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1 INLEIDING 

1.1 ACHTERGROND 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert sinds 2007 het Continu Onderzoek 

Burgerperspectieven (COB) uit. Dit onderzoek heeft tot doel ontwikkelingen in persoonlijke 

en maatschappelijke zorgen van Nederlanders te volgen en te analyseren. Door middel van 

enquêtes en verdiepend kwalitatief onderzoek (in de vorm van focusgroepen en in de vorm 

van telefonische interviews) worden ontwikkelingen in perspectieven van burgers gevolgd. 

 

Sinds 2013 verzorgen Kantar Public (voorheen Veldkamp) en Ruigrok NetPanel de 

focusgroepen als onderdeel van het COB, in het tweede en het vierde kwartaal. In elk van 

deze kwartalen worden vier focusgroepen met burgers uitgevoerd. Zowel Kantar Public als 

Ruigrok NetPanel voeren elk twee van de vier focusgroepen uit, beide op een verschillende 

locatie in het land. 

 

Per onderzoeksronde (focusgroepen) staan in ieder geval de volgende onderwerpen centraal: 

 Wat is de stand van zaken in de Nederlandse samenleving volgens de burgers? 

 Hoe moeten bepaalde onderzoeksresultaten uit het kwantitatieve onderzoek worden 

geduid en verklaard? 

 

Daarnaast wordt een specifiek thema besproken met de burgers. Het thema in dit vierde 

kwartaal van 2016 is: 

 De energietransitie (de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie). 

 

1.2 INDELING VAN HET RAPPORT 

In dit rapport doen we verslag van de twee focusgroepen die Ruigrok NetPanel op dinsdag 25 

oktober 2016 in Amersfoort heeft geleid.  

 

In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet te vinden. In hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan de 

beschouwing van de gesprekken en de achtergrond van de deelnemers. Hoofdstuk 4 beschrijft 

de verkregen inzichten. Het rapport sluit af met de belangrijkste conclusies. In de bijlagen 

zijn de selectieopdracht, deelnemerslijsten en de topic list opgenomen.  

 

Quotes van deelnemers zijn cursief weergegeven. Per quote staat aangegeven van welk type 

deelnemer deze afkomstig is, door de aanduiding L1 t/m L8 (groep 1: lageropgeleiden) en H1 

t/m H8 (groep 2: hogeropgeleiden). In de deelnemerslijsten in de bijlagen is te zien welke 

achtergrondkenmerken bij deze aanduidingen horen.  
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2 ONDERZOEKSOPZET 

2.1 METHODE 

Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van focusgroepen, omdat dit – door de discussie – een 

goede methode is om te horen wat leeft onder burgers en hoe zij over bepaalde onderwerpen 

denken en praten.  

 

Het is belangrijk om rekening te houden met de indicatieve aard van kwalitatief onderzoek. 

Kwalitatief onderzoek gaat in op welke aspecten van belang zijn en niet de cijfermatige 

verdeling van die aspecten. 

 

De gesprekken zijn gevoerd volgens een topic list die in overleg met het SCP tot stand 

gekomen is. Deze topic list is in de bijlagen te vinden.  

 

2.2 DEELNEMERS 

We hebben gesproken met 16 burgers, als volgt verdeeld:  

 Groep 1, lageropgeleiden (MBO-4 en lager), n=8 

 Groep 2, hogeropgeleiden (HBO en WO), n=8 

 

In de selectie is rekening gehouden met een spreiding op geslacht, samenstelling huishouden, 

leeftijd, opleidingsniveau, beroep (ook enkele werklozen) en woonplaats (zowel uit 

Amersfoort als uit omliggende (kleine) gemeenten). 

 

De selectie van de deelnemers is verzorgd door een professioneel 

respondentenselectiebureau1. Het selectiedocument en de volledige deelnemerslijsten zijn 

als bijlagen te vinden. 

 

2.3 UITVOERING 

De focusgroepen hebben plaatsgevonden op dinsdag 25 oktober 2016, in de namiddag en 

avond, bij onderzoekslocatie Inview in Amersfoort. Het SCP heeft van de gelegenheid gebruik 

gemaakt mee te kijken met de focusgroepen en input te geven. De deelnemers hebben als 

dank voor hun deelname een geldelijke vergoeding (40 euro) ontvangen. 

 

Van beide groepen zijn notulen en dvd-opnames gemaakt. De opnames bewaren wij op 

verzoek van het SCP maximaal vijf jaar. De deelnemers hebben hun handtekening gezet als 

toestemming voor het intern gebruiken van de opnames door de opdrachtgever. 

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

20252]. 
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3 REFERENTIEKADER 

3.1 BESCHOUWING VAN DE GESPREKKEN  

 

Om te beginnen: een ander begin 

Net als in de voorgaande editie van de COB-focusgroepen, is bij het peilen van de stand van 

zaken in de Nederlandse samenleving gekozen voor een nieuwe aanpak. Voorafgaand aan de 

groep vragen we de deelnemers om breed (in het persoonlijke leven, in de directe omgeving 

of in het land) na te denken over zowel positieve punten als punten van zorg. Reden voor 

deze nieuwe aanpak was te kijken of dit tot een andere discussie zou leiden, waar een 

minder negatief sentiment zou overheersen. We concluderen dat de deelnemers de discussie 

met meer positieve punten starten, dit betreft vooral ervaringen in de eigen omgeving. De 

punten van zorg betreffen doorgaans nog steeds de samenleving en deze punten zijn ook 

grotendeels overeenkomstig de thema’s die in eerdere focusgroepen naar voren kwamen. In 

de discussie hebben deze zorgpunten uiteindelijk nog steeds de overhand. Het verschil is 

echter dat de zorgpunten meer genuanceerd gebracht worden doordat zij meer geïllustreerd 

worden met voorbeelden uit de eigen omgeving.  

 

Groep 1: lageropgeleiden 

In deze groep voert de teleurstelling in de regering de boventoon, de deelnemers blijven er 

op verschillende momenten op terugkomen en haken daarbij veel op elkaar aan. De reden van 

de teleurstelling is de verkondiging door de regering dat het beter zou gaan met de economie 

van het land. De deelnemers laten echter op verschillende momenten weten hier zelf, in de 

omgeving en door maatregelen vanuit de regering niets van te merken. Integendeel zelfs en 

dat zit de deelnemers hoog. De groepsdiscussie verloopt over het algemeen rustig, men 

reageert ‘netjes’ op elkaar. Zodra men in de discussie enkele zogenaamde 

gemeenschappelijke ‘vijanden’ ontdekt (bij wijze van), gaat men in hoge mate met elkaar 

mee en maakt men zich gezamenlijk druk. Dat gebeurt bij het bespreken van bovengenoemde 

situatie en als het het optreden van energieleveranciers betreft. 

 

De stemming in deze groep is redelijk positief. Men draagt uit zichzelf positieve kanten in de 

samenleving aan. Gedurende de discussie belichten verschillende deelnemers regelmatig de 

positieve kant van iets, zoals rondom het gebruik van smartphones en social media, de 

aanwezigheid van voedselbanken en behulpzaamheid als reactie op de hardheid in de 

samenleving. Per saldo voeren negatieve punten en zorgen wel nog steeds de boventoon in de 

discussie.  

 

Groep 2: hogeropgeleiden 

Ook de groep hogeropgeleiden start met relatief veel positieve punten, deze betreffen vooral 

gebeurtenissen/situaties rondom de deelnemers zelf. Deze punten gaan over de vrijheid die 

men ervaart om te kunnen doen wat men wenst, het besef dat men mogelijkheden heeft. De 

punten van zorg betreffen vooral de wereld om de deelnemers heen, zoals de onderlinge 

omgang in Nederland en de situatie in de wereld. 
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Opmerkelijk is dat de drie twintigers in deze groep zich elk grote zorgen maken over het 

milieu (twee van de twintigers laten weten zich oprecht zorgen te maken, de derde twintiger 

raakt aangestoken door de andere twee). Dit onderwerp houdt hen behoorlijk bezig, gezien 

de intensiteit waarmee zij spreken. Een van de twintigers pakt ook vrijwel altijd als eerste 

het woord als dit onderwerp op tafel komt. De bezorgdheid is mede ingegeven door de studie 

en de kennis die hij daar vergaart. De andere deelnemers aan tafel maken zich niet dergelijke 

zorgen over het milieu. Zij zien gedurende de discussie (en het beluisteren van de feiten en 

cijfers die de student inbrengt) aan het belang wel in te zien maar vinden andere zaken 

belangrijker. Toch worden zij gedurende de discussie aangestoken door de drie deelnemers 

en raken zij meer overtuigd van de ernst van de situatie. 

 

Enkele tegenstellingen aan tafel, tussen de jongere en de oudere deelnemers, zorgen bij 

bepaalde onderwerpen voor een levendige discussie. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het 

onderwerp ouderenzorg en het onderwerp ‘milieu / ecologische voetstap’, waarvan een 

voorbeeld. De oudere deelnemer relativeert de noodzaak van door de overheid opgelegde 

maatregelen om energiebesparing te realiseren, de jongere deelnemer gaat hier meerdere 

malen tegenin en spreekt zijn buurvrouw zelfs aan op haar gedrag en de consequenties ervan. 

Een deelnemer valt zowel qua leeftijd als qua optreden er tussenin; hij fungeert regelmatig 

als cement in de groep door beide kanten van de kwestie te belichten.  
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3.2 ACHTERGROND VAN DE DEELNEMERS 

 

Groep 1: lageropgeleiden 

In de groep met lageropgeleiden zijn zes deelnemers werkzaam, waarvan twee als ZZP’er (in 

de zorg en op het gebied van kleding). Een van deze deelnemers studeert. Men werkt in een 

winkel, bij een telefonische klantenservice, in de zorg en als magazijnmedewerker. De twee 

niet-werkzame deelnemers zijn respectievelijk huisman (werkzoekend) en gepensioneerd.  

Er bevindt zich één niet-westerse allochtoon in deze groep. 

