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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:
 Hoe heeft men de Nederlandse samenleving in de afgelopen tien jaar beleefd?

1.2

INDELING VAN HET RAPPORT
In dit rapport doen we verslag van de twee focusgroepen die Ruigrok NetPanel op donderdag
12 oktober 2017 in Arnhem 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
In deze editie zijn de groepen samengesteld op basis van leeftijd, waarmee er sprake was van
een ‘jongere groep’ (25 tot en met 44 jaar) en een ‘oudere groep’ (55 tot en met 70 jaar).
We hebben gesproken met 15 Nederlandse burgers, als volgt verdeeld:
 Groep jongeren, n=7
 Groep ouderen, n=8
Groep jongeren
De deelnemers in de groep zijn tussen de 25 en 44 jaar oud. Er bevinden zich twee mbo’ers in
de groep, vier deelnemers met een hbo-opleiding en een deelnemer met een vwo-opleiding.
Onder de deelnemers is een niet-westerse allochtoon en een westerse allochtoon.
De beroepen variëren van machinist en tandtechnicus tot office manager, jeugdbeschermer
en tuinarchitect. Eén deelnemer is zelfstandige.
Een deelnemer is werkzoekend en heeft een achtergrond in de psychiatrie.
Vier deelnemers zijn alleenstaand, waarvan twee kinderen hebben. De andere drie
deelnemers zijn samenwonend of getrouwd en hebben allen kinderen. Het jongste van de
kinderen is vijf maanden, de oudste 17.
Groep ouderen
In deze groep treffen we deelnemers in de leeftijd van 55 tot en met 70 jaar. Twee
deelnemers zijn gepensioneerd, een is ZZP-er. Daarnaast zitten er twee huisvrouwen aan
tafel en drie deelnemers met een vaste baan (in de ICT, logistiek en verpleging). Een
huisvrouw doet af en toe figurantenwerk.
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Selectie van deelnemers
In de selectie is rekening gehouden met een spreiding op opleidingsniveau, leeftijd, geslacht,
samenstelling huishouden, beroep (ook enkele werklozen) en woonplaats (zowel uit Arnhem
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 12 oktober 2017, in de middag en
avond, in het Best Western PLUS Haarhuis Hotel in Arnhem. 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 ontvangen.
Tijdens deze groepen is gebruik gemaakt van de digitale tool ‘Primoforum’. De deelnemers
hebben een aantal vragen in Primoforum beantwoord, door middel van de eigen smartphone
of tablet. De gegeven antwoorden waren voor iedereen na invoering te zien op een groot
scherm. In dit rapport benoemen we waar gebruik is gemaakt van Primoforum.
Van beide groepen zijn notulen gemaakt, van de groep met ouderen zijn 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].

Ruigrok | NetPanel – SCP – COB – 4e kwartaal 2017 – Arnhem – oktober 2017

7

INZICHTEN
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3 REFERENTIEKADER
3.1

BESCHOUWING VAN DE GESPREKKEN
Groep jongeren
De groep met jongeren gaat enthousiast van start. Bij de bespreking van de positieve punten
en zorgen die men op dit moment ervaart, meer specifiek voor zichzelf en/of ten aanzien van
de Nederlandse samenleving, brengt men gemakkelijk verschillende onderwerpen op tafel en
ontstaat direct een vlotte conversatie. De punten die men noemt hebben veelal betrekking op
de Nederlandse samenleving en komen deels voort uit wat men in de eigen omgeving (familie,
buurt en werkomgeving) ziet gebeuren. De verschillende deelnemers brengen zowel positieve
punten in als punten van zorg.
De deelnemers vinden het wat lastig om een terugblik op de afgelopen tien jaar te geven.
Men zegt zich niet zo goed te kunnen herinneren wat er zo’n tien jaar geleden speelde. Dit
lijkt deels toe te schrijven aan het gegeven dat niet iedereen de opdracht hier vooraf over na
te denken heeft opgemerkt. Nadat men eerst enkele vragen over de afgelopen tien jaar heeft
beantwoord, komt de discussie alsnog op gang. In deze discussie komen uiteindelijk
grotendeels dezelfde thema’s naar voren die in het eerste gedeelte van de focusgroep op
tafel gekomen zijn (de stand van zaken in de Nederlandse samenleving).
In deze groep is sprake van een goede sfeer. De deelnemers lijken zich op hun gemak te
voelen bij elkaar en laten het op een respectvolle manier weten als men het niet met elkaar
eens is. Men gaat de confrontatie niet uit de weg, maar luistert naar elkaar en respecteert
elkaars standpunten. Over een onderwerp als vluchtelingen is sprake van tegenstellingen in
de groep, hierover is men redelijk uitgesproken. De discussie wordt wel regelmatig
teruggepakt door eenzelfde deelnemer, die verbaal redelijk aanwezig is en anderen ook niet
altijd laat uitpraten.
Groep ouderen
Een lager opgeleide vrouw in deze groep laat zich nauwelijks horen, in tegenstelling tot een
van de hogeropgeleide vrouwen (HBO). Zij is veelvuldig aan het woord en trekt daarmee de
discussie regelmatig naar zich toe. Zij maakt zich druk over verschillende thema’s zoals
politici, het zorglandschap en de manier waarop we in de samenleving omgaan met elkaar.
Een andere vrouwelijke deelnemer heeft een relativerende rol in de groep, zij neemt een
kritische houding aan door zich regelmatig af te vragen of thema’s echt van deze tijd zijn en
of hier ‘vroeger’ ook al niet sprake van was, zoals fraude of het kritisch overwegen van
aankopen. Zij vraagt zich af of dat daadwerkelijk een gevolg was van de crisis of iets van alle
tijden.
De sfeer in de groep is verder relatief rustig en over het algemeen is sprake van een
relativerende toon. Zorgen maakt men zich vooral over anderen, met name de nieuwe
generatie en hoe zij zich gedragen, iets wat de toenemende individualisering bepaald niet zal
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afremmen. Daarnaast is het thema zorg behoorlijk top-of-mind, waarbij men zich vooral
zorgen maakt over de zorg voor de kinderen. Nu is dit nog redelijk geregeld, maar hoe zal dit
zich ontwikkelen?
Vooral in deze groep is het wat ironisch te noemen dat de deelnemers enkele vragen via de
smartphone of tablet moeten beantwoorden, gezien de discussie over individualisering en de
beschuldigende vinger naar de smartphone.
Gebruik van het online instrument Primoforum
In deze COB-editie is het online instrument Primoforum ingezet, een online omgeving waarin
deelnemers met smartphone of tablet individuele antwoorden kunnen geven. Dit waren
antwoorden op open vragen en antwoorden op matrixvragen, onder andere uit de landelijke
enquête.
Nadat alle deelnemers antwoorden hadden ingegeven, werden alle antwoorden (anoniem)
zichtbaar op een groot scherm, zodat alle deelnemers deze konden zien. Het voordeel van
deze methode ten opzichte van de gebruikelijke methode (waar de deelnemers de
antwoorden op papier noteerden en vervolgens benoemden) is de compleetheid aan
meningen; alle antwoorden van elke deelnemer zijn te zien. Voorheen hoorden we ten dele
welke punten men overdacht.
Een tweede voordeel heeft te maken met het risico op sociale wenselijkheid, een bekend
verschijnsel in onderzoek. De veronderstelling van de onderzoekers voorafgaand aan het
onderzoek was dat onderwerpen die deelnemers normaalgesproken wellicht niet actief op
tafel brengen, nu wel aandacht zouden krijgen. Men geeft immers anoniem onderwerpen in,
de groep bespreekt vervolgens uit zichzelf de onderwerpen of de groepsleider geeft bepaalde
onderwerpen aan de groep, zonder de afzender aan te hoeven spreken.
Hieronder beschrijven we in hoeverre er in onze visie sprake is geweest van deze voordelen.
Een feit is dat iedere deelnemer meerdere antwoorden (twee of meer) heeft ingegeven,
bijvoorbeeld op open vragen als ‘Hoe zou je de Nederlandse samenleving van de afgelopen 10
jaar samenvatten? Wat zijn de voornaamste ontwikkelingen en gebeurtenissen die naar boven
komen?’. Daarnaast zijn de verschillende antwoorden ook in de groep gebracht. In deze editie
was in vergelijking met andere edities geen sprake van andersoortige of meer gevoelige
onderwerpen. Het kan zijn dat eenvoudigweg geen sprake is van andere of meer gevoelige
onderwerpen die spelen. Het zou ook kunnen zijn dat de tool uiteindelijk niet uitnodigt om
andere of meer gevoelige onderwerpen in te brengen.
Een ander voordeel van de tool is het met de groep kunnen clusteren van
ontwikkelingen/gebeurtenissen in categorieën. Categoriseren is nodig om overzicht te geven
in de groep vanwege de hoeveelheid en diversiteit aan onderwerpen die doorgaans op tafel
komen. Op dit punt kunnen we vaststellen dat het categoriseren in de groepen nuttig is
omdat tijdens het categoriseren de discussie nog enigszins doorgaat. Het categoriseren kan
daarmee een verrijkend effect hebben. Voor de gespreksleider is het verzamelen van
onderwerpen en het categoriseren overigens vele malen beter werkbaar dan de
oorspronkelijke methode, waar we met vele post-it’s en flip-over werken. Bijkomend
voordeel is dat de gespreksleider zich beter op de groep kan concentreren.
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Ten slotte is de tool behulpzaam in het prioriteren van onderwerpen. Onze ervaring is dat het
beantwoorden van een vraag als ‘waar men zich de meeste zorgen over maakt’ in een
groepsproces wat chaotisch en onduidelijk verloopt. Niet iedereen wordt gehoord of laat zich
horen en soms nemen deelnemers al snel over wat de eerste roept. Met deze methodiek geeft
ieder voor zich een antwoord en is de uitkomst vervolgens helder zichtbaar. Daarbij is het wel
belangrijk te realiseren dat het prioriteren en de exacte uitkomst geen doel op zich is. De
tool is een hulpmiddel om een volledig beeld te verzamelen, uiteindelijk gaat het om ‘het
waarom’ en de discussie.
De genoemde voordelen vinden wij zeer van belang, omdat het essentieel is dat in
focusgroepen als deze iedereen gehoord wordt, de stem van elke geleding uit de samenleving
die aan tafel zit. De tool geeft deze mogelijkheid meer dan de oorspronkelijke methode.
Het risico van de tool is dat het op momenten van gebruik enige dynamiek uit de groep kan
halen. Daarom moet het gebruik van de tool beperkt zijn en zal dit zoveel mogelijk in clusters
moeten gebeuren. Het kan voor een groepsproces aan de andere kant ook goed zijn om het
groepsproces of een perspectief te doorbreken door een intermezzo in te bouwen,
bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuw onderwerp. Een opdracht in de tool biedt deze
mogelijkheid.
Onze conclusie is dat het gebruik van deze nieuwe tool goed te gebruiken is voor het
beantwoorden van vragen waarbij de individuele mening van belang is (dus het risico op
beïnvloeding door anderen zoveel mogelijk beperkt moet worden). Wij denken aan de
enquêtevragen, stellingen rondom het specifieke thema en stem-/prioriteervragen. Een
voornaam leerpunt is dat de inzet van de tool zoveel mogelijk geconcentreerd in één moment
moet worden.
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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 voorafgaand aan de focusgroepen 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?). Men kon punten aandragen ten
aanzien van het persoonlijke leven, de omgeving en ten aanzien van de Nederlandse
samenleving. Deze punten (die voornamelijk betrekking hadden op de Nederlandse
samenleving) zijn plenair zijn besproken.
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 jongeren
Individualisering
Prestatiemaatschappij
Zorg (groepen die tussen wal en
schip vallen)
Vluchtelingenbeleid
Aandacht voor duurzaamheid
Mogelijkheden in Nederland
(onderwijs, verzorgingsstaat)
Veiligheid
De economie

