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1 INLEIDING
1.1

ACHTERGROND
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert sinds 2007 het Continu Onderzoek
Burgerperspectieven (COB) uit. Dit onderzoek heeft tot doel ontwikkelingen in persoonlijke
en maatschappelijke zorgen van Nederlanders te volgen en te analyseren. Door middel van
enquêtes en verdiepend kwalitatief onderzoek (in de vorm van focusgroepen en in de vorm
van telefonische interviews) worden ontwikkelingen in perspectieven van burgers gevolgd.
Sinds 2013 verzorgen Veldkamp en Ruigrok NetPanel de focusgroepen als onderdeel van het
COB, in het tweede en het vierde kwartaal. In elk van deze kwartalen worden vier
focusgroepen met burgers uitgevoerd. Zowel Veldkamp als Ruigrok NetPanel voeren elk
twee van de vier focusgroepen uit, beide op een verschillende locatie in het land.
Per onderzoeksronde (focusgroepen) staan in ieder geval de volgende onderwerpen centraal:
 Wat is de stand van zaken in de Nederlandse samenleving volgens de burgers?
 Hoe moeten bepaalde onderzoeksresultaten uit het kwantitatieve onderzoek worden
geduid en verklaard?
Daarnaast wordt een specifiek thema besproken met de burgers. Het thema in dit tweede
kwartaal van 2018 is:
 Globalisering.

1.2

INDELING VAN HET RAPPORT
In dit rapport doen we verslag van de twee focusgroepen die Ruigrok NetPanel op dinsdag
17 april 2018 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 J1 t/m J9 (groep 1: jongere Nederlanders)
en O1 t/m O8 (groep 2: oudere Nederlanders). In de deelnemerslijsten in de bijlagen is te
zien welke achtergrondkenmerken bij deze aanduidingen horen.
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2 ONDERZOEKSOPZET
2.1

METHODE
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van focusgroepen, omdat dit – door de discussie –
een goede methode is om te horen wat leeft onder burgers en hoe zij over bepaalde
onderwerpen denken en praten.
Het is belangrijk om rekening te houden met de indicatieve aard van kwalitatief onderzoek.
Kwalitatief onderzoek gaat in op welke aspecten van belang zijn en niet de cijfermatige
verdeling van die aspecten.
De gesprekken zijn gevoerd volgens een topic list die in overleg met het SCP tot stand
gekomen is. Deze topic list is in de bijlagen te vinden.

2.2

DEELNEMERS
We hebben gesproken met 16 burgers, als volgt verdeeld:
 Groep 1, jongeren (18-39 jaar), n=8
 Groep 2, ouderen (40+), n=8
In de selectie is rekening gehouden met een spreiding op politieke voorkeur, geslacht,
samenstelling huishouden, leeftijd, opleidingsniveau, inwoners met een migratieachtergrond/
inwoners met een Nederlandse achtergrond, beroep (ook enkele werklozen, hoofd- en
handwerkers) en woonplaats (zowel uit Amsterdam zelf als uit omliggende (kleine)
gemeenten).
De selectie van de deelnemers is verzorgd door een professioneel
respondentenselectiebureau1. Het selectiedocument en de volledige deelnemerslijsten zijn
als bijlagen te vinden.

2.3

UITVOERING
De focusgroepen hebben plaatsgevonden op dinsdag 17 april 2018, 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 vergoeding ontvangen.
idee

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 1: jongeren
De discussie in de groep jongeren verloopt beschaafd en genuanceerd. De deelnemers laten
elkaar netjes uitpraten. Men brengt eigen standpunten voor het voetlicht, maar nergens
loopt de discussie hoog op. Er is sprake van een redelijk genuanceerde discussie over de
thema’s, waarbij zowel argumenten voor als argumenten tegen de ruimte krijgen.
De hoger opgeleide deelnemers benoemen vaak argumenten die wat meer hoog over en
abstract zijn. Lager opgeleide deelnemers houden argumenten eerder wat dichterbij huis en
hun persoonlijke leven. Een keer poneert een deelnemer een boude uitspraak over een
specifieke groep buitenlanders. De groep valt hierdoor even stil, maar gaat er niet tegenin.
De anderen laten het vooral rusten en gaan verder met het onderwerp.
Door ruime hoeveelheid deelonderwerpen geeft de deelnemers druk op het gesprek om
door te gaan. Hierdoor hebben discussies niet altijd veel diepgang.
Het centrale thema Globalisering lijkt door de complexiteit van het onderwerp een discussie
te geven waarbij deelnemers vooral losse voorbeelden en flarden van antwoorden geven.
Men vindt het duidelijk lastig om scherpe en consistente antwoorden te geven. Mogelijk zijn
deelnemers enigszins bang om duidelijke argumenten te geven, omdat dan gevraagd kan
worden deze nader te verklaren. Als internationaal alles met alles samenhangt, wat is dan nog
de waarheid en verstandig om te doen of na te streven als land of als persoon? Deelnemers
lijken dit lastig te vinden.
De maatschappelijke betrokkenheid is onder deze deelnemers niet heel sterk. Er zijn niet
echt deelnemers met een activistische inslag. Men lijkt zich niet snel persoonlijk geroepen te
voelen om zelf in actie te komen om maatschappelijke problemen op te lossen.
Groep 2: ouderen
De discussie in de tweede groep met de oudere deelnemers is in grote lijnen vergelijkbaar
met die in de groep jongeren. De sfeer is gemoedelijk, constructief en men wisselt beleefd
standpunten uit. Diverse standpunten worden zeker benoemd, maar nergens wordt de
discussie echt fel. Men stelt elkaar vragen over elkaars mening, hoort deze aan en gaat daar
dan niet zo zeer tegenin, maar noemt eerder zelf een andere aspect dat rond het besproken
thema speelt.
Een taxichauffeur met kleurrijk verleden voert regelmatig vrij de boventoon. Hij brengt zijn
meningen graag met aplomb en stelligheid. De groep luistert dan geboeid naar de man, die
zijn verhalen lardeert met verhalen ‘vanuit de taxi’. De laagopgeleiden lijken verbaal wat te
domineren in de groep. Ze voelen zich in ieder geval niet geremd om stellig hun mening te
geven.
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Ook deze groep oudere deelnemers heeft een vrij lage maatschappelijke betrokkenheid. De
meesten voelen weinig noodzaak tot persoonlijke actie, inzetten voor bepaalde onderwerpen
of zaken als vrijwilligerswerk. De oudste vrouwelijke deelneemster toon zich vaak nog het
meest idealistisch, bijvoorbeeld in haar zorg om de minderbedeelden en het milieu. De rest
lijkt de zorgen die ze hebben niet snel te koppelen aan het ondernemen van actie.

3.2

ACHTERGROND VAN DE DEELNEMERS
Groep 1: jongeren
In de groep zitten twee inwoners met een migratieachtergrond, allebei niet-westers. Een
inwoner met een migratieachtergrond die vroeger in de thuiszorg heeft gewerkt is nu
arbeidsongeschikt. Er zitten twee studenten in de groep met bijbaantjes. Beide geven aan
het lastig te vinden om rond te komen. Een deelnemer is net afgestudeerd, maar vindt het
lastig een baan te vinden die aan haar opleiding is gerelateerd. Ze heeft voor een vaste baan
als helpdeskmedewerker gekozen om in ieder geval aan de slag te zijn. Er is een deelnemer
zelfstandig ondernemer en bezig met het opzetten van een lunchroom. De overige
deelnemers die werken doen dat in loondienst. Vier van de acht deelnemers hebben hoger
beroepsonderwijs gevolgd. Een deelnemer heeft lager beroepsonderwijs.
Drie deelnemers hebben kinderen. Alle drie zijn getrouwd of samenwonend. Een deelnemer
woont samen, maar heeft geen kinderen. De overige deelnemers zijn alleenstaand.
Groep 2: ouderen
In de groep ouderen hebben zes deelnemers een vaste baan. Een dame is gepensioneerd en
een van de mannen is arbeidsongeschikt en vult zijn inkomen aan met klusjes en meewerken
aan onderzoeken op universiteiten. Een deelnemer is zelfstandig taxichauffeur en twee
werken er in het onderwijs.
Qua opleidingsniveau gelden drie deelnemers als hoger opgeleid, twee als middelbaar en
drie deelnemers zijn lager opgeleid.
In de groep zitten relatief veel ouders met kinderen: zeven. De helft van de groep is
alleenstaand. Een daarvan is weduwe. De andere helft is getrouwd (2x) of woont samen.
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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 één of twee positieve punten (wat gaat
goed?) voor zichzelf op te schrijven en één of 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. Het belang en de
volgorde van de afzonderlijke onderwerpen 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 1: jongeren
Angst voor ziekte/gezondheid
Stijgende kosten (ouderenzorg,
woning/huurkosten)
Geldzorgen
Agressie in maatschappij
Misbruik van zorgstelsel
Teveel regels
Eenzaamheid
Economie/Economisch herstel
Welvaart en welzijn
Alles goed geregeld in NL
Weinig corruptie
Infrastructuur in NL
(Geloofs)vrijheid

Groep 2: ouderen
Angst voor ziekte/gezondheid
Kosten en beschikbaarheid wonen
Kosten zorg
Verdwijnen ouderzorg
Klaagcultuur in NL
Kloof arm en rijk
Maatschappelijke druk op werk en
opleiding
Duur OV
Economische voorspoed
Alles goed geregeld in NL
Uitkering mogelijk voor iedereen
Vrijheid
Opgroeien van kleinkinderen
Veerkracht samenleving
Veiligheid samenleving
Transparantie
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In de onderstaande paragraven beschrijven we de belangrijkste onderwerpen die volgens de
deelnemers op dit moment de Nederlandse samenleving kenmerken. De volgende
onderwerpen leven onder de deelnemers het meest:








Economische gaat het goed: de crisis lijkt voorbij
Nederland is welvarend en goed geregeld in vergelijking met andere landen
Privacy leeft als onderwerp, maar roept verschillende visies op
Betaalbaar wonen is een zorg
Toenemende onverdraagzaamheid, intolerantie en klaagcultuur
Stille armoede in Nederland
Zorg om de zorg en persoonlijke gezondheid

In paragraaf 4.1.8 wordt de balans opgemaakt: gaat het de goede of de slechte kant op met
Nederland?

4.1.1 Economische gaat het goed: de crisis lijkt voorbij
Losstaand of deelnemers vinden dat het goed of slecht gaat met de Nederlandse
samenleving, is iedereen wel van mening dat het economisch beter gaat met Nederland. Alle
deelnemers lijken dit te herkennen en ook deze geluiden op te vangen. Men heeft het gevoel
dat op dit moment de crisis wel voorbij is. Men ziet om zich heen dat mensen weer meer te
besteden hebben en hoort positieve geluiden in de media, zoals over dalende werkeloosheid.