 

De helft van de deelnemers is alleenstaand, de meeste van deze alleenstaanden hebben 

kinderen die inmiddels het ouderlijk huis hebben verlaten. Een alleenstaande woont in een 

studentenwoning. Daarnaast zijn twee deelnemers getrouwd en twee samenwonend, allen 

met kinderen, waarvan een deel nog thuis woont. 

 

Groep 2: hogeropgeleiden 

In de groep met hogeropgeleiden bevinden zich twee studenten (met beide een bijbaan). 

Daarnaast hebben vier deelnemers een vaste baan en is een deelnemer zelfstandig 

ondernemer. Men is werkzaam als docent, als servicemonteur, secretaresse en als 

incassomedewerker. Er zit één gepensioneerde aan tafel, zij was werkzaam als administratief 

medewerker.  

 

In deze groep woont de helft van de deelnemers samen, waarvan de meeste zonder kinderen. 

Een deelnemer is getrouwd, drie deelnemers zijn alleenstaand. 
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4 RESULTATEN  

4.1 STAND VAN ZAKEN IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING 

Om de stand van zaken in de Nederlandse samenleving in kaart te brengen, hebben we de 

deelnemers voorafgaand aan de groepsdiscussie gevraagd na te denken over wat op dit 

moment voor hen speelt in het persoonlijke leven, in de omgeving of in het land; 

 Een positief punt; 

 Een punt van zorg. 

Deze punten zijn in de groep geïnventariseerd. 

 

Vervolgens is in de groep een opdracht gegeven, gericht op de beleving ten aanzien van de 

Nederlandse samenleving. Iedere deelnemer noteerde voor zichzelf twee positieve punten 

(wat gaat goed?) en twee punten waar men minder positief over is (waar maak je je zorgen 

over?). Vervolgens is elke deelnemer gevraagd om het belangrijkste punt hieruit te 

selecteren. Deze punten zijn plenair besproken.  

 

Om dit eerste deel van de sessie af te sluiten is de balans opgemaakt: gaat het nu de goede of 

de slechte kant op met Nederland? 

 

De volgende onderwerpen zijn naar voren gebracht in de groepen. In de tabel staan de 

onderwerpen die uitgebreider ter sprake zijn gekomen gerangschikt naar belang. Het belang 

is bepaald op basis van wat de verschillende deelnemers zelf wilden bespreken, de mate van 

bijval van andere deelnemers, de mate waarin een onderwerp gedurende de hele discussie op 

tafel kwam en de intensiteit waarmee men over het onderwerp sprak. 

 

 
 
  

 Groep 1: lageropgeleiden Groep 2: hogeropgeleiden 

Negatief Werkgelegenheid / Economie 

Verharding van de maatschappij 

Ouderenzorg 

Veiligheid 

Omgangsvormen / verharding  

Werkgelegenheid 

(Ouderen)zorg 

Het milieu  

Kloof arm/rijk 

Materialisme 

Positief Behulpzaamheid 

Social media 

Acceptatie psychische ziekten 

Keuzemogelijkheden  

‘We hebben het goed’ 

Keuzemogelijkheden  
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In de onderstaande paragraven beschrijven we de belangrijkste onderwerpen die volgens de 

deelnemers op dit moment de Nederlandse samenleving kenmerken. De volgende 

onderwerpen leven het meest: 

 ‘Ze zeggen dat het beter gaat met de economie’, maar de werkgelegenheid valt tegen 

(paragraaf 4.1.1); 

 Verharding in de maatschappij, behulpzaamheid in de directe omgeving (paragraaf 4.1.2); 

 Ouderenzorg (paragraaf 4.1.3) 

 De ecologische voetstap (paragraaf 4.1.4); 

 Materialisme (paragraaf 4.1.5); 

 Veiligheid (4.1.6). 

 

In paragraaf 4.1.7 wordt de balans opgemaakt: gaat het de goede of de slechte kant op met 

Nederland? 

 

4.1.1 ‘Ze zeggen dat het beter gaat met de economie’, maar de werkgelegenheid valt tegen 

Over het algemeen zijn de deelnemers het niet eens met de regering die volgens hen 

pretendeert dat het weer beter gaat met de economie. In beide groepen brengen de 

deelnemers naar voren dat het in Nederland nog niet goed gaat met de werkgelegenheid. Men 

spreekt uit eigen ervaring, namelijk (dreigende) werkeloosheid vanwege reorganisaties of in 

de omgeving, een situatie die de betreffende deelnemers als zeer onzeker en enigszins 

uitzichtloos beschouwen.  

 

H2: Een baan vind ik het belangrijkste. Dan heb ik een inkomen en dan heb ik zekerheid. In 

mijn werk zijn ze van alles aan het afstoten en ik weet niet waar we naartoe gaan. Het gaat 

allemaal om winst. 

L8: Mijn man is al anderhalf jaar werkloos. Het levert onzekerheid op, hoe lang gaat het 

duren? Er is geen duidelijkheid wanneer hij een baan heeft. De economie is verbeterd, er 

zijn meer banen, maar dat voel ik nog steeds niet. 

L1: Een punt van zorg is reorganisatie in mijn werk, daardoor ga je wel nadenken. Je weet 

het nooit natuurlijk. Ik zit al 25 jaar bij dat bedrijf, maar je weet het nooit. 

 

Daarnaast constateert men op basis van andere situaties op de arbeidsmarkt dat de economie 

nog niet aantrekt:  

 Het is lastig om een vast contract te krijgen, in plaats daarvan is sprake van veel 

flexcontracten en jaarcontracten (lageropgeleiden en hogeropgeleiden). 

 Het is gemakkelijker geworden om mensen te ontslaan (lageropgeleiden).  

 Voor 40-plussers is het moeilijk om een (andere) baan te vinden. De 40-plussers zeggen dat 

zij te oud en te duur zijn. H2: Boven de 40 ben je tegenwoordig al afgeschreven, ik krijg 

allemaal van die vage afwijzingen. 

 Er is sprake van robotisering/automatisering (lageropgeleiden en hogeropgeleiden), 

waardoor banen verdwijnen en werkgelegenheid voor komende generaties ook minder 

zeker wordt. 

 

De deelnemers zijn enigszins verbaasd dat de regering een positieve boodschap over de 

economie verkondigt. In de groep lageropgeleiden haalt men Prinsjesdag aan. De boodschap 

van de regering dat het beter gaat, ervaart men als weinig geloofwaardig. Een deelnemer 

vindt de stijging van de zorgpremie een sprekend voorbeeld van het gegeven dat het 
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helemaal niet beter gaat met de economie. Deze deelnemer ziet dit zelfs als het niet 

nakomen van afspraken door de regering. Dat dit onderwerp ‘hoog’ zit, blijkt ook wel uit het 

gegeven dat de deelnemers er op terug blijven komen, ook al haalt de gespreksleider een 

ander onderwerp aan. 

 

Andere signalen die aantonen dat men de positieve boodschap van de regering niet herkent, 

zijn volgens de lageropgeleiden de kloof tussen arm en rijk in ons land, het gegeven dat 

winkels de deuren moeten sluiten, de situatie voor studenten (die moeten lenen) en de lastig 

toegankelijke huizenmarkt voor starters. Er is ook sprake van enige argwaan onder de 

lageropgeleiden; men veronderstelt dat een positieve boodschap vanuit de regering te maken 

heeft met de ophanden zijnde verkiezingen. 

 

L7: Ik vind dat mensen een beetje op een verkeerd spoor worden gezet. Dat heeft denk ik 

ook te maken met de komende verkiezingen. Men roept dat het goed gaat met de economie 

van het land, maar mensen merken daar niets van. Het blijkt dat het juist de andere kant op 

gaat. Winkels sluiten, baanzekerheid die mensen niet hebben.  

L5: Ja, het zijn vaak loze beloftes en mooie praatjes, vooral vlak voor de verkiezingen. Maar 

als je dan bijvoorbeeld hoort dat … al anderhalf jaar geen werk heeft. En hoe ouder je 

wordt: je wordt te oud, of te duur. 

L6: Mijn dochter studeert, gelukkig heeft ze nog een paar jaar studiefinanciering, maar 

straks moet ze of lenen, of het wordt weer voor de rijken. Wij helpen haar, maar dat is niet 

voor iedereen. 

L1: Het maakt het ook ongeloofwaardig. Eerst zeggen ze dat de zorgpremie niet omhoog 

gaat, maar nu gaat het al 10 euro per maand of meer omhoog terwijl het maar 2 of 3 euro 

zou worden. Er worden beloftes gemaakt, maar dan komt er toch een zorgverzekering die 

verder omhoog gaat.  

L3: Economisch gaat het gewoon nog niet zoals het voor de crisis was. Misschien zou het op 

papier wel zo zijn dat het omhoog gaat, maar het moet ook nog uitgevoerd worden. Ik ben 

zelf 32, als ik een contract zou krijgen, is het maar voor 12 uur. Die ervaring heb ik, dan 

kunnen ze meer mensen nemen en ook meer uren aannemen. We geven jou 12 uur, dan geven 

we hem 12 uur, dan komen we ook aan 24 uur.  

L7: De zekerheden die je vroeger had zijn nu verdwenen. 

L3: Als je rond de 25-30 bent, dan kun je al moeilijk aan een baan komen. Hoe ouder je 

wordt, hoe moeilijker het wordt. 

L7: Men roept over het feit dat Nederland nog steeds een welvarend land is. Maar wel een 

welvarend land dat ook gebruik maakt van voedselbanken.  

L7 voegt toe aan de discussie dat er wel positieve bewegingen zijn, zoals een project gericht 

op het verbeteren van de jeugdwerkeloosheid. 

 

Een aantal lageropgeleiden merkt op persoonlijk financieel vlak (in de portemonnee) ook niet 

dat het beter zou gaan met de economie: 

L3: Je salaris blijft hetzelfde, maar alles wordt wel duurder.  