Groep ouderen
Individualisering
Zorg voor ouderen
Zorg voor de omgeving
(milieu/dieren)
Politiek/polarisatie
Vluchtelingenbeleid
De economie
De zorg (eigenlijk is dat in
Nederland best goed geregeld)
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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:
 Individualisering in de maatschappij (paragraaf 4.1.1);
 Zorgen over de zorg (paragraaf 4.1.2);
 Prestatiemaatschappij (paragraaf 4.1.3);
 Aandacht voor duurzaamheid (paragraaf 4.1.4);
 Mogelijkheden in Nederland (paragraaf 4.1.5);
 De economie (paragraaf 4.1.6);
 De politiek (paragraaf 4.1.7.).
In paragraaf 4.1.8 wordt de balans opgemaakt: gaat het de goede of de slechte kant op met
Nederland?

4.1.1 Individualisering in de maatschappij
In beide groepen wordt het meest uitgeweid over de zorgen die men heeft over
individualisering in de maatschappij. Individualisering komt in verschillende hoedanigheden
voorbij in de groepen. De constatering dat in de Nederlandse maatschappij steeds meer
sprake is van individualisering baseert men op verschijnselen zoals het gebruik van de
smartphone en social media, verharding (omgangsvormen) en polarisatie.
In de jongere groep start de discussie met de vervaging van respect voor elkaar en
verdraagzaamheid. De ervaring is dat mensen (te) snel hun mening klaar hebben. De
deelnemers denken dat vooral social media de omgangsvormen beïnvloeden. Volgens de
oudere deelnemers werken social media het snel en op een harde manier ventileren van de
mening en daarmee polarisatie in de hand:
J7: Tegenwoordig hebben mensen snel hun mening klaar, ze oordelen snel over anderen,
schrijven dingen af. Ik vind dat schokkend. Helemaal niet het verhaal achter personen willen
weten.
J5: Is dat door social media?
J7: Ja, dat klopt.
J1: Er wordt heel snel een beeld gecreëerd.
J2: Ik vind ook dat de maatschappij individualiseert. Met social media. Ik zie het in mijn
werk, iedereen staart op zijn mobiel.
O1: De polarisatie neemt toe, mensen die overal maar hun mening verharden in plaats van
naar elkaar te luisteren. Ze nemen standpunten in en blijven uit elkaar staan. … Hoe
bijvoorbeeld door bepaalde mensen tegen vluchtelingen aangekeken wordt. Iedereen wordt
gecategoriseerd en in hokjes geplaatst. En de hokjes worden tegen elkaar uitgespeeld.
O7: Toen er een meisje zoek was werd meteen gezegd, is er een AZC in de buurt?
Daarnaast constateert men, ook in de oudere groep, dat de smartphone ieders aandacht
opeist wat ervoor zorgt dat we meer met onszelf bezig zijn dan met anderen:
O6: Mensen veranderen. We zitten allemaal naar die telefoon te kijken en spelletjes te
spelen.
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In beide groepen maakt men zich specifiek zorgen over het gebruik van de smartphone en
social media bij de jeugd. Men ziet kinderen steeds meer in de weer met de smartphone en
constateert en/of vreest dat dit ten koste gaat van aandacht voor elkaar:
O6: De generatie die na ons komt, dat is zorgelijk. Ze zitten de hele tijd naar hun telefoon
te kijken. Dat gaat fout. Mensen sluiten zich daarmee af van anderen.
J4: Mijn punt van zorg is social media bij kinderen. Vroeger deden we in een tussenuur wat
leuks met elkaar, nu zitten ze op Netflix of YouTube.
J6: Er gebeurt heel veel waar ouders geen kennis over hebben.
J4: Mijn kinderen spreken niet af met vriendinnen, maar gaan thuis op de telefoon. Het gaat
te koste van het huiswerk, het afspreken. Ik ben expres naar een camping gegaan waar maar
twee keer per dag wifi was.
En later in de discussie:
J5: Kinderen kunnen niet echt meer kinds zijn, deels door de social media. Buiten spelen,
met kleine dingen zoals Lego, het wordt bij hen weggenomen.
In beide groepen zijn geluiden over minder sociale omgangsvormen te horen, zo beklaagt
iemand zich over buurtkinderen die niet groeten. Men vindt meer in het algemeen dat
mensen te weinig sociaal zijn en te weinig oog hebben voor de omgeving en (in de oudere
groep) zaken als het milieu en bijvoorbeeld dierenwelzijn. In de jongere groep zijn ook
ervaringen op het gebied van niet-wenselijke sociale omgangsvormen.
J7: Mensen die aan de medewerker in de Albert Heijn vragen van ‘Hé, waar staat het?’ in
plaats van ‘Goedendag’.
Deelnemers in de jongere groep geven aan dat zij zich wel veilig voelen in de eigen buurt.
Enkele deelnemers in deze groepen denken dat dit te maken heeft met de regio waarin men
woont. Men heeft de ervaring dat het in het oosten van het land ‘rustiger’ is dan in het
westen. Anderen vinden dit niet opgaan. Enerzijds omdat de criminaliteitscijfers in het
oosten hoger liggen en anderzijds omdat men ook positieve woon- en werkervaringen heeft in
het westen van het land:
J6: Ik heb veel in Rotterdam en Amsterdam gewerkt, in grotere buurten zie je daar grotere
hechtheid dan hier. Hier heb je geen contact met buren, iedereen doet zijn eigen ding.
J4: Ik ken iedereen, ik heb de achterdeur ook gewoon open.
J5: Voor mij is het gevoel van veiligheid goed. Ik weet niet zeker waar dat aan ligt, minder
aanslagen of weet ik wat. Ik voel me echt veilig, voel me niet belemmerd om zelf of met m’n
kinderen ergens naar toe te gaan.
Ondanks het veilige gevoel in de eigen omgeving en in het land geven de deelnemers in de
jongere groep toe zich wel bewust te zijn van de dreiging van mogelijke aanslagen. Men
denkt daarbij aan de dreiging van aanslagen in eigen land en in het buitenland. Doordat
enkele deelnemers in de buurt van enkele aanslagen zoals die in Barcelona (augustus 2017)
zijn geweest, komt de dreiging dichtbij. Een andere deelnemer is zich ervan bewust dat zijn
werkomgeving doelwit kan zijn:
J2: Ik ben dankbaar dat wij nog niet aan de beurt zijn geweest.
J7: Het houdt mij wel bezig. Niet zozeer in Nederland, maar ik ga vijf keer per jaar op
stedentrip. Het houdt me wel bezig of ik dat dan wel moet doen.
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Daarnaast is men zich bewust van de mogelijkheid dat vrouwen niet altijd veilig zijn, in dit
kader wordt in beide groepen de recente moord op Anne Faber genoemd.

