdaad verdwijnen bepaalde werkzaamheden uit Nederland naar lagerelonenlan-
den. Daarbij gaat het niet alleen om laaggeschoold productiewerk, maar steeds meer ook
om laagmiddelbare en middelbare beroepen. Als gevolg daarvan ondervinden ook middel-
baar opgeleide werknemers steeds meer internationale concurrentie. Ook is te zien dat
beroepen worden geautomatiseerd en vervangen door technologieën die mensen overbo-
dig maken (internet, robotisering). Daar staat tegenover dat technologische vooruitgang
de vraag naar middelbaar en hoogopgeleiden kan vergroten, en beroepen kan doen ont-
staan waar we nu nog geen weet van hebben. Daarnaast zouden de inkomens in deze
groep verder onder druk staan, omdat zij weinig zouden profiteren van overheidsgelden in
de vorm van toeslagen en voorzieningen, maar wel geacht worden flink bij te dragen.
Op alle terreinen die in deze ssn de revue passeerden, is apart gekeken naar de positie en
ontwikkeling daarin van de middengroep. In hoeverre is het inderdaad zo dat de kwaliteit
van leven van de middengroep meer en meer onder druk is komen te staan? In deze editie
hebben we de middengroep gedefinieerd als de middelbaar opgeleiden.

In de voorgaande hoofdstukken zijn op meerdere terreinen de trends beschreven over de
afgelopen tien jaar. We lopen de hoofdlijnen en meest opvallende uitkomsten hier kort na.
We beginnen met een samenvattend inzicht in ontwikkelingen in de kwaliteit van leven en
in het opinieklimaat in de samenleving. Vervolgens bekijken we eerst de ontwikkelingen bij
de hulpbronnen of de mogelijkheden die mensen hebben om hun leven in te richten; het
gaat dan om gezondheid, opleiding, inkomen en werk. Daarna komen enkele belangrijke
maatschappelijke terreinen aan bod: maatschappelijke en politieke participatie, huisves-
ting, sociale veiligheid en de vrijetijdsbesteding. Vervolgens kijken we specifiek naar kwets-
bare groepen en de middengroep: hoe houden zij zich staande op al de beschreven ter-
reinen?

13.1 Geen verdere teruggang in de leefsituatie voor de meeste Nederlanders

Het scp gebruikt sinds 1974 een samenvattende index om inzicht te geven in de welvaart
en het welzijn van de Nederlandse bevolking, de leefsituatie-index. Hierin zijn gegevens
opgenomen over acht belangrijke maatschappelijke domeinen: gezondheid, woonsituatie,
sociale participatie (waaronder vrijwilligerswerk en eenzaamheid), sportbeoefening, bezit
van duurzame consumptiegoederen, mobiliteit, sociaal-culturele vrijetijdsactiviteiten en
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vakantiegedrag. In de vorige editie van de ssn constateerden we een verslechtering van de
leefsituatie in Nederland, de eerste verslechtering in dertig jaar. Uit de meest recente
gegevens blijkt dat de verslechtering daarna niet heeft doorgezet: in 2014 is de leefsituatie
voor de meeste Nederlanders gelijk aan die in 2012. De economische crisis lijkt daarmee
geen verdergaande verslechtering tot gevolg te hebben. Kijken we naar de ontwikkeling in
de afgelopen tien jaar, dan is de leefsituatie in 2014 bijna 4% beter dan In 2004. Dat lijkt
een gering groeicijfer, maar vergeleken met de ontwikkeling van de koopkracht is de groei
behoorlijk (de gemiddelde koopkracht nam tussen 2004 en 2013 met 1% toe).
Voor de meeste Nederlanders bleef de leefsituatie tussen 2012 en 2014 gelijk, maar oude-
ren zagen hun leefsituatie in deze periode verbeteren, terwijl jongeren te maken kregen
met een verslechtering. De verbeterde leefsituatie van ouderen komt voort uit het feit dat
de financiële situatie van ouderen zich relatief gunstig ontwikkelde, wat zich vertaalde in
het aanschaffen van meer duurzame consumptiegoederen. Bovendien gaan ze iets vaker
dan voorheen op vakantie. De tussen 2012 en 2014 verslechterde positie van jongeren is
grotendeels te wijten aan een verminderde sportdeelname en geringere sociale participa-
tie: jongeren zijn iets minder vaak vrijwilligerswerk gaan doen. Daarnaast valt vooral op dat
meer jongeren zeggen sociaal geïsoleerd te zijn.

De tevredenheid van de Nederlanders is nauwelijks veranderd sinds de crisis
De leefsituatie-index geeft een beeld van hoe het objectief gezien met mensen gaat, maar
daarmee weten we nog niet of ze tevreden zijn met hun situatie. Het blijkt dat de tevreden-
heid met het leven in het algemeen groot is: gemiddeld geven Nederlanders er het rap-
portcijfer 7,8 aan. Dit cijfer is vergelijkbaar met dat uit voorgaande jaren. Als we echter
kijken naar de afgelopen tien jaar, dan zijn we iets gelukkiger geworden. Sinds het begin
van de crisis in 2008 zijn we echter iets minder gelukkig geworden. De crisis heeft dus wel
enig effect op het geluksgevoel in Nederland, maar dat effect is klein.

13.2 Publieke opinie: publieke opinie: tevreden over het heden, zorgen over de toekomst

Nederland is in Europees perspectief zeker geen ontevreden natie. Nederlanders zijn rela-
tief positief over hoe het gaat met het land, relatief opvallend positief over de nationale
politiek en meer dan gemiddeld ‘voor Europa’. Opvallend is de relatief grote zorg in
Nederland over de toekomst. De verwachting is dat de volgende generatie het eerder
moeilijker dan makkelijker krijgt.

Steun voor meer directe democratie
Sinds 2004 is ongeveer de helft van de bevolking voor meer inspraak op lokaal en provinci-
aal niveau. Dit aandeel is door de jaren heen stabiel. Iets meer steun is er de afgelopen
jaren voor de direct gekozen minister-president (57%). Veel meer steun is er voor de direct
gekozen burgemeester (74%) en voor een referendum (82%).
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Waar maken we ons zorgen over, waar zijn we trots op?
Zowel bij de door de burgers ervaren problemen als bij de zaken waar zij trots op zijn, voe-
ren onderwerpen in de sfeer van samenleven en normen en waarden de lijst aan. Bij de
problemen gaat het om zaken als egoïsme, onverschilligheid, hufterigheid en afnemende
tolerantie, bij de trots om zaken als vrijwilligerswerk, saamhorigheid en vrijgevigheid bij
rampen. In 2015 is samenleven minder dominant in het probleembesef geworden en tra-
den kwesties die spelen in de zorg en in de sfeer van economie en werkgelegenheid meer
op de voorgrond. Bij de nationale trots stonden in 2008 de vrijheden nog bovenaan.
Het ging toen vooral over de vrijheid van meningsuiting; wel is daar in de jaren daarna wat
meer twijfel over ontstaan, met kritiek op het kwetsende gebruik van die vrijheid.
De politieke agenda van het publiek (m.b.t. wat hoog op de agenda van de regering zou
moeten) wordt aangevoerd door zorgkwesties (in 2015 sterker dan in 2008). Economie en
werkgelegenheid zijn ook belangrijker geworden, evenals vrij recentelijk internationale
aangelegenheden. Sterk gedaald op de politieke agenda zijn politiek en bestuur, en infra-
structuur.