6: Alles, iedereen moet bezuinigen. Mijn man raakt zijn baan kwijt, maar we moeten echt 

bezuinigen. We zijn dus nu bewust wat we uitgeven.  

4: Ik huur van een particulier. Toen tipte iemand mij: hier in Amersfoort gaan ze iets 

bouwen, maar dat zijn koopflats. Vanaf 250000 euro. Dat krijg ik gewoon niet, en betaalbare 

huurwoningen zijn er gewoon niet, of dan moet je 8 jaar wachten. Dat is gewoon heel triest. 
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Tijdens het gesprek over de moeite die het sommige lageropgeleiden kost om een geschikte 

woning te vinden, komt het onderwerp nieuwkomers/vluchtelingen in Nederland kort voorbij. 

Men bespreekt vooral de negatieve kanten: de voorrang die nieuwkomers zouden krijgen op 

de huizenmarkt en de mening dat Nederland vol raakt als gevolg van de komst van 

vluchtelingen. Dit laatste punt wordt overigens door een deelnemer genoemd, de anderen 

haken hier niet op in.  

 

De discussie over de huizenmarkt gaat verschillende kanten op. Enerzijds maakt men zich 

druk over de voorrang van vluchtelingen op de huizenmarkt wat ten koste zou gaan van 

beschikbaarheid van woningen voor Nederlanders die een andere woning nodig hebben. 

Anderen haken hierop in door te spreken over de leegstand van panden en winkels en pleiten 

voor meer gebruik van leegstaande panden voor vluchtelingen of studenten. Vervolgens 

beklaagt een andere deelnemer zich over het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen.  

L1: Er zijn mensen die lang op een huis zitten te wachten. Dan komen er mensen in ons land 

en die krijgen meteen een huis toegewezen. Ik ken een gezin in een 2-/3-kamerwoning en die 

is op zoek naar een woning. En dan worden er ruimtes beschikbaar gesteld voor zoveel 

Syrische alleenstaande mannen, dat wekt natuurlijk kwaad bloed. 

L5: Terwijl er natuurlijk ook veel leegstand is in Nederland. 

L2: Ja, al die winkels. 

L5: Toen ik hier in Amersfoort zag dat er nu pas wat gedaan wordt met de grote leegstand, 

dacht ik: waarom gebeurt dat niet meer? 

L3: Voor Syriërs maken ze wel overal panden, maar waarom doen ze dat dan niet voor 

studenten? Dat is goed betaalbaar ook. 

 

In de groep met hogeropgeleiden legt men een relatie met vluchtelingen en de stand van de 

economie. Een deelnemer start door op te merken dat Nederland maar voller wordt en dat dit 

ook drukt op de werkeloosheid. Daarnaast merkt een deelnemer op dat hij bang is voor een 

(nieuwe) financiële luchtbel: Het gaat nu een half jaar of een jaartje goed en daarna gaat 

het knallen. 
 

4.1.2 Verharding in de maatschappij, behulpzaamheid in de directe omgeving 

In beide groepen is het thema ‘verharding in de maatschappij’ een gedeeld punt van zorg. 

Vooral in de groep lageropgeleiden komt dit punt meerdere keren ter sprake, op verschillende 

momenten in de discussie.  

 

Met verharding doelt men in de eerste plaats op de manier waarop mensen met elkaar 

omgaan. Of eigenlijk de ervaring dat meer sprake is van egoïsme (ongeïnteresseerdheid) en 

dat mensen minder persoonlijk met elkaar omgaan. Het veelvuldige gebruik van de mobiele 

telefoon en social media draagt volgens zowel de lageropgeleiden als de hogeropgeleiden bij 

aan de minder persoonlijke omgang.  

L2: Ik doe er zelf ook aan mee, ik ga niet zeggen dat ik dat niet doe, maar dan kom je in een 

restaurant, daar zitten er twee tegenover elkaar en dan komt er gewoon geen conversatie 

meer.  

 

In de groep hogeropgeleiden spreekt men zelfs van verminderde tolerantie en het gebrek aan 

acceptatie tussen verschillende culturen. Een deelnemer vraagt zich af of zij wel een kind 
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zou willen grootbrengen in deze ‘hel’. Een niet-westerse allochtone deelnemer vermoedt 

discriminatie op de arbeidsmarkt, vanwege haar uiterlijk, door de vele afwijzingen met 

diverse redenen: 

H8: Ik ben christelijk, dus mijn normen en waarden verschillen niet heel erg. Maar ik moet 

mezelf continu bewijzen, alsof het ook niet genoeg is dat ik een master heb gedaan. Ik ben 

zelfs een keer afgewezen op basis van gevoel, een andere keer hoorde ik dat ik te creatief 

ben. 

 

Lageropgeleiden maken zich zorgen over bepaalde online platforms die bezoekers lijken uit te 

nodigen om hun ongenoegen te uiten en daarmee een platform bieden voor negativiteit. Men 

maakt zich zorgen over het gemak waarmee negativiteit in de hand gewerkt wordt. Ook een 

hogeropgeleide wijt de toename van minder sociaal gedrag aan social media, bepaalde social 

media hebben volgens deze deelnemer een negatieve invloed op de normen en waarden. 

L4: Ik word de laatste tijd steeds gekker van de negativiteit op social media. ... Ze zetten 

een duidelijke titel neer die een discussie losmaakt die niet eens overeenkomt met het 

artikel. Dat iedereen op zijn computer al zo negatief kan zijn tegenover anderen. 

L6: Dat met die vloggers vond ik echt verschrikkelijk. 

L4: Iedereen doet gewoon waar hij zin in heeft. De man van Albert Verlinde gaat vreemd, 

prima. Maar wie ben jij om je daarmee te bemoeien. 

L8: Ja, ik denk ook, is dat nou nodig? 

 

Tegelijkertijd ziet men ook een positieve kant aan social media, namelijk de toename van het 

gemak en de mogelijkheden om contact met anderen te onderhouden. 

 

Met verharding bedoelt men ook de zogenaamd ‘gewetenloze acties’ die soms plaatsvinden 

(L6: Dan denk ik ‘een beest heeft het soms nog beter dan mensen’). Daarnaast doelt men op 

het gegeven dat de maatschappij veelal acteert op financiële belangen / financieel gewin. 

L6: Alles draait om financiën tegenwoordig. Veel, dat vind ik zorgelijk. De 24-uurseconomie, 

dat zie je in de gezondheidszorg, alles wordt uitgeperst, alles moet van minuut tot minuut 

draaien anders wordt het teveel, dat vind ik zorgelijk. Daar komt die hardheid uit voort, dat 

het alleen maar business is. Er is ook wel saamhorigheid, maar alles draait om centen. 

 

Een ander aspect rondom hardheid is volgens de lageropgeleiden veiligheid op straat. Men 

hoort over veel diefstal in de buurt, kent mensen die ’s avonds niet over straat durven lopen 

en leest verhalen over ouderen die aan de deur in elkaar geslagen worden. 

 

Niet iedereen voelt zich onveilig op straat. De jongste deelnemer in de groep met 

lageropgeleiden herkent het beeld van onveiligheid totaal niet en voelt zich juist veilig: Ik 

voel me in Nederland juist superveilig. Voor zover ik weet is hier nog nooit een bom 

ontploft. 

Anderen wijzen deze deelnemer erop dat in bepaalde wijken in Amersfoort wel sprake is van 

berovingen, L4 denkt echter vooral aan veiligheid in de zin van terrorismedreiging. De kans op 

een terroristische aanslag in Nederland acht deze deelnemer niet realistisch. De andere 

deelnemers beamen dat in dit opzicht het gevoel van veiligheid in Nederland is toegenomen. 

Dit gevoel krijgt men door de grondige veiligheidscontroles op evenementen en op Schiphol 

en door cameratoezicht.  
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Bij de hogeropgeleiden zegt men in de politiek ook enige hardheid en slecht voorbeeldgedrag 

te bespeuren. Volgens een deelnemer wordt dit gedreven door de aanstaande verkiezingen: 

H6: Al die politici met die oneliners, we komen tot niets. Ze zijn allemaal bezig zichzelf te 

verkopen. Het is altijd schelden op anderen … Al zijn ze het in hun hart eens met de 

tegenpartij, dan zullen ze alsnog er tegenin rammen, om de grootste te zijn en er goed voor 

te staan in de peilingen. 

Een andere deelnemer maakt de vergelijking met Erdogan in Turkije. Volgens een vriend van 

hem krijgt Erdogan wel veel voor elkaar in Turkije, terwijl in Nederland het systeem van een 

Eerste en Tweede Kamer weinig oplevert. H2 pleit voor een ander stemsysteem, waar men op 

een blok stemt in plaats van een partij. Men besluit met de opmerking dat onder de 

Nederlandse burger het vertrouwen in de politiek weg is. 

 

Volgens de lageropgeleiden is het niet allemaal kommer en kwel in de samenleving. Zij 

ervaren in de directe omgeving ook behulpzaamheid en betrokkenheid. De deelnemers 

denken dat dit onder andere voortkomt uit de hardheid in de samenleving en een trend als de 

digitalisering bij banken (steeds minder baliepersoneel) die leidt tot een onpersoonlijke vorm 

van dienstverlening. 

L5: Behulpzaamheid heb ik zelf heel erg ervaren naar een periode waarin ik ernstig ziek ben 

geweest, daar hebben veel mensen voor me klaar gestaan. Daarin vind ik dat het negatieve 

het positieve toch weer ophaalt. 

L3: De behulpzaamheid van mensen in de gemeenschap vind ik echt super. Bij ons in de 

buurt, bij de autogarage. Ik ben daar net komen wonen, maar ze helpen zonder enige moeite 

zonder dat ze ons kennen. Ze zeggen: het komt wel goed, het is geregeld. 

L4: Ik denk dat steeds meer mensen daar behoefte aan hebben, juist doordat alles zo hard 

wordt. 
 

Daarnaast brengen de lageropgeleiden naar voren dat psychische ziekten zoals depressie meer 

geaccepteerd worden in de maatschappij. 
 