J8: Het gaat beter met economie.
J1: Ja, als ik kijk naar m’n omgeving heeft niemand wat te klagen. Brood op plank en een
auto voor de deur voor wie dat wil.
J3: Het gaat goed in huishoudens. Mensen hebben geld, willen meer uitgeven.
J8: Het gaat beter. Je voelt het gewoon in vergelijking met 10 jaar geleden dat mensen wat
beter gaan dan in de crisistijd.
J8: Op het nieuws zeiden ze ook wel dat het beter gaat
J1: De werkloosheid gaat ook naar beneden
O6: Het leven gaat wel goed. Dat heeft met werk te maken. Mijn baan betekent gelukkig dat
ik inkomen genereert.
O3: Ik vind het toch wel positief dat je aardig ziet dat we uit de crisis aan het kruipen zijn. Je
ziet overal op busjes dat mensen gezocht worden. Overal zoeken ze weer mensen. Dat wil
niet zeggen dat iedereen die kans krijgt, maar er worden toch weer banen aangeboden.
O6: Ik zie welvaart en stijgende economie. Het toerisme dat stijgt. Dat gaat de goede kant
op.
O8: De arbeidsmarkt zie je ook aantrekken. Ik heb ook recruitment gedaan, continue 100
sollicitanten op één vacature. Nu is het omgedraaid. De kansen zijn groter, ook voor mensen
boven 50. Dus qua werk gaat het beter.
Wel is het een economisch herstel waar nog gemixte en onzekere gevoelens over zijn. Blijft
het wel zo goed gaan en profiteert iedereen wel van deze betere tijden? Het gaat voor het
gevoel van de deelnemers nog allemaal nog niet vanzelf en de koopkracht is een punt van
zorg.
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Financieel heeft niet iedereen het makkelijk. Er moet hard gewerkt worden voor het
handhaven van het inkomen. Nog niet iedereen en alle sectoren profiteren van de
economisch betere tijden.

O8: Ik heb een goed inkomen, maar ik moet ook opletten ja. Vroeger met een salaris als dit
zou ik heel goed hebben kunnen leven, maar tegenwoordig moet je opletten.
O5: Als je financieel wat te besteden hebt kan je veel leuke dingen doen. Maar met een
medium inkomen niet zo.
J7: De ene sector gaat beter dan de andere. Het schommelt.
J2: Los van de crisis, als ik 10 jaar geleden aan het werk was verdiende ik wel hetzelfde als nu.
Betekent dit dat ik over 10 jaar hetzelfde verdien als nu?
Enkele deelnemers maken zich zorgen over overconsumentisme en ook is er angst te
bespeuren voor een nieuwe crisis. Niet iedereen verwacht dat het zo goed blijft gaan.

O6: Door de stijging van de welvaart gaan mensen naast hun schoenen lopen. We
consumeren meer. We blijven maar kopen.
O4: Is dat een angst van je, dat er nog een crisis komt?
O6: Ja, die komt zeker!
De negatieve reacties op de positieve constateringen uit de laatste rapportage van het SCP
worden door een deel van de deelnemers prima begrepen. Men snapt dat individuen die het
nu economisch nog niet goed hebben verontwaardigd zijn over de hoofdconclusies van dit
rapport. Zij zien en ervaren het economische herstel nog niet.

O3: Het is ook hoe je er op dit moment voor staat. Als je dat lees en je hebt een uitkering of
je moet naar voedselbank en er staat wel dat de samenleving beter gaat, dan snap ik dat je
boos bent. Het ligt eraan hoe het met je zelf gaat.
Anderen vindende negatieve reacties vooral een voorbeeld van typisch Nederlands geklaag
en ontevredenheid.

J1: Inderdaad, bij een groep Nederlanders zal het niet goed gaan, maar wat heb je nou te
klagen als je naar andere landen kijkt?
J3: Klagers zullen persoonsgerelateerde problemen hebben en die spreken dan voor zichzelf.
J2: Je vergelijkt jezelf met een ander. Is menseigen. We willen altijd meer.

4.1.2 Nederland is welvarend en goed geregeld in vergelijking met andere landen
In de basis vinden de deelnemers dat we het hier in Nederland erg goed hebben. We zijn
welvarend in Nederland en de meeste zaken (zoals gezondheidszorg, openbaar vervoer,
infrastructuur, onderwijs) vindt men hier goed geregeld. De deelnemers ervaren een hoge
organisatiegraad. Zeker in vergelijking met het buitenland vindt men dat we het hier relatief
heel erg goed hebben.

J1: Je ziet in alles in het dagelijkse leven dat we het goed hebben. Alles is geregeld. Alle OV
komt op tijd, er heerst geen oorlog. Het gaat goed in mijn beleving. Ja, er is discriminatie en
er zijn problemen bij individuele mensen, maar in de regel gaat het goed volgens mij.
J2: Ik heb hetzelfde. Mijn positieve punt is dat ik vind dat alles goed geregeld is in
Nederland, qua infrastructuur, qua school, qua wegen. Alles is prima bereikbaar, winkels zijn
goed bereikbaar. Het is overal heel schoon, er zijn prullenbakken. In Duitsland en België ofzo
staan geen prullenbakken, dan sta ik wel met m’n prulletje in m’n hand.
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J8: Positief is dat het goed bereikbaar is en zo. De gezondheidszorg is goed geregeld in
Nederland als ik het vergelijk met andere landen. Ik heb pas geleden een ongeluk gekregen
en heb gelijk een AOV pas gekregen.
J5: Ik vind dat alles goed geregeld is in Nederland. Ik heb een tijdje in Spanje gezeten. Daar
kan je wel een apotheek in lopen en kopen wat je wilt, maar hier is het bijvoorbeeld, stel je
betaalt je zorgverzekering niet, dan je kan wel geholpen worden. Vind ik top.
J8: Er is ook weinig corruptie.
J6: We hebben vrijheid om te geloven wat je wilt.
J4: Goede infrastructuur.
J3: In Nederland vind je allerlei instanties die jou kunnen helpen. Goeie hulp als je ergens
tegenaan loopt.
J2: Positief is onze infrastructuur en onze vrijheid en ons zorgstelselsysteem.
O2: Ik ben vorig jaar in Indonesië geweest. We hebben het hier relatief echt goed.
O6: Nederland staat in de top 10 of top 50 qua zorg en internetdichtheid. Ook qua
wifipunten die we hier hebben.
O4: Ik woon in een gemeente daar kan Nederland een voorbeeld aan nemen. In de gemeente
Amstelveen is bijna alles goed geregeld.
O2: We hebben het goed. Dat besef je je best wel vaak als je gaat reizen. Als je dan weer
bent geweest dan denk je ja er zijn mogelijkheden.
O5: Ik had als positief de vrije samenleving, de maatschappelijke dienstverlening en de
overheid. Alles werkt wel.
Sommige deelnemers vinden het niet altijd logisch om Nederland internationaal te
vergelijken. Ze erkennen dat Nederland in vergelijking met een zeer groot deel van de
wereld erg welvarend is, maar ze zijn van mening dat deze vergelijking weinig zin heeft. In
hun ogen verhult het dat er wel degelijk binnenlandse problemen zijn aan te stippen.

O1: Ik ga me niet vergelijken met een derdewereldland, want dan hebben we het supergoed.
Ik ben hier geboren en bekijk het hier. Dingen worden steeds duurder.
O7: Nou inderdaad, het is goed dat er zoveel dingen goed georganiseerd zijn voor ouderen.
Daar heb je wat aan.
O3: Vast, maar er zullen toch wel veel ouderen zijn die in een andere positie zitten.
Een keerzijde van het goed georganiseerde Nederland vindt men wel dat er soms sprake is
van overorganisatie en een teveel aan regeltjes. Dit wekt irritatie bij sommige deelnemers en
geeft ook een benauwd gevoel.

O4: Ik werkte in de horeca toen die Volendambrand er was. Als je ziet hoe panisch de
Nederlandse regering daarop heeft gereageerd. Alles voor de veiligheid. Dat kost klauwen
met geld. Rookruimtes hetzelfde. Kost ook veel geld en dat wordt uiteindelijk weer
weggehaald van mensen die het echt nodig hebben.
O8: Dat is wel een punt van zorg. Nederland is een regeltjesland. Daar gaat geld in zitten.
Mensen moeten dat handhaven. De helft van die regels kunnen weg.
O6: Veel van die regeltjes zijn zeker overbodig.
O4: Als ik morgen een ticket naar Australië kon krijgen dan ga ik.
O1: Ja, ik ook, dan ben ik weg.
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4.1.3 Privacy leeft als onderwerp, maar roept verschillende visies op
Privacy wordt door de deelnemers bij een eerste opsomming van onderwerpen niet
genoemd, maar wordt later in de groep wel besproken en als belangrijk actueel onderwerp
benoemd. Het is een onderwerp dat leeft, maar tegelijkertijd valt de nadruk die de
deelnemers erop leggen mee, zeker gezien het recentelijke referendum over de Aftapwet en
dat het de week is waarin Mark Zuckerberg van Facebook voor het Amerikaanse congres
moet getuigen. Privacy in deze tijd van vergaande digitalisering baart de deelnemers zorgen,
maar het lijkt deels ook een actueel onderwerp omdat dit in de media zo is: het moet op dit
moment genoemd worden. Men stipt vooral aan dat het een probleem is, maar men lijkt
verder niet goed te weten hoe men met het onderwerp in de discussie verder moet. Dit lijkt
deels te komen doordat deelnemers niet goed voor ogen hebben wat de impact van privacy
issues voor hen persoonlijk is. Privacy wordt niet als een Nederlands probleem ervaren. Het is
iets wat over de gehele wereld speelt.

J4: Ook een belangrijk thema is hoe met data wordt omgegaan, privacy. Ook een groot ding.
Er worden maatregelen genomen, maar moet je het daarmee eens zijn? Vroeger was dat niet
zo. Toen liep ook alles prima.
J4: De aftapwet hoeft van mij niet.
J8: Privacy is privacy.
J8: Ik maak me geen zorgen. Niet als je niks te verbergen hebt. Maar ja, het is toch privacy
ook al heb je niks te verbergen.
J6: Je krijg niet de keuze.
J8: Als je op je computer zit dan krijg je gelijk reclame van een auto op Facebook, want je zat
net op Google.

J4: Ik vind dat het de slechte kant op gaat. Je weet niet wie je kan vertrouwen. Privacy is daar
een onderdeel van. Er zijn dingen die verbeterd kunnen worden.
J6: Het is wel een wereldwijd probleem.
O6: Ik ben wel angstig in wat voor een samenleving we terechtkomen straks. Een hoop
regeltjes, de Privacywet die een rol speelt. Dat ze alles van ons weten, dat we regels moeten
volgen. In vraag me af hoe ver dat de democratie raakt.
O4: Er hangen wel overal camera’s tegenwoordig. Van het station naar hier hing het helemaal
vol.
O1: Wel goed dat ze hangen hoor. Jammer genoeg moet het.
Aan de discussie over privacy koppelt een deel van de oudere deelnemers ook de zorg over
vergaande digitalisering. Men heeft het gevoel dat alles digitaal vastgelegd wordt en dat
alles in digitale systemen wordt opgenomen. Het niet goed kunnen omgaan met alle
digitalisering, zoals het steeds centraler komen te staan van digitale systemen, digitaal
bankverkeer, wachtwoorden, internet- en smartphonegebruik, is reden voor onrust. Met
name ten aanzien van oudere Nederlanders uit men zorgen over het niet mee kunnen komen
in de digitalisering.