13.3 Het gaat goed met de volksgezondheid; gezondheidsverschillen blijven hardnekkig

De levensverwachting bij de geboorte stijgt nog steeds en is nu 83,3 jaar voor vrouwen en
79,9 jaar voor mannen. In de periode 2003-2013 is de levensverwachting voor vrouwen met
2,1 jaar gestegen en met 3,2 jaar voor mannen. De levensverwachting voor 80-jarigen laat
over de jaren 2003-2011 een vrij snelle stijging zien. In internationaal verband behoort
Nederland met een stijging van 3 jaar sinds de eeuwwisseling tot de landen met een snelle
groei van de levensverwachting. Medische en preventieve zorg is hier voor een groot deel
verantwoordelijk voor.

Niet alleen aan het einde, maar ook aan het begin van het leven zijn positieve ontwikkelin-
gen zichtbaar. In Nederland waren de babysterfte en de perinatale sterfte in 2004 erg hoog
in vergelijking met omringende landen. Inmiddels is perinatale sterfte tussen 2004 en 2010
gedaald naar het Europese gemiddelde.
Gezondheid en ziekte zijn niet evenredig verdeeld in de bevolking. Voor de levens-
verwachting bij de geboorte bestaat een verschil van bijna 7 jaar tussen laag- en hoog-
opgeleiden, en het verschil in de levensverwachting in goede gezondheid is zelfs bijna
20 jaar. Dit is een hardnekkig fenomeen.

Hogeropgeleiden hebben gezondere leefstijl
In onze moderne samenleving worden de meeste ziekten geschaard onder de noemer wel-
vaartsziekten. Dat zijn bepaalde hart- en vaatziekten, verschillende soorten kanker,
diabetes type II en longziekten als copd. Voor een deel is een aan gezondheid gerelateerde
leefstijl verantwoordelijk voor deze ziekten, zoals roken, alcohol drinken, slechte voedings-
gewoonten en een sedentaire leefstijl. De leefstijl van hogeropgeleiden is over het alge-
meen gezonder dan die van laagopgeleiden: onder hogeropgeleiden wordt minder gerookt
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en vaker groente en vis gegeten. Hogeropgeleiden drinken weliswaar vaker alcohol, maar
zijn minder vaak overmatige drinkers.

Mogelijke gevolgen van de crisis op de volksgezondheid: niet meer depressies
Een economische crisis kan niet alleen met meer werkloosheid of minder inkomen gepaard
gaan, maar ook met meer geestelijke-gezondheidsproblemen. Een indicatie kan zijn dat er
meer antidepressiva worden voorgeschreven. In 2014 nam het gebruik van antidepressiva
met 3% toe, wat overeenkomt met de gemiddelde toename van antidepressivagebruik in
de afgelopen tien jaar. De toename van antidepressiva komt ook overeen met de toename
die geldt voor alle geneesmiddelen tezamen. Een mogelijke invloed van de crisis op de pre-
valentie van depressie is dus niet terug te vinden in het gebruik van antidepressiva.

13.4 Opleidingsniveau bevolking stijgt gestaag, vooral vrouwen doen het goed

Al jaren stijgt het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking. Het aandeel van de
bevolking dat maximaal basisonderwijs of een vmbo-opleiding heeft gevolgd, is ook in het
afgelopen decennium verder afgenomen en het aandeel met een afgeronde hbo- of acade-
mische opleiding is verder toegenomen (van 28% in 2004 tot ruim 35% in 2014). Het aantal
voortijdig schoolverlaters is de afgelopen tien jaar flink gedaald.
Vrouwen doen het goed in het onderwijs: ze doen het beter dan mannen en die voor-
sprong loopt almaar verder op: weliswaar behalen jongvolwassen mannen in 2014 vaker
een hoog opleidingsniveau dan in 2004 (van 31% in 2004 naar 39% in 2014), maar die stij-
ging is veel minder sterk dan bij jongvolwassen vrouwen (van 34% in 2004 naar 48% in
2014).
Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over het onderwijs: hoewel Nederlandse leerlingen in inter-
nationale ranglijsten goed scoren, verbeteren hun prestaties op bijvoorbeeld het gebied
van natuurwetenschappen en leesvaardigheden niet en is er zelfs een daling zichtbaar van
wiskundevaardigheden.

Taal en rekenen krijgen meer aandacht
In het schooljaar 2013/’14 is een rekentoets ingevoerd. Deze toets staat ter discussie, maar
is bedoeld om het rekenniveau omhoog te brengen. In 2014 wist slechts een krappe meer-
derheid van de mbo-studenten op niveau 4 een voldoende te halen voor de rekentoets;
op niveau 2 en 3 was dit slechts een derde. Om te komen tot de beoogde niveauverbete-
ring, moet het rekenonderwijs binnen het voortgezet onderwijs verder worden verbeterd.

Opleidingsniveau niet-westerse migranten blijft stijgen
De groep niet-westerse migranten en hun directe nakomelingen in Nederland is zeer divers
van samenstelling. De vier grootste groepen zijn migranten van Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Daarnaast hebben vluchtelingen uit onder meer
Iran, Irak, Afghanistan en Somalië zich hier gevestigd. Het opleidingsniveau van deze
bevolkingsgroepen varieert van volledig ongeschoold (relatief vaak bij Somaliërs) tot en
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met hoogopgeleid (relatief vaak bij Iraniërs), maar de totale groep niet-westerse migran-
ten is lager opgeleid dan de autochtone bevolking en de westerse migranten. Wel is in het
afgelopen decennium het opleidingsniveau van niet-westerse migranten gestegen, vooral
door de onderwijsdeelname van de hier geboren tweede generatie. Echter, ook het niveau
van de autochtone bevolking steeg, waardoor de niet-westerse migranten hun achterstand
op de autochtone Nederlandse bevolking nog niet hebben ingehaald.

Aandacht voor veiligheid op school blijft belangrijk
Om goed te kunnen leren en zich goed te kunnen ontwikkelen, moeten leerlingen zich vei-
lig voelen en ook daadwerkelijk veilig zijn. De overgrote meerderheid van de leerlingen op
scholen voor primair en voortgezet onderwijs voelen zich daar veilig. Dit aandeel ligt op
havo/vwo-scholen op 96%. In het praktijkonderwijs en het vmbo zijn deze aandelen met
respectievelijk 93% en 91% minder gunstig en voelt een niet te verwaarlozen deel van de
leerlingen zich er niet veilig.
Homoseksuele leerlingen zijn relatief vaak slachtoffer van pesten. Uit onderzoek naar de
gevoelens van leerlingen met lesbische, homoseksuele of biseksuele gevoelens (lhb-
leerlingen) in het voortgezet onderwijs blijkt dat zij zich iets minder veilig voelen in de klas
dan de overige leerlingen. lhb-leerlingen krijgen vaker te maken met negatieve, agressieve
en geweldsreacties in de klas.