4.1.3 Ouderenzorg 

De status van de ouderenzorg en wat dit betekent als men zelf ‘oudere’ is, baart zowel de 

hogeropgeleiden als de lageropgeleiden zorgen. Men is oprecht bezorgd of ouderen nu en 

straks wel de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben en vindt dat de regering te weinig en 

niet goed over dit vraagstuk nadenkt. Dit baseert men op de eigen ervaring en verhalen die 

men leest over bijvoorbeeld ouderen die dood in hun huis worden gevonden. Men is bezorgd 

over de volgende punten: 

 De veronderstelde zelfredzaamheid van ouderen; men vindt het niet realistisch, 

onterecht en risicovol voor ouderen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven 

wonen.  

 De onbetaalbaarheid van zorg die ouderen zelf moeten inkopen. 

 Het beroep dat gedaan wordt op mantelzorgers; dit ziet men als een intensieve taak die 

niet voor iedereen haalbaar is. 

 De druk op de zorgsector en medewerkers in de zorg. De lageropgeleiden die zelf in de 

zorg werkzaam zijn, verbazen zich over alsmaar afnemende budgetten en ervaren een erg 

grote werkdruk. In de hogeropgeleide groep vraagt men zich af of Nederland in de nabije 

toekomst de (ouderen)zorg nog wel aankan. 
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H3: Ik heb toch wel veel problemen met de zorg. De mensen die er werken doen echt hun 

best maar kunnen het niet behappen. De kwetsbare ouderen worden heel vaak aan hun lot 

overgelaten. Het is heel triest om te zien dat je moeder van 90 voor de tv wordt gezet met 

een bordje eten. En dat het niet op is, dat ze het dan weghalen; je had zeker geen trek? 

Terwijl ze het gewoon niet zelf kon. 

L5: Mijn familie woont ver weg. Ik heb wel fijne buren, maar ik denk alsnog, straks gaat 

het niet goed, wat dan? Dat vind ik moeilijk, het is een onzekere toekomst wat dat betreft. 

L8: Dat gat tussen zelfstandig wonen en volledig hulp nodig hebben. Op een gegeven 

moment moet je het ook zelf betalen, is dat toegankelijk voor iedereen? Er wordt heel veel 

verwacht van je sociale kring, maar als je dat niet hebt, of wel maar zij werken allemaal, 

dan heb je pech. 

L6: Ik heb een moeder van 90, daar gaat heel veel mantelzorg in. 

L8: Ik werk in de zorg, maar de druk is veel te groot. Het is weinig persoonlijk en levert 

veel stress op. 

 

Een jongere hogeropgeleide verbaast zich over de manier waarop de anderen zich uiten en 

‘klagen’ over de gezondheidszorg. Hij is juist van mening dat het positief is dat ouderen de 

mogelijkheid hebben in een zorginstelling terecht te kunnen. 

 

In de groep hogeropgeleiden haalt een deelnemer de praktijk van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning aan. Deze deelnemer uit kritiek op de aanpak; er is geen sprake van ‘echte’ 

tafelgesprekken maar van telefoongesprekken. Daarnaast vindt deze deelnemer dat te snel 

de conclusie getrokken wordt dat men bijvoorbeeld huishoudelijke taken zelf kan oppakken. 

Een deelnemer die vanwege haar werk met de WMO te maken heeft, spreekt dit niet tegen. 

Ook weet zij te melden dat gemeenten verschillende budgetten/regels hebben ten aanzien 

van de WMO. Voor haar is dit de reden om in haar woonplaats te willen blijven omdat daar 

meer mogelijk is vanuit de WMO in vergelijking met andere gemeenten. 

 

4.1.4   De ecologische voetstap 

In de groep hogeropgeleiden draagt een jonge twintiger als belangrijk zorgpunt ‘de 

ecologische voetstap’ aan. Een andere twintiger aan tafel valt hem volledig bij en deelt de 

zorgen. Enkele oudere deelnemers geven toe zelf niet zeer bewust bezig te zijn met het 

milieu, maar door de eigen kinderen meer bewust te worden van de problematiek en 

mogelijk gedrag.   

H4: Als je ziet wat we met z’n allen gebruiken en verbruiken, dan is de wereld binnenkort 

op. Ik berekende laatst via een site onze ecologische voetstap. 

H7: Wij zitten op 3 zelfs. 

H4: Dat vind ik wel zorgwekkend ja. 

H1: Ik ben het er helemaal mee eens, ik was er niet echt van op de hoogte. 

H5: Het mooie vind ik dat het heel erg bij de jongeren leeft, ik ben me ook bewuster 

geworden door mijn kinderen, door hun studies. Daardoor word je wel getriggerd. 

H3: Jazeker, ik door mijn dochter ook. Chiazaad, quinoa, mijn dochter eet ook anders.  

 

  De hogeropgeleiden spreken over het nut van ‘rekening houden met het milieu’. Volgens 

  H7 heeft individueel gedrag vrijwel geen impact, maar gaat het vooral om de intrinsieke 
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motivatie en ieders bijdrage in een groter geheel: Mijn eerste stap is geweest ‘ik kan niet 

met mezelf leven als ik hiermee doorga’. Vanuit het idee dat je de wereld kunt veranderen, 

dat vind ik waanzin. 

 

Op een ander moment in de discussie pakken de deelnemers dit onderwerp weer op. Men 

heeft het over het gegeven dat Nederland vol raakt en dat het gegeven van steeds meer 

mensen op een vierkante meter uitputtend werkt voor de aarde. De jongeren aan tafel 

schetsen een weinig positief beeld en zien de hoeveelheid bevolking als een paraplu-oorzaak 

voor alles wat niet goed gaat; H1 vindt dat de wereld op deze manier vergaat en verwijt 

zichzelf en andere mensen dat deze de noodzaak niet willen zien als het gaat om het redden 

van de aarde. H5 vindt dit wel zeer negatief gedacht en heeft vertrouwen in de jongere 

generatie: 

H1: Ik denk dat we het nu niet meer gaan redden om de aarde te redden. … Ik denk gewoon 

dat mensen niet zo willen denken, teveel mensen steken hun kop in het zand. 

H5: Maar als ik hoor hoe de jeugd er nu al over denkt en met dingen omgaat zoals voedsel, ik 

denk dat die generatie er heel anders mee omgaat. Hoezo kunnen we er niet nog wat moois 

van maken? 

H7: We zijn ook goed op weg, maar we zitten met z’n allen in de trein van welvaart, van 

meer willen en vooruit gaan.  

H2: Ik zou er geen problemen mee hebben als ik maximaal drie keer in de week vlees zou 

eten. 

 

4.1.5 Materialisme 

In de groep met hogeropgeleiden komt materialisme enkele keren ter sprake. Enkele jongere 

deelnemers vinden dat in de Nederlandse maatschappij sprake is van consumptiedrang. 

Materialisme gaat volgens haar ten koste van geluk: Ik zie materialisme als oorzaak van vele 

problemen (H8). Ook legt men het verband met het milieu; de wens naar meer welvaart gaat 

ten koste van de ecologische voetstap. 

 

Een andere deelnemer haakt hierop aan om zijn bezorgdheid te uiten over dat in de 

maatschappij zaken als te vanzelfsprekend worden aangenomen. Zijn punt is dat veel gedrag 

voorkomt uit gewoontes en dat mensen te weinig stilstaan bij of kritisch zijn op de 

daadwerkelijke betekenis of gevolgen. Hij gebruikt als voorbeeld koeien in de slachtindustrie; 

deze dieren hebben meer bewustzijn dan een labrador en worden in de vrije natuur vele 

malen ouder. 

 

Een ander herkent de drang naar materialisme, maar geeft toe dat de verleiding te groot is 

om hierin mee te gaan: 

H6: Ik ben hier wel egoïstisch in. Ik zie wel de milieuvervuiling, maar ik wil wel mijn snelle 

auto. 

 

In beide groepen komt naar voren dat in het bedrijfsleven het financiële gewin centraal staat, 

wat men zorgelijk vindt. Volgens de deelnemers heeft dit een drang naar efficiency tot gevolg 

waar werknemers het slachtoffer van zijn (ontslag). H6 vindt dat de burger/consument dit 

zelf in de hand werkt: 

H1: Alles moet zo goedkoop mogelijk 
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H6: Maar dat komt ook omdat wij weer goedkope spullen willen hebben. Daardoor gaat alles 

naar het buitenland.  

Op een later moment spreekt H6 ook zijn verbazing uit over de drang naar (economische) 

groei: Waarom moet er altijd meer? Ik moet ieder jaar meer omzet hebben, omdat alles ook 

duurder wordt. Waarom kan iets niet steady zijn? 

 

H5 concludeert uit de discussie over onder andere het materialisme, dat we het goed hebben. 

Zij vindt dat Nederlanders gewend zijn de negatieve kant van zaken te belichten en te weinig 

stilstaan bij wat we allemaal hebben. Ze krijgt bijval van H1 en H2, die beide vinden dat in 

Nederland bijvoorbeeld sprake is van een goede infrastructuur (wegen, openbaar vervoer, 

luchthaven Schiphol). 

 

4.1.6 De balans opgemaakt: het gaat beter, maar nog een weg te gaan 

Ter afsluiting van dit onderdeel hebben we aan de lager opgeleide deelnemers gevraagd in 

hoeverre men vindt dat het de goede kant op gaat in Nederland of de slechte kant (in de 

groep hogeropgeleiden is dit onderdeel niet behandeld). De stemming in de groep 

lageropgeleiden is:  

 Goed: 5 

 Soms goed, soms slecht: 3 

 

De reden waarom lageropgeleiden vinden dat het soms goed maar soms ook slecht gaat, is dat 

zij vanuit Den Haag horen dat het goed gaat in ons land. In deze groep is vaak de uitspraak 

‘Er wordt gezegd dat het goed gaat, maar in de praktijk…’ te horen. Men ziet om zich heen 

dat het nog niet bij iedereen goed gaat en verwijst hierbij naar de werkeloosheid, de 

noodgedwongen sluiting van winkels en de aanwezigheid van voedselbanken.  