4.1.2 Zorgen over de zorg
In de jongere groep uiten enkele deelnemers met werkervaring in de jeugd- en gezinszorg hun
zorgen op dit terrein. Dit heeft betrekking op situaties waar naast een uitkering sprake is van
‘zorg’problemen in gezinnen en bij kinderen. Deze deelnemers vinden het verontrustend dat
in een verzorgingsstaat als Nederland geen oog (budget) is voor deze soms schrijnende
gevallen. De discussie gaat verder met de constatering dat het in de samenleving steeds meer
gemeengoed wordt om een stempel te plakken zodra iemand (psychische) klachten heeft.
Men is van mening dat mensen die echt hulp nodig hebben (en waar geen duidelijk stempel op
te drukken is) door deze combinatie van factoren tussen wal en schip vallen.
J5: Ik maak me zorgen over kinderen die niet bevoorrecht zijn, niet mee kunnen komen.
J1: We gaan uit van de gemiddelde mens. En iedereen die niet in een hokje past, valt buiten
de boot en dat hokje schuift op richting sneller, intelligenter… Daarom vallen steeds meer
mensen buiten de boot.
J4: Vroeger kregen ze geen stempel.
J2: We zijn heel enthousiast met stempelplakken. Overal is wel weer een naam voor waar je
onder valt, het houdt niet op. Mensen die het echt nodig hebben, vallen buiten de boot.
Mensen die vastlopen, met een verstandelijke beperking… die komen in een isoleercel omdat
er geen passende zorg is.
In de oudere groep houdt de kwestie ‘ouder worden’ de oudste deelnemer bezig. Deze 70jarige maakt zich er zorgen over hoe het tijdens zijn oude dag zal vergaan. Hij verwacht
afhankelijk te worden van anderen maar is bang alleen over te blijven omdat hij geen
kinderen en kleinkinderen heeft:
O4: Als mijn partner wegvalt dan blijf ik alleen over. Ik moet dan alleen verder zonder echte
steun. Mijn moeder is vorige maand overleden en heeft uitstekende zorg gekregen. Maar ik
denk dat ik dat niet meer heb.
De andere deelnemers gaan hier niet persoonlijk op in. Wel belicht een deelnemer de andere
kant, namelijk haar ervaringen als mantelzorger. Voor haar is dit erg zwaar:
O8: Anderen doen heel veel een beroep op mij. Ik ben mantelzorger geworden voor een zus
die een hartaanval heeft gehad. Het sloopt mij. Ik heb steeds minder tijd, ondanks dat ik
minder betaald werk doe. Het maakt je bijna kapot. Je moet het doen, je kan de mensen
niet laten stikken.
O2: Ik heb dat ook wel. Ik heb een overbuurman van 92 die alleen is, hij kan mij altijd
bereiken. Hij kan niet altijd hulp van buitenaf krijgen en het is een belasting voor de
omgeving. Omdat ze heel lang mantelzorger moeten zijn.
O1 maakt zich juist zorgen om zijn ouder wordende ouders, omdat hij niet in de buurt woont
en omdat de zorg vanuit de WMO volgens hem minimaal is.
In de jongere groep benoemt men ook kort de zorgen over de ouderenzorg. De zorg voor
ouderen is niet toereikend, vindt men:
J7: Mensen die in de zorg zitten zoals mij opa en oma krijgen geen goede begeleiding.
J4: Ouderen worden weer teruggeplaatst, dat is best heftig.
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4.1.3 Prestatiemaatschappij
Op verschillende momenten komt in de jongere groep het gevoel van een
prestatiemaatschappij naar voren. Volgens A1 komen burn-out’s veel voor in deze tijd, wat
laat zien dat we in een prestatiegerichte maatschappij leven. Recent heeft hij gehoord dat
relatief veel jongeren met een burn-out te kampen hebben:
J1: Mensen in het tweede jaar van hun hbo-studie krijgen een burn-out. Ze hebben
ontzettende druk van buiten, ze hebben zoveel keuzes, je kan zoveel, je moet presteren.
J6: En ze hebben te maken met het leenstelsel.
J2: Het is ook een luxeprobleem: heel veel kansen, heel veel mogelijkheden.
J7: Ik denk dat het ook met opvoeding te maken heeft, dat kinderen heel erg gepamperd
worden. Op het hbo weten ze niet meer wat ze moeten. Ze zijn niet gewend om tegenslagen
te ervaren.
J1 brengt dit onderwerp later in de discussie nog eens in als zijn voornaamste punt van zorg.
Hij ziet in zijn naaste omgeving dat mensen zich laten leiden door eigen belang en winstbejag
en hieraan onderdoor gaan.
Een deelneemster in de oudere groep heeft haar baan opgezegd omdat zij zich niet thuis
voelde tussen haar collega’s die volgens haar vooral met zichzelf en de loonstrook bezig
waren. Dit ging ten koste van haar gevoel van tevredenheid.
In de oudere groep spreekt men meer van de neiging van Nederlanders om steeds meer te
laten zien dat ‘het goed met ons gaat’. Met andere woorden, we willen het vooral niet
vertellen als het slecht gaat. Men schrijft dit toe aan de invloed van de smartphone en social
media, deze worden opnieuw behoorlijk bekritiseerd:
O3: Al die Facebook-verhalen, leuke plaatjes.
O1: Ik ervaar het als negatief.
O3: Wat niet leuk is in de familie of op het werk blijft achter de schermen. Dat is toch wel
een beetje wat je ziet nu. Op internet vooral.
O7: Op Facebook drukt iedereen op ‘vind ik leuk’, maar lezen het verhaal niet. Dat kan ook
gaan over ziekte of dood.
O6: Als je jezelf maar goed voordoet, vind je omgeving je aardig en krijg je meer aandacht.
O8: In zekere mate ga ik wel mee met het toneelstukje. Als je je maar niet anders voordoet
dan je bent.
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4.1.4 Aandacht voor duurzaamheid
In de jongere groep is men het erover eens dat in Nederland steeds meer initiatieven op het
gebied van duurzaamheid ontstaan. De discussie start rondom steeds meer initiatieven
(volgens J6) die erop gericht zijn medeburgers die het minder goed hebben te helpen.
Anderen sluiten hierop aan door initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen te benoemen, waaronder aandacht voor het milieu. Men is van mening dat hier
in toenemende mate sprake van is en ziet in de eigen omgeving steeds meer voorbeelden en
initiatieven. Daarnaast brengt een deelnemer in dat Nederland vooroploopt op het gebied van
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid:
J1: Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is veel meer aandacht dan vroeger. We
willen het met elkaar beter doen.
J6: De wereld wordt steeds groener, er zijn meer initiatieven, meer gemotiveerd. Er is hier
ook een natuurgebied, dat gaan ze helemaal up-to-date maken en herstellen.
J3: Men is inderdaad bezig met de natuur. De fossiele brandstoffen mogen van mij ook
morgen op, alles elektrisch. Men is bezig met windmolenparken, heel veel initiatieven maar
de fossiele brandstoffen domineren nog.
J1: Het gaat mij niet snel genoeg.
J6: Nieuwbouw wordt gebouwd op stadswarmte.
J3: Ik denk dat Nederland de leiding heeft op het gebied van zonne-energie. Ik zie huizen
met zonne-energie, windenergieparken.
J1: Ik ben positief over de kennis en technologie die Nederland ontwikkelt, bijvoorbeeld in
Wageningen. En de Solar Challenge in Delft. Ik ben daar heel positief over, het is ook heel
belangrijk. Je ziet kweekflats middenin de stad, flatgebouwen met kassen. Met één gebouw
kun je een halve stad voeden.
J3: Er zijn ook initiatieven als het raam gebruiken voor groenten, een window garden. Ook
binnenshuis middenin in de stad is men selfsupporting, daken met tuinen, harstikke mooi.
Aan de andere kant constateert men dat bedrijven als Shell, die de boodschap overbrengen
met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig te zijn, nog steeds activiteiten
uitvoeren die schadelijk zijn voor het milieu.
In de oudere groep is men van mening dat er nog te weinig aandacht voor milieu is. Men zegt
ontwikkelingen te zien, maar men vindt dat dit nog te weinig gebeurt.