13.5 Arbeidsmarkt op vele fronten in beweging: sterke groei tijdelijk werk, meer ouderen

De arbeidsmarkt herstelt zich langzaam van de crisis: het aantal vacatures neemt toe.
Ook het percentage werklozen stabiliseert, maar de werkloosheid onder middelbaar opge-
leiden is na de crisis wel sterker toegenomen dan die onder laag- en hoogopgeleiden.

Tijdelijk werk groeit voor alle opleidingsniveaus in Nederland sterk vergeleken met de rest
van Europa
In de vorige editie van de ssn bleek dat het aandeel tijdelijke contracten in Nederland hoog
ligt in vergelijking met de rest van Europa. Ditmaal keken we nauwkeuriger naar de groei
van tijdelijk werk naar opleidingsniveau. Onder laagopgeleiden groeide tijdelijk werk in
Nederland sinds 2004 met 42% (van 17% tot 24%), wat van de geselecteerde landen de op
een na sterkste groei was, na Zweden met 43%. Onder hoogopgeleiden groeide tijdelijk
werk met 42% (van 10% tot ruim 14%), wat van de geselecteerde landen verreweg de
sterkste groei was, gevolgd door Duitsland met 19%. Van de onderzochte landen is
Nederland het enige land waar de groei van tijdelijk werk voor alle opleidingscategorieën
meer dan 20% was.

De arbeidsdeelname van ouderen groeit gestaag
De overheid wil de arbeidsparticipatie van ouderen vergroten, om zo de gevolgen van de
vergrijzing op te vangen. Het afbouwen van de mogelijkheden om vervroegd met pensioen
te gaan, heeft al langere tijd effect: de nettoparticipatie in de leeftijdsgroep 55-64 jaar was
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in 2014 60%, tegenover 43% in 2004. De groep werkenden van 65-69 jaar nam het afgelo-
pen decennium toe van 7,8% tot ruim 13% medio 2015.

Hoogopgeleiden willen het langst doorwerken
Laag- en middelbaar opgeleiden van 50-64 jaar wilden in 2012 gemiddeld met 62,6 jaar
met pensioen, maar hoogopgeleiden in die leeftijdscategorie wilden dat pas met 63,3 jaar.
Het feit dat hoogopgeleiden gemiddeld genomen langer door willen werken dan laag- en
middelbaar opgeleiden, is deels gerelateerd aan het type werk dat beide groepen doen.
Laag- en middelbaar opgeleiden zijn vaak werkzaam op beroepsniveau 2, waar de werk-
gelegenheid afneemt, en vaker in fysiek zwaardere technische beroepen.

13.6 Maatschappelijke betrokkenheid verandert van karakter

Op de langere termijn (sinds 2004) laten de cijfers van het aandeel Nederlanders dat zich
als vrijwilliger inzet nauwelijks veranderingen zien. Kijken we echter naar een kortere ter-
mijn (2012-2015), dan is het aantal vrijwilligers eerder iets af- dan toegenomen. Wel blijkt
dat mensen die vrijwilligerswerk doen, daar de laatste jaren meer tijd aan besteden.
Hoewel harde cijfers helaas ontbreken, zijn er indicaties dat Nederlanders zich op lokaal
niveau vaker inzetten, bijvoorbeeld in kleine informele verbanden, coöperaties of burger-
initiatieven.

Ook participatie is aan verandering onderhevig. Bijvoorbeeld in het geval van politieke par-
ticipatie: Nederlanders demonstreren minder snel, schakelen minder snel een politieke
partij in, gaan ook minder vaak naar een inspraak- of discussiebijeenkomst en nemen min-
der vaak contact op met een politicus of ambtenaar. Deze vormen van politieke participatie
zijn afgenomen. Daarentegen zijn tegenwoordig meer Nederlanders via het internet poli-
tiek actief en is eveneens het boycotten van producten (bv. omdat ze milieuonvriendelijk
zijn of door kinderen gemaakt zijn) toegenomen.

13.7 De woningmarkt verandert langzaam maar zeker

Woningmarkt trekt aan, grote tevredenheid met woningkwaliteit
Het aantal verkochte woningen is sinds 2014 weer aan het toenemen, hoewel het niveau
van voor de crisis nog niet is gehaald. Nu er weer verhuisstappen gezet worden naar een
beter passende woning en woonomgeving, kan de tijdelijke stagnatie van de tevredenheid
met de woning die tussen 2009 en 2012 optrad, weer omslaan in een verdere stijging.
Nederlanders zijn al erg tevreden in vergelijking met vele andere Europese landen, vooral
doordat er weinig echte onvrede is met de woningkwaliteit. Daaraan hebben stedelijke
vernieuwing en herstructurering van de woningvoorraad bijgedragen. Ook zijn de steden
waarin de aandachtswijken liggen populairder geworden, onder meer vanwege de werk-
gelegenheid, de voorzieningen en de logistieke voordelen voor het toegenomen aantal
tweeverdieners.
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De nettowoonlasten in Nederland zijn tussen 2002 en 2012 gestegen. Bij lager- en middel-
baar opgeleiden verliep de stijging gemiddeld genomen sneller dan hun inkomensstijging.
Het aandeel eigenaren-bewoners steeg, na decennia van toenemend eigenwoningbezit,
van 54% in 2002 naar bijna 60% eind 2009; daarna bleef het op dat niveau. Een van de
doelen van het overheidsbeleid is dat woningcorporaties hun woningen verkopen aan
geïnteresseerde huurders. Volgens cijfers van het Kadaster betrof het tussen 2000 en 2013
jaarlijks 10.000 à 13.000 woningen. In 2014 steeg dit aantal naar ruim 16.000 woningen, in
lijn met de algehele opleving op de woningmarkt. Steeds vaker wordt de woning niet ver-
kocht aan zittende huurders, maar pas nadat de woning vrijkomt, aan andere belang-
stellenden dan de huurder.

Stad blijft magneet voor hoogopgeleiden
De ruimtelijke contrasten binnen Nederland nemen toe. Daarvan zijn de meest in het oog
springende ontwikkelingen de regionale bevolkingsdaling en vergrijzing. Terwijl veel ste-
den groeien en jongeren blijven aantrekken, doet zich in landelijke, perifere gebieden en
een deel van de randgemeenten bevolkingsdaling en vergrijzing voor. Hoewel in steden
zich enerzijds maatschappelijke problemen als armoede concentreren, kenmerken stede-
lijke gemeenten zich anderzijds ook door een hoog aandeel hoogopgeleiden, terwijl lager-
en middelbaar opgeleiden vaker in matig of niet-stedelijke gemeenten wonen. Zaken die
bijdragen aan de populariteit van stedelijke regio’s zijn de maatschappelijke kansen die
steden bieden en de logistieke uitdagingen van het combineren van twee carrières in een
huishouden bij het toenemende aantal tweeverdieners. Ook nieuwe woonwijken houden
hoogopgeleiden in de gezinsvormende fase binnen de stadgrenzen.