O4: Ik reis niet veel met het OV. Heb net drie mensen moeten aanspreken van kun je mij
uitleggen hoe het zit met die kaart, die kwamen er ook niet uit. Dan denk ik dat als je ouder
bent je toch helemaal gek in de digitale omgeving van het OV wordt. Als je daar als 65 jarige
staat, wat gebeurt er dan met je? Ik vind het bizar hoe het ingericht is.
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O8: Ik was laatst in het ziekenhuis, moet je je ID scannen, nergens meer recepties. Veel
ouderen die daar verbaasd kijken.
O3: De tijd gaat gewoon te snel. Je merkt, ik ga in die flow mee doordat ik op kantoor zit.
Maar acceptgiro’s gaan eruit en er zijn heel veel mensjes die nog geen computer hebben.
O3: Prachtig dat sommige ouderen het bij kunnen houden, maar er is ook het gros mensen
dat niet mee kan doen en dan heb je een probleem. Er zijn heel veel bedrijven die je dwingen
om te internetbankieren. Vele mensen willen dat niet.

4.1.4 Betaalbaar wonen is een zorg
Een belangrijk punt van zorg van de deelnemers is de huidige (Amsterdamse) woningmarkt.
Deelnemers maken zich echt zorgen over de mogelijkheid om betaalbaar te kunnen wonen.
Men is zich bewust van de krapte op de woningmarkt. Niet alleen ziet men sterk stijgende
huizenprijzen, ook benoemen deelnemers zware en stijgende woonlasten en
huurverhogingen als probleem.

J7: In Amstelveen zijn huizen zijn gemiddeld acht ton. Dat gaat nergens over. Als je zoiets wil
kunnen betalen, dan moet je een erfenis krijgen of zoveel verdienen dat je zo’n hypotheek op
kan brengen.
J6: Ik ben elke dag bezig met ‘kan ik dit wel uitgeven?’. Ook omdat de huur zo hoog in
Amsterdam is. Het wordt ook hoger bij mij. Ga ik dit wel maandelijks volhouden?
O1: Het salaris van mensen is wel naar beneden gegaan. Als je vroeger zei dat je 1000
gulden huur had dan zat je absurd hoog, maar nu is het potverdorie makkelijk 600 euro huur.
Dat is toch hartstikke duur.
O6: Huizenprijzen stijgen door de lage hypotheekrente. Over 10 jaar als dat in elkaar stort,
dan kan je dat niet verklaren. Gister was er in het nieuws dat Nederlanders betalingszorgen
hebben. Ze komen niet uit.
O3: Ik snap ook niet dat woningbouwverenigingen alles verkopen. Ik denk dat zoveel mensen
zo’n sociale woning zouden willen hebben.
O1: Als je een droomhuis te koop ziet in Spanje…200.000 euro. Daar heb je hier een
garagebox voor. Ik kan me voorstellen dat mensen verhuizen.
Een deel van de deelnemers maakt zich qua betaalbaar wonen vooral zorgen om hun
kinderen. Men heeft het gevoel dat die maar moeilijk aan een huis zullen gaan komen.

O3: Ik heb een belangrijke zorg voor mijn kinderen: de woningbouw. Hoe gaat dat straks
vorm krijgen? Want daar zitten nu grote hiaten in. Zeker voor mensen uit Amstelveen. Daar is
gewoon te weinig plek. Daar zit voor mij wel grote vrees.
O5: Ik maak me zorgen om de jeugd. Die wonen met z’n vieren, vijven samen. Ik vind het
absurd dat als je 20 bent, je dan nog 15 jaar moet wachten voor je een woning kan krijgen.
Het wordt steeds moeilijker voor die jongeren.
Een deel van de deelnemers heeft daadwerkelijk woonzorgen. Twee studenten zoeken
betere woonruimte en een andere deelnemer heeft net urgentie gekregen en hoopt op die
manier aan een woning te komen.

J7: Ik zit in een noodhuisvesting, omdat ik anders op straat kwam te staan.
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De krapte op de woningmarkt en het onbetaalbaar worden van woningen heeft ook zijn
weerslag op de tolerantie die deelnemers voelen voor vluchtelingen die hier een woning
krijgen. Deze tolerantie lijkt onder druk te staan. Een deel van de deelnemers vindt het
oneerlijk voelen dat vluchtelingen voorrang krijgen, terwijl Nederlanders heel lang op een
woning moeten wachten.

J8: Vluchtelingen krijgen gelijk een huis, maar mensen die hier zitten niet. Vind ik niet echt
eerlijk.
J2: Als je kijkt naar de situatie daar, dan is het logisch dat ze het hier aangeboden krijgen.
Tuurlijk, zij hebben het daar slechter dan hier.
J8: Ja, je moet schijnbaar tevreden zijn met wat je als Nederlander hebt, maar dat vind ik wel
een beetje gek.
O4: Zolang het hier niet goed geregeld is, vind ik dat als we vluchtelingen binnen krijgen je
het goed moet kunnen uitleggen aan mensen die zitten te wachten op een woning. Probeer
dat het beter geregeld is. Mensen gaan al snel wijzen.
O1: Ik weet zeker dat als mijn dochter van 22 zo’n (vluchtelingen)wooncontainer toegewezen
krijgt, dat ze hartstikke blij is.
O4: In Amstelveen is het beleid dat we zeggen als eerste punt kijk je naar waar iemand
vandaan komt, als tweede is er een voorrangspositie voor met een kind en de derde die erin
mag is iemand die een geschiedenis heeft en dan komt pas die asielzoeker. Ik weet niet of
dat heel fair is als je kijkt naar de omstandigheden. Je moet het heel goed kunnen uitleggen.
In Amsterdam maken deelnemers zich ook specifieke zorgen over rijke buitenlanders en
investeerders op de Amsterdamse woningmarkt. Deze groep is een extra factor die ervoor
zorgt dat huizenprijzen en huren hoog oplopen op dit moment. Het draagt bij aan het gevoel
dat wonen in de stad en de omgeving van de stad echt een probleem aan het worden is.

O3: Dat de handel omhoog gaat heeft ook nadelen voor mensen die in Nederland wonen.
O8: Ja, voor iedereen die in Amsterdam wil wonen. Mensen die huizen zoeken. Er zijn dus
mensen die erin handelen, die markt. Niet dat Chinezen hier direct komen wonen, maar wel
dat hier de prijzen veranderen.

4.1.5 Toenemende onverdraagzaamheid, intolerantie en klaagcultuur
Wat op meerdere momenten in de discussies terugkomt is het beeld dat er in de
samenleving steeds meer onverdraagzaamheid en intolerantie is. Deelnemers vinden dat er
steeds meer geklaagd wordt en dat mensen steeds sneller geïrriteerd zijn. De opkomst van
social media heeft het reageren op elkaar makkelijker gemaakt en het lijkt er op dat mensen
steeds makkelijker elkaar de maat nemen. Deze klaagcultuur wordt gehekeld. Men vindt het
vervelend dat er zoveel geklaagd wordt. Soms wordt dit als een typisch Nederlands
fenomeen beschreven, maar anderen hebben het gevoel dat het internationaal is.

J1: Ik had het over de mentaliteit van Nederlanders, we zeuren verschrikkelijk. Ik krijg veel
naar m’n hoofd omdat ik bij de NS werk. Soms als grapje, maar treinen rijden vaak prima op
tijd hoor. Laatst is er voor de stiltecoupe een logo ontworpen en dan krijgen we berichten
dat mensen het niet echt snappen. Je zag een poppetje wat lezen, volgens mij. Is dat nou
nieuws? Kunnen mensen zich daar nou aan ergeren? Dan erger ik me aan dat soort mensen.
J2: Het is gewoon de mentaliteit van mensen. We willen altijd meer. De trein moet altijd een
minuutje eerder komen.
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J6: Maar zeuren over zo’n logootje gaat wel ver.
O8: Mijn zorg is dat ik toch het gevoel krijg dat men allemaal onverdraagzamer wordt. Dat er
steeds meer naar elkaar gewezen wordt. Ik vind dat moeilijk. Ik heb een tijdje op een roze
wolk geleefd, dacht dat iedereen gelijk was no matter what. Ik merk nu toch de laatste tijd
dat het onverdraagzamer wordt. Dat vind ik heel erg.
O8: Ik herken dat in het kort lontje. Op social media zet iemand wat en daar kan zo
onbeschoft en grof op gereageerd worden. Waarom zou je iemand zo naar beneden halen?
O6: Stijging van welvaart, dan gaan mensen naast hun schoenen lopen.
O1: Ik vind de saamhorigheid achteruit gaan. In het verkeer merk je dat ook.
De toenemende intolerantie zien de deelnemers ook gepaard gaan met toenemende
agressiviteit naar elkaar toe.

O8: Mijn zoon is homo. Dat is een punt van zorg. Je hoort toch steeds vaker dat daar mensen
naar op reageren. Ik ben elke keer weer blij dat hij gezond thuiskomt.
O1: Dat is nu toch erger voor je gevoel.
O8: Je hoort zo vaak dat die jongens mishandelt worden. Ook in Amsterdam.
Als oplossing voor het vele geklaag kiezen sommige deelnemers ervoor om niks te zeggen en
niet te reageren. Hiermee gaan ze voor hun gevoel wel tegen de stroom in. Het lijkt welhaast
gebruikelijker dat mensen wel op alles reageren.

J5: Er zijn bepaalde gevoelige onderwerpen, zoals geloof of afkomst. Daar moet je een
beetje op letten. Je hoeft je niet je mond voor je te houden, maar je moet wel beetje respect
voor elkaar hebben. Ik vind niet dat je altijd alles hoeft te zeggen.
J8: Je kan er wel voor uitkomen, maar dat doe je niet altijd. Bijvoorbeeld als ik ergens anders
over denk, begrijp je. Dan is dat voor mezelf, dat hoef ik niet te delen.
Parallel aan de toenemende klaagcultuur schetsen de deelnemers een samenleving die ook
steeds onverschilliger wordt. Iedereen is voornamelijk met zichzelf bezig en zit in zijn
smartphone gedoken in plaats van echt contact te leggen met elkaar.

J4: Ik vind dat het de slechte kant op gaat. Er wordt minder naar elkaar geluisterd. Als je in
de trein zit is iedereen met z’n smartphone bezig. Mensen praten niet met elkaar als er een
probleem is.
J6: Het is wel een wereldwijd probleem.
J4: Ja, dat klopt, maar als we voor Nederland een verandering willen maken moeten we niet
kijken naar andere landen.
J8: We worden steeds materialistischer. Iedereen is druk met zichzelf.
J1: Het is lastig om mensen te ontwijken. Ze kijken zo op hun telefoon. Net zombies.
O7: Je maakt zo moeilijk contact tegenwoordig. Iedereen zit op z’n telefoontje. Ik ben wel
ouder maar toch.
O8: Ja maar, vroeger zat iedereen in z’n boek of in de krant.
O7: Maar het lijkt alsof het wel makkelijker was een praatje te maken.

