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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 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 tweede
kwartaal van 2017 is:
 Discriminatie.

1.2

INDELING VAN HET RAPPORT
In dit rapport doen we verslag van de twee focusgroepen die Ruigrok NetPanel op
donderdag 13 april 2017 in Amsterdam heeft geleid.
In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet te vinden. In hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan de
beschouwing van de gesprekken en de achtergrond van de deelnemers. Hoofdstuk 4
beschrijft de verkregen inzichten. 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 A1 t/m A7 (A is groep 1) en B1 t/m B8 (B is
groep 2). 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
Anders dan de vorige onderzoeken heeft het SCP gekozen voor twee, wat afkomst betreft,
diverse groepen. Hierbij is de indeling in opleidingsniveau losgelaten en is er etnisch
gemengd.
We hebben gesproken met 15 Nederlandse burgers, als volgt verdeeld:
 Groep A, n=7
 Groep B, n=8
Groep A
In de groep zitten vier niet-westerse allochtonen, waarvan een deelnemer een HBO-student
is. Een deelnemer is gepensioneerd, de overige deelnemers hebben een baan. Van de
deelnemers zijn er drie hoogopgeleid (HBO+). Een van de deelnemers heeft een autistische
zoon die begeleid woont.
In de groep zitten relatief veel alleenstaanden (5x). Twee van hen hebben kinderen. Een
deelnemer is getrouwd en een is samenwonend en beiden hebben kinderen.
Groep B
In de groep zitten twee gepensioneerden, twee ZZP-ers, een huisvrouw en drie deelnemers
met een vaste baan. Twee deelnemers werken in de zorg. Drie deelnemers hebben een nietwesterse migratieachtergrond.
In de groep zitten relatief veel deelnemers met kinderen (5x). Een van hen is alleenstaand, de
anderen hebben een partner.
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Selectie van deelnemers
In de selectie is rekening gehouden met een spreiding op geslacht, samenstelling
huishouden, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond of niet, beroep (ook enkele
werklozen) en woonplaats (zowel uit Amsterdam zelf als uit omliggende (kleine) gemeenten).
De selectie van de deelnemers is verzorgd door een professioneel
respondentenselectiebureau1. Het selectiedocument en de volledige deelnemerslijsten zijn
als bijlagen te vinden.

2.3

UITVOERING
De focusgroepen hebben plaatsgevonden op donderdag 13 april 2017, in de namiddag en
avond, op de onderzoekslocatie van Ruigrok NetPanel in Amsterdam. Het SCP heeft van de
gelegenheid gebruik gemaakt mee te kijken met de focusgroepen en input te geven. De
deelnemers hebben als dank voor hun deelname een geldelijke vergoeding (40 euro)
ontvangen.
Van beide groepen zijn notulen en dvd-opnames gemaakt. De opnames bewaren wij op
verzoek van het SCP maximaal vijf jaar. De deelnemers hebben hun handtekening gezet als
toestemming voor het intern gebruiken van de opnames door de opdrachtgever.

1

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

ISO 20252].
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INZICHTEN
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3 REFERENTIEKADER
3.1

BESCHOUWING VAN DE GESPREKKEN
Groep A
In de groep zaten deelnemers met een hoge mate van diversiteit aan meningen en met
verschillende achtergronden, zowel allochtoon als autochtonen. Drie deelnemers lieten zich
nadrukkelijk horen tijdens de groep en overheersten de discussie enigszins.
Binnen de groep leven veel tegengestelde meningen, vooral wanneer het over thema’s gaat
als discriminatie en politiek. Hoewel de discussie bij deze onderwerpen regelmatig wat hoger
oploopt laat men elkaar in hun waarde. Bij de discussie over het thema discriminatie is de
spanning voelbaar in de groep, maar uiteindelijk verloopt de discussie netjes en ordelijk. Het
feit dat deelnemers met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond openhartig vertellen
over hun persoonlijke ervaringen met discriminatie lijkt bij te dragen aan het groepsgevoel en
een zekere mate van verbondenheid. Tegelijkertijd ontstaat er geen echte dialoog over
discriminatie in deze groep. Het delen van persoonlijke ervaringen over discriminatie leidt tot
weinig begrip of empathie bij de andere deelnemers. Ook loopt de discussie tussen een
blanke deelnemer en een Antilliaanse deelnemer op bepaalde punten hoog op. De
deelnemers blijven hierbij vooral volharden in tegengestelde posities, waarbij men nauwelijks
nader tot elkaar komt.
Men geeft aan het eind van de groepsdiscussie aan het jammer te vinden dat er geen
deelnemers met een moslimachtergrond in de groep zaten. Dit omdat men het gevoel heeft
dat deelname aan de groepsdiscussie vruchtbaar was en heeft geleid tot meer wederzijds
respect en meer begrip voor elkaars standpunten. Er is in de groep veel over moslims
gesproken en men heeft het gevoel dat de stem van moslims zelf onderbelicht is gebleven.
De groep wordt met een positieve noot afgesloten. Een vrouwelijke respondent neemt het
laatste woord en roept ‘Peace!’ vergezeld van het vredesteken. Buiten de interviewruimte
schudt men elkaar haast gebroederlijk de hand, waarbij het opvalt dat degenen met de
grootste meningsverschillen in de groep elkaar op lijken te zoeken.
Groep B
In groep B is gedurende twee uur sprake van een gemoedelijke discussie die op een prettige
manier verloopt. Iedereen voelt zich betrokken bij de verschillende onderwerpen en is
welwillend om daar een mening over op tafel te leggen. De wat oudere deelnemers kunnen
elkaar vaak goed vinden in hun standpunten en zijn het vaak met elkaar eens. Zij krijgen
daarbij nog wel eens wat tegengas van een jongere deelnemer die onderwerpen als
discriminatie in een breder perspectief plaatst en ook de stem van de allochtone Nederlander
laat horen. Hiermee probeert hij wat meer begrip te kweken.
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Al vrij vroeg in de groepsdiscussie komt een deelnemer met een Antilliaanse achtergrond
met persoonlijke ervaringen ten aanzien van het thema discriminatie. Een deelnemer met een
niet-migratieachtergrond lijkt een sterke neiging te hebben om discriminatie te verexcuseren,
vooral naar de deelnemer die verschillende persoonlijke voorbeelden van discriminatie ter
sprake bracht. Er komt weinig bijval van de rest van de groep. Twee deelnemers zijn wat
minder actief en zitten meer in de beschouwende rol.
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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 in de groep de opdracht gegeven om twee positieve punten (wat gaat goed?)
voor zichzelf op te schrijven en twee punten waar men minder positief over is (waar maak je
je zorgen over?). Vervolgens is aan hen gevraagd om het belangrijkste punt hieruit te
selecteren. De gespreksleider heeft deze punten verzameld waarna deze plenair zijn
besproken. In een tweede ronde zijn opnieuw onderwerpen verzameld die eveneens zijn
besproken in de groep.
Om dit eerste deel van de sessie af te sluiten is de balans opgemaakt: gaat het nu de goede
of slechte kant op met Nederland?
De volgende 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.

Negatief

Positief

Groep A
Verharding maatschappij
Macht van Europa en de grote
bedrijven
Aanslagen
Economische situatie
Woningprijzen
Kwaliteit (ouderen)zorg

Groep B
Kwaliteit ouderenzorg
Verharding maatschappij
Oneerlijke verdeling van woningen
Discriminatie
Angst voor aanslagen

Aantrekken van de economie
Toename bouw woningen
Vluchtelingenhulp

Zorg ten opzichte van andere
landen
Aandacht voor niveautoewijzingen
op scholen
Opkomst laatste verkiezingen
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In de onderstaande paragrafen beschrijven we de belangrijkste onderwerpen die volgens de
deelnemers op dit moment de Nederlandse samenleving kenmerken. De volgende
onderwerpen leven het meest:
 Verharding van de maatschappij (paragraaf 4.1.1);
 De macht van Europa en de grote bedrijven (paragraaf 4.1.2);
 Zorgen en relativering ten aanzien van aanslagen (paragraaf 4.1.3);
 Economische situatie onder druk (paragraaf 4.1.4);
 Kwaliteit van de (ouderen)zorg onder druk (paragraaf 4.1.5)
Vervolgens is in de groepen nog het onderwerp verkiezingen en formatie ter sprake
gebracht:
 Verkiezingen en formatie (paragraaf 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 Verharding van de maatschappij
De deelnemers maken zich zorgen over de manier waarop mensen in Nederland met elkaar
omgaan. Dit onderwerp komt in beide groepen naar voren, al lijkt het in groep A sterker te
leven dan in groep B. Verschillende deelnemers noemen in dit kader de verharding van de
maatschappij. Deze verharding verergert en kent volgens de deelnemers die wij hebben
gesproken verschillende oorzaken:
 Toenemende mate van individualisme
A2: Het wij-gevoel is er niet meer, er heerst veel meer verdeeldheid dan vroeger. Dat kan

door iets kleins komen. Je hoeft het journaal maar aan zetten: er is discriminatie, terrorisme.
Het is ieder voor zich.
A3: De ik-maatschappij. Daar kan ik niet zo goed tegen omdat ik op een andere manier ben
opgegroeid. Het is ieder voor zich. Ik kom nog uit de tijd dat als je buurvrouw ziek was, je
haar soep brengt.
A6: Er heerst verhuftering van de maatschappij, dat is niet makkelijk uit te leggen.
 Afnemen verdraagzaamheid
A6: Ik ontmoet zoveel chagrijnige mensen op straat. We zijn een van de gelukkigste landen

volgens de polls. Maar mensen hebben zulke korte lontjes. In het verkeer op de fiets.
Haastige studenten, brommertjes, pseudo racefietsers. Dan ben ik blij als ik iemand een
bejaarde zie helpen of boodschappen zie doen voor een ander.
B7: De samenleving in het algemeen in Nederland. Gaat helemaal de verkeerde kant op. Ik
vind als je die arme sodemieters in Afrika ziet, die moeten hier naartoe komen.
 Vervagen van waarden en normen
B7: Het is gewoon een andere generatie, daar heb ik het moeilijk mee. Ze komen op visite en

blijven eten en wat ligt er op tafel? Telefoons!
A4: Mensen die niet opstaan voor iemand in de bus die bejaard is. Ik vind het normaal dat je
opstaat voor een bejaarde. Als je vroeger je portemonnee verloor dan kreeg je deze terug.
Mijn zoon vertelde dat hij portemonnee vond in de trein die hij had gegeven aan de
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conducteur. Toen die hem aan de conducteur gaf was die man helemaal verbouwereerd. Mijn
zoon is halfbloed, hij lijkt op een Marokkaan dus de verbazing was groot.
A3: Ik heb een paar jaar geleden ook een portemonnee gevonden waar geld in zat. Ik heb er
aangifte van gedaan en de eigenaar kwam bij mij thuis om de portemonnee op te halen maar
er kon geen bedankje af.
Een positief tegengeluid tegen de verharding komt ter sprake in groep B. Ondanks de
herkende verharding van de maatschappij zijn er veel vrijwilligers die klaar staan voor
anderen:
B2: We hebben ontzettend veel vrijwilligers om ons heen. Dat vind ik gewoon heel positief.