4.1.5 Mogelijkheden in Nederland
In d groep jongeren noemt men het positieve gegeven dat er in Nederland goede
mogelijkheden zijn om jezelf te ontwikkelen, doordat er veel verschillende
keuzemogelijkheden zijn op het gebied van onderwijs en doordat de Nederlander het zich
over het algemeen goed kan veroorloven het gewenste onderwijs te volgen:
J3: Iedereen krijgt van kleins af aan een goede kans, dat is goed geregeld. Ook op latere
leeftijd hoef je nog niet uitgeleerd te zijn.
J7: Dat heb ik ook. Mijn zoontje van 5 heeft financieel gezien de mogelijkheid om zich hier
te ontwikkelen.
…
J4: Mijn kinderen kunnen zoveel richtingen kiezen, veel meer dan wat wij vroeger hadden.
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J7 voegt hier als kritische kanttekening aan toe dat hij vindt dat Nederland in zijn ogen iets
te veel een verzorgingsstaat is. Hij vraagt zich af of dit goed is, omdat het in de hand kan
werken dat burgers niet aangemoedigd worden zelf hun boontjes te doppen. Enkele andere
deelnemers herkennen dit, anderen zijn van mening dat deze conclusie te kort door de bocht
is en dat het uiteindelijk om een kleine groep mensen gaat. A7 gaat hier in mee en ziet het
als positief dat de verzorgingsstaat helpt voorkomen dat mensen het echt slecht krijgen:
J7: Een verzorgingsstaat neemt de ambitie weg. Je hoeft niet veel te doen om het goed te
hebben. De regering zorgt goed voor je, er zijn opvangnetten en toeslagen. Daar draven we
ontzettend in door. Waarom zouden mensen dan nog? Het haalt niet het beste uit de mens.
J4: Ik ken een alleenstaande moeder die in de bijstand zit en die heeft net zoveel inkomsten
als ik.
J7: Je hoeft het niet slecht te hebben.
J4: Ik vind het niet erg om te werken.
J7: Mocht er wat wegvallen, dan wordt het prima aangevuld.
J1: Mensen willen gewoon werken en nuttig zijn. Het is maar 2% die op de luie krent zit,
maar het beeld ontstaat dat dat een heel groot deel is.
J4: Mensen die in de bijstand zitten gaan op vakantie. Je hebt bijna het hele jaar al vakantie
denk ik dan.
J6 is van mening dat er in de verzorgingsstaat ook sprake is van mensen die tussen wal en
schip vallen (zie paragraaf 4.1.3).
4.1.6 De economie
In de oudere groep brengt men als positief punt naar voren dat het economisch weer wat
beter gaat in Nederland. Men ziet dit aan de ontwikkelingen in de huizenmarkt. Echter, niet
iedereen kan zich hierin vinden. Men legt de vraag op tafel waarom voedselbanken en
kledingbanken nog steeds nodig zijn. Sommigen maken daarbij wel de kanttekening ook
mensen te zien die met een ‘dikke auto’, zoals een nieuwe Mercedes, de voedselbank
bezoeken. Men bestempelt dit als beschamend.
Men trekt uiteindelijk de conclusie dat het in economisch opzicht beter gaat in Nederland,
maar dat aan de andere kant (toch) een steeds grotere groep Nederlanders in armoede leeft.
Op dit moment maakt B7 de vertaalslag naar vluchtelingen die Nederland binnenkomen:
O1: Er is een steeds grotere groep die het slechter krijgt.
O7: Bedoel je mensen die het land binnenkomen? Die krijgen ook zorg en eten en drinken
waar wij hard voor gewerkt hebben.
De andere deelnemers gaan niet op deze opmerking in. Wel merkt een andere deelnemer nog
op dat het leven duurder wordt, zo worden huurhuizen steeds duurder.
4.1.7 De politiek:
Op het gebied van de politiek komt er relatief weinig op tafel, dit gebeurt meer
fragmentarisch. In de jongere groep brengt de jongste deelnemer van 25 haar zorg in over de
afschaffing van het referendum. Zij reageert verbaasd als de andere deelnemers zich hier
niet druk over lijken te maken. In haar ogen betekent de afschaffing een beknotting van de
democratie, waar de anderen zich vervolgens wel in kunnen vinden:
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J6: Ik kan niet meer mijn mening in Den Haag krijgen. Ik vind het benauwend en betuttelend.
Het laatste stukje eigen invloed wordt weggenomen.
J3: Het is anti-democratie.
Ook brengt J6 de nieuwe sleepwet ter sprake, waarmee we volgens haar inleveren op privacy.
Andere deelnemers zeggen hier echter geen problemen mee te hebben en vinden de andere
kant van de medaille belangrijker, namelijk de mogelijkheid vergroten om mensen te vinden
die een gevaar vormen voor de samenleving.
Positief is men in de jongere groep over hoe Rutte is omgegaan met de uitkomsten van het
Oekraïne-referendum:
J1: Dat heeft Rutte heel goed gedaan. De meerderheid beslist en luistert naar de
minderheid.
J3: Ja, er is geluisterd naar het volk. Amendementen in het verdrag en klaar.
In de oudere groep krijgt Rutte er van langs vanwege zijn uitspraak over ‘normale
Nederlanders’. Men ziet dit als een vorm van in hokjes plaatsen en neigen naar polarisatie:
O1: Rutte met zijn ‘normale Nederlanders’. Dat is wegzetten. Hebben we ook abnormale
Nederlanders?
O8: Stomme zet dat hij dat heeft genoemd. Hij hoort al bij de elite. Het is kleuterachtig, de
beschaving is in deze tien jaar achteruit gegaan.
O8 benut dit moment om ook andere frustraties ten aanzien van de politiek te uiten, zoals
fraude en de ervaring dat politici niet luisteren naar de samenleving: Het zijn dikke ikkes,
met gigantische fraude. Ik heb ooit een staatssecretaris geschreven. Een half jaar later krijg
je bericht. Waarom kunnen ze niet luisteren?
O3: Het komt elke keer weer terug. Een hooggeplaatst iemand die iemand bedonderd heeft
en toch met premie kan vertrekken.
O6 relativeert dit met de opmerking dat fraude een verschijnsel van alle tijden is: Mijn oma
zei al, van fraude ga je de bak niet in hoor. Vroeger deden ze een gris uit de geldla om een
fiets te kopen. O3 vindt dit voorbeeld niet in verhouding staan tot het punt dat zij wilde
maken en spreekt haar overbuurvrouw hierop aan.
De politiek krijgt het er in algemene zin van langs doordat het de oudere deelnemers
frustreert dat met verschillende kabinetten ook weer andere beslissingen/maatregelen
genomen worden. Dit brengt onzekerheid met zich mee:
O1: Op basis van die beslissingen doe je wat en jaren later is het hup, pats weer weg. Je
maakt mensen onzeker en dat schept negatieve gevoelens.
O8: Het zijn soms noodgrepen die ze doen.
O3: Werkgevers willen ook terug naar de 65 jaar als pensioenleeftijd. Wij hebben nu te
maken met de consequenties, soms krakkemikkige mensen die geen kracht meer in de handen
hebben. Die zijn er niet blij mee, met zulke werknemers in de ziektewet.
Over de formatie hebben de deelnemers niets positiefs te melden. De jongere deelnemers
vinden dat de formatie uiteindelijk geen optimaal resultaat heeft opgeleverd. Het proces
heeft men beschouwd als een inhoudelijke puzzel, wat heeft geresulteerd in compromissen.
Dit zien men als een niet-optimaal en weinig democratisch resultaat voor de burger.
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J5: Wat een gezeur, ik vind het niet meer heel erg slaan op democratie maar meer op hoe de
partijen zelf willen hoe het eruit komt te zien.
J2: Het is niet eerlijk dat de PVV niet is meegenomen.
J3: Het is allemaal compromissen sluiten.
J2: Ik denk niet dat het resultaat de burgers goed vertegenwoordigt.
De internationale politieke situatie brengen de deelnemers niet zelf in. Wanneer we ernaar
vragen, laat men weten zich vooral zorgen te maken over de Brexit. De huidige
afscheidingsperikelen in Spanje (Catalonië) baren ook zorgen, maar in mindere mate dan de
Brexit. Gezien de tijd is niet verder over dit onderwerp gediscussieerd.

4.1.8 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. Elke deelnemer heeft
zijn/haar antwoord in Primoforum gegeven.
De stemming in de groep jongeren is:
 Goed: 1
 Slecht: 1
 Neutraal: 5
De stemming in de groep ouderen is:
 Goed: 5
 Slecht: 0
 Neutraal: 3
In de jongere groep zegt men het niet eenvoudig te vinden om een keuze te maken. Men
voert als argument aan vooruitgang te zien (zoals op het gebied van duurzaamheid), maar
men ziet daar minder positieve ontwikkelingen tegenover staan (zoals de individualisering).
Bij een deelnemer is de constatering dat Nederlanders veel uit eigen belang handelen de
doorslaggevende reden voor de beoordeling ‘het gaat de slechte kant op met Nederland’.
De jongere deelnemer die positief heeft gestemd, vindt dat Nederland uit de crisis is
gekomen en op dit gebied een stijgende lijn laat zien.
In de oudere groep is de stemming overwegend positief. Geen enkele deelnemer is van
mening dat het de slechte kant op gaat met Nederland. De positieve stemming komt voort uit
het besef dat Nederland het goed voor elkaar heeft in vergelijking met andere landen. Men
noemt het zorgstelsel en de economie (stijging van de werkgelegenheid):
O4: De werkgelegenheid vliegt omhoog, ook ouderen komen weer aan de bak. Als je wilt, dan
kun je aan de bak.
O7: In vergelijking met andere landen schijnt Nederland een van de beste zorgstelsels te
hebben (een van de beste ter wereld) en een van de best draaiende economieën).
O8 voegt hieraan toe dat Nederland tot de gelukkigste landen ter wereld hoort. Anderen
delen de mening dat we het in Nederland ‘best goed’ hebben maar dat het in de aard van de
Nederlander ligt om te klagen, wat men niet altijd terecht vindt:
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O3: We kunnen altijd twee of drie keer op vakantie in Nederland. Ik zie ook programma’s
over mensen die niets te besteden hebben en dan zie ik een asbak met rook. Ze kunnen nog
wel roken!
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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 antwoorden gegeven.
In welke mate heeft u er vertrouwen in dat mensen zoals u eerlijk worden behandeld door de
volgende groepen
sterk