Ruigrok NetPanel – SCP – COB – 2e kwartaal 2018 – Amsterdam – mei 2018

17

4.1.6 Stille armoede in Nederland
Deelnemers benoemen stille armoede ook als een serieus probleem in de Nederlandse
samenleving. Naast het dominante gevoel dat het beter gaat met de economie benoemen de
deelnemers dat er ook verborgen armoede is in Nederland. Het gaat financieel zeker niet
goed met iedereen. Men vindt het wrang en raar dat Nederland een zeer welvarend land is,
maar dat tegelijkertijd er een groep mensen is die niet rond kan komen. Vooral het bestaan
van voedselbanken wordt als symbool gezien van een situatie die niet klopt in een land met
het welvaartsniveau van Nederland.

O3: Ik denk dat er ook stille armoede is. Er zijn weinig mensen die laten merken dat ze weinig
geld hebben. Er stond laatst een voedselbank in het dorp. Dan moet ik huilen, dat we dat
nodig hebben in dit land. Ik vind het verschrikkelijk.
O8: Echt hè, ik heb ervoor gewerkt. Veel jonge mensen ook die hun eten komen halen. Hoe
kan dat? En op dat moment werkte ik ook bij de sociale verzekeringsbank met een IT project
dat miljarden kostte en mislukte. Hoe kan dat geld daarvoor gebruikt worden als mensen
geen geld hebben?
O5: Als je aan de onderkant zit kan je veel dingen niet die de normaalste zaak zijn, zoals
schoenen kopen. Ik moet veel dingen laten.
O3: Ook omdat het duur is.
O5: De overheid zegt ‘Je kan komen werken’, maar dan word ik gekort in m’n uitkering. Nu
werk ik voor een lening. Je wordt gekort op wat je verdient. Zo kom je toch niet vooruit?
O6: Gister was er in het nieuws dat Nederlanders betalingszorgen hebben. Ze komen er niet
uit. Er werd genoemd dat een basisvoorziening Netflix is, dat we die niet kunnen betalen. Dat
mensen de sportabonnementen niet kunnen betalen.
Door de deelnemers wordt sowieso geconstateerd dat ondanks het beter draaien van de
economie niet iedereen goed of makkelijk rond kan komen. Er worden meermaals klachten
geuit over stijgende kosten van de gezondheidszorg, huizenprijzen en de kosten van het
dagelijks leven.

J7: De inkomensverschillen die almaar groter worden en de huizenmarkt is moeilijk. De rijken
worden alleen maar rijker.
Een deel van de deelnemers heeft het gevoel dat er te weinig aandacht is voor binnenlandse
problemen zoals armoede. Zij hebben het gevoel dat er politiek meer aandacht moet zijn
voor Nederlanders die het moeilijk hebben, maar ze hebben het gevoel dat dit vaak als
negatief en niet sociaal wordt afgedaan. In de discussies worden op dat moment een aantal
keer de vergelijking gemaakt met de aandacht en middelen die naar vluchtelingen of
ontwikkelingssamenwerking gaan en het gebrek aan aandacht en middelen voor
Nederlanders die in de problemen en armoede zitten. Ze vinden dit verschil in aandacht
oneerlijk en willen Nederlanders meer voorop stellen.

O6: Eerst hier oplossen voordat je mensen in buitenland gaat helpen. Armoede, de zorg. Los
dat eerst maar op voordat je het voedselprobleem ergens anders gaat oplossen.
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4.1.7 Zorg om de zorg en persoonlijke gezondheid
De (gezondheids)zorg wordt vaak genoemd door de deelnemers. Het gevoel van de
deelnemers gaat hierbij twee kanten uit. Een deel van de deelnemers geeft aan dat ze zich
zorgen maken over de (gezondheids)zorg. Men heeft het dan voornamelijk over stijgende
kosten van de gezondheidszorg, zowel collectief als individueel via verzekeringspremies, en
teruglopende zorg. Deelnemers voelen zich hierin persoonlijk geraakt.

J2: Mijn kritieke punt is het zorgstelsel van Nederland. We bezuinigen op zorg. Nou toen was
Nederland in rep en roer. We kunnen mensen niet meer naar zorginstellingen doen, maar dan
moeten we kijken of thuiszorg verbeterd kan worden. Dat is inderdaad een probleem dat niet
1,2,3, op te lossen is.
O1: Negatief vind ik dat de zorg achteruit is gegaan. Dat merk ik aan m’n vrouw. Die loopt
allang te klooien met haar gezondheid en wordt van ‘t kassie naar de muur gestuurd. Ik wil
best wel veel voorbeelden noemen. Ze is al zo vaak opgenomen in het ziekenhuis, maar ze
kunnen niks vinden. Dat kost een hoop geld.
O4: Het postcodebeleid wat ze ingevoerd hebben in de zorg dat is echt schrikbarend. Ik had
dat laatst met een vriend die had psychiatrische hulp nodig, met spoed opgenomen worden
met een rechterlijke macht, uiteindelijk vanuit een VU ziekenhuis moet ie richting AMC. Na
drie dagen werd er gezegd vanuit postcodebeleid moest ie weer terug naar VU. Echt
ongelooflijk. Waar zijn we beland hier in Nederland. Je wordt aangejaagd om een hoge
basispremie te betalen, maar komt het erop aan dan geeft niemand thuis.
Een ander deel van de deelnemers noemt de Nederlandse (gezondheids)zorg juist als een
voorbeeld van iets waar we trots op kunnen zijn en waar we het internationaal goed in doen.
Ons zorgstelsel wordt vaak genoemd als men een snel rijtje moet opsommen met positieve
punten van Nederland.

J8: de gezondheidszorg is goed geregeld in Nederland. Dat is wel positief. Mijn maat is
onlangs overleden, maar dat was in het buitenland. Ik denk dat ik liever hier overlijd.
Wat opvalt is dat er veel zorgen zijn over de persoonlijke gezondheid en die van familie en
vrienden in de directe omgeving. De deelnemers zijn duidelijk erg met hun gezondheid bezig.
Gezonder leven is een thema dat breed leeft. Men is blij als men zowel zelf als de familie in
goede gezondheid verkeert.

J8: Ik maak me wel zorgen over dat ik een ziekte krijg. Ik denk wel aan m’n gezondheid. Mijn
vader is pas overleden. Dan denk je erover na dat je ouder wordt. Ik wil minder suiker en zout
eten.
J5: Waar ik positief mee bezig ben is mijn gezondheid sinds november. Ik woog 125 kilo en ik
weeg nu 103. Het gaat dus wel de goede kant op.
O3: Wat mij heel blij maakt is dat ik eigenlijk heel gezond van lijf en leden ben. Als zorg heb
ik opgeschreven dat ik bang ben dat ik mensen moet verliezen door ziekte,
omdat ik best veel heb meegemaakt. Mijn vader is maar 49 geworden. Mijn moeder is erg
ziek van longkanker. Dan ben je elke dag wel blij als het in je omgeving wel lekker gaat.
O5: Ik heb 20 jaar sigaretten en wiet gerookt, dus ik weet niet of ik iets onder de leden heb
of ga krijgen. Dat is wel mijn zorg.
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O7: Mijn derde uitvaart in korte tijd komt eraan. Iedereen overlijdt aan kanker. Dat moet toch
ook de wereld uit? Ik ben zelf gezond en heb geen beperkingen. Daar ben ik dankbaar voor.
Vroeger rookten we allemaal, maar we zijn bijtijds gestopt. Althans, dat hoop je dan.
Het lijkt er ook op dat zorg over de gezondheid en de gezondheidszorg extra aandacht krijgt
doordat een vangnet qua zorg niet meer vanzelfsprekend is. Deelnemers hebben het gevoel
dat ze meer zelf moeten regelen, maar hebben niet altijd goed voor ogen hoe dat moet. Dit
geeft onzekerheid en maakt deelnemers bezorgd.

O1: Ik ben bang over wie er later voor me zorgt. M’n dochter woont in Brabant, mijn zoon
weet ik niet waar die zit. Als ik 80 of 85 mag worden, nou dan komt mijn dochter niet uit
Brabant mijn steunkousen aandoen hoor.

4.1.8 De balans opgemaakt:
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 is dat de
stemming in beide groepen neutraal tot positief is. Een belangrijk deel van de deelnemers
vindt inderdaad dat het de goede kant opgaat met Nederland. De belangrijkste motivatie
hiervoor is de beter draaiende economie. Het deel van de deelnemers dat vindt dat het de
slechte kant op gaat lijkt minder te domineren, maar de belangrijkste reden tot zorg lijkt
gelegen in het feit dat niet iedereen in zijn persoonlijke leven al de positieve effecten van de
betere economie voelt. Wel zien we de kanteling naar een positievere stemming ten
opzichte van vorige onderzoeken.
De stemming in de groep jongeren is:
 Goed: 3
 Slecht: 1
 Neutraal: 4
De stemming in de groep ouderen is:
 Goed: 3
 Slecht: 2
 Neutraal: 3
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4.2

VRAAG OVER VEILIGHEID UIT KWANTITATIEF ONDERZOEK
In de groepen zijn drie vragen uit de COB-enquête voorgelegd. Twee vragen over
globalisering worden in het hoofdstuk over dit thema behandeld. In de groepen is ook één
vraag over veiligheid voorgelegd. De deelnemers hebben hierop de volgende antwoorden
gegeven.
Groep 1: jongeren
In hoeverre voelt u zich in het
dagelijks leven veilig genoeg om …

nooit

zelden

soms meestal

altijd

Uit te komen voor uw mening

1

4

2

Te gaan en staan waar u wilt

2

2

3

Iemand op straat aan te spreken
op onbehoorlijk gedrag

1

3

2

ik weet
het niet

1

Groep 2: ouderen

In hoeverre voelt u zich in het
dagelijks leven veilig genoeg om …

nooit

zelden

soms meestal

altijd

Uit te komen voor uw mening

6

2

Te gaan en staan waar u wilt

5

3

Iemand op straat aan te spreken
op onbehoorlijk gedrag

1

ik weet
het niet

7

Men voelt zich meestal niet gehinderd voor de eigen mening uit te komen
In beide groepen overheerst het gevoel dat men in Nederland meestal kan zeggen wat men
wil. Dat je in Nederland je mening kan en mag geven wordt als een basisgegeven
beschouwd. Zeker afgezet ten opzichte van de rest van de wereld hebben deelnemers het
gevoel dat men in Nederland vrij je mening kan uiten. Dit beeld wordt in tweede instantie
echter wel genuanceerd door de deelnemers. Men kent onderwerpen waarin men
terughoudender is. Als het om politieke meningen, geloofszaken en afkomst gaat, hebben
sommigen het gevoel dat niet altijd alles geuit kan worden. Men heeft het niet zozeer over
onveiligheid, maar meer over het feit dat sommige zaken heel gevoelig kunnen liggen. Ook
kent men situaties waarin men in een afhankelijke positie zit en het niet verstandig voelt om
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een stevige mening te uiten. Niet iedereen voelt zich bijvoorbeeld even vrij om naar de
werkgever alles maar te zeggen.
Een ander perspectief dat deelnemers schetsen ten aanzien van het kunnen uiten van je
mening is dat het in Nederland soms is doorgeslagen in ongenuanceerd van alles roepen en
kritiek hebben. Er wordt al snel een mening gegeven tegenwoordig. Zeker online schrikken
mensen er niet voor terug een zeer felle en grove mening te verkondigen en te reageren op
iedereen die iets anders denkt of vindt. Dit doen waar anderen persoonlijk bij zijn is nog iets
meer aan sociale normen gebonden. Men ziet de toename in ongenuanceerd het hart luchten
vooral als het ontbreken of verdwijnen van respect voor anderen.