Dat spoort andere mensen ook aan.

4.1.2 De macht van Europa en de grote bedrijven
In groep A haalt men de positieve punten vooral uit het kleinschalige; dat wat dichtbij de
persoon staat. De zorgpunten bevinden zich meer op macro- en mesoniveau. Het eerste
onderwerp dat een deelnemer in groep A aankaart is de enorme macht die volgens deze
deelnemer ligt bij Europa en de multinationals. Hij krijgt hierbij het angstige gevoel dat niet
meer wordt gekeken naar wat goed is voor de burger maar vooral naar datgene wat geld in
het laatje brengt. Dit vindt hij een kwalijke zaak en komt hier tijdens de discussie herhaaldelijk
op terug.
A7: Dat de macht ligt bij de grote bedrijven en niet meer bij het volk, daar maak ik me zorgen

over. Alles wordt via Europa geregeld en alle lobbyisten, die hebben zoveel macht.
A3: Wat zouden we eraan kunnen doen? We hebben stemrecht, we kiezen de regering. Wat
wil je dan? Een revolutie? Een dictator? Ik weet niet of dat beter is.
A4: Ook zoiets: Nestlé die het water opkoopt dat nog vrij beschikbaar is. Dan ga ik me wel
zorgen maken. Ja dat vind ik gevaarlijke vormen aannemen.
Een ander punt dat in groep A ter sprake komt en verband houdt met de verhouding van de
burger ten opzichte van instanties, is de toegenomen bureaucratie. Men is van mening dat de
‘gewone’ burger het op dit vlak niet kan winnen van de overheid. Als men in de clinch ligt
met een overheidsinstelling dan moet men van goede huizen komen om zijn recht te kunnen
behalen:
A2: Mensen die in de problemen zitten, bijvoorbeeld met de gemeente of zorgverzekering.

Waar ik me aan kan storen is dat de gewone mensen er niet uit kunnen komen met de
gemeente. Ik kan er wel uitkomen, ik schrijf bezwaarschriften. Maar heel veel mensen kunnen
dat niet. Terwijl je in een land leeft waar er zoveel geregeld is, maar je moet er zelf achteraan
gaan en sommige mensen kunnen dat niet. Het UWV spant daarin de kroon. Ik denk dat ik
hen wel 100 brieven heb gestuurd.
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4.1.3 Zorgen en relativering ten aanzien van aanslagen
Zowel in groep A als in groep B worden zorgen geuit over terrorisme, waarbij de recente
aanslagen in Duitsland en Engeland nog vers in het geheugen liggen. Men vindt dat de
aanslagen erg dichtbij komen en de zorgen over een mogelijke aanslag in Nederland zijn
voelbaar. Verschillende deelnemers geven aan dat men liever niet met de aanslagen
geconfronteerd wordt in de media:
A5: Om eerlijk te zeggen durf ik soms niet het journaal aan te zetten met al die aanslagen.
A6: En dan heb je de radio aan en hoor je het nog!
Deze deelnemers maken zich zorgen over wat hun kinderen in de toekomst te wachten staat:
A1: Nou inderdaad de aanslagen en de toekomst van mijn zoon. Hij is zo fragiel. Bij een kind

dat sterk is, is dat wat makkelijker loslaten maar mijn kind heeft extra zorg nodig.
A5: Wat gaat er straks gebeuren als mijn kleinzoon 20 is? Waar zijn we dan? Heftig vind ik
wat er nu gebeurt!
In groep B wordt deze angst ook gevoeld:
B2: Ik vind het angstaanjagend, al die aanslagen in de wereld!
Tegelijkertijd blijkt men ook in staat tot relativering. Men probeert om zich niet al te veel te
laten beïnvloeden en niet in angst te leven:
A5: Die continue aanslagen en dan ga je nadenken, moet ik dan continue in angst leven? Ik

heb de keuze gemaakt gewoon te leven en overal te gaan en te staan. Want als je continue
erbij stilstaat dan durf je niks meer.
4.1.4 Economische situatie onder druk
Als het over de economische situatie in Nederland gaat, is er verdeeldheid. Verschillende
deelnemers, zowel in groep A als in groep B zijn van mening dat het beter gaat met de
economie. Zij krijgen die indruk doordat de welvaart toeneemt en de huizenmarkt weer
aantrekt.
A3: Positief vind ik op dit moment de economie en welvaart. Ik hoop dat daaruit dingen gaan

komen waardoor de negatieve dingen die er zijn opgelost gaan worden. Het gaat toch goed
met ons? De regering heeft goede maatregelen genomen. Mensen hebben meer geld. Wat
me tegenvalt is dat we nog steeds voedselbanken nodig hebben, maar mijn algemene gevoel
is dat Nederland er goed voor staat.
In groep B erkent men dat de economie is aangetrokken, maar men merkt nog weinig van het
effect ervan in het dagelijks leven:
B7: De economie is beter geworden, maar dat vertaalt zich nog niet in meer banen.
Dat de welvaart toeneemt wordt in groep A tegengesproken. Men is het eens dat de
welvaart toeneemt maar dit geldt vooral voor de bovenlaag van de bevolking. De kloof
tussen arm en rijk wordt volgens deze deelnemer alleen maar groter:
A7: Ik herken niet wat hij zegt. Voor de rijkere gaat het beter, maar de onderkant verzuipt

alleen maar meer. Mijn vader kon een normale baan hebben en mijn moeder kon thuis blijven.
Terwijl nu je 1,5 baan of meer nodig hebt.
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Het bestaansrecht van de voedselbanken draagt bij aan het beeld dat er nog geen sprake is
van economisch herstel. Er ontstaat discussie in groep A. Een deelnemer is van mening dat
de Nederlander hierin verkeerde keuzes maakt en van twee walletjes eet. Hij kan de
noodzaak en het gebruik van voedselbanken niet rijmen met dezelfde mensen die uitgaven
doen die zij zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Deelnemers die het hiermee eens zijn
zwakken dit enigszins af en geven aan dat het ook van de maatschappij wordt verwacht dat
men ‘meeloopt’ met wat anderen hebben:
A3: Maar ik heb geen telefoonabonnement van 50 euro! Er zijn mensen die het niet kunnen

betalen maar het wel hebben. Die parkeren hun auto bij mij en gaan dan ophalen bij de
voedselbank. Wat wil men? Ik heb niet zoveel nodig, ik hoeft niet te hebben wat de ander
heeft. We leven in een maatschappij waar iedereen wil hebben wat de ander heeft.
A5: Zo wordt de maatschappij ook gemaakt. Als je wilt dat je kinderen meedoen. Ik ben nu
oma, maar in de tijd dat mijn kinderen jonger waren en ze deden niet mee dan werden ze
gepest.
Gevoel van aantrekken woningmarkt, maar niet in Amsterdam
Ondanks dat het aantrekken van de woningmarkt wordt genoemd als een van de tekenen
waaruit blijkt dat het economisch weer beter gaat, is de tendens in beide groepen eigenlijk
vooral dat men zich zorgen maakt over de woningmarkt. Dit geldt met name voor de
huizenmarkt in Amsterdam en omstreken.
De grootste zorgen maakt men zich om de woningnood die ontstaat. Men komt niet
makkelijk aan een woning. Deze schaarste hangt samen met de andere zorg die men heeft
rondom de huizenmarkt, namelijk het steeds duurder worden van zowel huur- als
koopwoningen. Deelnemers vragen zich af hoe hun kinderen straks aan woningen kunnen
komen als het steeds duurder wordt.
A3: Huisvesting gaat een groot probleem worden, er is een tekort in de Randstad.

Vanochtend in Purmerend, tenten voor het stadhuis. Mensen hebben wachtlijsten van 15-20
jaar voor ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dat kan niet goed gaan,
mensen komen in opstand.
A5: Een woning in Amsterdam is verschrikkelijk duur. Je komt niet zo makkelijk aan een
woning. Mijn kinderen wonen samen met anderen, dat is niet erg. Maar je bent lang aan het
wachten.
In groep B is men verbaasd over hoe er wordt omgegaan met leegstand:
B5: Er is woningnood en tegelijkertijd veel leegstand. Dat vind ik niet kunnen. Het is dus

blijkbaar voor de eigenaar interessanter om het proberen te verkopen dan om het te
verhuren.
Naast de zorgen die men uit over de krappe woningmarkt in Amsterdam en omstreken,
heerst er ook bij enkele deelnemers een gevoel van onrechtvaardigheid dat men teveel
verdient om in aanmerking te komen voor sociale huurwoningen. Men wordt hierdoor
gedwongen om in de vrije sector te huren en dit is vaak duurder dan de sociale huursector.
A5:Verdien je teveel dan heb je weer geen mogelijkheid op bepaalde huizen. Voor de

studenten wordt het moeilijker straks want ze betalen gigantisch veel. Woonruimte is
moeilijk.
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A4: Dat was vroeger wel anders, toen kon je onder 400.000 nog een woning kopen.
A3: Je kon ook huren. Nu word ik gedwongen in de vrije huursector te wonen. Mijn inkomen

gaat achteruit.
In groep B wordt dit onrecht ook gevoeld:
B1: Dat je als tweeverdieners geen sociale huurwoning kan krijgen. Dat vind ik niet eerlijk. Je

betaalt zoveel meer.