 

De positief gestemden in deze groep vinden dat het daadwerkelijk beter gaat met de 

economie. Daarbij geeft men aan dat er nog wel een weg te gaan is, maar het gegeven van 

positieve berichten stemt tot optimisme. Hierbij noemt men (voor het eerst in de discussie) 

de enigszins betere vooruitzichten op het gebied van werkgelegenheid. Een tweede reden 

voor een meer positief beeld is de status van het onderwijs in Nederland: 

L3: Het gaat beter gewoon. We zijn op weg maar we zijn er nog lang niet. Er worden 

mondjesmaat banen gecreëerd, nu is het afwachten wat we na de verkiezingen gaan krijgen, 

dus je zit nu weer in onzekere periodes.  

L2: Ik vind dat het qua onderwijs de goede kant op gaat, kinderen worden meer voorbereid 

op wat ze gaan doen. 

L6: Het gaat de goede kant op, maar ik zie nog wel heel veel verbeterpunten. Er is inderdaad 

iets meer werkgelegenheid. En men ziet eindelijk in dat er wel managers af mogen. Er 

komen meer banen vrij in de gezondheidszorg, er zijn meer contacturen bij de universiteit. 
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4.2     VERDIEPINGSTHEMA: DE ENERGIETRANSITIE 

 

4.2.1 De energietransitie: weinig tot beperkte prioriteit, met uitzondering van enkele jongere 

deelnemers  

Dit onderdeel startten we met het in kaart brengen van de prioriteit voor Nederland als het 

gaat om energiebesparing en de overstap naar duurzame energie. De deelnemers hebben 

individueel hun prioritering aangegeven betreffende zeven thema’s. Plenair is besproken 

waarom het onderwerp ‘energiebesparing en overstap naar duurzame energie’ (zon en wind 

i.p.v. olie en gas) de betreffende prioritering kreeg. Vervolgens zijn de volgende 

onderwerpen behandeld: 

- Verantwoordelijkheid op het gebied van de energietransitie (aan de hand van een 

stelling); 

- De mogelijkheid van en de houding ten aanzien van maatregelen door de overheid 

(mede aan de hand van enkele voorbeeldmaatregelen). 

 

In de groep lageropgeleiden kent het onderwerp een relatief lage prioriteit met een 5,9 

positie (van 7). Vooral het bestrijden van de armoede vindt men van groter belang, gevolgd 

door het vergroten van de werkgelegenheid en het verbeteren van de gezondheidszorg. 

 

In de groep met hogeropgeleiden krijgt het onderwerp een hogere prioriteit: plek 4,3 van 7. 

Dit komt met name vanuit de hoek van de jongere deelnemers. Voor hen is energiebesparing 

en de overgang naar duurzame energie prioriteit nummer 1 (twee maal) en 3, de overige 

problemen zien zij als luxeproblemen. Dat het onderwerp hier ook al spontaan ter sprake 

kwam in het eerste onderdeel, bevestigt het belang van dit onderwerp in deze groep. De 

40-plussers in de groep zeggen het onderwerp ook wel belangrijk te vinden, maar op dit 

moment andere onderwerpen meer prioriteit te geven, zoals het bestrijden van de armoede 

in Nederland en het verbeteren van de integratie van minderheden in de samenleving. In 

deze discussie blijft H7 het belang van de omgang met energie benadrukken. Daarbij wordt 

hij ondersteund door H1 die nog eens zegt het zorgelijk te vinden dat men zich over het 

algemeen te weinig bewust is van de situatie en de gevolgen. H7 zegt ook door zijn studie 

veel met het onderwerp bezig te zijn. Hij probeert zijn achtergrond los te zien van de 

prioritering maar vindt het van enorm belang te voorkomen dat duurzame energie een 

probleem kan worden: De andere punten lijken dan ineens heel erg onbelangrijk. 

 

Hieronder beschrijven we hoe de discussie in beide groepen verliep. 

 

4.2.2 Lageropgeleiden: bewust van te weinig bewustzijn, meer verantwoordelijkheid van 

overheid en bedrijfsleven verwacht 

In de groep lageropgeleiden heerst het idee dat in Nederland het onderwer energietransitie 

niet hoog op de agenda staat. Dit rekent men zichzelf ook toe. Ergens is het besef er bij de 

deelnemers dat het belang van energiebesparing en de overstap naar duurzame energie 

groot is. Men geeft echter toe hier zelf weinig prioriteit aan te geven, doordat men meer in 

beslag genomen wordt door andere zaken. Daarnaast vraagt men zich af in hoeverre het 

effect heeft als een relatief klein land in de wereld wel aandacht besteedt aan een beter 

milieu, terwijl dit in andere delen van de wereld niet gebeurt. 
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L8: Ik vind het minder belangrijk op dit moment. Voor mijzelf dus eigenlijk. Op zich is het 

wel belangrijk, straks is de olie op, maar ik had nog niet echt over nagedacht waarom.  

L5: Ik vind eigenlijk ook dat het wel belangrijk is, maar in dit rijtje niet, andere dingen 

hebben gewoon een grotere prioriteit. Uiteindelijk houdt het een keer op en we werken 

onze eigen planeet zo in de vernieling. Daar zijn we ons allemaal wel van bewust, maar aan 

de andere kant: er zijn grote delen in de wereld die daar lak aan hebben, dus met zo’n 

kleine groep bereik je dan ook niet erg veel. 

 

Andere voorbeelden die bij de deelnemers zorgen voor twijfel over het toepassen van 

energiebesparende maatregelen gaan over elektrisch rijden (om elektrisch te kunnen rijden, 

moeten kolencentrales draaien) en het scheiden van afval (uiteindelijk wordt alle afval 

weer op een hoop gegooid, vertellen de deelnemers). 

 

In deze groep gaat de discussie over de noodzaak van een sterk optredende overheid 

richting het bedrijfsleven. De deelnemers maken zich samen druk over de overtuiging dat de 

zogenaamd groene energie die energieleveranciers bieden, helemaal niet groen is maar 

grijs. Een deelnemer bevestigt dit vanuit de kennis die hij in zijn bijbaan heeft opgedaan. 

Men vindt dat het bedrijfsleven het de consument onvoldoende mogelijk maakt om 

daadwerkelijk energiebesparend gedrag toe te kunnen passen. De deelnemers komen 

daardoor gezamenlijk tot de conclusie dat de overheid meer druk op het bedrijfsleven moet 

leggen zodat het voor de consument gemakkelijk mogelijk wordt om bij te dragen aan een 

beter milieu. Volgens de lageropgeleiden treedt de overheid op dit moment te weinig 

daadkrachtig op, richting bedrijfsleven en met eigen initiatieven. Sommige deelnemers 

hebben het beeld dat de overheid geen beslissingen neemt met als risico dat het ‘over een 

aantal jaren te laat is’. Anderen zijn het hier niet helemaal mee eens en zien links en rechts 

kleine initiatieven, zoals gemeenten die burgers voorlichten over energiezuinige woningen. 

Men vraagt zich echter wederom af; wat is het nut van kleinschaligheid? Het idee heerst dat 

het effect van eigen/lokale initiatieven te verwaarlozen is. 

L3: Bij KASSA of RADAR is dat besproken, alleen Eneco heeft 4 sterren behaald voor groene 

energie. De rest scoort allemaal een onvoldoende. De overheid zegt alleen maar dat ze 

groene energie moeten aanbieden, maar op welke manier zeggen ze niet. Zolang de 

overheid er niks aan doet om dat tegen te gaan blijven ze op die fossiele brandstoffen 

werken. 

L7: De overheid geeft op dit moment het goede voorbeeld niet. … Ze moeten besluiten 

nemen die ze momenteel niet nemen. Je moet nu eigenlijk al gaan besluiten wat je straks 

als vervanging wilt en niet pas over een jaar of tien. 

L3: Ze willen het wel, maar doen het niet. … Er zijn ook allemaal van die protesten dat 

zo’n windmolenpark het uitzicht verpest. … Er wordt geen plan B gemaakt. 

L5: Bijna iedereen is wel voor die dingen maar niemand wil ze in zijn achtertuin. 

L4: We zijn volgens mij het enige land dat überhaupt iets doet met dit soort dingen, 

volgens mij zijn wij het enige land met windmolens van hier tot ginder. 

 

Bij de bespreking van de stelling ‘De Nederlandse regering heeft zich internationaal 

vastgelegd op een sterke vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen door 

energiebesparing en meer gebruik van duurzame energie’ benadrukken de lageropgeleiden 

nog eens dat er een voorname rol bij het bedrijfsleven ligt. Daar ligt volgens hen de sleutel 

om gedragsverandering bij consumenten mogelijk te maken. Men verwacht dat de overheid 
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toezicht houdt op het bedrijfsleven dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Dat is waar het nu 

spaak loopt, volgens de lageropgeleiden. Zij maken het verwijt dat de overheid geen 

controlerende taak op zich neemt.  

 

Degenen die wel enig belang aan de energietransitie toekennen, vinden het belangrijk te 

voorkomen dat Nederland voor gas afhankelijk wordt van andere landen en dat niet-

ingrijpen uiteindelijk de planeet ‘naar de vernieling helpt’. Zij spreken de hoop uit dat 

ontwikkeling van alternatieven niet te laat gebeurt. Als dit ter sprake komt, haken anderen 

aan door na te gaan wat zij nu eigenlijk zelf doen op het gebied van energiebesparing. Men 

noemt het scheiden van afval en weloverwogen gebruik van de verwarming. Enkele mannen 

zeggen dergelijke maatregelen niet te treffen, vanwege een eenpersoonshuishouden en 

omdat het in financieel opzicht (huurwoning) op dit moment geen verschil maakt om 

zuiniger met de verwarming om te gaan (en het is wel zo comfortabel om in een warm huis 

thuis te komen). De jongste deelnemer in de groep zegt totaal niet bezig te zijn met het 

energievraagstuk. Hij schat in dat dit voor hem pas gaat spelen als het effect in de 

portemonnee merkbaar wordt, bijvoorbeeld als de brandstof aan de pomp onbetaalbaar 

wordt. Hij gaat er echter vanuit dat tegen die tijd alternatieven voorhanden zijn, omdat ‘er 

altijd mensen zijn die geld willen verdienen met een probleem dat over een aantal jaren 

komt’. 