J5: Er zijn bepaalde gevoelige onderwerpen, geloof, afkomst. Moet je een beetje op letten.
Je hoeft niet je mond te houden, maar je moet wel beetje respect voor elkaar hebben. Ik vind
niet dat je altijd alles hoeft te zeggen.
J2: Als je ergens anders over denkt. Dan zeg ik niet altijd wat.
J: Politiek is een beladen onderwerp. En ook geloof en afkomst.
J5: Als je in de Bos en Lommer gaat roepen ‘Alle moslims eruit’ dan sta ik niet voor je
veiligheid in. Daar zou ik m’n mond over houden.
O8: Ik ben gematigder geworden.
O3: Ik voel me niet altijd veilig. Het hangt van de situatie af en waar je bent.
O6: Klokkenluiders worden massaal afgemaakt, overal op corporate niveau. In het leger, op
Facebook, door de Amerikaanse overheid. Dan kijk je wel beter uit.
O1: Niet tegen mijn baas, dan ben ik bang voor ontslag. Dan heb ik een minder veilig gevoel.
Vrouwen vermijden ’s avonds of ’s nachts bepaalde straten of wijken
Het merendeel van de deelnemers geeft aan het gevoel te hebben dat ze meestal of altijd
veilig over straat kunnen. Deelnemers kunnen in principe overal gaan en staan waar ze willen
in Nederland. Er zijn geen plaatsen die volledig vermeden moeten worden.
Wel benoemt men plekken die men ’s nachts minder veilig of onprettig vindt. Het gaat dan
vooral over bepaalde wijken of straten in de stad. Het gaat dan ook over mannen die op
straat rondlopen of hangen waar men, voornamelijk vrouwen, zich niet prettig bij voelt. Men
beschrijft en heeft zelf ervaring met klassieke situaties van laat naar huis gaan, over straat
moeten en dan lastig gevallen worden door mannen.
Het beeld van enkele deelnemers is dat deze vorm van onveiligheid niet is toegenomen, maar
eerder is afgenomen. De deelnemers hebben het gevoel dat de stad op dit vlak onveiliger is
dan dorpen. Deelnemers geven aan dat het onveiligheidsgevoel vaak samenhangt met hoe
stevig je in je schoenen staat en hoe assertief men zelf is. De een voelt zich sneller onprettig
en onveilig dan de ander. Daarnaast wordt in de discussies niet expliciet geroepen dat het
met inwoners met een migratieachtergrond te maken heeft, maar soms wordt de suggestie
wel gewekt door bepaalde stadswijken te noemen waar veel inwoners met een
migratieachtergrond wonen.

J1: Je moet niet op midden in de nacht op rare afgelegen plekken gaan lopen. Je kan het zelf
voorkomen. Een parkje om 4 uur ‘s nachts is niet altijd even veilig.
J2: Als vrouw kun je na een bepaalde tijd beter ’s nachts niet alleen rondlopen.
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J4: Mijn vriendin heeft familie in Hoogeveen en daar lopen kinderen nog ‘s avonds laat naar
de buren. Ik zou mijn zoon niet op straat laten gaan om 12 uur. Dan loop ik wel mee. Wel
groot verschil dorp en stad.
J7: Ik denk dat je als vrouw in bepaalde buurten ook niet laat over straat kan gaan na bepaald
tijdstip. Door de hangjongeren die er zijn.
J5: Daar ben ik het niet mee eens.
J1: Dat idee heb ik juist het idee bij afgelegen plekken. Als er huizen staan voel ik me veilig.
J7: Ik heb paar jaar in Zuidoost gewoond en daar zag ik het niet zitten om rond twaalven over
straat te gaan.
J5: Het is met hangjongeren minder erg dan 20 jaar geleden.
O2: Ik ga ook bij nacht en ontij over straat, maar ik kijk wel altijd hoe ik ergens snel wegkom.
O7: Ik heb wel angst in de avond. Ik ben een paar keer lastig gevallen door een jongeman.
Een angst die in de discussie bij de ouderen naar voren komt is die voor heel drukke
gelegenheden in verband met dreiging van terroristische aanslagen. Een aantal deelnemers is
banger dan vroeger in grote menigten, is in die gevallen alerter of vermijd deze zelfs.

O2: Ik mijd nu vaker druktes uit angst voor aanslagen. Massamenigten vind ik heel
benauwend. Ik denk altijd na bij menigtes.
Elkaar op straat aanspreken op gedrag wordt vanwege angst voor agressiviteit vermeden
De teneur van de discussie is duidelijk negatiever als het gaat over mensen op straat
aanspreken op gedrag. Hier is men duidelijk terughoudend in. Deelnemers hebben namelijk
het gevoel dat dit soms niet veilig is. Men komt al snel met voorbeelden van agressie op
straat waar men tegenaan loopt. Het gevoel overheerst dat mensen tegenwoordig snel korte
lontjes en lange tenen hebben. De stemming in beide groepen is heel eensluidend over dit
onderwerp. De meesten herkennen het gevoel dat je niet snel iemand op straat op gedrag
aanspreekt.

O5: Ik hou me in als ik iemand op z’n gedag moet aanspreken op straat. Ik bemoei me
nergens mee.
O7: Ik zeg het wel tegen de jeugd als ze broodzakjes op de grond gooit.
O8: Maar krijg je dan geen commentaar?
O7: Nee, ik zeg het met een lach op m’n gezicht.

Bekenden, zoals buren, vrienden of familie, spreekt men eerder aan dan onbekenden op
straat. Het hebben van een persoonlijke relatie met de ander geeft het gevoel dat die ander
beter op het gedrag is aan te spreken zonder dat dit kan uitmonden in een vervelende
situatie. Vreemden zegt men minder snel aan te spreken. Het is vooral de angst voor hevige
reacties die hierbij domineert.
De discussie in de oudere groep gaat al snel over op agressie in het verkeer. Men bemerkt
dat er veel agressie in het verkeer is en dat mensen elkaar op de weg ook weinig gunnen.
Sommigen deelnemers geven aan anderen niet zo snel aan te spreken, niet vanuit angst voor
agressieve reacties, maar ook vanuit een soort desinteresse of onverschilligheid. Ook vindt
men het soms niet gepast. Men wil zich niet met anderen bemoeien als het kleine zaken
betreft. Het uitgangspunt is dat je je niet met andermans zaken bemoeit. Een aantal
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deelnemers geeft aan wel in te springen als een situatie ernstig is of uit de hand loopt, maar
over klein ongemak, kleine overtredingen of ergernissen houdt men vaak de mond.

J3: Je ziet iemand iemand anders uitschelden of slaan. Je gaat kijken is diegene opgefokt.
Dan ga je niet iemand aanspreken. Dan kan je zelf ook klappen krijgen.
J2: Je krijgt al snel een grote mond terug.
J5: Als iemand een propje voor m’n neus op straat gooit, dan zou ik er niks van zeggen.
Mensen maken zich soms te druk om andere mensen. In bepaalde situaties, zoals een
vechtpartij, ben je verplicht om in te grijpen.
J7: Ik heb er last van, maar ik ga niks zeggen.
J8: Ik had laatst m’n buren die ruzie hadden, die had ik uit elkaar gehaald.
O5: Ik spreek mensen niet aan op gedrag. Ik kijk wel uit.
O1: Korte lontjes. Als je niet oppast heb je je tanden er uit liggen.
O4: Je weet maar nooit waar de ander mee komt, tegenwoordig is het al snel fysiek.
O1: Dat is wel achteruit gegaan in Nederland
O4: Maar het is ook wel afhankelijk van je eigen opstelling in het verkeer.
O2: Het is gekkenhuis in het verkeer.
O7: Ik zie het als een stadsprobleem: mensen houden geen rekening meer met elkaar.

Ruigrok NetPanel – SCP – COB – 2e kwartaal 2018 – Amsterdam – mei 2018

24

4.3

VERDIEPINGSTHEMA: GLOBALISERING

4.3.1 Globalisering is een gecompliceerd onderwerp
Moeilijk, breed en deels ongrijpbaar thema
Globalisering blijkt een lastig concreet te maken thema. Beide groepen deelnemers vinden
het lastig om het onderwerp scherp te krijgen. Het lijkt een container begrip waar veel
internationale onderwerpen of problemen onder geschaard kunnen worden. De discussies
blijven daardoor wat aan de oppervlakte.
Het lijkt op zijn minst niet een thema dat top of mind is of dat als dichtbij ervaren wordt.
Internationale problematiek kent in de ogen van de deelnemers al snel twee zijden van de
medaille. Er zijn altijd voors, tegens en nuanceringen, waardoor de deelnemers niet snel het
gevoel hebben dat ze scherp voor ogen hebben wat er aan de hand is en wat er eventueel
gedaan zou moeten worden. Een deel van de deelnemers, voornamelijk in de oudere groep,
is zelfs onbekend met het begrip.

O3: Wat bedoel je daarmee precies?
O7: Globe, de aarde?
O6: De wereld wordt kleiner, meer verbindingen, lijnen worden korter.
O2: De wereld komt dichterbij.
O4: Het is een Pim Fortuin kreet. Pluriforme samenleving en de globalisering noemde hij dat
geloof ik. Het één worden. Als je kijkt naar Europa, hoe kan je de dingen kleiner en
effectiever maken.
O4: Het kan negatief of positief uitpakken.
Voorbeelden van globalisering die genoemd worden:
 Digitalisering;
 Wereldwijde economie;
 Iets bestellen in China en dat over een week in huis hebben;
 Het kleiner worden van de wereld;
 Arbeidsmigratie vanuit voormalige Oostbloklanden;
 Meer in verbinding staan en makkelijker contact leggen met de hele wereld;
 Je kan sneller ergens zijn of ergens contact mee hebben;
 Makkelijker kennis delen;
 Makkelijker reizen;
 Makkelijker kunnen emigreren binnen de EU;
 Pluriforme samenleving;
 Internationale handelsverdragen;
 Internationale standaarden (bijv. gsm-protocollen, zelfde stekkers);
 Internationaal vooroplopen en verspreiden van kennis en techniek door Nederlands
bedrijfsleven en onderwijs.
Problemen als gevolg van globalisering die spontaan genoemd worden zijn:
 Oorlogen, conflicten;
 Asielzoekers;
 Terrorisme;
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Internationale intolerantie van geloof en cultuur;
Dichtbij voelen van problematiek door internationale media;
Energietoevoer;
Natuurrampen; milieuproblematiek, klimaat;
Mensenrechten problematiek;
Armoede en ontwikkelingshulp.