4.1.5 Kwaliteit van de (ouderen)zorg onder druk
Bijna alle deelnemers hebben op een manier te maken gehad met de tegenvallende kwaliteit
van zorg in Nederland. Sommigen delen hun persoonlijke ervaringen, anderen delen hun
ervaringen met de zorg vanuit hun professie. In groep A zit een deelnemer met een
autistische uitwonende zoon, in groep B zitten twee deelnemers die in de zorgsector
werkzaam zijn.
Vooral groep B spreekt uitgebreid over hun zorgen rondom de kwaliteit van de ouderenzorg.
De zorgen worden grotendeels veroorzaakt door de prijs-kwaliteitverhouding in de zorg en
de mensonterende situaties die zich daardoor voor kunnen doen.
B2: Wat mij momenteel bezighoudt is de zorg aan huis die op dit moment aan mijn moeder

geleverd wordt. Die is 87 en weduwe. Ik moet overal achteraan gaan, maar afgezien daarvan
wordt het ook nog slecht afgehandeld. Soms komen ze helemaal niet opdagen!
B4: Mijn oma is in het ziekenhuis beland. Die ouderen daar worden te slecht
geholpen. Ze mogen maar 1x in de week douchen. Ze worden met doekjes schoongemaakt.
Er is te weinig personeel en een gebrek aan kennis. Ze moeten bijvoorbeeld met
twee verplegers 16 mensen verzorgen!
B7: Mijn moeder is doodgegaan aan de zorg. Ze hadden haar belletje afgepakt want ze
mocht niet zoveel bellen. Toen heeft ze een ongeluk gehad.
B8: Ik zag laatst een reclame van een gepensioneerde die op een cruiseschip meeging. Die
was goedkoper uit dan in een zorgtehuis!
Sommige deelnemers zijn van mening dat de zorg in Nederland is verslechterd.
B3: Je kan beter in de gevangenis zitten, daar wordt beter voor je gezorgd. Schandalig vind

ik het!
Een deelnemer haakt hier op in met een voorbeeld uit haar werk. Zij uit haar zorgen over de
mensen die tussen wal en schip raken door de wet- en regelgeving rondom de zorg in
Nederland.
B6: Ik had een patiënt, een 75 jarige oude dame uit de zwakzinnigenzorg met de gedachten

van een 3-jarige. Zij moest een andere indicatie aanvragen, maar die mensen waar ze woont
zijn niet meer dossierhouder. Dat is het ziekenhuis nu en dat betekent dat ze dakloos is. Want
er is geen instantie die haar woonruimte kan bieden. Dat baart mij echt heel erg zorgen. Ze
hoort thuis in een verpleeghuis, maar die zeggen dat zij niet past tussen hun bewoners. In het
ziekenhuis is niet genoeg personeel aanwezig die haar de aandacht kan geven die zij nodig
heeft.
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Een deelnemer plaatst de kwaliteit van de zorg in perspectief door het te vergelijken met de
zorg in het buitenland. Deze deelnemer heeft persoonlijk ook slechte ervaring met de zorg in
Nederland, maar zorgt desondanks voor een positief tegengeluid:
B3: Ik ben veel in buitenland geweest. Ik zeg tegen m’n kinderen dat je god op je blote

knieën mag danken voor de goede zorg hier.

4.1.6 Verkiezingen en formatie: twijfels rondom werking democratie
De uitslag van de verkiezingen van maart 2017 komt voor de meeste deelnemers niet als een
verrassing. Zij zeggen wel te hebben verwacht dat de zittende regering een nederlaag zou
lijden en dat de PVV veel stemmen zou winnen. Over hoe men de uitslag ervaart zijn de
meningen verdeeld. In groep B lijkt de algemene stemming over de verkiezingsuitslag
positiever dan in groep A. De deelnemers die positief zijn over de uitslag zijn van mening dat
het erger had gekund.
B1: Ik had eerlijk gezegd verwacht, dat de PVV de grootste zou worden.
B2: Ze zijn wel groter geworden, maar ze komen niet in de regering.
De deelnemers die minder positief zijn over de uitslag zijn van mening dat er door de uitslag
weinig wezenlijks zal veranderen. Er klinkt teleurstelling door in hun antwoord.
A4: Het is fucked up. Er gaat niet veel veranderen hiermee.
A2: Met de VVD blijven de armen arm en de rijken rijk.
Vervolgens komt de formatie aan bod. De manier waarop de formatie verloopt wordt
geheimzinnig gevonden. Sommige deelnemers hebben het idee dat de formatie al rond is
maar dat de partijen het voor het Nederlandse publiek nog even stil houden. Wat sommige
deelnemers moeilijk te begrijpen vinden, is dat partijen die qua ideologie in het
verkiezingsprogramma mijlenver uit elkaar lijken te liggen tijdens de formatie toch met elkaar
om tafel gaan. Deze deelnemers lijken het gevoel te hebben op dat gebied voor de gek te
zijn gehouden door de partijen. Andere deelnemers zijn juist van mening dat dit de werking
van de democratie is.
A2: Ik denk dat de partijen er al uit zijn.
A2: Ze moeten nu nog even hun mond houden voor de kiezers. We luisteren en uiteindelijk

heel langzaam is iedereen weer vergeten wat er is gezegd.
A6: De formatie die ze gaan maken, die partijen die gaan samenwerken, dat is allemaal
onzeker. Terwijl ze mijlenver uit elkaar liggen in hun ideologie.
A7: Maar dat is democratie. Dat moet. Niemand gaat 76 zetels halen. Je moet samenwerken
en compromissen sluiten. Ik vind het slecht dat het zo gaat maar het is wat het is, er zijn geen
goede systemen. Het mooiste is communisme maar dat kan niemand aan, de mensheid kan
niet omgaan moet goede dingen.
In groep B ontstaat een discussie over de werking van de democratie. Deze discussie wordt
gevoerd over het feit dat het volk heeft gesproken en dat desondanks de tweede grootste
partij niet in de regering komt. Het wordt door enkele deelnemers niet begrepen hoe dat kan
terwijl we in een democratie leven:
B3: Het volk heeft gekozen en Rutte zegt, daar ga ik niet meer regeren. Dat is toch een

democratie? Vind ik raar!
B2: Die PVV hoeft van mij niet in de regering, die Wilders is een haatzaaier.
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B7: Hij heb wel gelijk.
B2: Met een hoop dingen wel, maar niet met alles.

4.1.7 De balans opgemaakt: kan vriezen kan dooien
Ter afsluiting van dit onderdeel hebben we gevraagd aan de deelnemers in hoeverre men
vindt dat het de goede kant op gaat in Nederland of de slechte kant. Opvallend genoeg
vinden alle deelnemers in groep A dat het de slechte kant opgaat met Nederland, ook al
plaatsen deze deelnemers het wel in perspectief. In groep B is er meer verdeeldheid tussen
de goede en de slechte kant. Men geeft aan dat de lijst met zorgpunten veel langer is dan de
lijst met punten waar men blij of trots over is.
De stemming in groep A is:
 Goed: 0
 Slecht: 6
 Neutraal: 0
De stemming in groep B is:
 Goed: 4
 Slecht: 3
 Neutraal: 1
Wanneer men van mening is dat het de slechte kant opgaat met Nederland dan plaatst men
dit in perspectief: ons land is al 70 jaar niet in oorlog geweest en bijna iedereen heeft te eten.
Men is van mening dat het geen kommer en kwel is, maar dat de sfeer in Nederland er niet
beter op wordt.
A7: Nee, we hebben nog steeds geen bommen op ons dak, maar het wordt er ook niet

gezelliger op. Vroeger was ook niet beter uiteindelijk. Volgens mij was het in 40-45 ook niet
best. Ik ken natuurlijk oudere mensen die zeggen vroeger ging het best goed hier. We
hebben bijna allemaal te eten, maar het wordt steeds moeilijker.
A3: Ik heb 70 jaar geen oorlog meegemaakt.
A7: Dat klopt, zo slecht gaat het niet.
Ook in groep B wordt enigszins gerelativeerd:
B8: Als je focust op slechte dingen, ja dan gaat het niet goed.
Het feit dat bijna iedereen (en niet iedereen) te eten heeft en er voedselbanken nodig zijn en
dat er nog niet voldoende banen zijn, zijn redenen dat men niet vol overtuiging vindt
dat het de goede kant opgaat.
A6: Maar hij heeft een punt he, BIJNA allemaal voldoende te eten. En ja, we hebben

voedselbanken nodig.
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4.2

VRAGEN UIT KWANTITATIEF ONDERZOEK
In de groepen zijn enkele vragen uit de COB-enquête voorgelegd. In beide groepen zijn
dezelfde vragen voorgelegd.
De deelnemers hebben de volgende cijfers gegeven.
Groep A
Cijfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?
(1= geen enkel vertrouwen – 10=alle vertrouwen)
De kranten
II
I
II
I
I
De televisie
II
I
II
I
I
Groep B
Cijfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland?
(1= geen enkel vertrouwen – 10=alle vertrouwen)
De kranten
I
I
III
I
II
De televisie
I
I
I
I
II