 

Harde maatregelen nodig 

In deze groep zijn de volgende maatregelen voorgelegd: 

 In uw buurt/dorp worden strenge eisen aan woningisolatie gesteld waaraan ieder huis 

moet voldoen.  

 De rijksoverheid wijst vlak bij uw buurt/dorp verplichtend een plek aan voor 

ondergrondse CO2-opslag. 

De lageropgeleiden denken dat het nodig zal zijn dat de overheid ‘harde’ maatregelen 

invoert richting burgers. Hierover ontstaat al snel overeenstemming in de groep. Men voegt 

daar wel aan toe dat de overheid moet waken voor een betuttelende houding naar de 

burger toe. De maatregel over woningisolatie vindt men realistisch en noodzakelijk, maar 

men verwacht dat de overheid de rekening niet volledig bij de burger neerlegt. 

Woningisolatie kan zeer prijzig zijn, vindt men en men verwacht daarom dat hier subsidie 

tegenover staat, naar daadkracht van de betreffende portemonnee. Naast subsidie denkt 

men ook aan andere oplossingen die maatregelen financieel beter draaglijk maken, zoals 

een lening die men over meerdere jaren mag terugbetalen. Men geeft wel toe dat 

woningisolatie uiteindelijk positieve consequenties heeft voor de bewoners. 

 

Wat betreft maatregelen in het algemeen, blijkt de praktische haalbaarheid een punt van 

aandacht. Als voorbeeld noemt men de invoering van ondergrondse containers met 

pasregistratie; men maakt zich zorgen over de praktische uitvoerbaarheid voor oudere 

inwoners.  

 

De maatregel over CO2-opslag roept vooral vraagtekens op; men weet niet goed wat CO2 

inhoudt, op welke wijze de opslag gebeurt en wat eventuele risico’s zijn. De 

lageropgeleiden verwachten in ieder geval een goede voorlichting door de overheid (waarom 

is dit belangrijk, hoe zit het met de veiligheid) en inspraak over de invoering van dergelijke 
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maatregelen. Men denkt doordat Nederland een relatief klein land is, niet onder 

maatregelen dichtbij huis uit te komen maar maakt zich zorgen over de veiligheid. 

 

4.2.3 Hogeropgeleiden: groot belang energietransitie versus nut van eigen gedrag 

Twee twintigers verklaren de hoge prioriteit die zij aan het onderwerp geven door de 

zorgen over de consequenties van niet-tijdig ingrijpen. Degenen die energiebesparing niet 

belangrijk vinden, zijn kritisch ten aanzien van het nut ervan. Een deelnemer vraagt zich af 

wat het effect is van het zelf nemen van maatregelen, terwijl er bijvoorbeeld aan de 

andere kant steeds meer elektrische apparaten in huishoudens bijkomen. Men heeft het 

idee met eigen gedrag vrijwel geen invloed op het probleem uit te kunnen oefenen, terwijl 

dit op het gebied van armoede wel zou kunnen, bijvoorbeeld door participatie in projecten. 

Een aantal deelnemers zegt daarom zelf niet bezig te zijn met of zich druk te maken over 

het onderwerp energiebesparing en duurzame energie. Daarnaast constateren zij dat vanuit 

de overheid niet veel gebeurt. Wel meldt men dat de wetenschap met oplossingen komt.  

 

Een veertiger zegt zich voor te kunnen stellen dat jongeren meer met het energievraagstuk 

bezig zijn. De jongere deelnemers verbazen zich echter over deze aanname. Deze jongeren 

ervaren immers geen eigen belang, maar vinden de energietransitie in het belang van 

Nederland en de wereld. Als zij over het belang vertellen, raken de andere deelnemers aan 

tafel enigszins overtuigd. Het gesprek gaat door op het besef in de samenleving en bij de 

deelnemers zelf; het besef is er wel, maar men acteert hier niet op. De discussie mondt 

weer uit in de vraag wat het nut is om zelf of als ‘klein’ Nederland gedrag aan te passen, 

terwijl grootmachten geen gedragsverandering laten zien: 

H2: Ik ben er niet mee bezig. Jullie (H4 en H7) zijn hier nu meer mee bezig. Met zorg ben 

je op die leeftijd niet bezig. 

H7: Ja, maar energie heeft ook niet nu betrekking op mij. Ik ben nu bezig met de wereld, 

en de zorg is meer in eigen belang. Zonder (energietransitie, red.) is er niet echt een 

toekomst denk ik. Er is niet ‘het’ probleem. Maar ‘een’ probleem: broeikaseffect, stijging 

zeespiegel. Dan kun je nog zo’n leuke zorg hebben, maar als Nederland straks is 

overstroomd….  

H1: Ik ben er veel te weinig mee bezig. Dat is iets waar ik me ook aan kan storen. Het is 

een stukje onwetendheid. Ik hoor hem (H2) er nu over praten en dat komt aan. Ik denk dat 

we te weinig bewust zijn van wat we eigenlijk aan het doen zijn. Ik heb ook geen oplossing, 

ik denk dat we meer moeten zien van: wat doen wij. Ik denk dat het iets is als: een ver van 

je bed show. We zien nu nog niet dat we verdrinken. 

H7: We schuiven alles door naar de volgende generatie.  

H1: We zien nog geen water aan onze enkels, dus het is er nog niet. 

H7: Ik ben niet eens een ambitieuze student, ik heb een zesjes-mentaliteit, maar ik ben er 

wel mee bezig. 

H6: Het is ook een beetje kop in het zand en de wetenschap verzint wel een oplossing. Maar 

ook: we kunnen niks hier, we zijn een soort Madurodam vergeleken met China. Maar ik voel 

me wel schuldig dat we zulke problemen doorschuiven. … Machthebbers willen alleen 

zichzelf of hun eigen land redden. 

 

Op de vraag in hoeverre men weet of de overheid met het energieonderwerp bezig is, 

zeggen de hogeropgeleiden daar weinig over te horen. Volgens de hogeropgeleiden is dit 

minimaal. H2: Als ik partijprogramma’s zie, staan defensie en zorg op de agenda, niet 
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energie. Volgens H6 acteren landen, ook Nederland, vooral op economische belangen en 

loopt Nederland in ontwikkeling achter op wat mogelijk is. 

H6: De economie gaat altijd voor. Die grote landen die elkaar allemaal dwarszitten, 

uiteindelijk zet iedereen zijn handtekening en denken ze: we doen het toch wel op onze 

manier. Die windmolens kosten ook heel veel geld, wat levert het op? Het lijkt wel alsof we 

achter de feiten aanlopen. Duitsland was al veel verder met die windmolens, en nou 

beginnen wij het op te bouwen terwijl er al weer nieuwe dingen aankomen. Kleine 

zonnecelletjes op je dakpannen. 

H5: Ja, en in je ramen en zo. 

H6: Dat klinkt zo fantastisch, waarom gebeurt het dan niet? Het gebeurt dus niet omdat er 

geld verdiend moet worden. Bijvoorbeeld: elektrisch rijden. We hadden allang elektrisch 

kunnen rijden. Maar er wordt zoveel geld op verdiend op brandstof dat ik het gevoel heb 

dat ze helemaal niet willen dat het snel gaat. China en Amerika willen heel weinig doen 

aan uitstoot omdat het economische te belangrijk is. 

H7: De machthebbers hebben liever meer centen in hun zak dan wat extra windmolens.  

 

Harde maatregelen door overheid nodig 

In de groep met hogeropgeleiden zijn de volgende maatregelen voorgelegd: 

 In uw buurt/dorp worden strenge eisen aan woningisolatie gesteld waaraan ieder huis 

moet voldoen. 

 De rijksoverheid wijst vlakbij uw buurt/dorp verplichtend een plek aan voor een groot 

windmolenpark.  

 

De jongere deelnemers in de groep vinden het noodzakelijk dat de overheid harder 

optreedt, om gedrag van burgers en bedrijfsleven te kunnen veranderen. Zij gaan er vanuit 

dat het de enige manier is om de noodzaak van verandering duidelijk te maken. H5 is het 

hier als enige niet eens met een harder optredende overheid, omdat zij huiverig is voor een 

overheid die maatregelen doordrukt wat ten koste gaat van de keuzevrijheid van de 

consument.  

H7: We moeten mensen bewustmaken van gevolgen. Er wordt alleen gezegd: gebruik een 

spaarlamp in plaats van een gloeilamp, dat boeit mensen niet. Het gaat om de gevolgen 

ervan. Daarom koos ik voor D, omdat het de enige mogelijkheid is denk ik, niet per sé 

omdat ik het wil. 

H6: Ik denk ook D, omdat het de enige mogelijkheid is. Ik verkoop mijn auto niet, maar pas 

als ik niet meer de Duitse steden in kom, vervloek ik iedereen maar dan koop ik wel een 

elektrische auto.  

H5: Vind jij het dan niet erg dat jij je eigen keuzes niet zou kunnen maken op basis van dat 

jij een snelle auto wilt, maar omdat het gedwongen is.  

H6: Ja, maar anders doe ik het niet. 

H5: Dus jij wil gedwongen worden door de overheid? Sorry hoor maar ik wil niet in een land 

geperst worden waarin ik door regeltjes gedwongen word. 

H4: Maar als je iedereen laat doen wat hij wil gaat het ook mis, en dat is wat er nu 

gebeurt. 

Als je iedereen zijn eigen keuze laat, gaat het niet goed. 