wantrouwen

wantrouwen

geen

vertrouwen

vertrouwen

sterk

ik weet het

vertrouwen

niet

/ geen
wantrouwen
Loodgieters,

J: 1

J: 4

J: 2

O: 2

O: 1

O: 4

J: 3

J: 2

O: 2

O: 4

aannemers,
automonteurs

O: 1

en andere
reparateurs?
Financiële

J: 2

instellingen
zoals banken

O: 2

of
verzekeraars
Ambtenaren

J: 2
O: 1

J: 5
O: 2

O: 4

O: 1

In de jongere groep genieten financiële instellingen het minste vertrouwen van de genoemde
beroepsgroepen. Geen van de deelnemers zegt vertrouwen te hebben in banken en
verzekeraars. 5 van de 7 deelnemers zeggen zelfs wantrouwen of sterk wantrouwen te
hebben.
Bij een jongere deelnemer komt het wantrouwen voort uit slechte persoonlijke ervaringen
van zijn ouders. Deze heeft begrip van de bank gemist toen zijn ouders te kampen hadden
met ziekte en faillissement, terwijl zij tig jaren een goede klant zijn geweest. Ook in de
oudere groep is een persoonlijke ervaring reden tot wantrouwen, namelijk de ontdekking dat
men een te hoge hypotheekrente betaalde. Een andere reden voor wantrouwen in de jongere
groep is het gebrek aan begrip van de producten die financiële instellingen aanbieden.
Volgens een deelnemer in de oudere groep houden financiële instellingen te veel rekening
met aandeelhouders en komen zij de belofte de klant centraal te stellen niet na. Zo merkt
men dat de mate van serviceverlening is afgenomen:
O3: Geld omwisselen kan niet meer, wat is nu dan nog een bank? Het is toch te zot dat dat
niet meer kan.
Volgens de deelnemers is het vertrouwen terug te winnen door weer meer persoonlijke
service en aandacht aan de klant te geven, onder andere door de balie terug te plaatsen.
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In hoeverre ambtenaren vertrouwen genieten hangt af van welk type ambtenaar men bij de
beantwoording van deze vraag in het achterhoofd heeft. Gaat het over ambtenaren als
leraren, politie op straat en gemeentemedewerkers, dan is sprake van (sterk) vertrouwen.
Gaat het over hoger geplaatste ambtenaren, dan steekt een gevoel van wantrouwen de kop
op:
J7: Ik dacht aan ambtenaren op hoger niveau, daar heb je vriendjespolitiek of er is weer
eens zoiets als een bonnetjesfraude. Door dat soort dingen ben ik wantrouwend.
J6: Het is vooral het stuk Den Haag. Mensen die dingen bepalen voor anderen, er is een x
aantal mensen die geen idee hebben waar ze mee bezig zijn.
In de oudere groep zegt men over het algemeen ambtenaren als agenten en
gemeentemedewerkers te vertrouwen. In het laatste geval hangt het wel van de kennis van
de ambtenaar af in hoeverre men deze vertrouwt, hier heeft men uiteenlopende ervaringen:
O1: Ik heb het met mijn bouwvergunning gehad, het is maar net of je een goede ambtenaar
treft.
O8: Neem de belastingen, daar zitten hele jonge mensen. Als je belt krijg je steeds weer
andere mensen en ze zeggen allemaal wat anders.
Een deelnemer merkt op dat hij de digitalisering van overheidsdiensten een niet-wenselijke
ontwikkeling vindt, omdat groepen als analfabeten en minder begaafden niet met
digitalisering uit de voeten kunnen:
O1: Het is onverantwoorde gedragsmentaliteit vanuit de overheid. We gaan efficiënt werken
maar vergeten een groep die niet mee kan.
De beroepsgroep reparateurs laat in beide groepen een tweeledig beeld zien. Indien sprake is
van wantrouwen (of een neutraal antwoord) heeft dit vooral te maken met het gevoel dat
men van mening is dat deze beroepsgroep vaak te veel in rekening brengt, in combinatie met
het gevoel dat niet altijd helder is wat men precies doet voor de in rekening gebrachte
kosten. Sommige deelnemers vragen zich af of zij wel eens opgelicht worden. Dit is de reden
voor een aantal deelnemers om voor dit soort werkzaamheden een beroep te doen op
bekenden.
J7: Ik ben wantrouwend, daarom doe ik dit soort dingen allemaal met mensen die ik ken. Je
wordt wel eens opgelicht. Ze mogen er wel aan verdienen, maar in welke mate... er zitten
goede mensen tussen, maar ik ga toch liever naar de mensen die ik ken.
J4: Ik heb er wel vertrouwen in, maar doe wel altijd een onderzoekje op internet.
O4: Ik wantrouw ze altijd, heb het gevoel dat ik altijd te veel betaal. Ik schrok echt wat ik
moest betalen voor het schilderen van mijn huis. Je weet niet wat ze doen.
Volgens de deelnemers kan deze beroepsgroep meer vertrouwen winnen door transparant te
zijn over kosten en de exacte werkzaamheden.
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4.3

VERDIEPINGSTHEMA: DE AFGELOPEN TIEN JAAR

4.3.1 In persoonlijk opzicht gaat het beter, met Nederland redelijk, maar met de wereld gaat
het slechter
Dit gedeelte start met een viertal vragen over de afgelopen tien jaar. Ook noteren de
deelnemers allereerst in Primoforum aan welke gebeurtenissen en ontwikkelingen zij vooral
denken als het de Nederlandse samenleving van de afgelopen tien jaar betreft.
Kunt u voor uw persoonlijke situatie, voor de buurt of het dorp waar u woont, voor Nederland
en voor de wereld aangeven of die er voor uw gevoel nu slechter, hetzelfde of beter aan toe
zijn dan tien jaar geleden?
Nu veel