10

10

Objectiviteit van de media in het algemeen ter discussie
Vrijwel alle deelnemers lezen een krant. Deelnemers noemen verschillende titels van kranten
zoals het Parool, het AD, de Telegraaf en het NRC. Sommige deelnemers lezen de papieren
krant, anderen noemen andere verschijningsvormen zoals online op een tablet. Ditzelfde lijkt
te gelden voor de televisie, echter er zijn meer deelnemers die niet meer lineair tv kijken en
een enkele deelnemer kijkt helemaal geen televisie meer.
Als het gaat om het vertrouwen in kranten dan wordt als eerste gemeld dat de kranten
weergeven wat er in de wereld gebeurt. Sommige deelnemers zijn van mening dat dit
objectief gebeurt. Door weer te geven wat er in de wereld speelt zijn anderen juist van
mening dat kranten in hoge mate bepalen wat het nieuws is dat de burgers krijgen te lezen
en beschouwen dit als niet objectief.
A6: Nou ik wist niet of ik het betrouwbaar vind, maar de kranten geven wel door wat er

speelt. Ik neem aan dat ze objectief zijn.
A4: Zij schrijven wat zij belangrijk vinden maar er gebeurt veel meer. Zij bepalen dat dat het
nieuws is.
A6: Ik heb het NRC, vind ik vrij betrouwbaar, is een kritische krant. Bij andere kranten heb ik
het gevoel dat ze meepraten. Het NRC licht dingen door, waar andere kranten sensatie
opvoeren.
Het vertrouwen in de media lijkt grotendeels te worden bepaald door de mate waarin
objectief nieuws wordt gebracht. Aan de objectiviteit van de media in het algemeen wordt
niet alleen getwijfeld omdat zij bepalen wat ze vermelden of tonen, maar ook door verkeerde
vertalingen te geven van beelden of door een (verkeerde) manier van interpreteren van de
situatie.
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A7: Objectiviteit bestaat niet, iedereen heeft een mening over iets. Gekleurdheid is wat

mensen willen lezen. Een soort propaganda.
A4: Niet alles wordt gemeld in de media. 50 doden in West-Europa worden overbelicht, maar
andere doden worden niet uitgelicht. Sommige dingen krijgen weinig of geen aandacht in de
media. Ondertitelingen die niet kloppen. Laatst zat ik met iemand uit Syrië. Toen was er een
stuk op tv over de gasbommen op Syrië. Toen zei de ondertiteling van een Arabische vrouw
dat ze de dood wenste aan diegene die dit hebben gedaan, maar dat zei ze niet. Ze zei
eigenlijk dat ze vrede had met diegene die zijn doodgegaan. Zo krijg je een hekel aan die
mensen. Dat was op het journaal waar je van aanneemt dat het een betrouwbare bron is.
A7: Ze roepen de PVV heeft verloren terwijl ze 5 zetels hebben gewonnen. Ik kan anders
tellen volgens mij. Dingen worden verkeerd vertaald, dingen waar ik wat van weet die in de
media compleet anders worden verteld.
Dit wordt bevestigd in groep B:
B5: Ik vind dat iedereen zich laat beïnvloeden door media in het algemeen. Je kan beter met

elkaar gaan praten. Ik vind het gewoon teveel beïnvloeden.
Vervolgens komt er een tegengeluid van een van de deelnemers dat er ook een bepaalde
verantwoordelijkheid ligt bij de lezer of kijker. Men moet volgens deze deelnemer altijd zelf
nadenken over wat men ziet, hoort of leest.
A2: Maar het is wat jij ervan denkt. Er zijn veel mensen die de media onbetrouwbaar vinden.

Die moeten bij zichzelf nadenken waar ze hun mening op baseren en wat je leest.
A3: Maar jij hebt een goede opleiding gehad. Maar kijk eens naar een laagopgeleide.
Vroeger in het onderwijs dan was je blij dat ze hun eigen naam konden schrijven. Die mensen
die lezen de krant en geloven de krant.
A2: Maar kun je dat de krant kwalijk nemen? Mensen zijn ook niet objectief, je kan niemand
geloven.
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4.3

VERDIEPINGSTHEMA: DISCRIMINATIE

4.3.1 Vorm van consensus over het begrip discriminatie, tegelijkertijd lastig te duiden in de
dagelijkse praktijk
Discriminatie is een breed begrip voor de deelnemers, maar er is sprake van een hoge mate
van overeenstemming over wat men ziet als vormen van discriminatie. In feite alle vormen
van onderscheid maken tussen mensen op uiteenlopende kenmerken wordt gezien als
discriminatie. Men benoemt kenmerken als afkomst/ras, seksuele geaardheid, leeftijd, geloof
of denkbeelden, maar men constateert dat in feite elk persoonskenmerk gebruikt kan worden
om te discrimineren. Hoewel men in principe elke vorm van onderscheid maken afkeurt, vindt
men dit met name af te keuren wanneer de gediscrimineerde minderwaardig wordt geacht
door een ander:
B3: Discriminatie is dat je een ander minderwaardig vindt. Ik ben beter dan jij, ik kijk op jou

neer.
B5: Misperceptie. Onnodig bang zijn voor een ander. Het is moeilijk om toe te lichten. Ik
denk dat het voor iedereen wat anders betekent.
B4: Discriminatie is je hoger voelen dan anderen. Op basis van kleur, geslacht, geloof, rijk of
arm.
B8: Ik denk dan aan mensen die minderwaardig zijn, bijvoorbeeld zwervers. Ik dacht zelf vaak
pff dat is maar een zwerver, totdat ik wist dat er ook rijke en slimme zwevers rondlopen. Als
je arm bent ben je dom, dat is ook een vorm van discriminatie.
Een Surinaamse deelnemer in groep A vertelt over haar eigen ervaringen:
A5: Ik heb al heel lang geleerd om lak te hebben aan mensen die mij Zwarte Piet noemen. Ik

vind het gewoon zielig.
A3: Dat zegt meer over de andere persoon dan over jou.
A5: Vroeger heb ik het me wel aangetrokken. Als kind doet het pijn, schelden doet pijn.
Tegelijkertijd zie je mensen in de zon liggen. Waarom scheld je me uit? Ik wil het niet meer
begrijpen. Ik vind het heel zielig als je jezelf zo moet verlagen!
A4: Mijn nichtje is half Surinaams, die wordt ook Zwarte Piet genoemd.
Deze persoonlijke ervaringen worden door de rest van de groep enigszins gelaten ontvangen
en lijken weinig medeleven op te roepen. Eerder lijkt men discriminerende opmerkingen
enigszins te relativeren. Of een opmerking of een actie bestempeld kan worden als
discriminatie is volgens de andere deelnemers in hoge mate afhankelijk vanuit de intentie
waaruit deze voortkomt en in welke context. Daarnaast constateert men dat een actie ook als
discriminerend geïnterpreteerd kan worden door de ontvanger, soms ook als dit niet zo
bedoeld is. Dit alles kan het soms complex maken om te duiden wat wel en wat niet
bestempeld kan worden als discriminatie. De scheidslijnen tussen discriminatie, schelden,
pesten, een grapje of een neutrale opmerking zijn volgens de deelnemers soms lastig te
leggen:
A3: Als je een bril op hebt, word je schele genoemd.
A2: Vroeger, ik was jaar of 6, ging met m’n pa mee water halen op de camping. Stond een

blond jongetje: “Kom je uit Afrika, ben je Zwarte Piet?” Toen ging mijn vader Surinaams
praten en dat jongetje denkt ik heb een Afrikaan ontmoet. Ik vertelde aan mijn moeder:
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“papa praatte Afrikaans!” Mijn moeder zei: “dat kan ie helemaal niet hahaha”. Ik weet niet
hoe mijn vader daarover dacht destijds.
A1: Ik fiets nooit, dus ik ken de regels niet. Van rechts kwam een auto, en ik gaf geen
voorrang. De bestuurder riep vervolgens uit het raam: Voortaan voorrang geven trut! Dat zie
ik als discriminatie omdat ik een vrouw ben.
Enkele voorbeelden van subtielere vormen van discriminatie die door deelnemers in groep A
worden aangehaald:
A4: Ik was in de Bijenkorf in Eindhoven en we bestelden eten. Aan de Nederlandse mensen

vroeg de medewerker “wil je er peper bij?”. Bij ons was het “ahhh dit willen jullie er vast wel
bij” terwijl hij het al over ons eten strooide…”
A2: Ik ben gisteravond laat nog gebeld voor deze groepsdiscussie. Ze vroegen me of ik van
Surinaamse afkomst ben. Ik snap wel dat er naar gevraagd wordt, maar vind het toch irritant.
In groep B worden vergelijkbare voorbeelden genoemd:
B8: Wat ik merk bij mijn man, gaat ie vertellen: ‘Het was een heel leuke man en hij was

Surinamer.’ Waarom moet je erbij zeggen dat hij Surinamer is? Dat vind ik irritant.
B2: Of als iemand het heeft over gekleurde mensen: Ja, maar ik bedoel jou niet hè!
Men constateert tevens dat sommige minderheidsgroeperingen gevoeliger zijn voor
discriminatie dan anderen. Dit wijt men bijvoorbeeld aan de historische context die bepaalde
opmerkingen een bepaalde lading voor deze groepen kunnen geven, zoals het verwijzen naar
het slavernijverleden wat gevoelig ligt bij Surinamers of de tweede wereldoorlog wat
gevoelig ligt bij Joodse mensen. Daarbij merken enkele deelnemers op dat een hogere
gevoeligheid ook voortkomt uit het feit dat de samenleving verhard en er juist ook meer
gediscrimineerd wordt. Anderen zijn juist van mening dat het wel meevalt met discriminatie,
maar dat dit vooral wordt opgeblazen door enkele individuen en door de media:
A4: ja ook met historie gezien. Joden zijn gevoeliger. Kijk naar het verleden. Mensen met een