O7: Wat je in Europa ziet… Griekenland, Spanje die het allemaal slechter hebben.
Ongelijkheid tussen landen. Daar kan wrijving tussen ontstaan.
O8: Conflicten, oorlog.
O1: Populisme…het waarom Trump aan de macht is en Wilders hier zo hoog eindigt.
Oostenrijk en Italië hebben nu ook vrij extreemrechtse kandidaten. Volgens mij met de
boodschap ‘Eigen volk eerst’. Trump en Wilders dragen deze boodschap uit.
O8: Ik denk wel dat er meer terrorisme is dan vroeger.
Logischer voor jongeren dan voor ouderen
Het beeld dat de jongeren hebben van globalisering is dat het een vaststaand en logisch
gegeven is. Ze zijn ermee opgegroeid. Ze vinden het lastig om het te bediscussiëren, omdat
een gedeelde wereldeconomie een welhaast vanzelfsprekend begrip is. Voor oudere
deelnemers is globalisering een minder logisch uitgangspunt. Ze hebben het verdwijnen van
grenzen en opener of internationaler worden van de economie tijdens hun leven zien
gebeuren. Er is bij een aantal oudere deelnemers dan ook duidelijk meer nostalgie te
bespeuren naar een samenleving die op dit vlak minder complex en overzichtelijker is. Een
hang naar de oude situatie: men heeft het onder andere over het terugbrengen van de
gulden en grenscontroles.
Digitalisering en wereldwijde media lijken net zo centraal te staan als de wereldeconomie
Naast het noemen van internationale handel geven deelnemers ook aan dat globalisering
staat voor het kleiner worden van de wereld door digitalisering en wereldwijde media. Er
wordt niet alleen internationaal handel gedreven, maar we zijn als deelnemers ook op de
hoogte van wat er overal speelt en we kunnen aan dezelfde discussies deelnemen door alle
digitale ontwikkelingen. Digitalisering lijkt een wat grijpbaarder begrip dan globalisering dat
toch vaak zeer economisch wordt opgevat.

J8: Je hebt het idee dat de wereld kleiner wordt en dat je overal sneller bent.
J1: Als je nu iemand in Zuid Chili kent, kun je met een minuut met hem facetimen of in een
dag er naartoe vliegen. Dat zie ik als globalisering.
J1: Of als je iets bestelt uit Australië. Dat kon 50 jaar geleden niet.
J8: Het gaat over communiceren en zo. Omdat je nu in verbinding bent met elkaar gaat alles
sneller.
J6: Je hoort meer meningen van elkaar, maar zo krijg je ook meer gezeik met elkaar. We zijn
het niet altijd eens. Iemand in India kan in zijn geloof opgaan en die ziet dat iemand dat hier
niet doet. Kan hij zich boos maken, terwijl hij dat eerst niet kon weten. Ik denk dat terrorisme
daar wel een voorbeeld van is.
O1: Volgens mij zijn er statistieken dat het hier (in het westen) qua terrorisme wel meevalt.
O5: Het lijkt wel dichterbij huis nu.
O1: Ik denk niet dat er meer terrorisme is dan toen.
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O2: Sinds het internet is meer bereikbaar, kan je alles mee vinden. Stel iemand doet een ICTopleiding en moet naar z’n werk voor het hoofdkantoor ABN AMRO en dat zit dan ergens in
Amerika, daar vliegt ie dan ook heen en dat gaat makkelijker. Nu komen meer mensen vanuit
het buitenland naar Nederland. Het heeft zowel z’n voordelen als z’n nadelen.
Eigen problemen eerst, maar internationale problemen verdienen ook gezamenlijke aanpak
In de bespreking van de problemen valt op dat een deel van de deelnemers weinig
belangstelling heeft voor het oplossen van internationale problemen of problemen van
anderen. Het gevoel wordt geuit dat er in Nederland voldoende ‘eigen’ problemen spelen
die het verdienen om opgelost te worden. Men snapt niet waarom Nederlandse problemen
geen hogere prioriteit krijgen. Zaken die in dit verband genoemd worden zijn de
woningproblematiek en het bestaan van armoede en voedselbanken in Nederland. Het
‘voordringen’ van internationale problemen, zoals vluchtelingen en asielzoekers, doet
wenkbrauwen fronzen en maakt deelnemers kritisch ten aanzien van de overheid.
Aan de andere kant wordt het ook vanzelfsprekend gevonden om anderen te helpen en
internationaal onze bijdrage aan bepaalde problemen te leveren.

J4: Eerst kijken naar wat we voor Nederland kunnen doen en dan pas verder kijken dan de
grenzen. Eerst zorgen dat hier alles goed geregeld is.
O6: Eerst hier oplossen voordat je mensen in het buitenland gaat helpen. Armoede, zorg. Los
dat eerst maar op voordat je het voedselprobleem ergens anders gaat oplossen.
O2: Je moet wel ergens beginnen natuurlijk. Dus niet alleen helpen, maar de inwoners
moeten het ook zelf gaan doen.
J8: Je kan overal steentje aan bijdragen, maar iedereen heeft eigen belangen.
J2: Ik denk dat het qua oorlogen goed is dat Nederland samen met andere landen een stukje
qua leger helpt om dat op te lossen. Want dat gaat al jarenlang zo en dat gaat al jaren goed.
Andere landen komen ons ook helpen
J8: Je kan ook andersom denken. Als Nederland zich gaat bemoeien, dan krijgen wij ook
problemen. Heb je geen oorlog, krijg je ineens oorlog.
O5: Ik snap niet wat ze daar in die oorlogsgebieden doen. Wat voor toegevoegde waarde
hebben ze? Je maakt de dreiging thuis groter. Ze krijgen meer een hekel aan Nederland.
O8: Je moet je wel een beetje bemoeien. Je moet het oplossen, anders krijg je vluchtelingen
en dan heb je weer ander probleem.
O1: Je kan zeggen dat Nederland niet mee moet doen aan oorlog. Het is druppel op
gloeiende plaat. Maar goed, alle beetjes helpen, maar zet het dan wel in waar het nuttig is.
O7: Zoals Syrië. Ik weet niet of Engeland of Frankrijk verstandig zijn geweest met Trump mee
te gaan in het bombarderen van Syrië. Door te bombarderen doe je het terug en het
probleem wordt groter.
Internationale problemen worden al snel op één hoop gegooid
In de discussies over globalisering en de gevolgen ervan zien we dat deelnemers bepaalde
onderwerpen snel met elkaar in verband brengen en op één hoop gooien. Onderwerpen als
internationale conflicten, vluchtelingen en armoede worden al snel over één kam geschoren.
Er wordt door sommige deelnemers niet direct onderscheidt gemaakt tussen buitenlanders,

Ruigrok NetPanel – SCP – COB – 2e kwartaal 2018 – Amsterdam – mei 2018

27

asielzoekers, oorlogsslachtoffers en economische vluchtelingen, waardoor de nuance of zicht
op de daadwerkelijke problemen soms lijkt te ontbreken.

O8: Terrorisme, oorlog. Je kan je toch druk over dat soort dingen maken, omdat het met
elkaar te maken heeft.

4.3.2 Wat en hoe moet Nederland bijdragen aan wereldwijde uitdagingen
In de groepen is ook een vraag voorgelegd over in welke mate Nederland moet bijdragen
aan wereldwijde uitdagingen. Wat opvalt is dat de vijf besproken onderwerpen dusdanig
breed en vergaand zijn, dat het opzichzelfstaande thema’s zijn waar lang over gediscussieerd
kan worden. Die ruimte was er binnen deze focusgroepen niet, waardoor de discussies op
hoofdlijnen en nogal vlak bleven.

Kunt u van elk van deze uitdagingen aangeven in hoeverre u vindt dat Nederland er een bijdrage aan
moet leveren?
Groep 1: Jongeren
Nederland Nederland Nederland
moet hier
moet
moet
het
actief
volgen wat
voortouw meedoen,
andere
nemen maar hoeft landen
niet het
doen,
voortouw maar hoeft
te nemen
geen
actieve rol
te spelen
(Nadelige gevolgen van)
klimaatverandering

2

Opvang van vluchtelingen
Internationale conflicten

1

Wereldwijde armoede en
ongelijkheid
Belastingontduiking door grote
bedrijven

3

4

Nederland Nederland
moet
moet geen
alleen
bijdrage
bijdragen
leveren
als het niet aan de
anders kan aanpak van
dit
probleem

Weet het niet

1

5

1

1

4

1

1

5

1

1

2

1

Groep 2: Ouderen
Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland
moet hier
moet
moet
moet
moet geen
het
actief
volgen wat
alleen
bijdrage
voortouw meedoen,
andere
bijdragen
leveren
nemen maar hoeft landen
aan de
niet het
doen,
aanpak van
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voortouw maar hoeft als het niet
dit
te nemen
geen
anders kan probleem
actieve rol
te spelen
(Nadelige gevolgen van)
klimaatverandering

8

Opvang van vluchtelingen

2

2

4

Internationale conflicten

3

3

4
2

Wereldwijde armoede en
ongelijkheid

3

2

2

Belastingontduiking door grote
bedrijven

1

2

3

2

Nederland is te klein om in zijn eentje het voortouw te nemen
De deelnemers vinden het op de meeste vlakken logisch dat Nederland een bijdrage levert
aan internationale uitdagingen. Men vindt het logisch dat Nederland als welvarend,
ontwikkeld land een bijdrage levert.
Een deel van de deelnemers vindt dat Nederland actief moet bijdragen, zich proactief moet
opstellen en het voortouw moet nemen. Een ander deel vindt dat we moeten bijdragen, maar
dat we zeker niet het voortouw hoeven te nemen. Voor een deel zit dit in hun argument dat
er voldoende eigen Nederlandse problemen zijn om op te lossen, maar ook dat men
Nederland een te kleine speler vindt om internationaal voorop te lopen in het oplossen van
problemen. Deze mening wordt in de groepen vaak aangehaald.

O4: Dat vind ik zo mooi van Duitsland, die laat zich niet gek maken.
O6: Je wil wel helpen, je kan geen nee zeggen.
O2: Wij als zo’n klein landje. Wat kun je alleen?
O4: Binnen Europa het asielbeleid. Ja, je kan het niet alleen. Absoluut niet. Je zult echt goede
afspraken moeten maken met landen rond de Middellandse zee.
J3: We zijn maar een postzegel.
J6: Ik denk niet dat Nederland heel veel kan. Ons leger is niet heel denderend vergeleken
met Rusland en Amerika. Voelt niet alsof we een grote bijdrage kunnen leveren.
Klimaat
In de jongere groep lijkt de urgentie van klimaatverandering en het nemen van maatregelen
vanzelfsprekender dan bij ouderen. In beide groepen wordt het een belangrijk onderwerp
gevonden, maar in de jongere groep lijkt het onderwerp meer te leven en is de discussie
erover wat levendiger.
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Sommige deelnemers vinden het milieu en het klimaat doorgeslagen als onderwerp. Ze zijn
sceptisch over de urgentie ervan en de grote hoeveelheid aandacht en maatregelen op dit
terrein.

O1: Ik vind al die milieumaatregelen veel te veel doorgeschoten. Ik heb een oud scootertje.
Komt er een malloot die zegt, ik ga een milieuheffing doen en dan krijg je een boete. Maar er
staat wel een dikke rokende vrachtwagen naast me bij het stoplicht.
O1: Internationaal vind ik het zo verkeerd. In Marokko rijden ze met die oude diesels.
Wegenbelasting en diesel is daar zo goedkoop. Dan denk ik, wat milieu?
O4: Ik denk op dit moment andere belangrijkere zaken waar je beter in kan investeren. Kies
uit waar je je geld neerlegt. Milieu heeft voor mij geen prioriteit.
O1: We zijn zo’n klein rotlandje, maar nemen in alles het voortouw.
Er heerst het gevoel dat we veel kunde en techniek in huis hebben in Nederland op het
gebied van klimaat en milieu. Sommigen hebben zelfs het gevoel dat we in Nederland voorop
lopen waar het om milieumaatregelen gaat. Dit geeft deelnemers ook het gevoel dat we op
dit vlak een voorbeeldfunctie naar het buitenland hebben. Andere landen kunnen nog wat
leren van Nederland.