 

De meningen over de plaatsing van windmolens verschillen. Aan de ene kant wil men geen 

windmolens vanwege het esthetische aspect (windmolens gaan ten koste van het 
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landschap), een ander (met windmolens in de buurt) heeft hier geen problemen mee. Men 

heeft echter vraagtekens bij het effect van windmolens. Men denkt dat zonnepanelen 

effectiever zijn, maar deze krijgen ook het esthetische aspect als bezwaar. H7 grijpt 

wederom in; hij verdedigt het grotere belang ten opzichte van esthetische aspecten.  

H2: Dat windmolenpark zie ik al steeds dichterbij komen. Ik heb er geen problemen mee als 

ze bij mij in de buurt komen, maar ik vind windmolens overbodig. Het heeft geen 

toegevoegde waarde, ze kunnen beter werken met zonnepanelen. … Maar ik heb ook wel 

eens gelezen dat het ongeveer 20 jaar kost voor zo’n ding (zonnepanelen, red.) zichzelf 

terugverdient. 

H6: Ja en ze zijn gewoon megalelijk. Ik vind het lelijk op huizen, monumentale panden. 

H7: Het gaat er niet om of het zich terugverdient. Het gaat erom dat we verder kunnen 

leven op deze aarde. Dat gaat geld kosten. … Je moet niet in 20 jaar denken maar in 

generatie. 

H6: Waarom kan het niet ergens ver weg in de zee? 

H7: Het is efficiënter en goedkoper om het dichtbij te houden. 

H3: We hebben een heel dichtbevolkt deel in Nederland, dat zou ik echt heel lelijk vinden. 

H7: Ja, ik zou het ook niet mooi vinden hoor, maar we moeten naar de toekomst denken.  

H7 besluit de discussie met de opmerking dat er betere technologieën beschikbaar zijn die 

minder afbreuk doen aan het landschap, zoals zonnepanelen in glas. 

 

Woningisolatie vinden de hogeropgeleiden een logische maatregel die bovendien voor de 

consument zelf prettig is. H7 ergert zich overigens aan dit tweede argument en spreekt een 

deelnemer hierop aan. Voor hem staat het algemene belang voorop. H5 is het ook eens met 

woningisolatie maar vindt het realistischer vooral bij nieuwe woningen hier aandacht aan te 

besteden: Je kunt niet alles wat oud is, opkrikken tot een bepaald niveau. Je kunt niet 

alles oplossen. Daarnaast speelt in de acceptatie het financiële aspect een rol; ook in deze 

groep is men het er niet mee eens als de kosten ten gevolge van een maatregel volledig bij 

de burger neergelegd worden (Men wordt gedwongen tot het maken van hoge kosten). 

 

Op de volgende pagina zijn de antwoorden ten aanzien van verschillende standpunten te 

vinden (De Nederlandse regering heeft zich internationaal vastgelegd op een sterke 

vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) door 

energiebesparing en meer gebruik van duurzame energie (bv. uit wind en zon). Welk van de 

volgende standpunten komt het dichtst bij uw eigen mening?). 
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De Nederlandse regering heeft zich internationaal vastgelegd op een sterke vermindering 

van het gebruik van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) door energiebesparing en meer 

gebruik van duurzame energie (bv. uit wind en zon). Welk van de volgende standpunten 

komt het dichtst bij uw eigen mening? 

A Dat gaat niet lukken en dat is ook helemaal niet erg. De 

noodzaak van snelle verandering wordt erg overdreven. 

 

Lageropg. 

- 

Hogeropg. 

- 

B Dat gaat helaas niet lukken. Veranderingen gaan nu eenmaal 

langzaam, ook al dreigen er ernstige gevolgen voor het klimaat 

en toekomstige energievoorziening 

 

Lageropg. 

- 

Hogeropg. 

- 

C Om dit te laten lukken moeten we ons gedrag veranderen en 

moeten bedrijven en burgers meer initiatieven nemen voor 

energiebesparing en alternatieve energie. De overheid kan 

daarbij helpen maar dat niet afdwingen. 

Lageropg. 

6 

Hogeropg. 

4 

D Om dit te laten lukken moet de overheid veel harder optreden 

door vormen van energiegebruik te verbieden of zwaar te 

belasten en door hoge eisen te stellen qua energiebesparing en 

verduurzaming. 

Lageropg. 

2 

Hogeropg. 

3 

E Ik weet het niet Lageropg. 

- 

Hogeropg. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ruigrok | NetPanel – SCP – COB – 4e kwartaal 2016 – Amersfoort – oktober 2016 28 

   

4.3     AFSLUITENDE OPMERKINGEN VAN DE DEELNEMERS 

Aan het einde van de focusgroepen is gevraagd wat men het meest van belang vindt om aan 

de regering mee te geven. 

 

De deelnemers merken op het zeer positief te vinden dat de overheid dit onderzoek laat 

uitvoeren.  

 

In de groep lageropgeleiden wil men het volgende meegeven: 

 Men hoopt dat de burger daadwerkelijk gehoord wordt en op die manier invloed heeft: 

Laatst zag ik wat over goedkope medicijnen. Terwijl er veel klachten zijn, wordt dat toch 

doorgedrukt en Ze zeggen wel dat ze luisteren naar ons, maar luister dan ook echt naar 

de burger. 

 Goedkopere/betaalbare en betere gezondheidszorg. Ook noemt L4 de afschaffing van het 

eigen risico: Stop met het eigen risico. Volgens mij heeft geen enkel land dat. Ik vind dat 

echt de meest debiele regel die verzonnen is. 

 Financiële ondersteuning (subsidie) bij de doorvoering van energiebesparende 

maatregelen. 

 Zekerheid bieden voor werkloze 40-plussers. 

 Beslissingen nemen in plaats van afwachten en doorschuiven. Daarnaast doen wat men 

belooft te doen: Ik stem altijd zo dat het beter wordt voor studenten, maar de laatste 

jaren wordt het alleen maar erger. 

 Aandacht voor de positie van ouderen: Jongeren moeten werken, dus die hebben geen tijd 

om voor de ouderen te zorgen. Maar ze moeten dat wel. 

 Meer veiligheid op straat door meer blauw op straat: Wanneer zie je nou nog agenten op 

straat lopen? Steeds meer krijg je het antwoord dat er ergens geen tijd voor is, je voelt je 

veel meer in de steek gelaten. 

 

De hogeropgeleiden geven geen specifieke onderwerpen mee, maar vinden het belangrijk 

dat de regering echt naar de burger luistert en daadkracht richting de burger toont: 

 Men geeft mee daadwerkelijk naar de burger te luisteren, met de burger te communiceren 

en hier iets mee te doen. Daarnaast hoort men liever geen oneliners meer: Men is alleen 

maar bezig om zichzelf op een voetstuk te plaatsen, het is echt lachwekkend. 

 Daadkrachtiger optreden: Doe eens waar je voor staat, heb eens ballen om het uit te 

voeren, doe eens dat wat je belooft. Zodat je vertrouwen krijgt. 

 Met samenwerking meer gedaan krijgen: Meer in het algemeen belang denken, ze moeten 

meer samenwerken. 
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CONCLUSIES 
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5 CONCLUSIES 

Effect van een betere economie nog niet merkbaar 

Enige verbazing heerst over positieve boodschappen vanuit Den Haag over de economie. 

Deelnemers ervaren zelf nog geen positieve veranderingen, vooral doordat men zelf of in de 

directe omgeving geconfronteerd is of wellicht gaat worden met werkeloosheid. Bovendien is 

het perspectief op de arbeidsmarkt in meerdere opzichten slecht. Daarnaast ziet men andere 

signalen in de samenleving die volgens de deelnemers niet wijzen op een verbetering in de 

economische situatie, integendeel. Men vermoedt daarnaast dat de positieve boodschap vanuit 

de regering mede voortkomt uit de aanstaande verkiezingen in 2017. Kortom, de deelnemers 

hebben vraagtekens bij de geloofwaardigheid van wat de regering vertelt.  

 

In deze COB-ronde horen we ook zorgen terug die in andere rondes naar voren komen. Dit 

betreft vooral zorgen over de ouderen in de samenleving en verharding in de samenleving. De 

zorgen over de ouderenzorg lijken daarbij steeds vastere vorm aan te nemen. Voor het eerst 

gaan de zorgen niet alleen over de druk op verzorgenden en mantelzorgers en over de 

generatie die nu zorg nodig heeft. Het houdt deelnemers ook bezig hoe het henzelf zal 

vergaan tijdens hun oude dag. De verharding in de samenleving betreft deze keer vooral de 

invloed van social media platforms, die uitnodigen om op een laagdrempelige manier 

negativiteit te uiten.  

 

Ondanks de zorgen die naar voren komen, is ook sprake van een enigszins positieve stemming, 

ook in vergelijking met eerdere COB-focusgroepen. Dit kan (mede) veroorzaakt zijn door de 

veranderde aanpak in deze ronde, waar we de deelnemers vragen vooraf alvast na te denken 

over zowel positieve punten als punten van zorg, of dat nu in de samenleving is of in de eigen 

omgeving. Positieve punten die men aandraagt betreffen vaak situaties in de persoonlijke, 

directe omgeving van de deelnemers. De punten van zorg betreffen vooral situaties/thema’s in 

de samenleving. Bij de bespreking van deze punten van zorg belicht men in deze ronde echter 

ook vaak de positieve kanten, zoals de behulpzaamheid die men in de directe omgeving 

ervaart. Deelnemers vermoeden dat deze (lokale) behulpzaamheid een reactie is op de 

verharding in de samenleving. 