slavenachtergrond, dan moet je niet met Ku Klux Klan aankomen.
A5: Er mag tegenwoordig wel meer gezegd worden, het is harder geworden.
A7: Ik vind dat er in zijn algemeenheid een jankcultuur is ontstaan. Ongeacht wie of wat ook,
iedereen voelt zich maar gediscrimineerd of achtergesteld of whatever en dat wordt alleen
maar gevoed. Omdat iedereen maar een belang heeft. Zoals een Henk Krol die zich als
oudere achtergesteld voelt.
A3: Is het wel zo’n grote groep die gediscrimineerd wordt binnen een gemeenschap? Of is
het een laag binnen een groep die zichzelf wil profileren en het naar buiten blijft brengen.
A7: Nederland is het minst discriminerende land ter wereld!
A4: Er worden nog steeds moffengrapjes gemaakt anders.
A7: Nou ik zat gister met 8 Duitsers in de kroeg Ajax-Schalke te kijken.
A7: Ik ben dan zogenaamd de boze blanke man, maar als je in Amsterdam West loopt dan
word ik ook regelmatig gediscrimineerd. Bij mij in de straat zet een PTT mannetje zijn auto
verkeerd neer. Ik zei daar wat van en ik was toen meteen een blanke klootzak. Ook ik word
zeer regelmatig gediscrimineerd.
A6: Door wie dan?
A3: Als persoon omdat je je mond open durft te trekken.
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4.3.2 Men ‘discrimineert’ in principe niet tussen verschillende vormen van discriminatie
De deelnemers in de groep zijn van mening dat elke vorm van discriminatie verkeerd is en
geven aan dat ze hierbij in principe geen onderscheid maken tussen verschillende vormen van
discriminatie. Tegelijkertijd geven meerdere deelnemers aan dat discriminatie op basis van
ras of seksuele geaardheid erger ‘aanvoelt’ dan discriminatie op basis van leeftijd. Dit lijkt
vooral samen te hangen met het feit of er een andere rechtvaardiging voor de discriminatie
aanwezig is dan enkel en alleen het persoonskenmerk an sich. Zo kunnen enkele deelnemers
bijvoorbeeld begrip opbrengen voor een werkgever die een oudere werknemer afwijst
omdat deze onvoldoende uithoudingsvermogen zou hebben om het werk uit te kunnen
voeren of een vrouw wanneer deze kans heeft om zwanger te worden. Daarnaast lijkt voor
leeftijd te gelden dat iedereen op een gegeven moment oud wordt, wat leeftijdsdiscriminatie
minder erg maakt voor de deelnemers:
A4: Ik zou het erger vinden als ik word gediscrimineerd word op m’n huidskleur dan op m’n

leeftijd. Iedereen wordt oud.
A1: Ik vind het wel als ik naar mijn eigen situatie kijk. Ik heb nu eenmaal minder
uithoudingsvermogen dan een jonger iemand. Als ik zou solliciteren en ik hoor dit zou ik het
wel begrijpen.
In beide groepen heeft men het over discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt:
B4: Vrouwen verdienen 20 procent minder dan mannen, dat vind ik ook discriminatie.
In groep A spitst de discussie zich toe op het aannemen van zwangere vrouwen en blijkt dat
een deelnemer begrip kan opbrengen voor een werkgever die vanuit economisch oogpunt
geen zwangere vrouw zou aannemen:
A3: Een baas die een vrouw afwijst omdat ze zwanger kan worden. Dat gebeurt

gegarandeerd en dat vind ik niet van deze tijd.
A7: Economisch gezien vind ik dat wel logisch!
A3: Dat gaat dan weer om geld
I: Wat zou jij doen als je die werkgever was?
A7: Ik zou de beste nemen. Maar inderdaad, als ik zou moeten kiezen tussen een vrouw die
nog zwanger kan worden dan een vrouw die al kinderen heeft dan kies ik voor de laatste.
In groep B is het volgende scenario voorgelegd aan de deelnemers2:
Een zorginstelling voor ouderen zoekt een activiteitenbegeleider. Abdel reageert op
deze vacature. Hij is in Nederland geboren, spreekt goed Nederlands, heeft de juiste
diploma’s. Hij voelt zich helemaal thuis in Nederland, heeft veel vrienden, waarvan de
meeste autochtonen zijn. Iedere donderdag helpt Abdel in het buurthuis bij het
begeleiden van activiteiten voor kinderen. Hij wordt afgewezen, omdat de organisatie
denkt dat hij met zijn Marokkaanse achtergrond niet in de organisatie past.
De reacties van de deelnemers in groep B zijn eensluidend. Het afwijzen van Abdel enkel met
het argument dat hij vanwege zijn Marokkaanse achtergrond niet in de organisatie zou
passen, vindt men onacceptabel:
B1: Hij wordt afgerekend op Marokkaan zijn, zoiets kan niet in huidige tijd!
2

In groep A zijn de scenario’s wegens tijdgebrek nauwelijks aan de orde gekomen.
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B7: Een beetje kleinzielig van zo’n bedrijf. Het feit dat je veel hoort en leest over Noord-

Afrikanen speelt hierbij ook een rol.
B3: Ja, allemaal Noord-Afrikanen op Opsporing Verzocht.
B7: Je moet even doorgaan met hem, het feit dat ie alleen op zijn Marokkaanse achtergrond
wordt beoordeeld slaat nergens op. Geef hem een proeftijd.
B2: Dat krijgt toch iedereen!
In de verdere discussie blijkt de meerderheid van de deelnemers wel begrip op te kunnen
brengen om Abdel niet aan te nemen indien hij niet in het bezit zou zijn van competenties die
belangrijk zijn voor een goede uitoefening van de functie:
B7: Als je de taal niet goed spreekt en iemand wil aan je duidelijk maken dat ie naar wc moet,

dan snap ik wel. Het ligt er aan wat iemand moet doen, daar gaat het om.
B6: Ik merk in mijn eigen vakgebied (red: horeca) dat je met veel verschillende culturen
samenwerkt waardoor je een taalbarrière hebt.
Een ander scenario dat in groep B kort aan de orde is gebracht betreft:
In een groot bedrijf is er een vacature voor communicatiemedewerker. In deze functie
moet ook hard onderhandeld worden met andere bedrijven. Lisa en Ben solliciteren op
deze baan. Beide beschikken over de juiste diploma’s en hebben evenveel relevante
werkervaring. Ben krijgt de baan en Lisa wordt afgewezen. Volgens het bedrijf is Lisa
minder geschikt omdat in de functie ook onderhandeld moet worden met andere
bedrijven en dat er vaak hard aan toe gaat. Vrouwen schrikken al snel van de toon die wordt
aan geslagen in die gesprekken en zijn te zachtaardig om scherp te onderhandelen.
En hoe zou je hier tegenaan kijken als het zou gaan om:
Een oudere en een jongere sollicitant? En het bedrijf wijst de oudere af omdat volgens
hen oudere werknemers niet meer het uithoudingsvermogen hebben dat nodig is om
die onderhandelingen uit te zitten en ook op het laatste nog scherp te zijn.
In de discussie over deze scenario’s is men eveneens van mening dat het afwijzen van een
vrouw (of een man) voor een functie gerechtvaardigd is als zij (of hij) niet in het bezit is van
competenties die van belang zijn voor de functie. Opvallend hierbij is dat men stereotype
beelden over mannen (‘harde onderhandelaars’) niet afwijst, maar dat men hier stereotype
beelden van vrouwen tegenin brengt (‘beter in communiceren’, ‘socialer’) als reden om juist
een vrouw aan te nemen.
B3: Wel begrijpelijk, maar ik denk juist dat een vrouw in een mannenwereld er een heel

andere betekenis aan kan geven. Ik vind dat ze de baan beter aan Lisa kunnen geven.
B7: Ik ben het met haar eens dat een vrouw beter kan communiceren dan een man, een
vrouw brengt toch een bepaalde charme.
Ook het scenario waarin een oudere medewerker minder uithoudingsvermogen zou hebben,
vindt men gerechtvaardigd als reden om de voorkeur te geven aan een jongere medewerker.
Wel is men hierbij van mening dat dit ook echt het geval moet zij en niet louter op basis van
een stereotypering die gebruikt wordt door een werkgever.
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B8: Als er inderdaad vastgesteld kan worden dat de oudere medewerker minder
uithoudingsvermogen heeft, dan kan ik er begrip voor hebben. Maar als het alleen maar is
omdat hij ouder is, dan vind ik het niet terecht.
4.3.3 De Islam staat centraal in de discussie over discriminatie
Als het gaat over discriminatie in Nederland neemt het islamitische geloof een belangrijke
plaats in. Aan de ene kant constateren deelnemers in de groep dat moslims worden
gediscrimineerd vanwege hun overtuigingen en gebruiken. Aan de andere kant discrimineren
zij volgens deelnemers in de groepen op hun beurt ook door anderen uit te sluiten, of door
andermans denkbeelden trachten te controleren en vrijheden proberen in te perken. Een
deelnemer met een Joodse achtergrond in groep B geeft aan dat hij bang is om zijn Joodse
geloofsovertuiging nog publiekelijk uit te dragen vanwege negatieve reacties van moslims.
Men stelt in deze groep dan ook dat gelovigen zich ook moeten aanpassen aan de heersende
cultuur en de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst van anderen dienen te
respecteren:
B7: Ga als vluchteling niet zeggen wat er afgeschaft moet worden, wees blij dat je in

Nederland zit. We zijn allemaal meegaand, maar doe ook zelf gewoon mee. Je eigen
godsdienst kan je behouden, maar niemand hoeft mij te zeggen of ik niet of wel geloof. Als
iemand in islam zit, ga mij dat niet verplichten. Dat gevoel heb ik nu wel eens. Nogmaals, ik
ben niet discriminerend maar vertel me niet wat we moeten doen of laten. Als ik in het
buitenland ben hou ik me ook aan die wetten.
B8: Ik ben Joods, maar durf de Davidster niet meer te dragen op straat in Amsterdam.
Enkele deelnemers in groep B zijn van mening dat moslims vrouwen discrimineren binnen hun
geloof, bijvoorbeeld op het moment dat men vrouwen geen hand wil geven of wanneer men
kledingvoorschriften oplegt (iets wat in groep B ook weer wordt genuanceerd, zie 4.2.6).
Meerdere deelnemers zijn daarbij van mening dat gelijke rechten voor vrouwen en mannen
ook moet gelden binnen de moslimgemeenschap.
B7: Een voetballer van Utrecht wordt geïnterviewd door een vrouw, zij wil een hand geven en