13.8 Veelvoorkomende criminaliteit neemt verder af, volgens zowel bevolking als politie

Burgers ondervonden in 2014 minder delicten
Met 337 delicten op 1000 personen rapporteerden Nederlanders in 2014 de minste crimina-
liteit sinds jaren. Van deze delicten is zo’n 60% een vermogensdelict, zo’n 30% vandalisme
en 10% een geweldsdelict. Niet al deze slachtofferervaringen komen onder de aandacht
van de politie, die met 1 miljoen delicten in 2014 ook een afname registreerde. In 2014
werd, net als in de twee jaren ervoor, 38% van de ondervonden delicten bij de politie
gemeld en van 29% werd een proces-verbaal opgemaakt. In de voorbije jaren waren de
meest voorkomende redenen om niet bij de politie te melden steeds dat het toch niets
helpt, dat het voorval niet belangrijk genoeg is en dat men het geen zaak voor de politie
vindt.

Minder minderjarige en jongvolwassen verdachten
Het aantal aangehouden verdachten is afgenomen van 238.000 in 2005 tot 176.000 in 2013.
Vooral het aandeel minderjarigen (12-17 jaar) onder hen is vanaf 2007 sterk gedaald, van
13,5% naar 8% in 2014. De jarenlange groei van het aandeel jongvolwassen verdachten
(18-24 jaar) sloeg pas in 2011 om in een lichte daling, van 26% naar 25% in 2013. Jong-
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volwassen verdachten zijn nog altijd sterk oververtegenwoordigd, maar wel in afnemende
mate. Voor beide groepen geldt dat ze tussen 2007 en 2013 vooral minder vaak verdacht
werden van vernieling / verstoring van de openbare orde, gevolgd door geweldsmisdrijven.

Lichte verbetering van de veiligheidsbeleving
In 2014 geeft 36% van de Nederlanders aan zich wel eens onveilig te voelen – een geleide-
lijke afname met 8% vanaf 2010. Slechts half zo veel mensen (18%) voelt zich wel eens
onveilig in de eigen woonbuurt, een aandeel dat nagenoeg onveranderd is sinds 2008. Ook
het aandeel mensen dat fysieke verloedering of ongewenst gedrag waarneemt in de eigen
woonbuurt is met 94% onveranderd, maar het aantal mensen dat daar vervolgens zelf
overlast van ervaart, is wel gedaald (44%). Hondenpoep is de grootste bron van fysieke
overlast (19%); hangjongeren (5,6%) en overlastgevende buren (5,3%) zijn de grootste
bronnen van sociale overlast.

13.9 Vrije tijd: hoeveelheid verandert weinig, aard van de vrijetijdsbesteding wel

In de hoeveelheid vrije tijd (gemiddeld 48 uur per week) hebben zich geen grote verande-
ringen voorgedaan, maar binnen deelgebieden van de vrije tijd zijn er wel degelijk ver-
schuivingen. Vrouwen hebben minder vrije tijd dan mannen. Dat verschil komt niet, zoals
vaak aangenomen wordt, doordat vrouwen meer tijd besteden aan verplichtingen als
betaald werk en zorgtaken: daaraan besteden juist mannen meer tijd. Wel slapen vrouwen
langer dan mannen en besteden zij ook meer tijd aan andere vormen van persoonlijke ver-
zorging.

Het landelijke en lokale sportbeleid streeft ernaar dat zo veel mogelijk Nederlanders spor-
ten en bewegen. Ruim de helft van de Nederlanders sport wekelijks. Deze sportdeelname
is stabiel en voor Europese begrippen vrij hoog. Onder volwassenen is de grootste deel-
name en groei te zien bij sporten die individueel beoefend kunnen worden, zoals hard-
lopen, fitness en fietsen.
Ook het cultuurbeleid is gericht op meer participatie, met zo min mogelijk ongelijkheid. Cij-
fers over cultuurparticipatie laten geen grote veranderingen in cultuurdeelname zien. Wel
steeg tussen 2012 en 2014 het aantal mensen dat een museum bezocht. Daarentegen
daalde het bezoek aan musicals, maar meer mensen gingen naar de film en naar pop-
concerten.

Diversiteit van de vrijetijdsbesteding afgenomen
De repertoirebreedte (d.w.z. het gemiddelde aantal activiteiten per persoon) van de
vrijetijdsbesteding slonk aanzienlijk in het eerste decennium van dit millennium. De oor-
zaak ligt niet in minder vrije uren, want daar was geen sprake van. Mogelijk is er een ver-
schuiving van offline naar online activiteiten; het mediagebruik is immers toegenomen.
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13.10 Ingrijpende demografische veranderingen met sociale gevolgen

De hiervoor geschetste ontwikkelingen van de kwaliteit van leven van Nederlanders vinden
plaats in een context van een veranderende bevolking. Demografische ontwikkelingen als
vergrijzing en verkleuring van de bevolking en verdunning van huishoudens hebben gevol-
gen voor de leefsituatie met betrekking tot gezondheid, participatie, werken, recreatie,
mobiliteit en wonen. In 2014 telde Nederland 16,8 miljoen inwoners, bijna 0,6 miljoen
meer dan in 2004. De groei van de bevolking lijkt de laatste jaren iets af te vlakken,
ondanks de relatief hoge immigratie. Het aantal alleenstaanden stijgt veel sterker dan het
aantal meerpersoonshuishoudens. Van de ruim 7,6 miljoen huishoudens in Nederland is
37% nu een eenpersoonshuishouden, 29% een meerpersoonshuishouden zonder kinde-
ren, 34% een huishouden met kind(eren) en 7% een eenoudergezin. Het traditionele huis-
houden met vader, moeder en kind(eren) zal een steeds kleinere minderheid worden. Hier-
aan liggen enkele belangrijke demografische ontwikkelingen ten grondslag. Zo is er de ont-
groening van Nederland: het gemiddelde aantal kinderen per vrouw is de laatste jaren
gedaald. Daarentegen gaat de vergrijzing juist verder (was het aandeel 65-plussers in 2002
nog 13,6%, nu is dat bijna 18%). En ten slotte zien we een verder stijgend aantal echtschei-
dingen (inmiddels eindigt 38% van de huwelijken in een echtscheiding).