Nu slechter

Hetzelfde /

Nu beter

Nu veel

Ik weet het

slechter dan

dan tien

niet beter

dan tien

beter dan

niet

tien jaar

jaar geleden

of slechter

jaar geleden

tien jaar

J: 1

J: 2

J: 4

O: 1
J: 1

O: 3
J: 3

O: 4
J: 2

Nederland

O: 1
J: 3

O: 4
J: 3

O: 2
J: 1

J: 1

O: 4
J: 2

O: 1

De wereld

O: 1
J: 3

O: 2

O: 3

O: 3

geleden
Mijn eigen

geleden

situatie
Mijn buurt of

J: 1

dorp

O: 1

O: 2
A: 1

Positief beeld over hoe het nu in persoonlijk opzicht gaat, negatief over de wereld
Over het algemeen is te zien dat hoe verder weg men de situatie beschouwt, hoe minder
positief men is over de huidige situatie in vergelijking met tien jaar geleden. We zien zelfs
dat als de deelnemers de situatie op globaal niveau beschouwen, niemand zegt dat dit beter
gaat. De wereld is er nu hetzelfde of (veel) slechter aan toe dan tien jaar geleden, vindt
men. In de oudere groep schrijft men dit toe aan de terroristische aanslagen en
natuurrampen. Men voelt zich in Nederland nog relatief veilig, maar is zich er bewust van dat
in Nederland ook dergelijke dingen kunnen gebeuren. In het bijzonder noemt men enkele
buitenlandse politieke leiders die zorgen baren. Een deelnemer vraagt zich af of dit ook
invloed gaat hebben op Nederland:
O7: Ik maak me zorgen over Trump en Korea enzo. Kim is in mijn ogen ook een dwaas.
O3: Ik vraag me dan wel af wat mensen hier gaan stemmen. Gaan ze heel rechts stemmen?
Dat hier ook een soort Trump aan de macht komt.
O7: Deze week las ik ook over Turkije en de Koerden enzo. De hele wereld brandt.
O1: De VN probeert brandjes te blussen maar er is meer dan dat er geblust kan worden.
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In beide groepen oordeelt men het meest positief over de persoonlijke situatie. In beide
groepen vinden vier deelnemers dat de persoonlijke situatie er beter aan toe is dan tien jaar
geleden en in beide groepen is er een deelnemer die de persoonlijke situatie als slechter
beoordeelt. De overige deelnemers kiezen voor niet beter en niet slechter.
In de jongere groep draagt men aan dat men zich op persoonlijk vlak, carrièretechnisch, goed
heeft kunnen ontwikkelen. Daarbij neemt men ook in ogenschouw dat de crisisperiode
nauwelijks effect heeft gehad op de persoonlijke situatie. Is dit wel zo, dan blijkt het
persoonlijke geluk ook van grote invloed:
J5: Ik heb me door kunnen ontwikkelen en heb in de afgelopen tien jaar weinig tegenslagen
gehad. De crisis heeft mij persoonlijk niet geraakt.
J2: Ik heb me ook ontwikkeld, ben mentor geworden en leid nu op. Krijg meer salaris.
J7: Ik ben wel mijn baan kwijtgeraakt, maar het leven is voor mij wel beter. Persoonlijk ben
ik heel gelukkig, mijn zoon is ook geboren. Ik ben blij met wat ik heb en voel me een
bevoorrecht mens.
In de oudere groep refereert men vooral naar de kinderen, hoe trots men is op de personen
die zij geworden zijn en het feit dat de kinderen een baan hebben.
De jongeren over Nederland: in sommige opzichten goed, in andere opzichten minder
goed
Over Nederland is de stemming in de twee groepen verschillend. In de jongere groep is men
wat sterker dan de oudere deelnemers van mening dat het nu slechter gaat men Nederland
dan tien jaar geleden.
De deelnemers vinden het niet gemakkelijk om op de afgelopen tien jaar terug te blikken.
Men zegt niet helder te hebben hoe de situatie op een aantal gebieden tien jaar geleden was.
Wel heerst het idee dat op een aantal gebieden sprake is van golfbewegingen, zoals op het
gebied van de zorg. De ene keer gaat het beter, vervolgens is weer sprake van een minder
positieve ontwikkeling.
Onder de jongere deelnemers blijkt vooral de economische crisis bijgebleven te zijn ten
aanzien van de afgelopen tien jaar. Op dit terrein gaat het weer beter in Nederland, aldus de
jongeren. Men denkt aan de werkgelegenheid (de golf van ontslagen aan het begin van de
crisis en de huidige situatie, waarin meer mensen weer aan het werk zijn) en de woningmarkt
(de crisis op de woningmarkt en de huidige opleving):
J4: Tien jaar geleden begon het wel een beetje met ontslagen. Het gaat nu beter, want we
komen eruit en toen vielen we er net in.
…
J2: We komen eruit.
J7: We zijn op weg voor mijn gevoel, je ziet het om je heen.
J3: Ik heb er geen last van.
J4: Iedereen is weer aan het werk denk ik.
J1 is het niet volledig met de anderen eens. Hij ziet om zich heen dat huizenbezitters nog te
kampen hebben met huizen die onder water staan (een resultaat van de crisis):
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Tien jaar geleden, dat was voor de crisis. Om me heen had iedereen een baan, de
huizenprijzen gingen omhoog, er stonden geen huizen onder water. Meer mensen struggelen
daar nu mee.
Waar het minder positieve gevoel over hoe het in vergelijking met tien jaar geleden met
Nederland gaat vooral vandaan komt, is volgens de jongeren het toegenomen individualisme.
Deze trend koppelt men ook aan de komst van de smartphone en social media die volgens hen
het persoonlijke contact overnemen. Volgens de jongere deelnemers was het contact met
anderen tien jaar geleden persoonlijker en hechter.
J2: Vroeger ging je bij de buren koffie drinken.
J1: Het is nu heel erg social media, daar haal je je informatie vandaan. En als het je niet
aanstaat, dan flikker je het eruit. Tien jaar geleden kon dat niet, als je het niet met iemand
eens was.
J4: Het is nu allemaal individueler, we zijn minder bij elkaar betrokken. Het is een
schijnbetrokkenheid op de mobiel. Vroeger had je echt contact.
J6: Het is aanlokkelijker om thuis te blijven zitten met je smartphone. Als je elkaar op
straat verkeerd aankijkt heb je een gevecht.
J4: Mijn man is verongelukt, dat kwam op het nieuws. Mensen plaatsen reacties maar weten
er helemaal niets van. Het zijn ook geen leuke reacties. Een vriendin van mij kreeg ook
allemaal shit over zich heen toen ze wat op Facebook zette.
Het onderwerp vluchtelingen en het asielbeleid vinden de jongeren ook typerend voor de
afgelopen tien jaar. Dit blijft een lastig onderwerp voor Nederland, lijkt de constatering. Men
zegt dat het aantal vluchtelingen is toegenomen, vanuit Syrië en Noord-Afrika, en dat er
relatief vaak nieuwsberichten zijn over bewoners van azc’s en over het vluchtelingenbeleid.
In de jongere groep heerst wel begrip voor de situatie van vluchtelingen, ook als het om
economische motieven gaat. In tijden van crisis blijkt dit echter wat gevoeliger te liggen. Ook
vindt men dat de regering geen sterk asielbeleid voert, wat wel nodig is als de aantallen
dermate toenemen als in de afgelopen jaren:
J2: In tijden van crisis is het wel: ik heb geen werk en die gast wel. (vluchtelingen, red.).
J7: Ik denk dat de maatschappij verhardt. Mensen denken van bij ons gaat het niet goed, die
mensen komen ook nog eens alles afnemen van ons, hoho.
J6: Volgens mij heeft niemand er problemen mee als er vluchtelingen komen. Ze moeten
alleen het kaf van het koren scheiden en daar een betere scheiding maken.
J4: Als ik daar zou wonen, zou ik misschien ook wel hier mijn geluk gaan zoeken.
J5: De kindjes in Afrika zien hier het goud.
J1: Ik begrijp economische vluchtelingen wel. Als je in de geschiedenis al onderdrukt bent en
leeggeroofd en nu wordt onderdrukt door de eigen regering. Dat je denkt, het is genoeg, ik
wil hier weg.
J6: Er is wel een verschil of er 5.000 per jaar bijkomen of 15.000. Het is nu zo’n overvloed en
er is geen structureel beleid. Dat is weinig goed aangepakt.
J3: We zijn nog steeds zoekende, er is geen effectief beleid op dit gebied.
Men komt vervolgens tot de conclusie dat in de afgelopen tien jaar en daarvoor ook altijd
sprake is geweest van vluchtelingen. In elke periode betreft het weer een groep vluchtelingen
van een bepaalde herkomst, zoals de Oost-Europese migranten, de Hutu’s en Tutsi’s, et
cetera. Het gebrek van een goed beleid schuilt hier grotendeels in volgens een deelnemer,
omdat elke groep weer zijn eigen problematiek met zich mee brengt:
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J3: Met de mensen uit het Oostblok is het ook nog steeds niet opgelost helemaal.
J4: Dat ging weer over diefstal enzo, er is geen effectief terugstuurbeleid.
Enkele deelnemers denken bij de afgelopen tien jaar vooral aan de toename van terrorisme
en de zorgen en angst die dit met zich meebrengt. Dit koppelt men ook aan het gegeven dat
we nu meer dan voorheen meekrijgen van diverse gebeurtenissen, zoals de recente vermissing
van Anne Faber. Men schrijft dit toe aan meer uitgebreide verslaglegging door de media en de
mogelijkheid via social media volledig op de hoogte te blijven:
J1: Nu zie je echt alles.
J3: In de jaren 90 waren er ook kapingen, maar nu komt alles tot ons.
J4: Met Anne Faber ook, zes keer per dag kijk je naar het nieuws.
J1: Het is sensatie.
J4: Betrokkenheid vind ik ook wel.
Daarnaast komt de politiek ter sprake. Een deelnemer merkt op dat de politiek transparanter
is geworden in de afgelopen tien jaar, mede dankzij de mogelijkheden van internet. Een
andere deelnemer stelt daar tegenover dat zij de politiek (met name het stemmen) een
poppenkast vindt, bijvoorbeeld doordat de PVV niet betrokken is in de formatie.
Ter afsluiting van dit onderdeel is gevraagd welke ontwikkeling of gebeurtenis de grootste
impact heeft gehad op hoe het met de Nederlandse samenleving gaat. De deelnemers hebben
in Primoforum ieder vijf punten verdeeld over de benoemde ontwikkelingen en
gebeurtenissen. Hoe meer punten voor een ontwikkeling/gebeurtenis, hoe impactvoller. De
uitkomst:
Economie
Individualisme
Asielbeleid
Politiek
Veiligheid
Duurzaamheid
Verharding
Onderwijs