 

De energietransitie 

De deelnemers lijken zich goed te beseffen wat de noodzaak is van de energietransitie, maar 

geven toe hier zelf weinig mee bezig te zijn of zelfs de kop in het zand te steken. Zij worden 

naar eigen zeggen meer in beslag genomen door andere onderwerpen die dichter bij huis 

liggen. Daarnaast stelt men zich enigszins afhankelijk op van bedrijfsleven, overheid en 

wetenschap. Volgens de deelnemers ligt de verantwoordelijkheid voor het kunnen realiseren 

van energiebesparende maatregelen voor een groot deel bij het bedrijfsleven (deze biedt de 

consument nu te weinig mogelijkheden of gedraagt zich niet eerlijk), de overheid (deze moet 

meer initiatieven tonen en erop toezien dat het bedrijfsleven betrouwbare duurzame 

oplossingen aanbiedt) en wetenschap (deze ontwikkelt efficiënte, slimme en esthetisch 

verantwoorde oplossingen).  
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Een voor burgers lastig punt in de motivatie om zelf energiebesparend gedrag toe te passen, is 

de aanname dat dit een druppel op een gloeiende plaat is. Men ziet niet in wat het nut is als 

grootmachten, waar grote economische belangen spelen, niet meewerken. Toch is er sprake 

van burgers, in deze COB-ronde zijn dat hogeropgeleide jonge twintigers, die zich oprecht 

zorgen maken over het milieu en komende generaties. Zij acteren niet uit eigen belang, maar 

vanuit de ambitie voor een betere wereld. De oprechtheid ervan blijkt ook uit het feit dat zij 

anderen aanspreken op hun gedrag. 
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  m/v Lft Gezinssituatie Opleiding Beroep 

 

L1 M 49 Alleenstaand, 1 kind 

LBO / VMBO-
kader / 
VMBO-
Basisberoeps 

Magazijnbeheerder 

 

L2 V 52 
Samenwonend, 4 
kinderen 

MAVO / 
VMBO-
Theoretisch 
/ VMBO 
Gemengd 

Zzp'er (kleding) 

 

L3 M 32 
Samenwonend, 3 
kinderen 

LBO / VMBO-
kader / 
VMBO-
Basisberoeps 

Huisman; vroeger 
Autobranche 

 

L4 M 21 
Alleenstaand, geen 
kinderen 

MBO Student 

 

L5 V 57 
Alleenstaand, 2 
kinderen 

MAVO / 
VMBO-
Theoretisch 
/ VMBO 
Gemengd 

Zzp'er in de zorg 

 

L6 V 52 Getrouwd, 2 kinderen MBO Drogiste 

 

L7 M 64 
Alleenstaand, 2 
kinderen 

MAVO / 
VMBO-
Theoretisch 
/ VMBO 
Gemengd 

Gepensioneerd; vroeger 
ambtenaar bij defensie 

 

L8 V 39 Getrouwd, 2 kinderen MBO Verzorgende  
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  m/v Lft Gezinssituatie Opleiding Beroep 

H1 V 33 
Samenwonend, geen 
kinderen 

HBO Incassomedewerker 

H2 M 48 
Samenwonend, geen 
kinderen 

HBO Servicemonteur 

H3 V 62 Getrouwd, 1 kind HAVO 
Gepensioneerd; vroeger 
administratief 
medewerkster 

H4 M 23 Alleenstaand  WO Student WO  

H5 V 51 
Alleenstaand, 2 
kinderen 

HBO Secretaresse 

H6 M 47 
Samenwonend, 2 
kinderen 

HBO Zzp'er (fotografie) 

H7 M 21 
Alleenstaand, geen 
kinderen 

HBO Student HBO  

H8 V 24 
Alleenstaand, geen 
kinderen 

WO Docent 
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TOPIC LIST, VERSIE 2 

 

 

 

SCP / COB OKTOBER 2016 

 

 

AMERSFOORT, 25 OKTOBER 2016 

 

Introductie (10 minuten) 

 Uitleg doel onderzoek: we gaan het hebben over de stand van zaken in de Nederlandse 

samenleving. Wat gaat er goed of minder goed? In opdracht van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau. 

 Uitleg situatie: opname, meekijk, anonimiteit deelname, notulist, objectieve 

gespreksleider 

 Uitleg spelregels:  

 er is geen sprake van goed of fout  

 we hoeven het niet met elkaar eens te zijn, ga met elkaar de discussie aan 

 we laten elkaar uitpraten  

 Voorstelronde 

 Wie ben je, thuissituatie, wat doe je in het dagelijkse leven (werk / voornaamste 

bezigheid) 

 

 

Deel 1: De Nederlandse samenleving anno 2016: de stand van zaken (50 minuten)  

 Per deelnemer: Wat speelt op dit moment voor jou in je persoonlijke leven en/of in je 

omgeving (dit mag van alles zijn; privé, werk, zaken in de omgeving, de wijk, het dorp, de 

stad waar je woont, of in het land); hier heeft men vooraf over nagedacht: 

o een positief punt, iets waar je blij mee bent of blij van wordt; 

o een punt van zorg. 

We gaan later in dit blok uitgebreider in op de punten die met de samenleving te maken 

hebben.  

 Individuele opdracht: iedere deelnemer noteert het volgende op post-it’s: wat zijn de 

gedachten over de Nederlandse samenleving anno nu? Waar denkt men aan, wat gaat goed 

in de samenleving en waar maakt men zich zorgen over? Dit kunnen ook punten zijn die 

men bij het vorige vraagpunt genoemd heeft. 

 Noteer twee positieve punten / wat gaat goed?; 

 Noteer twee punten waar je minder positief over bent / waar je je zorgen over maakt. 

 Ronde 1: wat vindt elke deelnemer het belangrijkste (positief dan wel negatief)? 

 Inventarisatie en plenaire discussie  

 Waarom zo belangrijk? 

 Waar baseert men de meningen op (eigen ervaringen, ervaringen van anderen, media)? 

 In hoeverre impact op eigen leven? 
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 Ronde 2: wat is voor elke deelnemer het volgende belangrijke punt (positief dan wel 

negatief)? Inventarisatie en plenaire discussie 

 Indien nog niet ter sprake gebracht: 

 De economie:  

o Hoe zou men de situatie nu omschrijven / in vergelijking met de afgelopen jaren? 

Beter of niet?  

o Ervaart men persoonlijk of in de directe omgeving ook een verbetering van de 

economische c.q. financiële situatie? In hoeverre herkent men een positieve trend? 

 In hoeverre gaat het de goede dan wel de slechte kant op met de Nederlandse 

samenleving? Welk gevoel overheerst? (handen omhoog)  

 Wat ligt hieraan ten grondslag? 

 Zijn er zaken waar men trots op is? (Nederland in een commercial) 

 

 

Deel 2: Thema energietransitie (55 min) 

Belang 

 Wat zijn volgens u de komende 15 jaar de belangrijkste prioriteiten voor Nederland? (Lijst 

met zeven maatschappelijke doelen individueel voorleggen). Kunt u deze onderwerpen 

ordenen in volgorde van belangrijkheid; waar moet Nederland echt wat aan doen, wat 

heeft minder prioriteit voor u? Het onderwerp dat u het belangrijkste vindt geeft u cijfer 

1, het onderwerp dat u één-na-belangrijkst vindt cijfer 2, enzovoorts.  

 Wat staat bovenaan? 

 Waar staat ‘energiebesparing’; waarom? Hoe komt het dat dit onderwerp deze positie 

scoort in onderwerpen die van belang zijn voor Nederland in de komende jaren? 

 In hoeverre houdt dit onderwerp jullie bezig?  

 Wat weet men over dit onderwerp (op welke manier op de agenda van de overheid)? 

Verantwoordelijkheid 

 De deelnemers beantwoorden de volgende vraag individueel: 

De Nederlandse regering heeft zich internationaal vastgelegd op een sterke vermindering 

van het gebruik van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) door energiebesparing en meer 

gebruik van duurzame energie (bijvoorbeeld uit wind en zon). Welke van de volgende 

standpunten komt het dichtst bij uw eigen mening? 

 Hoe interpreteert men deze vraag? 

 Wat heeft men ingevuld? Waarom? 

 Bij wie ligt verantwoordelijkheid voor energiebesparing en meer gebruik van duurzame 

energie (burger, overheid, bedrijfsleven)? Of gedeelde verantwoordelijkheid? 

 Hoe ziet men de huidige rol van de overheid nu? Wat zou deze moeten zijn? Op welke 

manier? 

Indien nodig voor discussie: Vertrouwen 

 Er is de laatste jaren veel discussie over de wenselijkheid en mogelijkheden om energie te 

besparen en fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) te vervangen door duurzame energie 

(bijvoorbeeld uit wind en zon). Hoeveel vertrouwen heeft men in de verschillende 

informatiebronnen over dit onderwerp? Ministeries en andere overheidsinstellingen, 

Wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, Milieuorganisaties, Energiemaatschappijen 

(Nuon, Eneco e.d.). 

 Waarom meer/minder vertrouwen? 
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Maatregelen 

 In hoeverre denkt men over dit onderwerp na (bijvoorbeeld consequenties voor volgende 

generaties)? 

 Hoe denkbaar is het dat de overheid maatregelen zou gaan nemen om meer 

energiebesparing te realiseren? Waar denkt men aan? 

 We leggen enkele maatregelen voor en bespreken elk apart: 

 Eerste reactie (wat doet dit als men dit leest) 

 Hoe realistisch schat men dit in? Hoe noodzakelijk? 

 Weet men nog dat de gloeilamp werd afgeschaft; hoe kijkt men daar nu tegenaan? En 

als je die gedachte hierop loslaat? 

 A2 + B2: lageropgeleiden 

 A2 + B1: hogeropgeleiden 

A2 In uw buurt/dorp worden strenge eisen aan woningisolatie gesteld waaraan ieder huis 

moet voldoen.  

B1 De rijksoverheid wijst vlak bij uw buurt/dorp verplichtend een plek aan voor een groot 

windmolenpark. 

B2 De rijksoverheid wijst vlak bij uw buurt/dorp verplichtend een plek aan voor 

ondergrondse CO2-opslag. 

 

 
Afsluiting (5 minuten)  

 Wat vindt men ervan dat de regering dit soort onderzoek laat uitvoeren? 

 Wat moet de regering leren van jullie, wat wil men dat de regering hoort? 

 Bedanken  
 