De Nederlandse bevolking verandert van samenstelling en dat heeft gevolgen op vele ter-
reinen. De (gezondheids)zorg zal zich, nog meer dan nu al het geval is, moeten richten op
hoogbejaarde ouderen. Doordat er minder volwassen kinderen zijn – en die er zijn wonen
vaak niet meer in de buurt –, zullen de mogelijkheden tot het bieden van mantelzorg
beperkter worden. Nu al zal de vraag gesteld moeten worden wat dat betekent voor de
mogelijkheden tot zelfredzaamheid van mensen, de grenzen van de inzetbaarheid van het
sociale netwerk in geval van nood, en de bereidheid en mogelijkheid tot het bieden van
ondersteuning aan anderen en het verrichten van andersoortig vrijwilligerswerk. Informele
zorg in zijn vele vormen is een belangrijk gegeven, en op dit moment zelfs een noodzaak in
de Nederlandse samenleving. Als de demografische veranderingen ertoe leiden dat de
informele zorg afkalft, heeft dat ingrijpende gevolgen voor kwetsbare groepen.

Door de vergrijzing gaan ook consumptiepatronen veranderen; ouderen richten immers
hun leven anders in en hebben andere behoeften dan gezinnen met kinderen of jonge
tweeverdieners. Die veranderingen kunnen op vele terreinen zijn: eten en drinken,
vrijetijdsbesteding en vakantie, vervoer, inrichting van de leefomgeving. Ook de multi-
culturaliteit van de Nederlandse samenleving doet op termijn nieuwe vragen opkomen,
bijvoorbeeld hoe een goed antwoord te geven is op de woon- en zorgwensen van bejaarde
burgers met uiteenlopende culturele en religieuze achtergronden.
Door het stijgende percentage echtscheidingen zullen zich in meer gevallen pensioen-
tekorten gaan voordoen, vooral bij vrouwen die niet economisch zelfstandig zijn.
Het grotere aandeel eenpersoonshuishoudens, niet alleen van jongeren maar ook van
ouderen die steeds langer zelfstandig willen en kunnen wonen, betekent een uitdaging
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voor de woningmarkt. Kwantiteit en kwaliteit van het huidige huizenaanbod sluiten nog
onvoldoende aan bij deze ontwikkelingen.
De demografische veranderingen, zelfs al op de relatief korte termijn van 15-20 jaar, heb-
ben grote sociale gevolgen. Voor de meeste beleidsterreinen zou het goed zijn als deze
ontwikkelingen meer en eerder meegewogen worden.

13.11 Aantal kwetsbare burgers gestegen naar een vijfde van de bevolking

Personen met een of meer van de volgende kenmerken beschouwen wij in dit rapport als
kwetsbaar: weinig inkomen, lage opleiding, geen werk, slechte gezondheid. Het aandeel
personen met een kwetsbaar kenmerk is aanvankelijk gedaald van een kleine 27% van de
bevolking in 2003 naar 22% in 2008. Daarna is het aandeel kwetsbare personen weer
gestegen naar 27% in 2013, gelijk aan het niveau in 2003. In 2014 is het aantal kwetsbare
personen niet verder gestegen. Deze aantallen bevatten ook dubbeltellingen; mensen die
bijvoorbeeld zowel laagopgeleid als werkloos zijn, worden in deze cijfers twee keer meege-
teld. Deze dubbeltellingen kunnen geraamd worden op circa 25%. Dit betekent dat het
aantal unieke kwetsbare personen in 2014 uitkomt op circa 20%, een vijfde van de
Nederlandse (volwassen) bevolking.
Kwetsbaarheid is niet willekeurig verdeeld over de bevolking. Er zijn groepen die te maken
hebben met een grotere kans op een kwetsbare positie en een stapeling van kwetsbare
posities. Dit betreft met name eenoudergezinnen (43%), niet-westerse migranten (42%) en
huishoudens woonachtig in een achterstandswijk (41%).

Ongelijkheid in inkomen niet veranderd; toename van armoede bij kwetsbare groepen
De ongelijkheid in het besteedbare inkomen van huishoudens (gestandaardiseerd voor de
omvang van het huishouden) in Nederland is in de afgelopen periode nauwelijks veranderd
en in internationaal opzicht relatief klein. Tussen te onderscheiden groepen in de
inkomensverdeling bestaan echter wel duidelijke verschillen in de ontwikkeling van het
inkomen over de afgelopen tien jaar. Met name de winstinkomens, de eenverdieners-
huishoudens, de ww-uitkeringsgerechtigden, degenen met een prepensioen en de alleen-
staanden die jonger zijn dan 65 jaar hebben een beduidend slechtere periode achter de rug
dan bijvoorbeeld de looninkomens. Bij een aantal kwetsbare groepen is de armoede toe-
genomen, zoals bij eenoudergezinnen en uitkeringsgerechtigden. Dit is extra zorgwekkend
vanwege het stapelingsrisico van verschillende vormen van kwetsbaarheid bij deze groe-
pen.

Kwetsbare groepen in het sociale domein: 1,75 miljoen burgers, 1,4 miljoen huishoudens,
zijn afhankelijk van sociale voorzieningen
In de vorige editie van De sociale staat van Nederland is ingegaan op de kansen en risico’s
van de decentralisaties in het sociale domein, die per 1 januari 2015 hun beslag hebben
gekregen. Bij deze decentralisaties van voorzieningen op het gebied van werk, jeugd en
maatschappelijke ondersteuning, zijn in 2015 circa 0,8 miljoen personen betrokken, circa
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5% van de bevolking. In het hele sociale domein, waartoe we alle individuele voor-
zieningen in het kader van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet rekenen, komen we
in 2013 uit op circa 1,75 miljoen personen, inclusief cliënten van beschermd wonen (30.000
personen) en maatschappelijke opvang (ruim 60.000 personen). Dit betreft 9,8% van de
bevolking en doorgaans zijn het mensen die een kwetsbare positie in de maatschappij
innemen.
Bezien we alle huishoudens in Nederland, dan maakt 18,1% gebruik van een maatwerk-
voorziening in het sociale domein. Maar er zijn grote verschillen naar bevolkingsgroepen;
zo komt het aandeel op 52% uit als we naar lage inkomens kijken, op 41% bij 80-plussers,
38% bij eenoudergezinnen en 30% bij niet-westerse migranten. De stapeling van voor-
zieningen op de drie domeinen komt het meest voor bij lage inkomens (10%), gevolgd door
eenoudergezinnen (9%).

De omvang van de groep kwetsbaren is de laatste paar jaar weer toegenomen tot onge-
veer een vijfde van de bevolking. De zorg die we twee jaar geleden uitspraken of de ingrij-
pende en snel doorgevoerde veranderingen in het sociale domein wel goed zouden uitpak-
ken voor de meest kwetsbaren, herhalen we hier nog maar eens. De decentralisaties die in
het sociale domein ingevoerd zijn, zijn zo omvangrijk en complex – en nog steeds aan ver-
andering onderhevig – dat alertheid geboden is: er is kans op een te groot beleidsopti-
misme over wat lokale overheden aankunnen en wat met redzaamheid of zelfredzaamheid
kan worden opgelost. Inmiddels zijn er ook talrijke geluiden over problemen in de uit-
voering. Op dit moment verkeert de invoering van de decentralisaties pas in het eerste jaar,
dus feitelijk kan er nog geen afgewogen oordeel gegeven worden. De mate van kritiek van-
uit de samenleving, burgers, cliënten én professionals is echter nu al fors. De klachten over
de ervaren bureaucratie, de verschraling van de zorg, de problemen in verband met de
tegelijkertijd doorgevoerde flinke bezuinigingen, en het ervaren gebrek aan deskundigheid
bij gemeenten, geven oprechte reden tot zorg. Momenteel worden diverse wetenschap-
pelijke monitors en evaluaties uitgevoerd. In 2017 weten we meer.