11 punten
8 punten
5 punten
4 punten
3 punten
2 punten
2 punten
0 punten

In de jongere groep is men van mening dat de economie de grootste impact heeft gehad in de
afgelopen tien jaar. Volgens de deelnemers raakt de ontwikkeling van de economie, de crisis,
ook elke andere ontwikkeling en hoe Nederlanders daarmee omgaan. Individualisme is daar de
belangrijkste van, gevolgd door het asielbeleid en de politiek. Als positieve ontwikkeling
noemt men de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de mogelijkheid tot
persoonlijke ontwikkelingen en goede onderwijsmogelijkheden.
Bij de afsluiting van de focusgroep is de ramp met de MH17 ingebracht; hoe ziet men deze
ramp in het kader van de afgelopen tien jaar? Een deelnemer zegt wel aan dit onderwerp
gedacht te hebben, maar het toch niet genoteerd te hebben. De deelnemers zien de ramp als
een zeer impactvolle gebeurtenis. Vooral de eensgezindheid onder Nederlanders bij de
terugkomst van de slachtoffers in Nederland is hen goed bijgebleven. Dit heeft men ervaren
als een unieke en zeer indrukwekkende uiting van eensgezindheid. Men voegt daar wel aan
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toe dat de gebeurtenis weer snel vergeten lijkt te worden door de samenleving, waarmee het
enkel nog leeft voor de nabestaanden. De deelnemers zeggen zich hier eigenlijk over te
verbazen.
Ouderen over Nederland: het gaat goed met de economie maar slecht met de sociale
omgang
In de oudere groep zijn vier deelnemers van mening dat Nederland er nu hetzelfde voor staat
als tien jaar geleden. Een deelnemer vindt dat het slechter gaat, een deelnemer beter. Twee
deelnemers weten het niet.
Ten aanzien van de Nederlandse samenleving constateert ook deze groep dat het op een
aantal gebieden beter is gegaan in de afgelopen tien jaar en op andere gebieden minder.
Reden waarom vier deelnemers in het midden uitkomen. Op economisch vlak vindt men het
beter gaan, maar op sociaal vlak minder (vanwege de benoemde individualisering). Daarnaast
benoemt men als positief punt dat er in de Nederlandse samenleving pogingen ondernomen
worden om meer milieuvriendelijk te zijn. Naar de mening van de deelnemers verloopt deze
ontwikkeling echter nog erg langzaam.
In de oudere groep brengt men de MH17 ramp zelf in als een van de meest impactvolle
gebeurtenissen in de afgelopen tien jaar. Alle deelnemers zijn het hierover eens. In dit kader
noemt men het saamhorigheidsgevoel, wat men als zeer indrukwekkend en uniek ervaren
heeft:
O8: Het saamhorigheidsgevoel, toen de getroffenen op het vliegveld aankwamen en de tocht
naar Zeist… Als je dat zag, bij mij sprongen de tranen in de ogen. Er was enorme eenheid na
die ramp. Dat was wel een uitzondering, dan voel je je echt Nederlander.
O2: Ja, dat was heel indrukwekkend.
Men blijkt een dergelijk gevoel van eensgezindheid verder vooral te ervaren bij sportieve
prestaties, zoals het Europees kampioenschap van de Nederlandse voetbalvrouwen. Enkele
deelnemers stippen nog aan er moeite mee te hebben dat er in de samenleving minder
aandacht is voor rampen die zich verder van huis afspelen:
O5: Ik heb daar soms wel moeite mee. Hoe dichterbij hoe erger het is. Als een dergelijke
ramp net ergens anders is, dan lees je niks in de krant.
Een andere impactvolle ontwikkeling van de afgelopen tien jaar vindt men in de oudere groep
de polarisatie in de samenleving. De politiek geeft hier volgens de deelnemers niet het goede
voorbeeld. Als voorbeeld noemt men Kamerleden die, als men het niet eens is met een
standpunt in de eigen partij, ogenschijnlijk gemakkelijk zelf een andere partij starten.
O8: Er zijn zoveel partijen, dat dat kan. Dat is nergens anders.
O3: Iedereen kan een partij beginnen, je hebt een mening over Zwarte Piet en je begint een
partij.
O1: Ja, iedereen die het ergens niet mee eens is, stapt eruit en begint een partij.
O8: Er moet gewoon een vader komen. Je moet het gewoon samen doen.
In deze groep is men het er ook over eens dat het toenemende individualisme versterkt wordt
door de komst van social media in de afgelopen jaren. Daarnaast merkt men dat de dagelijkse
omgang minder persoonlijk wordt, hoewel men hier verschillende ervaringen heeft:
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O8: Ik heb er echt last van. Vroeger was het leuk in de wijk maar nu wonen er mensen die
zich niet eens voorstellen. En zeggen ‘kun je je auto wegzetten’.
O6: We zorgen niet meer voor elkaar. Uit het individualisme vloeit alles voort.
B4: Wij zijn een jaar geleden in Arnhem komen wonen. Wij deden een briefje in de deur en
iedereen heette ons welkom in de buurt.
O8: Ik ben ’s nachts eens aangevallen door jongeren. Ik heb een aardappelschilmesje in mijn
tas. Alles kan in Nederland. Respect is het enige dat niet meer geleerd wordt.
De economische crisis wordt ook kort benoemd, maar de deelnemers gaan hier nauwelijks op
in. Enkele deelnemers zeggen geen gevolgen van de crisis ervaren te hebben. Twee
deelnemers hebben wel enigszins gevolgen bemerkt doordat zij minder te besteden hadden,
maar weiden hier niet verder over uit:
O7: Wij gingen eerst nog wel eens ergens koffie drinken, maar dat is een tijdje wel minder
geweest. We hadden wat minder te besteden.
Volgens een deelnemer is de crisis nog niet helemaal voorbij en is dat bijvoorbeeld nog te
merken in bepaalde markten waar grote aankopen gedaan worden, zoals de autobranche.
Op de vraag of de crisis invloed kan hebben gehad op het individualisme, reageert men
ontkennend. Zo vindt O8 dat de crisis juist tot meer saamhorigheid heeft geleid. Zij brengt
naar voren zelf meer te zijn gaan delen met anderen die dat nodig hebben:
Als jij geen kaas hebt, krijg je van mij meer kaas.
In deze groep bespreekt men de zorg over de zorgsector nog eens nader. Men is het er niet
mee eens dat de politiek de zorg meer aan de markt overlaat:
O1: Het is een denkfout om het aan de markt over te laten. De zorg is in mijn ogen geen
markt.
O8: De geldstromen gaan elke keer anders.
O1: De patiënt staat klem tussen de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Recent was er een
wetsontwerp zodat zorgverzekeraars winst laten terugvloeien in de zorgkas. Maar het idee
was dat de winst terug kan naar aandeelhouders. Dat krijg je met zorg die gewoon aan de
markt is overgelaten. Ziekenhuizen worden groter en groter omdat dat economisch
voordeliger is.
O7: De ene na de andere zegt, ik ben beter. Die lui staan er om winst te maken.
Geen van de deelnemers brengt zelf de vluchtelingenstroom ter sprake. Als de gespreksleider
dit onderwerp inbrengt, uit O7 vooral zijn verontwaardiging waarom niets gedaan wordt
tegen de verkrachting van vrouwen (en geboortes van kinderen) in de vluchtelingenkampen in
het buitenland. Vervolgens gaat de discussie verder over het beleid in Nederland. De mening
heerst dat Nederland mag pleiten voor een betere verdeling van vluchtelingen over Europa,
omdat men soms zelf nadelige gevolgen ondervindt van de komst van vluchtelingen. Men
voelt zich benadeeld, hoewel men aan de andere kant ook vindt dat Nederland voor opvang
moet zorgen. Het beleid in Nederland schiet tekort vindt men:
O4: Ik heb het gevoel dat wij voorop lopen. Kom maar binnen. Het mag beter verdeeld
worden over Europa.
O8: Er zijn landen die helemaal geen vluchtelingen opnemen. Ik ben blij met een hoop
mensen die hier komen, het zijn ook hoogopgeleide mensen. En het blijven mensen, ik vind
dat we ze moeten helpen.
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O3: Wij waren op zoek naar een huurwoning maar er gingen een heleboel buitenlanders voor
die wel een huurwoning kregen. Dat vond ik niet eerlijk. Mensen die hier een leven lang
hebben gewerkt en gewoond hebben toch een soort voorrecht.
O5: Mijn dochter had hetzelfde.
O3: Eerst worden mensen toegelaten en dan wordt gekeken naar de reden waarom ze hier
zijn. Dat moet toch andersom lijkt mij?
Ook in deze groep is de bespreking van de afgelopen tien jaar afgesloten met een
puntenverdeling over de volgens de deelnemers meest impactvolle
gebeurtenissen/ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. Dit heeft geleid tot de volgende
prioritering in mate van impact:
Individualisme
De zorg
Polarisatie
MH17

12 punten
12 punten
11 punten
5 punten

Zowel jongeren als ouderen hebben vertrouwen in de toekomst
In beide groepen heerst vertrouwen in de toekomst. In de jongere groep is men positief
gestemd en baseert men het vertrouwen op de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.
Aan de andere kant zegt men dat in de maatschappij altijd sprake zal blijven van
golfbewegingen, soms zal het in bepaalde opzichten weer minder goed gaan.
In de oudere groep zegt men vooral in het nu te leven en een positieve inslag belangrijk te
vinden.
O6: Mijn moeder maakte zich zorgen over elektriciteit. Als je je zorgen maakt over de
toekomst, dan zit je jezelf te pesten.
Een zorg voor de toekomst vindt men de verharding van de maatschappij en wat dit gaat
betekenen voor de toekomstige generaties:
O7: Ik maak me zorgen voor mijn kinderen en kleinkinderen, dat de maatschappij verhardt
en groepen elkaar niet mogen. Wit, zwart, moslims, mishandelingen, homo’s dwarszitten…

Ruigrok | NetPanel – SCP – COB – 4e kwartaal 2017 – Arnhem – oktober 2017

30

CONCLUSIES

Ruigrok | NetPanel – SCP – COB – 4e kwartaal 2017 – Arnhem – oktober 2017

31

5 CONCLUSIES
Relatief positief
In vergelijking met eerdere COB-groepen is de stemming over de Nederlandse samenleving in
de groepen relatief positief. De deelnemers vinden dat de crisis bijna uit beeld is en dat het
steeds beter gaat met de mate waarin de Nederlandse samenleving bezig is met
duurzaamheid. Daarnaast is de jongere groep uitgesproken positief over de mogelijkheden die
er zijn om jezelf te ontwikkelen. Een keerzijde daarvan is wel het gevaar van een
prestatiemaatschappij, waar men wel voorbeelden van ziet. Men maakt zich vooral zorgen
over groepen in de samenleving die niet mee kunnen gaan in deze prestatiemaatschappij.
Tegenstellingen dreigen groter te worden, een grotere groep mensen krijgt het slechter.
Nadrukkelijke zorgen over individualisering
Waar in eerdere edities van het COB vooral gesproken werd over verharding in de
maatschappij, gaat de discussie nu vooral over de individualisering in de maatschappij.
Individualisering heeft betrekking op meer dan verharding alleen. Van verharding is nog steeds
sprake en gaat over de manier waarop we met elkaar omgaan. Maar de individualisering heeft
te maken met het niet omkijken naar anderen of maatschappelijke thema’s als het milieu.
Voor een groot deel wordt dit toegeschreven aan de invloed van de smartphone en social
media, die het persoonlijke contact steeds meer vervangen. Daarnaast vindt men dat social
media de nuancering uit de samenleving halen. Mensen hebben snel een mening klaar. Deze
tijd kenmerkt zich dan ook door polarisatie, ook in de politiek.
Deze constatering over individualisering en verharding in de maatschappij kan goed verklaren
waarom men zo geraakt is door de gemeenschapszin in de Nederlandse samenleving als reactie
op de MH17 ramp (de verbroedering die dit met zich meebracht). Deze gemeenschapszin is
ervaren als iets bijzonders en unieks voor de Nederlandse samenleving.
Wat leeft als zorg is de ontwikkeling van de jeugd en de impact die smartphone en social
media zullen hebben op de nieuwe generatie.
Een bijeffect van social media is dat deze ervoor zorgen dat gebeurtenissen meer dan
voorheen in ons dagelijkse leven binnen kunnen komen. Social media maken het mogelijk
gebeurtenissen rechtstreeks te volgen, wat de impact van dit nieuws kan vergroten. Volgens
deelnemers zijn sommige social media daarbij ook gericht op sensatie en ‘harde’
berichtgeving.
Zijn we de crisis aan het vergeten?
De economische situatie komt relatief weinig ter sprake. De deelnemers wekken de indruk dat
dit geen punt is waar men zich (in negatieve dan wel positieve zin) nog druk over maakt. Het
gaat in economisch opzicht weer wat beter in Nederland is de constatering en daarmee lijkt
het wel gezegd. In de terugblik op de afgelopen tien jaar komt de crisis ook in beperkte mate
op tafel.
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De zorg blijft een zorg
Net als andere edities benoemt men ook deze keer dat het minder gaat met de zorg. Eigenlijk
benoemt men al jaren in het COB-onderzoek dat het minder gaat met de zorg. Ook deze keer
komen weer voorbeelden voorbij uit de eigen omgeving, over het gegeven dat ouderen op
zichzelf aangewezen zijn en de druk op mantelzorgers. In deze editie komt daarnaast de
ingevoerde marktwerking in de zorg ter sprake, wat men ziet als een kwalijke ontwikkeling
gezien belangen van aandeelhouders. In de oudere groep constateert men uiteindelijk wel dat
de zorg in Nederland nog relatief goed geregeld is.
Het dilemma rondom vluchtelingen
In beide groepen zien we het dilemma rondom vluchtelingen. Enerzijds vinden we het
belangrijk ons open te stellen en hulp te verlenen. Aan de andere kant kampen we met
gevolgen van de relatief grote hoeveelheid vluchtelingen, omdat dit ten koste kan gaan van
banen en woningen voor Nederlanders. Men mist op dit vlak een helder en daadkrachtig beleid
vanuit de overheid.
De afgelopen tien jaar
In persoonlijk opzicht is men redelijk tevreden over de ontwikkeling van de afgelopen tien
jaar, ten aanzien van Nederland iets minder positief en op wereldniveau kunnen we
constateren dat de deelnemers over het algemeen vinden dat het slechter gaat. In het
persoonlijke leven lijkt men enige relativering toe te kunnen passen als het even tegen zit
(financieel, woning, werk, gezin en idem voor de kinderen).
De positieve en negatieve ontwikkelingen in Nederland in de afgelopen tien jaar houden elkaar
in balans. Vaak vindt men dat het met Nederland nu niet slechter maar ook niet beter gaat
dan tien jaar geleden. Positieve punten zijn vooral het ophanden zijnde vertrek van de crisis
en de enigszins groeiende aandacht voor duurzaamheid. Daar staan de toegenomen
individualisering (mede dankzij het steeds intensievere gebruik van de smartphone en social
media), polarisatie en de vluchtelingencrisis (het gemis van een daadkrachtig beleid op dit
vlak) als belangrijkste graadmeters voor de afgelopen tien jaar tegenover. De toekomst ziet
men desalniettemin positief en met vertrouwen tegemoet. Jongeren zijn positief omdat zij
vinden dat zij zich persoonlijk goed kunnen ontwikkelen, de ouderen in deze focusgroep
beschikken over een algemene positieve inslag.
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TOPIC LIST