J2: Nederland heeft veel water en is een windland. Wat wij kunnen doen is windmolens
neerzetten, met zonne-energie, waterzuivering, op die manier energie opwekken, minder
uitstoot…wij kunnen daar goed een voorbeeld in geven naar andere landen. We zijn een
goed land in dingen bouwen en dingen ontwerpen. De uitvoering ervan. Als wij dat als eerste
doen en dan zeggen tegen andere landen zo kan het ook.
J6: We zijn al goed bezig. Elektrische auto’s, ze verbieden onzuinige auto’s, windmolens
zonnepanelen.
J8: Het goede voorbeeld geven, dat je schoner bent. We hebben een voorbeeldfunctie.
Opvallend is dat de zorg voor het milieu en klimaat niet alleen onbaatzuchtig is. Het is voor
de deelnemers duidelijk dat we daar een eigenbelang in hebben. We zijn een laag gelegen
land, dus de stijgende zeespiegel raakt ons direct.

J3: Je doet het voor de eigen landen. Hier is hele goede architectuur. Waar we 10 gebouwen
neerzetten, zetten we ook 10 bomen neer. We zijn wel goed bezig voor klimaat en
gezondheid.
J8: Ja, we gaan ook naar elektrisch rijden over een tijdje.
J3: Je doet het niet voor die landen, maar voor je eigen land.
J1: We zijn een laag landje. We doen het voor eigen bescherming.
O7: We zijn een dicht bevolkt gebied, daardoor is onze lucht meer vervuild. Daar moet je wat
aan doen.
Deelnemers zien wel een eigen verantwoordelijkheid liggen bij de Nederlanders om op het
milieu te letten, maar voelen tegelijkertijd vaak dat individuele bijdragen van deelnemers
slechts een kleine bijdrage betekenen. Men vraagt zich af wat de individuele burger kan doen
en hoeveel zin dat heeft als grote bedrijven en andere landen blijven vervuilen. Men ziet toch
vooral graag actie vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de energiemaatschappijen. Daar
kunnen voor het gevoel de grote stappen gemaakt worden.
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O8: Bedrijven kunnen het meeste doen, vind ik. Dat wij ons afval scheiden voegt niets toe.
Maar bedrijven, gestuurd door de overheid, dat daar wat harder op aangepakt gaat worden.
O1: Die verpakkingsindustrie is kwalijk. Alles is 3x keer verpakt, dat is toch raar.
O4: Ik wil het niet afschuiven op de overheid. Het is een drieluik: overheid, burger en
bedrijfsleven. Maar ik vind niet dat Nederland dat zover moet doorvoeren. We moeten niet
zoveel voor het milieu betalen, want andere landen doen dat ook echt niet.
J7: Volgens mij moeten de energiemaatschappijen het doen.
J2: Ik denk zelf aan zo’n regeling met overheid, korting of teruggave bij belasting, dat je
subsidie krijgt als je zonnepanelen aanschaft. Bij energiebedrijven, we produceren stroom,
maar zetten ook windmolens neer. Grote bedrijven en ook de overheid spelen een grote rol.
J2: Bij Toon kan je het zelf regelen. Eneco geeft het goede voorbeeld dat het makkelijker
wordt voor de burger.
J8: Overheid kan wel van alles subsidiëren, maar bedrijven hebben een eigen
verantwoordelijkheid als het om het milieu gaat.
Opvang van vluchtelingen
Over de opvang van vluchtelingen is men al snel kritisch. Het is een onderwerp dat leeft en
waar mensen stellige standpunten over innemen, hoewel men elkaar niet het vuur na aan de
schenen legt.
Het gevoel is hier dat Nederland een bijdrage moet leveren, maar dat we wel tegen de
grenzen aan lopen van wat we als klein land kunnen doen en dat we vooral niet meer moeten
doen dan andere landen. De algemene mening is dat we niet het voortouw moeten nemen.
Men wil best vluchtelingen opnemen als het niet anders kan. Het gaat dus enigszins
schoorvoetend en men trekt een duidelijke grens bij economische vluchtelingen. Er is
duidelijk begrip en empathie voor mensen die uit oorlogssituaties komen. Aan de andere
kant speelt het gevoel dat het oneerlijk is dat vluchtelingen voorrang krijgen op Nederlandse
burgers qua voorzieningen, zoals het krijgen van een woning.

J8: Vluchtelingen krijgen gelijk een huis, maar mensen die hier zitten niet. Dat vind ik niet
echt eerlijk.
J2: Alleen als het niet anders kan. Het is heel vol in Nederland. Andere landen hebben meer
oppervlakte over.
J3: Iedereen heeft wel de menselijkheid in zich, dus waar je kan helpen, help je ook wel mee.
Maar op een gegeven moment als het teveel wordt zegt Nederland ook nu is het even op.
J8: Je kan wel andere oplossingen zoeken. Als andere landen het ook niet doen.
J2: Opvangen in Nederland als het niet anders kan, maar in de regio waar het veilig is een
kamp opstellen. Daar ben ik het mee eens. Het blijft een klein landje.
O1: We moeten alleen bijdragen als niemand anders kan.
O7: We moeten volgen op basis van grootte van het land.
O3: Je kan je ogen niet sluiten, maar je hoeft niet de beste leerling van de klas te zijn van
kom maar binnen. Je moet naar ratio kijken, hoe groot is het land, hoeveel plaats is er?

O1: Ik moest drie weken geleden iemand ophalen met de taxi, dat was een vrouw gevlucht
uit Somalië, ze sprak gebrekkig Nederlands. Ik vraag altijd door. Zij gaat dus mooi wel op
vakantie naar Somalië. Dan vraag ik me af hoe kan dat? Ik kan daar met m’n pet niet bij. Als je
ermee geconfronteerd wordt, krijg je er toch een kijk op. Het kost allemaal klauwen met
geld.

Ruigrok NetPanel – SCP – COB – 2e kwartaal 2018 – Amsterdam – mei 2018

31

O1: Oorlogsvluchtelingen mogen komen maar niet economische vluchtelingen.
O3: De procedure moet sneller gaan. Mensen zitten jaren te wachten in zo’n opvang.
O1: Maar we zijn wel te soft. Die mensen zijn al vijf keer uitgezet. Ik vind dat niet horen. Die
moeten d’r uit. Ze zijn toch uitgeprocedeerd.
O4: Zeker zolang het hier niet goed geregeld is. Ik vind dat als we vluchtelingen binnen
krijgen, je het goed moet kunnen uitleggen aan mensen die zitten te wachten op een woning.
Probeer dat dat geregeld is. Mensen gaan al snel wijzen.
Internationale conflicten
Qua het bijdragen van Nederland aan het oplossen van internationale conflicten is een
tweestrijd te bespeuren. Een deel van de deelnemers vindt dat we onze bijdrage moeten
leveren. Men vindt dat je niet niks kan doen en maar kan toekijken hoe elders in de wereld
oorlog wordt gevoerd en de onschuldige burgerbevolking slachtoffer wordt. Men vindt dat
het goed is om in collectief verband op te treden en ons aan onze internationale
verplichtingen te houden om bij te dragen, bijvoorbeeld in EU, UN of NAVO verband.
Deelnemers zien ook nog direct eigen belang om bij te dragen: door conflicten op te lossen
kan mogelijk voorkomen worden dat er een groot vluchtelingenprobleem ontstaat.
Een ander deel van de deelnemers ziet juist redenen om als Nederland niet bij te dragen aan
het oplossen van internationale conflicten: problemen worden er voor hun gevoel mee
verergerd. Terrorisme wordt mogelijk gestimuleerd als het Westen zich met de rest van de
wereld bemoeit. We kunnen ook wat isolationistische emoties bespeuren, analoog aan
uitgangspunten van de regering Trump in de USA: laat anderen hun eigen problemen maar
oplossen. We moeten ons niet overal mee willen bemoeien, vindt men.
Een argument om niet of bescheiden bij te dragen vindt men ook in de omvang van
Nederland en de staat van onze defensie. We zijn maar een klein land en we hebben een
klein, matig onderhouden leger, dus onze bijdrage kan niet groot zijn.
De jongeren lijken iets meer overtuigd van de noodzaak tot ingrijpen in internationale
conflicten dan de ouderen. In die laatste groep overheerst een iets conservatievere mening,
dat Nederland zich mogelijk minder moet gaan bemoeien met het buitenland of zich op zijn
minst wat bescheidener moet gaan opstellen qua het leveren van bijdragen.

J2: Ik denk qua oorlogen dat het goed is dat Nederland samen met andere landen een stukje
met haar leger helpt om dat op te lossen. Want dat gaat al jaren lang zo en dat gaat al jaren
goed. Andere landen komen ons ook helpen.
J8: Je kan ook andersom denken als Nederland zich er mee gaat bemoeien, dan krijgen wij
ook problemen. Heb je geen oorlog, dan krijg je ineens oorlog.
O8: Als je dat nu ziet in Syrië, durf dan als Nederland eens met je vuist op tafel te slaan.
O1: Wat kunnen we doen dan?
O8: Ja, je kan toch je mond open doen?
O2: We moeten meedoen maar niet het voortouw nemen. We zijn een klein landje.
O7: Bijdragen als het niet anders kan. Wat hebben we nou, 1,5 straaljager? Er is geen leger
meer. De jongens hoeven toch niet meer? Dat stelt niet veel voor.
O5: Nederland geldt als een klein landje. Als Nederland leiderschap zou tonen zullen andere
landen volgen. Aan de andere kant denk ik niet dat we gewichtig overkomen.
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O6: Je moet een grotere vuist maken. Gewoon als één geheel en dat proberen op te lossen.
Als de VN of NATO dat doet dan moeten wij dat ook.
Wereldwijde armoede
Armoede vinden deelnemers een serieus probleem en het wordt bijna als vanzelfsprekend
gevonden dat we ons steentje bijdragen. Het voelt alsof het een logische langstaande traditie
is om te willen helpen met armoedebestrijding. Deelnemers zijn van mening dat we een rijk
land zijn en het hier goed hebben. Dit schept deels het gevoel dat we een
verantwoordelijkheid hebben op dit vlak. Met het geven aan goede doelen en acties als Giro
555 ervaren deelnemers ook dat zij daar zelf aan kunnen bijdragen.
Wel is men sceptisch over het effect van het geven aan goede doelen. Het gevoel heerst dat
er veel geld bij de verkeerde personen of machthebbers terecht komt. Ook is in deze
discussie de mening te beluisteren dat Nederland niet (meer) voorop hoeft te lopen en het
braafste jongetje van de klas hoeft te zijn.
Arme landen en mensen in arme landen hebben ook een eigen verantwoordelijk om zich aan
hun armoede te ontworstelen, vindt men. Ook vinden deelnemers dat niet zomaar geld
gegeven moet worden, maar dat vooral gezorgd moet worden dat arme mensen en landen
zelfredzaam worden. Deelnemers vinden vooral dat we kunnen bijdragen op het gebied van
kennis delen, onderwijs bieden en microkredieten verstrekken, maar dat we dus geen geld
moeten geven om niet.