13.12 Kregen de middengroepen de zwaarste klappen?

Er is nog een andere groep die tegenwoordig vaak in het rijtje van kwetsbare groepen
genoemd wordt: de middengroep. In het maatschappelijke en politieke debat wordt her-
haaldelijk gesuggereerd dat de middengroepen in de samenleving de afgelopen jaren de
zwaarste klappen van de economische crisis hebben opgevangen. De beelden die vaak
gebruikt worden, zijn die van de hardwerkende verpleegkundige, politieagent of groente-
man op de hoek, die als gevolg van een stapeling van financieel-economische maatregelen
meer dan anderen getroffen is, en maar net het hoofd boven water kan houden.
Ook wordt in het debat het beeld neergezet als zou bijna niemand zich om de middengroe-
pen bekommeren. Veel beleidsaandacht gaat immers uit naar de groepen met de laagste
inkomens, zowel op het gebied van (het bevorderen van) arbeids- en sociale participatie
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als dat van het socialezekerheidsstelsel. Maar de positie van de middengroepen zou min-
der aandacht krijgen.
Uit eerder scp-onderzoek blijkt dat de middengroep, afgebakend via het inkomen, naar
verhouding inderdaad minder profijt van de overheid heeft dan de lagere en hogere inko-
mens (Pommer et al. 2011). Zij profiteren niet van allerlei toeslagen en faciliteiten die de
overheid voor de lagere inkomens beschikbaar heeft gesteld en ook niet van allerlei rege-
lingen voor de financiering van de eigen woning, het hoger onderwijs en kunst en cultuur,
waarvan vooral hogere inkomens gebruik maken. Het gevoel leeft wel dat je als burger met
een normaal salaris overal buiten valt en nergens voor in aanmerking komt.

In het recente wrr-rapport Hoe ongelijk is Nederland? (Kremer et al. 2014) wordt gesteld dat
een simpel en eenduidig antwoord op de vraag hoe ongelijk Nederland in economisch
opzicht is, niet te geven is, omdat economische ongelijkheid op verschillende manieren kan
worden bekeken en gemeten. Ook internationaal is er geen eenduidigheid in de begrippen.
Bij het recente internationale congres Decline of the middle class? (Segovia, oktober 2014)
bleek dat de variëteit aan gebruikte omschrijvingen zo groot is, dat niet duidelijk te zeggen
is of het met de middengroepen de afgelopen jaren slechter of beter is gegaan, of dat de
middengroepen in omvang zijn afgenomen (en meer mensen in armoede terecht zijn
gekomen) of in omvang toegenomen. Het gekozen perspectief bepaalt de uitkomsten.
In deze Sociale staat van Nederland hebben we de middengroep gedefinieerd als de
middelbaar opgeleiden (zie hoofdstuk 1). Op de vele terreinen die we in dit rapport
beschrijven, hebben we gekeken of de middengroep het de afgelopen jaren inderdaad
moeilijker heeft gekregen of er misschien juist wel op vooruit is gegaan, in vergelijking met
de hogere en/of lagere opleidingsgroepen.

Leefsituatie
Bekijken we een langere periode, sinds 2004, dan is de leefsituatie van de middengroep
verbeterd maar niet opvallend veel meer of minder dan die van de hoog- of laag-
opgeleiden. Ook is het verschil in leefsituatie van de middengroep met die van de laag-
opgeleiden enerzijds en de hoogopgeleiden anderzijds in de afgelopen tien jaar niet veran-
derd.
Binnen de middengroep kunnen we nog kijken of er verschil in leefsituatie is tussen ver-
schillende opleidingsniveaus. De middengroep is, zoals gezegd, nogal heterogeen samen-
gesteld. We onderscheiden mensen met een opleiding op het niveau van mbo-2/3, mbo-4
of bovenbouw havo/vwo. De laatste twee groepen lijken sterk op elkaar en hebben een
nagenoeg even goede leefsituatie. De leefsituatie van mensen met een opleiding op
mbo-2/3-niveau is minder goed en bovendien verslechterd tussen 2008 en 2014.
Lijkt de middengroep meer op de hoogopgeleiden of op de laagopgeleiden? Op basis van
de leefsituatiescores is het verschil van de middengroep met de hoogopgeleiden wat klei-
ner dan dat met de laagopgeleiden. Door naar de acht afzonderlijke domeinen van de leef-
situatie te kijken, kunnen we achterhalen op welke gebieden de verschillen tussen de
middengroep en de hoogopgeleiden relatief klein zijn. Dan blijkt dat de middengroep wat
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betreft woonsituatie, bezit van consumptiegoederen en vakantiegedrag wat meer lijkt op
de hoogopgeleiden dan op de laagopgeleiden. Bij de overige domeinen (gezondheid,
sport, mobiliteit, culturele activiteiten en sociale participatie) zijn de verschillen ongeveer
even groot en neemt de middengroep ook echt een middenpositie in. Als we naar ontwik-
kelingen in de leefsituatie gedurende de afgelopen tien jaar kijken, is er geen duidelijke
trend waarneembaar die erop wijst dat de middengroep meer op de laagopgeleiden of op
de hoogopgeleiden is gaan lijken.

Publieke opinie
Wat betreft opvattingen over maatschappelijke en politieke kwesties zit de middengroep
soms aardig in het midden van de lager- en hogeropgeleiden; vaak zit ze dichter tegen de
lageropgeleiden aan en soms is ze daarvan nauwelijks te onderscheiden. Slechts in het
geval van het referendum namen de middelbaar opgeleiden een buitengewone positie in
en wel door het idee iets meer te omarmen dan hoger- én lageropgeleiden. We vonden
over de betrekkelijk korte periode van tien jaar geen sterke aanwijzingen voor trendmatige
veranderingen van de positie van de middelbaar opgeleiden.