hij trekt zijn hand weg. Dat vind ik je reinste discriminatie. Je beschouwt een vrouw dan als
minderwaardig. Hetzelfde met homo’s die in elkaar worden getrimd
B1: Gister heb ik het tv-programma Doodgewoon gekeken. Dat was wel heftig. Ze lieten een
stukje zien over een islamitische begrafenis. De vrouwen mogen daar niet naar de begrafenis.
Ik vind dat niet kunnen. Mannen en vrouwen moeten dezelfde rechten hebben. Dat is iets van
vroeger, we leven nu in een moderne tijd.
In groep A wordt het voorbeeld genoemd van een niet-moslima die haar kledingkeuze
aanpast wanneer zij zich in een wijk begeeft met veel moslims:
A4: Een Hindoestaanse vriendin van mij doet na haar late dienst een nikaab op, omdat ze dan

niet wordt lastiggevallen.
Men constateert dat terrorisme door IS niet helpt in de beeldvorming over moslims en
discriminatie van moslims in de hand werkt. Deze beeldvorming wordt volgens de
deelnemers versterkt door politieke partijen als de PVV en door de berichtgeving in de media
(zie ook 4.2.5). Men ziet dat er hierdoor een negatieve spiraal ontstaat, doordat de
beeldvorming rondom moslims mogelijk leidt tot een voedingsbodem voor radicalisering en
uiteindelijk mogelijk zelfs tot terrorisme. Men legt hierbij een verband tussen Marokkaanse
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probleemjongeren die in enkele Nederlandse plaatsen (zoals Gouda, Poeldijk) voor onrust
zorgen. Hierbij benadrukt hierbij men het verschil tussen Marokkaanse jongens en meisjes:
A4: Van die mediastukken die ze achter elkaar plakken. Aanslagen in Zweden, dan Turkse

verkiezingen. Ze plakken alles wat met islam te maken in 1 blok. Stemmingmakerij!
A6: Marokkaanse jongeren zijn altijd een heet hangijzer geweest. De groep Marokkanen en
Turken, dat is de zoveelste generatie die hier geboren is en die voelen zich ineens
achtergesteld.
A6: De meisjes zijn niet de probleemmakers, maar de jongens vervelen zich. Die kunnen geen
kant op…
In groep B:
B2: Ze zeggen al snel “u discrimineert, zeker omdat ik Marokkaan ben!”
B7: Ze zeggen “u heeft geen respect voor mij!”
B7: Als ik in de tram naar de stad ga dan staan die Marokkaanse meisjes vaak voor me op.

Dat doen zelfs Nederlandse kids niet!
B6: Dat hele Poelenburg gebeuren, die jongens voelen zich gediscrimineerd! Als je langs
fietst wordt je al gepakt. Van de fiets duwen, bedreigen!

4.3.4 Zwarte Pietendiscussie blijvende bron van verdeeldheid
In groep A komt de ‘Zwarte Pietendiscussie’ uitgebreid aan de orde waarbij de deelnemers
met Surinaamse en Antilliaanse achtergrond hun ervaringen delen. Zij geven aan dat ze
persoonlijk negatieve ervaringen hebben meegemaakt in het verleden, zo is men in hun jeugd
bijvoorbeeld door andere kinderen uitgescholden voor Zwarte Piet.
Men constateert dat deze discussie de laatste jaren is verhard en dat extreme standpunten
lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Aan de ene kant staat een groep die
Sinterklaas vooral als een feest ziet met racistische elementen, aan de andere kant staat een
groep die Sinterklaas ziet als een volksfeest dat uitdrukking is van de Nederlandse cultuur.
De Surinamers en Antilliaan in groep A kunnen begrip opbrengen voor beide groepen, maar
door verharde toon van de discussie is men niet geneigd om zich hier in het dagelijkse leven
in te mengen. Dit blijkt in de praktijk echter lastig, omdat men als gekleurd persoon vaak
gevraagd wordt naar een mening op dit vlak. Het feit dat men juist als gekleurd persoon
wordt aangesproken en geacht wordt om hier een mening over te hebben vindt men
vervelend en voelt enigszins als een vorm van discriminatie:
A5: Een blank vriendinnetje op school met leuke ouders, maar dan komt de Zwarte Pieten

discussie eraan. Dan stellen ze mij er allemaal vragen over, laat me met rust! En dan zeggen
ze ook nog “Ja nee jij bent niet zo, we bedoelen jou niet ermee.”
A3: Het is allemaal niet slecht bedoeld, maar iemand als Sylvana Simons roept agressie op.
A5: Ik vind het verschrikkelijk die hele discussie elke keer, daar heb ik helemaal geen zin in.
I: wat is er naar aan?
A5: Beide kanten begrijp ik, ik heb Sint en Zwarte Piet meegemaakt toen ik jong was. Maar
toen ik jong was en het was Sinterklaas en ik liep over straat hoorde je vaak: oh daar heb je
Zwarte Piet. Kinderen kunnen daar niks aan doen, maar je krijgt toch een soort schaamte over
je heen.
A4: Had ik ook, paar jaar geleden, een kindje riep naar me “hee Zwarte Piet”. Erg
ongemakkelijk. Toen ik klein was sprak die Zwarte Piet ook nog met Surinaams accent.
A6: Is het een verwijzing naar de slavernij?
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A4: Kostuums zijn van moren, een slaaf zag er niet zo luxueus uit. Die link wordt zelf gemaakt

door dat Surinaamse accent.
A7: Ik zou het niet erg vinden.
A4: Jij niet, maar ik wel!
A7: Het wordt ook aangewakkerd door het verdienmodel van politieke partijen.
A4: Het broeit al veel langer, maar pas toen iemand van VN zich ermee bemoeide hebben
veel mensen hun mond er aan vuil gemaakt.

4.3.5 Extreme politieke standpunten worden gezien als voedingsbodem voor discriminatie
In beide groepen wordt de werkwijze van enkele politieke partijen benoemt als veroorzakers
van spanningen tussen bevolkingsgroepen en daarmee als veroorzaker van discriminatie. In
de groepen noemt men partijen als PVV, DENK, en in mindere mate Artikel 1 en 50 Plus die
(al dan niet bewust) voor verdeeldheid zorgen onder bevolkingsgroepen. Bij partijen als PVV
en DENK vermoedt men dat dit een bewuste strategie is om stemmen te trekken. In groep A
introduceert een deelnemer in dit kader de term ‘Verdienmodel’
A7: Voor instanties als DENK, Sylvana, PVV, is het een verdienmodel. Die halen profijt uit het

probleem, maar lossen het niet op.
A4: Geweld tegen homo’s, apartheid, islamdebat, Zwarte Pieten discussie!
A3: We leven in multiculti samenleving, maar het respect is steeds minder. En wie dat nou
aan het voeden is zal me een worst wezen, maar we moeten uiteindelijk wel leren met elkaar
om te gaan, want we leven met elkaar! In de Kamer zitten is best leuk hoor voor dat geld, dat
is ook voor die dame een motivatie geweest. De oprechtheid van haar is weg. Dat afgeven
op elkaar, verdienmodellen om jezelf als partij in stand houden. Scoren is het enige wat telt!
Gevolg hiervan is volgens de deelnemers dat de toon in de publieke discussie verhard en dat
er geen ruimte meer lijkt te zijn voor een evenwichtige en genuanceerde discussie. De
nuance wordt overschreeuwd door de extreme meningen. Dat ziet men bijvoorbeeld ook
terug bij ‘traditionele’ politieke partijen die een hardere toon aanslaan richting
minderheidsgroeperingen:.
A4: Ik denk dat discriminatie wel is toegenomen, met name ook in de politiek. In jaren 80

had je Janmaat en wat hij toen zei was totaal niet geaccepteerd. Hoe hij toen praatte dat
zegt de VVD nu!
In beide groepen wordt tevens Erdogan genoemd die volgens de deelnemers een wig drijft
tussen autochtone en Turkse Nederlanders en binnen de Turkse gemeenschap zelf door
Turken op te roepen om te gaan stemmen. In groep B ontvouwt de discussie zich als volgt:
B6: De Turkse gemeenschap word opgezet om hier als gemeenschap een eenheid te vormen

tegen de Nederlanders
B7: Net als DENK!
B6: Ik werk in Culemborg, daar heb je een grote Turkse gemeenschap. Je hebt altijd goede
en slechte mensen, maar die discussie is wel lastig en zorgt voor verdeeldheid.
B7: Als je gelukkig bent in Nederland, waarom moet je dan nog een ander paspoort hebben?
B2: Mij maakt dat niet uit, het kunnen ook Spanjaarden zijn. Maar als je het hier niet bevalt ga
dan terug, daar ben ik het wel mee eens.
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4.3.6 Onbekend maakt onbemind
Naast het feit dat de politiek en de media discriminatie kunnen oproepen is men daarnaast
van mening dat de neiging om te discrimineren deels in de menselijke natuur zit opgesloten.
De meeste mensen zoeken van nature aansluiting bij personen met gelijke eigenschappen en
men heeft enige angst voor het onbekende. Daarnaast zit het in de menselijke natuur om te
generaliseren in de zin dat men een hele groep over één kam scheert. In groep B verloopt de
discussie als volgt:
B2: Mensen kennen elkaar niet. Ik merk het zelfs mee op mijn werk. Hierdoor krijg je

vooroordelen en rassenhaat. Als ik ergens kom zie ik mensen soms schrikken als ik als grote
zwarte vrouw binnenkom.
B8: Is dat erger geworden?
B2: Ik had ooit een keer een patiënt die zei “Ik laat me niet helpen door zwarte vrouw.” Als
trambestuurder had ik daarvoor weinig meegemaakt, maar naar mate ik ouder word maak ik
meer mee. De hele maatschappij is zo.
B7: Het verhardt.
B2: Mijn kinderen zeggen ‘ze discrimineren me’. En ik zeg dan ‘ach nee, de tolerantie is
groot’, maar later kom ik erachter dat het toch gebeurt. Ik ligt er niet wakker van, maar denk
er wel aan.
Ook in groep A wordt de angst voor het onbekende benoemd:
A1: Xenofobie, angst voor het onbekende. Ze discrimineren bij voorbaat al Poolse