SCP / COB OKTOBER 2017

ARNHEM, 12 OKTOBER 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. Een aantal momenten maken we gebruik van een tool op jullie
tablet/smartphone
 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)
 Primoforum installeren + testvraag (1)
Deel 1: De Nederlandse samenleving anno 2017: de stand van zaken (40 minuten)
 Zoals jullie weten gaan we vandaag terugblikken op de afgelopen tien jaar. Daar gaan we
het straks uitgebreid over hebben. We staan eerst stil met hoe het nu gaat in Nederland
volgens jullie.
 Per deelnemer: Wat speelt op dit moment voor jou in je persoonlijke leven en/of in je
omgeving (huiswerkopdracht bespreken):
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: (2) iedere deelnemer noteert in Primoforum: 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.
 Plenair:
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 (2) gezamenlijk centrale thema’s maken van wat we gehoord hebben
 (3) deze thema’s gaan we plenair prioriteren; wat is het belangrijkste voor jou?
 discussie per thema
 waarom zo belangrijk?
 waar baseert men de meningen op (eigen ervaringen, van anderen, media)?
 in hoeverre impact op eigen leven?
 Indien nog niet ter sprake gebracht:
 De formatie:
o Wat weet men hierover te vertellen? Wat is de status?
o Hoe kijkt men hier tegenaan?
o In hoeverre op de hoogte van de thema’s die men bespreekt?
 De internationale politieke situatie;
o In hoeverre mee bezig? Waarmee precies?
o Wat speelt, waar maakt men zich zorgen over?
o Trump, Noord-Korea, Brexit, aanslagen
 In hoeverre gaat het de goede dan wel de slechte kant op met de Nederlandse
samenleving? Welk gevoel overheerst? (4) (men maakt een keuze in Primoforum)
 Wat ligt hieraan ten grondslag?

Deel 2: Enquêtevraag (10 minuten)
De deelnemers beantwoorden eerst ieder voor zich een van de enquêtevragen (5, 6, 7)
(Primoforum).
 In welke mate heeft u er vertrouwen in dat mensen zoals u eerlijk worden behandeld door
de volgende groepen?
 Interpretatie en begrip checken.
 Waarom wantrouwen / vertrouwen?
 Waarop beoordeel je elk van deze groepen als het gaat om vertrouwen?
 Wat moet elk van deze groepen te doen/kunnen om een gevoel van vertrouwen op te
roepen?
 Wanneer echt sprake van een gevoel van wantrouwen?

Deel 3: De afgelopen tien jaar (55 min)
 We starten met de enquêtevraag in Primoforum (8, 9, 10, 11), enkel invullen, later
bespreken. Bij de intro verwijzen naar de vraag die men vooraf heeft gekregen (nadenken
over de afgelopen tien jaar, hoe men deze periode heeft beleefd eventueel aan de hand
van wat hoogtepunten en dieptepunten). Kunt u voor uw persoonlijke situatie, voor de
buurt of het dorp waar u woont, voor Nederland en voor de wereld aangeven of die er
voor uw gevoel nu slechter, hetzelfde of beter aan toe zijn dan tien jaar geleden?
 In Primoforum (12) (open vraag): Hoe zou men de Nederlandse samenleving van de
afgelopen tien jaar samenvatten? Wat zijn de voornaamste ontwikkelingen en
gebeurtenissen die naar boven komen? Elk punt separaat invullen. Categoriseren indien
nodig.
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Terugblik eigen situatie (wat bij 11 is ingevuld)
 Wat ingevuld, waarom? Waarom beter, waardoor slechter? Waar komt dit met name door?
En wat staat hier eventueel tegenover (de andere kant)?
 Indien men hier veel verwijst naar de crisis: wie ziet in het licht van de crisis nu
verbeteringen voor zichzelf, wie niet; hand opsteken.
 In hoeverre gevolgen van de financiële en economische crisis ervaren? Op welke manier
(baan, huis, hypotheek, zorgen hierover)
 Ligt de economische crisis nu achter ons?
 Gaat het in economisch opzicht nu beter met Nederland?
Terugblik Nederland als geheel:
 Welke antwoorden ingevuld (enquêtevraag)? Waarom? Waar denkt men met name aan?
 Op welke terreinen beter?
 Op welke terreinen slechter?
 Gespreksleider toont nu ook de antwoorden/thema’s die men in Primoforum heeft
ingevoerd (13); wat heeft de meeste impact op hoe het met Nederland gaat? 5 punten te
verdelen!
 We bespreken circa twee (meest impactvolle) thema’s/terreinen (we verwachten er
minstens 1 die we zonder meer al willen bespreken)
 We bespreken een aantal thema’s die in de enquêtes van het SCP vaker zijn teruggekomen
in de afgelopen tien jaar. Benieuwd hoe jullie mening over deze thema’s is; gaat dat nu
beter of slechter? Waardoor?
 De manier van samenleven (uitgebreid)
 In hoeverre anders/beter dan 10 jaar geleden (zo in het algemeen)?
 Waar komt dit door? Specifieke gebeurtenissen die in positieve of negatieve zin zijn
bijgebleven? Typerend voor dat het goed/slecht gaat?
 Invloed van de crisis hoe we met elkaar omgaan? Meer oog voor elkaar of juist meer
tegenover elkaar? En wie dan?
 In hoeverre heeft men hier persoonlijk iets van gemerkt?
 Integratie/immigratie (uitgebreid)
 Als het gaat om immigratie, de komst van vluchtelingen, wat is er de afgelopen tien
jaar veranderd? Beter of slechter, waarom?
 Integratie; beter of slechter? Waarom? Over wie hebben we het? Verschil tussen
bepaalde groepen?
 In hoeverre persoonlijk iets van gemerkt?
 Gebeurtenissen op het gebied van immigratie/integratie die zijn bijgebleven? Positief
of negatief?
 Internationale politieke situatie / aanslagen
 In hoeverre is de internationale politieke situatie nu anders dan 10 jaar geleden?
Spontaan.
 Vervolgens: denk aan aanslagen, opkomst Trump, toestand Midden-Oosten. Leven we in
dat opzicht nu in een iets andere wereld of was dat in 2008 ook al zo? (toen werd
Obama gekozen)
 In hoeverre invloed op hoe het in Nederland gaat? Is dat nu in hogere mate?
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 Indien tijd over: Eurocrisis
 In de afgelopen tien jaar was er veel in het nieuws over de EU, waar denkt men aan?
 Benoemen: de economische crisis (Griekenland), de vluchtelingencrisis, de Brexit. Er
wordt ook wel gesproken over een Eurocrisis. In hoeverre is men hiermee bezig
geweest?
 Ligt de Eurocrisis nu achter ons? Is de EU weer op het goede spoor? Waarom wel niet?
 Afsluiting/résumé:
 In hoeverre is Nederland nu veranderd ten opzichte van 2008? Wat is veranderd?
 Wat gaat beter dan in 2008?
 Wat zijn jullie verwachtingen voor de komende tien jaar? Beter/gelijk/slechter?
 Wat zal beter gaan, wat slechter?
 Indien slechter; wat/wie kan het tij keren?
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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