Inkomen en vermogen
Anders dan de hogeropgeleiden lijken de lager- en middelbaar geschoolden zich nog niet
helemaal van de crisis te hebben hersteld. Genoot de eerste categorie in 2013 een gemid-
deld inkomen dat 4% hoger was dan in 2004, de twee overige groepen hadden in 2013 een
lager inkomen dan negen jaar eerder: het gemiddelde inkomen van degenen met een
lagere opleiding bedroeg in dat jaar 2% minder dan in 2004, dat van de middengroep was
3% lager. Alle drie de groepen hebben sinds de crisis een forse achteruitgang ondervonden.
De hogeropgeleiden zagen hun inkomen sinds 2007 met 7% dalen, de middengroep met
10% en de lageropgeleiden met 8%.
Bij alle drie de groepen heeft zich een forse verslechtering van de vermogenspositie voor-
gedaan (pensioenrendementen buiten beschouwing gelaten). Bij de hoogst opgeleide
groep vond de sterkste daling plaats. De gemiddelde waarde van hun vermogen nam tus-
sen 2005 en 2012 met ruim 30% af. Doordat de vermogens van de middelbaar en lager-
opgeleiden minder afnamen, zij het in beide gevallen met ruim 20% nog steeds aanzienlijk,
zijn de vermogensposities van de huishoudens behoorlijk genivelleerd naar opleidings-
niveau.
In de nasleep van de crisis zien we wat betreft de schulden die mensen hebben een diver-
gentie ontstaan tussen enerzijds laagopgeleiden en de middengroep, en anderzijds hoog-
opgeleiden: het aandeel midden- en laagopgeleiden dat schulden moest maken of het
spaargeld moest aanspreken, is gestegen van 7% naar 9% na de crisis, terwijl dit aandeel
onder hoogopgeleiden nagenoeg gelijk is gebleven rond 5%.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
De middengroep heeft een gemiddeld werkloosheidspercentage en springt er dus noch in
positieve noch in negatieve zin uit. Wel nam de werkloosheid in de middengroep het
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sterkst toe: in deze groep groeide de werkloosheid sinds 2004 met 52%, terwijl de werk-
loosheid van mensen met maximaal basisonderwijs met 48% groeide en die van mensen
met wetenschappelijk onderwijs met 22%. Vooral de afstand tussen de middengroep en
het hoogst opgeleide segment van de bevolking is sterk gegroeid. Dit past in een langere
trend: de werkloosheidscijfers van de middelbaar en hoogopgeleide groepen waren in de
jaren negentig vergelijkbaar, maar zijn rond de eeuwwisseling gaan divergeren. Dit sluit
aan bij de observatie dat vooral het aandeel banen met middelbare opleidingseisen in
Nederland sinds de eeuwwisseling gekrompen is.
Laag- en middelbaar opgeleiden zijn vaak werkzaam op beroepsniveau 2, waar de werk-
gelegenheid afneemt, en vaker in fysiek zwaardere technische beroepen. Het aandeel tijde-
lijk werk in de middengroep in Nederland was met 12% in 2004 nog gemiddeld in vergelij-
king met andere Europese landen. Het aandeel tijdelijke contracten in de middengroep in
Nederland groeide sinds 2004 tot 18% in 2014. Deze groei was sterker dan in andere
Europese landen.

Gezondheid
Het algemene beeld is dat middengroepen (gedefinieerd naar opleidingsniveau) voor
gezondheid, gezondheidgerelateerd gedrag en zorggebruik een middenpositie innemen.
Voor de levensverwachting gaat dat voor mannen helemaal op, voor vrouwen is het beeld
dat de levensverwachting van hoog- en middelbaar opgeleiden eerst ongeveer gelijk is,
maar dat de levensverwachting van de hoogopgeleiden verder doorstijgt dan die van de
middelbaar opgeleiden. Opvallend is dat de levensverwachting van vrouwen met alleen
basisonderwijs sterk achterblijft bij die van vrouwen met andere opleidingsniveaus.
Bij afgeleide gezondheidsmaten als de gezonde levensverwachting en de levens-
verwachting zonder lichamelijke beperkingen nemen de middelbaar opgeleiden eveneens
een middenpositie in.
Wat gezondheidgerelateerd gedrag aangaat, ligt het aandeel rokers onder hoogopgeleiden
ver onder het niveau van de laag- en middelbaar opgeleiden. Van een welvaartgerelateerd
probleem als obesitas hebben laag- en middelbaar opgeleiden in toenemende mate last.
Onder hoogopgeleiden is geen toename van obesitas waarneembaar.
Bij het gebruik van zorg zijn laagopgeleiden vaak oververtegenwoordigd. Voor een deel is
dat toe te schrijven aan het feit dat vooral ouderen, die meer zorg gebruiken, laag opgeleid
zijn. Alleen bij het bezoek aan de tandarts zijn hoogopgeleiden duidelijk oververtegen-
woordigd. Voor professionele thuiszorg en informele zorg zien we dat de middengroep het
meest lijkt op de hogeropgeleiden. De lageropgeleiden nemen een afwijkende positie in,
door het gebruik van relatief veel professionele thuiszorg ten opzichte van informele zorg.
Middelbaar opgeleiden zijn, alles bijeen genomen, voor gezondheid en zorg vooral een
middencategorie.

Sociale veiligheid
De middengroep valt opvallend negatief uit de toon wat betreft haar beleving van veilig-
heid in de eigen woonbuurt, maar niet wat betreft het slachtofferschap dat ze rapporteert.
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Middelbaar opgeleiden voelen zich vaker onveilig in de buurt, vinden vaker dat er veel en
toenemende criminaliteit in de buurt is, en ervaren vaker overlast van medebuurt-
bewoners. Daarnaast oordelen ze negatiever over de politie, ook in de buurt. Op al deze
punten oordelen hogeropgeleiden het meest gunstig, terwijl juist zij het hoogste slacht-
offerschap rapporteren.
Er zijn aanwijzingen dat de verklaring van deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid mede in de
woonsituatie van de middengroep gezocht moet worden. Deze sluit mogelijk minder goed
aan op haar woonwensen dan het geval is voor zowel lager- als hogeropgeleiden. Hun
maatschappelijke tussenpositie geeft middelbaar opgeleiden mogelijk wel de ambitie om
in een betere buurt te wonen, maar niet altijd de financiële middelen om dit te kunnen rea-
liseren. Zo stelde de middengroep bijvoorbeeld verwezenlijking van haar woonwens het
vaakst uit vanwege de crisis. Daardoor is ze mogelijk kritischer op de buurt waaruit ze lie-
ver vertrekt; in elk geval blijkt ze kritischer op medebuurtbewoners.
Dit verlangen naar een betere buurt zou nog eens versterkt kunnen worden doordat
middelbaar opgeleiden voor opleiding, werk en sociale contacten sterker lokaal geworteld
zijn dan hogeropgeleiden. Voor hogeropgeleiden vervult de buurt vaker alleen een woon-
functie, waardoor zij zich mogelijk gemakkelijker van lokale problemen distantiëren.
Als aanvullende verklaring is in de literatuur wel geopperd dat hogeropgeleiden niet per se
vaker slachtoffer zijn, maar incidenten minder snel accepteren, eerder als slachtofferschap
benoemen en er eerder melding van maken, ook in slachtofferenquêtes.
Ten slotte, en meer speculatief, is het mogelijk dat hogeropgeleiden vooral buiten de eigen
– meestal betere – woonbuurt slachtoffer worden, zoals in de anonieme publieke ruimten,
waar zij zich ook het meest onveilig blijken te voelen, terwijl de middengroep wel vaker
slachtoffer wordt binnen de eigen buurt.