werknemers, Surinaamse mensen. Mensen discrimineren bij voorbaat alles wat anders is.
Genderdiscriminatie, geaardheid. Transseksuelen en op ras. Het hoeft niet een donker ras te
zijn, het kan elk ras zijn. Roemenen, alles wat enigszins in negatief daglicht komt te staan.
Met name in groep A is de toon van de discussie op bepaalde momenten behoorlijk fel. Met
name wanneer een autochtone Nederlander opmerkt dat het allemaal wel wat meevalt met
de discriminatie van minderheden in Nederland leidt dit tot heftige reacties van een
Antilliaanse deelnemer die het daar duidelijk niet mee eens is. In de discussie blijft men
vervolgens netjes en correct, maar men komt niet nader tot elkaar op dit vlak:
A7: Ik heb Zuid-Afrika opgeschreven op de vraag waaraan ik denk bij discriminatie. Want in

verhouding kennen wij eigenlijk geen discriminatie in Nederland. Nederland is het minst
discriminerende land te wereld. k vind het vooral een verdienmodel om dat soort meningen
in stand te houden. Denk, Sylvana, PVV, al dat soort instanties
A4: En geweld tegen homo’s, PVV, apartheid, islamdebat, Zwarte Pieten discussie dan?
De PVV voert daarin een hoge noot, ik ga niet in 1 zin noemen wat ik daar van vind…
A7: Waarom niet?
A4: Sylvana zet niet echt mensen in een hoekje neer!
A7: Ik voel me als blanke man anders echt gediscrimineerd!
A4: Word je op zeker moment gediscrimineerd voor het krijgen van een baan?
A7: Ja!
A4: Geef eens een voorbeeld dan!
A7: Vrouwen gaan voor, anderen gaan voor. Dat gebeurt gewoon!.
A4: Dat is jouw ervaring.
A7: Klopt, ieder heeft z’n perspectief.
A4: Ik heb al veel meegemaakt op dat vlak. Ik ben hier geboren en klink Nederlands, maar als
mensen mij ontmoeten dan zien ze me toch anders. Ik werd vroeger altijd geweigerd bij de
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deur, terwijl ik met Nederlandse kinderen was. Mijn pasje in het OV wordt ook veel vaker
afgepakt en gecontroleerd op echtheid….
Een deelnemer in groep B pleit ervoor dat je in een multiculturele samenleving je best moet
doen om voordelen en discriminatie te doorbreken door andere groepen met een open
houding tegemoet moet te treden en je te verdiepen in andermans cultuur en gebruiken. De
discussie komt op de gebruiken van moslims die in een ander daglicht worden geplaatst:
B5: Moslims raken bij een vrouw hun hand niet aan totdat ze getrouwd zijn, dan pas mogen

ze bij hun vrouw.
B2: Ik volg je even niet.
B5: Mannen mogen in hun cultuur niet aan andermans vrouwen zitten uit respect, geen seks
voor het huwelijk. Dat is hun cultuur en geen discriminatie van vrouwen, een ander ziet dat
misschien anders.
B8: Ik begrijp dat wel. wij doen ook weer dingen die zij niet begrijpen. Zolang je een ander
maar niet lastigvalt.
Men constateert tot besluit in groep A dat men een vertegenwoordiger van de Islamitische
gemeenschap heeft gemist in de discussie over discriminatie. Dit vanuit de overtuiging dat
samen over een onderwerp als discriminatie discussiëren helpt om meer begrip voor elkaar te
krijgen.
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4.4

AFSLUITENDE OPMERKINGEN VAN DE DEELNEMERS
Aan het einde van de focusgroepen is gevraagd wat men het meest van belang vindt om aan
de regering mee te geven.
De deelnemers merken op dat men het leuk en nuttig vond om mee te doen aan de
groepsdiscussie.
In groep A wil men het volgende meegeven:
 Men geeft aan dat men de discussie over discriminatie best spannend vond, maar
tegelijkertijd ook nuttig om van gedachten te wisselen met deelnemers met verschillende
achtergronden. De samenstelling in de groep had van enkele deelnemers nog wel meer
divers gemogen: We zijn wel heel erg blank, we misten een moslim. Deze had dan in

kunnen gaan op bepaalde kritiek die we hadden.
 Postbus 51 spotjes over discriminatie en pesten: Echte verhalen van mensen over

discriminatie, dat blijft toch wel hangen. En dan als overheid niet belerend of dwingend
gaan lopen doen. Titel: ‘Denk eerst na voordat je iemand kwetst’.
 Toon in de politiek en media: Het mag allemaal wel een paar tandjes lager!
 Beter luisteren naar het volk: Als je een referendum houdt, luister er dan ook naar.
In groep B noemt men de volgende onderwerpen:
 Ook in deze groep is men van mening dat Marokkaanse of Turkse deelnemers een goede
toevoeging waren geweest voor de discussie.
 Aandacht voor inkomens van mensen die met pensioen gaan en die moeilijk rond kunnen
komen.
 Aandacht voor de krapte op de woningmarkt: Lege gebouwen dusdanig verbouwen zodat

iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, meer groepswoningen.
 Zorg voor ouderen en de kosten van medicatie: We gaan langzaam naar Amerikaanse
toestanden. Die mensen daar kunnen het ook niet betalen.
 Zorg in het algemeen: Ik heb ook paar vrienden die niet naar de huisarts of het ziekenhuis
gaan, omdat bang zijn dat ze het eigen risico niet kunnen betalen.
 Discriminatie: Als je discriminatie wil tegengaan moet je al bij de basisschool of
peuterspeelzaal beginnen.
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CONCLUSIES
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5 CONCLUSIES
Negatieve beeld overheerst
Tijdens deze editie van het onderzoek lijken grotendeels dezelfde thema’s terug te komen als
tijdens de voorgaande edities. Het verharden van de maatschappij, de angst voor aanslagen,
de zorgen om de economie en de ouderzorg, het gevoel van onbehagen over grote instituties
in Europa zijn zorgpunten voor de deelnemers. De algehele tendens lijkt te zijn dat het
slechter gaat met Nederland. De deelnemers zeggen makkelijker negatieve dan positieve
punten te kunnen benoemen over de staat van Nederland. Een lichtpunt ziet men deze keer in
de iets stijgende lijn van de economie in Nederland. Dit baseert men vooral op de
aantrekkende woningmarkt. Dit leidt er tegelijkertijd toe dat de woningmarkt rondom
Amsterdam overspannen aan het raken is. De prijzen voor zowel huur- als koopwoningen zijn
dusdanig hoog dat het moeilijk is een betaalbare woning te vinden.
Vertrouwen in traditionele media bij deel van de deelnemers laag
Wanneer we het hebben over het vertrouwen in de kranten en tv dan denkt men vrijwel direct
aan de objectiviteit van het nieuws. In hoeverre een nieuwsmedium objectief kan zijn,
daarover bestaan verschillende meningen. Aan de ene kant zijn er deelnemers die traditionele
media nog redelijk vertrouwen op hun objectiviteit als kenmerk van het beroep journalist. Men
gaat ervan uit dat een journalist een objectieve en neutrale rol heeft in zijn verslaggeving. Aan
de andere kant zijn er deelnemers die van mening zijn dat een individu altijd subjectief is
omdat men zelf het onderwerp kiest en hier zijn eigen interpretatie aan geeft. In dit kader is
men van mening dat de media een sturende rol heeft in het maatschappelijke debat. Dit uit
zich in de onderwerpkeuzes, waarmee een journalist lijkt te willen scoren. Ook wordt vaak
verslag gedaan van de extremere meningen van politieke partijen en lijkt het genuanceerde
geluid wat onder te sneeuwen.
Tegenstellingen rondom discriminatie
Een natuurlijke neiging om te discrimineren zit enigszins in de menselijke natuur opgesloten,
aldus enkele deelnemers. De manier hoe men met deze natuurlijke neiging omgaat verschilt
echter. Sommigen reageren vanuit een angst voor het onbekende, terwijl anderen een meer
open houding hebben en meer acceptatie en respect hebben voor wat anders is. In de
discussie over het begrip discriminatie gaat het veel over Zwarte Piet en over de islam.
Andere vormen van discriminatie zoals leeftijdsdiscriminatie of discriminatie van vrouwen op
de arbeidsmarkt zijn minder top of mind. De meerderheid van de deelnemers is van mening
dat discriminatie de laatste jaren is toegenomen doordat de maatschappij is verhard en
groepen in de samenleving steeds meer tegenover elkaar zijn komen te staan. Een grote rol
dicht men hierbij toe aan politieke partijen zoals de PVV en Denk die tegenstellingen tussen
bevolkingsgroepen bewust lijken uit te vergroten om eigen politiek gewin te bewerkstelligen.
Daarnaast slaan ook traditionele partijen een hardere toon aan als het gaat om zaken als de
Islam en het bewaken van de ’Nederlandse cultuur’. Men maakt zich zorgen om deze
ontwikkeling, omdat men constateert dat het wegzetten van minderheidsgroeperingen het
effect met zich kan meebrengen dat er een voedingsbodem ontstaat voor vandalisme onder
jongeren en, in het ergste geval, zelfs tot het ontstaan van radicaal gedachtengoed.
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Tegelijkertijd valt het volgens andere deelnemers juist wel mee met het voorkomen van
daadwerkelijke discriminatie in Nederland. Men constateert dat het onderwerp discriminatie
vooral wordt opgeblazen door enkele individuen en door de media. In de woorden van een
deelnemer is er sprake van een ‘verdienmodel’ dat gehanteerd wordt door de politieke
partijen als PVV en Denk die er belang bij hebben om de ernst van het probleem groter te
maken dan het daadwerkelijk is. Daarnaast wordt door enkele deelnemers geconstateerd dat
minderheidsgroeperingen soms behoorlijk gevoelig zijn voor discriminatie en dat hierdoor
onterecht de indruk is ontstaan dat er sprake is van een toename.
Naast de inhoudelijke discussie rondom het thema discriminatie, heerste er in de groepen
dikwijls een gevoel van onbegrip voor elkaars ervaringen en meningen. Vooral in groep A
werd het moeilijk gevonden om empathie voor elkaar op te brengen. Bepaalde deelnemers
bleven hun eigen standpunt vooral verkondigen en luisterden in mindere mate naar de
tegengeluiden van de andere deelnemers. Dit resulteerde in onbegrip voor wat men heeft
meegemaakt op het gebied van discriminatie en aan de andere kant voor het relativeren van
de ervaring. Er ontstond weinig dialoog en men vond het moeilijk om over het onderwerp te
praten met andersgestemden. Opvallend was dat in groep A, ondanks het feit dat er weinig
begrip was voor elkaars standpunten, men wel het gevoel had na de groepsdiscussie dat men
nader tot elkaar was gekomen. Men is uiteindelijk van mening dat het goed is geweest om de
dialoog aan te gaan met Nederlanders met verschillende etnische achtergronden over het
thema discriminatie.
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BIJLAGEN
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Groep 1: gemengd
m/v