Cultuurbereik
In de relatieve positie van de middengroep (naar opleiding) in het cultuurbereik (museum-,
theater- en concertbezoek) kwam in de loop der jaren geen noemenswaardige verande-
ring. Steevast was die groep door de jaren heen in dit opzicht de middengroep, met een
bereik rond of iets onder het gemiddelde van de gehele bevolking. Zo was het bereik van
musea van de drie opleidingsgroepen in 2006 met 29%, 46% en 73% nagenoeg gelijk aan
dat in 2014. Uit onderzoek blijkt dat er meer culturele interesse en cultuurbezoek is naar-
mate iemand meer opleiding genoten heeft.

Woonuitgaven
De woonquotes, het gedeelte van het huishoudinkomen dat aan wonen wordt uitgegeven,
van laag- en middelbaar opgeleide groepen groeien langzaam naar elkaar toe. De hoger-
opgeleide groep hield per saldo gelijke afstand tot de middelbaar opgeleiden. Het verschil
tussen laag- en middelbaar opgeleiden kromp in de bekeken periode met bijna de helft.
Deze ontwikkeling blijkt vooral bepaald te worden door wat er in de huursector gebeurde.
In 2012 besteedden middelbaar en laagopgeleiden (bijna) een derde van hun inkomen aan
wonen en de hogeropgeleide huishoudens ruim een kwart.
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Uit de woononderzoeken blijkt dat de middelbaar opgeleiden het vaakst overgingen tot de
aankoop van een sociale huurwoning, op de voet gevolgd door hogeropgeleiden. Zij profi-
teerden meer dan de lageropgeleiden van de mogelijkheid om met korting een sociale
huurwoning te kopen. Ook bij de middengroepen betreft het steeds minder vaak een ver-
koop aan een zittende huurder.

Algemeen beeld van ‘de’ middengroep: ferme uitspraken behoeven nuancering
Het algemene beeld dat van de middengroep bestaat, is niet simpel te omschrijven als de
groep die de hardste klappen opving en de zwaarste gevolgen van de crisis heeft onder-
gaan. Het inkomen van de middengroep bijvoorbeeld is sinds de crisis weliswaar iets meer
achteruitgegaan dan dat van laag- of hoogopgeleiden, maar over een periode van tien jaar
zijn de laagopgeleiden meer in inkomen achteruitgegaan dan de middengroep. Het inko-
men van de middengroep is wel meer richting dat van de laagopgeleiden gegaan, onder
meer als gevolg van de ontwikkeling van de huren op de woningmarkt. Tegelijkertijd is dit
niet ten koste gegaan van de woonkwaliteit van de middengroep; zo kochten zij vaker dan
andere groepen hun huurwoning van de woningbouwvereniging. Ook is de werkloosheid
van de middengroep iets harder gegroeid dan die van de laagopgeleiden. En daar zien we
eveneens een trend dat de middengroep zich naar de laagopgeleiden beweegt.
Voor het beeld van de middengroep en de ontwikkeling die die groep doormaakt kan het
overigens ook verschil maken of de situatie bekeken wordt vanaf het begin van de crisis
(2008) of gedurende de reguliere ssn-periode van tien jaar. Voor mensen die de periode
sinds de crisis voor ogen hebben, heeft de situatie van de middengroep zich anders en
veelal negatiever ontwikkeld dan voor mensen die de periode vanaf 2004 bekijken. In het
algemeen echter lijkt de middengroep ten aanzien van de hulpbronnen meer gelijk op te
gaan met de laagopgeleiden en soms ook in die richting te bewegen.

Diezelfde beelden vinden we echter niet terug bij de gerealiseerde kwaliteit van leven.
Op het gebied van huisvesting, vrije tijd of participatie zijn de trends hooguit wisselend.
Soms lijkt de middengroep op de laagopgeleiden, maar andere keren op de hoog-
opgeleiden. Ook ten aanzien van de subjectieve kwaliteit van leven zien we geen verslech-
tering. De middengroep is nog net zo tevreden als voorheen en de ontwikkeling van hun
geluk was niet anders dan bij laag- of hoogopgeleiden.

De leefsituatie van mensen met een opleiding op mbo-2/3-niveau is minder goed en
bovendien verslechterd tussen 2008 en 2014 in vergelijking met die van mensen op
mbo-4- of havo-niveau. De door ons gedefinieerde middengroep (mensen met een mid-
delbare opleiding) is dus niet een homogeen samengestelde groep; er zijn grote verschillen
in leefsituatie tussen mensen met verschillende maar relatief dicht bij elkaar liggende
onderwijsniveaus.

Zoals eerder gezegd, is er geen eenstemmigheid over de definitie van middengroepen.
Of het nu via het inkomen is of, zoals wij hier gedaan hebben, via het onderwijsniveau, de
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aldus gedefinieerde middengroepen zijn divers van samenstelling. De op het eerste gezicht
heldere afbakening via onderwijsniveau blijkt toch weer complexer te zijn. Feitelijk blijkt
dat er geen zuivere discussie te voeren is met het begrip ‘middengroep’. De grenzen waar-
mee bepaald kan worden wie er wel en wie er niet toe behoren, zijn vaag en kneedbaar;
daarmee is de omvang van de groep dat ook, evenals de diversiteit aan mogelijkheden,
hulpbronnen en gerealiseerde kwaliteit van leven.
In de inleiding haalden we al het meest recente Sociaal en Cultureel Rapport aan (Vrooman
et al. 2014), waaruit we kunnen afleiden dat ‘de middengroep’ een segment bevat waar-
mee het redelijk goed gaat; dat betreft mensen met een vaste baan, een redelijk inkomen
en in redelijk tot goede gezondheid, die gemiddeld tot bovengemiddeld wonen.
Een andere groep betreft mensen die kwetsbaar zijn, doordat ze kleine banen hebben, tij-
delijke banen met lage lonen of een minder dan gemiddelde gezondheid.
De vraag hoe het met ‘de middengroep’ gaat is dus niet eenduidig te beantwoorden.
Iemand die zich richt op de kwetsbaarheid van de middengroep kan zijn gelijk in de cijfers
bevestigd zien, maar dat geldt ook voor iemand die de middengroep ziet als de ruggen-
graat van de samenleving. De discussies over wat nu precies de middengroep is en de
diversiteit die er binnen de middengroep bestaat (een diversiteit die overigens niet veel
minder zal zijn als vanuit een ander perspectief gekeken wordt), afgezet tegen de feitelijke
ontwikkelingen die we in deze ssn hebben laten zien, maken in elk geval duidelijk dat het
beeld dat over de middengroep bestaat lang niet altijd klopt. Of dat de meningen over de
leefsituatie van de middengroep bij nader inzien over uiteenlopende bevolkingscatego-
rieën blijken te gaan. De ferme uitspraken over de klappen die deze groep aldoor zou krij-
gen, behoeven daarom nuancering.
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