Lft

Opleiding

Migratieachtergrond

A1

V

54

MAVO / VMBO-Theoretisch
Nee
/ VMBO Gemengd

A2

M

26

HBO

Ja, Surinaams

A3

M

70

MBO

Nee

A4

M

41

MBO

Ja, Antilliaans

A5

V

50

MAVO / VMBO-Theoretisch
Ja, Surinaams
/ VMBO Gemengd

A6

M

68

HBO

Ja, Aziatisch

A7

M

43

WO

Nee

Groep 2: gemengd
m/v

Lft

Opleiding

Migratieachtergrond

B1

M

37

HBO

Ja, Surinaams

B2

V

60

HBO

Ja, Surinaams

B3

V

66

LBO

Nee

B4

M

28

MBO

Nee

B5

M

29

HBO

Ja, Aziatisch

B6

V

46

HBO

Nee

B7

M

68

MAVO

Nee

B8

V

55

MAVO

Nee
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TOPIC LIST

SCP / COB APRIL 2017

AMSTERDAM, 13 APRIL 2017
Introductie (10 min)
 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
 respect is de basis: we laten elkaar uitpraten en laten elkaar in de waarde
 Voorstelronde
 Wie ben je, thuissituatie, wat doe je in het dagelijkse leven (werk / voornaamste
bezigheid)
Deel 1: De Nederlandse samenleving anno 2017: de stand van zaken (40 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?
 Ronde 2: wat is voor elke deelnemer het volgende belangrijke punt (positief dan wel
negatief)? Inventarisatie en plenaire discussie

Ruigrok | NetPanel – SCP – COB – 2e kwartaal 2017 – Amsterdam – april 2017

36

 Indien nog niet ter sprake gebracht:
 De verkiezingen en de formatie:
o Wat vindt men van de verkiezingsuitslag? Positief/negatief?
o Hoe ervaart men de gang van zaken rondom de formatie van het nieuwe kabinet?
 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?
Deel 2: Vertrouwen in de media (10 minuten)

Respondenten vullen eerst het COB-vertrouwensblokje in. Vervolgens vragen we de
deelnemers hun cijfer over kranten en televisie te motiveren.
 Waar denkt men aan als men het woord “krant” hoort? (welke krant, soort krant)
 Welk cijfer geeft men aan de betrouwbaarheid van kranten? Waarom?
 Waar denkt men aan als men het woord “televisie” hoort? (programma’s, omroepen, et
cetera)
 Welk cijfer geeft men aan de betrouwbaarheid van televisie? Waarom?
 Hoe ervaart men de berichtgeving in het nieuws in kranten of op tv? (evenwichtig of niet?)
 In hoeverre is het vertrouwen in kranten en televisie de afgelopen vijf jaar toegenomen of
afgenomen? Waarom? Wat is veranderd?
 Indien niet genoemd: in hoeverre speelt opkomst sociale media of nepnieuws een rol?
Deel 3: Thema discriminatie (55 min)

We doen eerst een brede inventarisatie van het begrip discriminatie.
Begrip
 Individuele inventarisatie: de deelnemers schrijven individueel op post-its waar men aan
denkt bij het woord ‘discriminatie’, dit kan van alles zijn. Vervolgens bespreken we de
associaties plenair.
 Wat verstaat men onder discriminatie?
 Welke vormen van discriminatie onderscheidt men? Waarom bestaat er verschil tussen
deze vormen?
 Wat maakt dat iets wel of geen discriminatie is? (ongelijke behandeling, sociale
uitsluiting, bejegening, machtsverhouding)
 Typische voorbeelden van discriminatie?
 In hoeverre is bij discriminatie altijd sprake van opzet? Wat als iemand het niet bedoelt
te discrimineren, is het dan discriminatie?
 Hoe ‘erg’ vindt men discriminatie?
 In hoeverre is er verschil in ernst tussen de verschillende vormen van discriminatie?
Waar zit dit verschil in? Moderator: let op nativistische argumenten. Meer rechten
omdat men hier geboren is, omdat men Nederlander is? Is dat een argument?
Eigen ervaringen
 Heeft men zich wel eens gediscrimineerd gevoeld? Of: is men wel eens negatief weggezet
omdat men tot een bepaalde groep behoort? Omschrijven: wat was de situatie? Op basis
waarvan voelde men zich gediscrimineerd?
 Is men wel eens beschuldigd van discriminatie? Op basis waarvan? Hoe voelde men zich?
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Ontwikkeling
 In hoeverre heeft men het idee dat bepaalde groepen zich eerder of juist minder snel
gediscrimineerd voelen?
 Welke groepen zijn dat?
 Waarom? Waaraan merkt men dit?
 In hoeverre is dat gevoel terecht?
 In hoeverre is dit anders dan 20 jaar geleden? Op welke manier?
 Wat is er veranderd dat dit anders is dan 20 jaar geleden?
 In hoeverre heeft men het idee dat bepaalde groepen daadwerkelijk meer
gediscrimineerd worden? Waarom heeft men dat idee?
 Discussie prikkelen: Zijn er mensen die zich aanstellen of zielig doen of anderen in
diskrediet brengen door zaken onterecht of te vaak als discriminatie aan te merken? Of
stellen we hogere normen/zijn we beschaafder geworden, en dus gevoeliger voor
discriminatie?
 Eventueel: wisselwerking.
Oordeel aan de hand van scenario

Volgorde:
Groep 1: scenario I - II
Groep 2: scenario II – scenario I





In hoeverre vindt men het begrijpelijk dat dit gebeurt?
In hoeverre vindt men het acceptabel? Voor wie is het negatief/wat is het motief?
In hoeverre vindt men het discriminatie? Hoe erg vindt men dit?
In hoeverre zijn sommige vormen van discriminatie erger dan andere? Waarom? Waar zit
dit verschil in?
Moderator: eerst de mensen aan het woord die het begrijpelijk vinden. Eventueel twijfel
zaaien als niemand het begrijpelijk vindt (om begrip en acceptatie uit elkaar te trekken
en iedereen aan het woord te laten).

OPTIONEEL: Stellingen: we leggen drie stellingen voor die men individueel invult.
Indien de discussie niet loskomt, kunnen we deze stellingen laten toelichten om zo de
discussie aan te wakkeren. Als dit niet nodig is, laten we de stellingen buiten
beschouwing.
Maatregelen beleid
 In hoeverre worden er voldoende maatregelen getroffen om discriminatie tegen te gaan?
 Waar ligt de verantwoordelijkheid? Waarom?

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
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Scenario I
I. In een groot bedrijf is er een vacature voor communicatiemedewerker. In deze functie moet
ook hard onderhandeld worden met andere bedrijven. Lisa en Ben solliciteren op deze baan.
Beide beschikken over de juiste diploma’s en hebben evenveel relevante werkervaring. Ben
krijgt de baan en Lisa wordt afgewezen. Volgens het bedrijf is Lisa minder geschikt omdat in
de functie ook onderhandeld moet worden met andere bedrijven en dat er vaak hard aan toe
gaat. Vrouwen schrikken al snel van de toon die wordt aan geslagen in die gesprekken en zijn
te zachtaardig om scherp te onderhandelen.
•

Vind je het begrijpelijk dat dit zo gebeurt?

•

Vind je het acceptabel?

•

Vind je dit discriminatie? Hoe erg vind je dit?

En hoe zou je hier tegenaan kijken als het zou gaan om:
 Een oudere en een jongere sollicitant? En het bedrijf wijst de oudere af omdat volgens
hen oudere werknemers niet meer het uithoudingsvermogen hebben dat nodig is om
die onderhandelingen uit te zitten en ook op het laatste nog scherp te zijn.
o Vind je het begrijpelijk dat dit zo gebeurt?
o Vind je het acceptabel?
o Vind je dit discriminatie? Hoe erg vind je dit?
o Wat als de oudere sollicitant meer ervaring heeft?
En hoe zou je hier tegenaan kijken als het zou gaan om:
 Een allochtone en een autochtone sollicitant, waarbij het bedrijf de allochtoon afwijst
omdat volgens hen allochtonen het onderhandelingsspel niet voldoende snappen en
vanuit hun culturele achtergrond zich eerder te bescheiden opstellen.
o Vind je het begrijpelijk dat dit zo gebeurt?
o Vind je het acceptabel?
o Vind je dit discriminatie? Hoe erg vind je dit?

Scenario II
II. Een zorginstelling voor ouderen zoekt een activiteitenbegeleider. Abdel reageert op deze
vacature. Hij is in Nederland geboren, spreekt goed Nederlands, heeft de juiste diploma’s. Hij
voelt zich helemaal thuis in Nederland, heeft veel vrienden, waarvan de meeste autochtonen
zijn. Iedere donderdag helpt Abdel in het buurthuis bij het begeleiden van activiteiten voor
kinderen. Hij wordt afgewezen, omdat de organisatie denkt dat hij met zijn Marokkaanse
achtergrond niet in de organisatie past.
o
o
o

Vind je het begrijpelijk dat dit zo gebeurt?
Vind je het acceptabel?
Vind je dit discriminatie? Hoe erg vind je dit?

En hoe zou je hier tegenaan kijken als Abdel
 Niet zo goed Nederlands spreekt?
 Zich niet thuisvoelt in Nederland, maar zich wel sterk verbonden voelt met marokko en
erover denkt om in Marokko te gaan wonen?
 In zijn uiterlijk laat zien dat hij moslim is? (baard, kleding)
Zou dit je mening veranderen? Waarom?