J4: Geld storten op giro 555. Tja, dan is de president van Gambia weer 5 jaar rijker. Daar heb
je niks aan.
J6: Ik denk dat wij het hier gewoon heel goed hebben, weinig armoede. Geen echte armoede
als je het vergelijkt met 3e wereldlanden. We hebben wel een voorbeeldfunctie.
J5: Organiseren en bouwen kunnen we. Net wat we zeiden, helpen met energie en dat soort
dingen. Helpen kan je ook in Afrika doen.
J1: Dat vind ik wel een belangrijke afweging. Ik zou niet zomaar geld sturen.
J5: Ja, dat moet je samen doen. Je moet niet zomaar geld storten.
J1: Dan weet je toch dat het in de zak van de machthebbers komt.
J7: Microkrediet vind ik een mooie manier. Dat is een goede manier om boeren een lening te
geven, zodat ze iets kunnen opbouwen.
J1: Onderwijs bieden.
J8: En ook gewoon projecten dat je mensen stuurt, zodat ze daar kunnen leren.
O6: We hoeven niet het meeste te geven.
O7: Er wordt niet voor niks met allerlei acties geld opgehaald. Daar doet iedereen wel aan
mee.
O3: Er is genoeg ellende in landen, daar mag wat aan gedaan worden. Maar net wat zij zei,
help ze in het land, zodat ze zelf ook verder kunnen.
O2: Niet alleen geven, maar ook oplossen.
O4: Voordat het geld daar is, is 90% afgeroomd.
O6: Als ik kijk naar Indië, dat is een levenswijze die armoede. Daar kiezen ze voor, daar word
je in geboren en ga je in dood. Nederland kan niet zeggen: dat lossen we op.
O7: Mislukte oogsten, eerste levensbehoeften, daar moeten we wel echt helpen.
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Belastingontduiking door grote bedrijven
Iedereen vindt belastingontduiking oneerlijk. Hierover is eigenlijk geen discussie of
onenigheid. Hoewel in de groep jongeren het in eerste instantie niet helemaal duidelijk is op
welke vorm van belastingontduiking gedoeld wordt. Men denkt als eerste aan het verschil in
belastingniveau tussen verschillende landen.
De discussie in beide groepen gaat eigenlijk twee kanten uit. Een deel van de deelnemers
vindt het simpelweg zeer oneerlijk en frustrerend dat grote bedrijven wegkomen met
belastingontduiking, terwijl gewone burgers en kleinere bedrijven deze belastingen wel
moeten betalen. Een ander deel van de deelnemers erkent en voelt ook dat argument, maar
haalt welhaast de schouders op en geeft aan risico’s te zien als die grote bedrijven niet
tegemoet worden gekomen. Ze zien het als een risico als ze uit Nederland weggaan en we de
economisch voordelen van de aanwezigheid van deze bedrijven mislopen. Zij hebben in dit
licht enigszins begrip voor het sluiten van belastingdeals met dit soort bedrijven.

J2: Daar ben ik het niet mee eens. Als je zo stelt moet Nederland voortouw nemen of actief
meedoen. Als ze goedkeuren bij één bedrijf dan keuren ze het ook bij andere bedrijven goed.
J5: Ze zorgen wel voor een goede economie die bedrijven. Dan brengen ze het naar België,
waar het goedkoper is en dan heb je hier minder banen, minder werk.
J2: Maar dat is corrupt!
J5: Nee, dat is niet corrupt. De keuze voor die bedrijven is snel gemaakt. Ze zeggen gewoon
tegen Nederland ‘Ik betaal minder’.
J2: Nee dat is niet minder betalen. Dat is ontduiking!
J8: Je maakt gewoon afspraken. Google maakt zoveel meer geld dan de bakker.
J2: Nee, ik vind dat onterecht. Het is een bedrijf, dus betaal ook lekker belasting.
O6: Het gaat ook om naamsbekendheid voor je land. Je weet het van Google, die kaapt een
beetje belasting. Maar je wilt ze wel hier hebben, net als Unilever. Je wilt ze in je land hebben
O5: Heel Nederland is een belastingparadijs. Waarom moeten wij zoveel belasting betalen?
Bedrijven ontwijken alleen maar.
O8: Persoonlijk denk ik, ik snap wel dat je die bedrijven binnen wil halen. Maar ook wat hij
zegt, wij betalen, hun betalen. Daar mag Nederland harder in zijn.
O3: Als ze hier willen zitten moeten ze zich houden aan onze regels. Dat moeten wij ook in
een ander land.
Belangrijkste problemen om aan bij te dragen:
Gevraagd naar wat van de vijf geschetste problemen de belangrijkste zijn, worden de
volgende genoemd:
 Groep jongeren: klimaat en armoede.
 Groep ouderen: armoede en internationale conflicten.
In beide groepen komt men dus snel uit op armoede. Men vindt het erg logisch dat het
welvarende Nederland een bijdrage levert aan het bestrijden van armoede in andere landen.
De groep jongeren benadrukt voorts dat we ons ook moeten focussen op
klimaatverandering.

J1: Klimaat is ook dicht bij huis. Daar kan je zelf ook wat aan doen. Niet aan armoede.
De groep ouderen vindt het dan weer eerder logisch dat we internationale conflicten
bestrijden of daar op z’n minst aan bijdragen. Dat is wat we al jaren doen en wat ook logisch
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lijkt om te blijven doen. Er blijft wel discussie over op welke manier. Niet iedereen vindt dat
we vluchtelingen moeten opvangen.

O8: Ik vind die internationale conflicten ingewikkeld. Wat in Syrië gebeurt, daar moet
Nederland hard aan bijdragen om dingen op te lossen. Tuurlijk zijn we klein, maar ik vind dat
zwaar om nik te doen.
O3: Ik ben er trouwens zelf voor dat de grenzen weer dichtgaan. Sinds ze open zijn vind ik
het een rotzaakje. Als mensen voortvluchtig zijn kunnen ze maar doen. Vroeger werd
iedereen gecontroleerd. Nu kan alles voluit. Dat gevoel heb ik. Ze gaan van het ene land naar
het andere land.
4.3.3 Voor- en nadelen van globalisering voor Nederland
In de groepen is ook een vraag uit de COB-enquête voorgelegd over voor- en nadelen van
globalisering

Denkt u, al met al, dat het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van de
economie meer voordelen of meer nadelen heeft voor…
Groep 1: Jongeren
Veel meer
nadelen dan
voordelen

Nederland als geheel
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Groep 2: Ouderen
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Zowel voor- als nadelen gezien van globalisering
De deelnemers zien ongeveer net zoveel voordelen als nadelen van globalisering voor
Nederland en hun persoonlijk leven. Dit maakt de discussie wederom vlak. Voordelen die
genoemd worden hebben vaak een keerzijde die negatief kan uit pakken: Bijvoorbeeld de
mogelijkheid om zonder problemen in het buitenland te gaan werken (dan bedoelt men vaak
binnen de EU) maakt ook dat er groepen mensen in Nederland komen werken. Men vindt het
vooral lastig een oordeel te hebben over of nadelen tegen de voordelen opwegen.

O2: Het heeft zo z’n voor- en nadelen. Dat je ergens kan wonen, maar dat mensen ook hier
kunnen komen wonen.
O7: Het is een moeilijk te beantwoorden vraag. Ja, ik zou het niet weten eigenlijk.
O8: Ik voel persoonlijk de voordelen nog niet zo erg. Je hoeft niet gecontroleerd te worden
aan de grens, maar ik heb nog niet helemaal helder wat nou het voordeel is in Europa.
J3: Ik begin met de intentie dat het positief kan uitpakken. Ik kan nadelen noemen, maar het
is een stapje in goede richting.
J8: Nee, ik moet er even goed over nadenken, want er zijn verschillende mogelijkheden.
J1: Ja, ik zit te denken, hoe schrijf ik dit op? Wat is nou echt het nadeel? Daar kwam ik niet
echt op.
Economische voordelen vooral voor Nederlands bedrijfsleven, praktische voordelen liggen
meer in de persoonlijke sfeer
Als er voordelen geschetst worden dan ziet men deze voor Nederland als geheel toch vooral
op een hoger niveau als economische voordelen. Globalisering komt vooral de wereldhandel
ten goede. Een betere of sterkere economie is echter wel een vrij abstract begrip.

J6: Vooral de handel profiteert ervan. Economisch gezien dan. Wereldwijde handel gaat
soepel.
J2: Alles is toegankelijker. Onder andere de handel. Reizen in het algemeen. Je kan
makkelijker naar andere landen vliegen.
J8: Minder grenzen, meer criminelen.
J7: Zoals de economie, Albanië die bij de EU wil. Dat kan een nadeel zijn.
J3: Het heeft ook nadelen als je de grens opentrekt. Er zijn hier ook Polen, die hebben een
eigen loonstrook, verdienen minder en zijn goedkopere arbeiders, dus het bedrijfsleven wil
dat graag.
J1: Ze moeten die Polen net zoveel laten verdienen. Dat is nu aangepast qua wetgeving, dus
die gaan nu allemaal terug.
J3: Er komen veel meer mensen, maar we hebben al huizentekort. Je hebt goede baan,
iemand is goedkoper, je verliest baan, het wordt drukker. Ik zie voor en nadelen.
J3: Voordeel is vooral voor de staat, de economie, de handel gaat omhoog. Nadelen zijn er
voor mensen die in Nederland wonen.
J8: Iedereen die in Amsterdam wil wonen heeft er nadeel van. Mensen die huizen zoeken.
Maar ook mensen die erin handelen, die markt is nu heel lastig.
Directe persoonlijke voordelen worden ook aangegeven, maar deze lijken vooral praktisch
van aard. Het draait dan meer om gemak, dan dat men deze voordelen als essentieel ervaart.
Men kan makkelijker reizen, men hoeft niet wachten bij de grens, er hoeven geen munten
gewisseld te worden, er kan via AliExpress in China besteld worden. Voor het persoonlijke
leven heeft het vrije verkeer van goederen en personen mogelijk ook bedreigingen. Men
voelt concurrentie vanuit andere, lagelonenlanden. Ook hebben deelnemers het beeld dat
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alles duurder is geworden sinds de invoering van de Euro. Opvallend is dat de voordelen en
nadelen vaak binnen een Europees perspectief beschreven en besproken worden.

O8: Ik voel persoonlijk de voordelen nog niet zo erg. Je hoeft niet gecontroleerd te worden
aan de grens, maar heb nog niet helemaal helder wat nou het voordeel is in Europa.
O7: Wat het persoonlijk voor mij betekent? Moeilijk, ik kan me er geen voorstelling van
maken.
O3: Bijvoorbeeld over de euro, ik blijf erbij dat we er slechter van zijn geworden. In het begin
dacht iedereen dat ie de euro als gulden uit kon geven. Alles is duurder geworden. Een bosje
tulpen voor vier euro. Nou, dat heb ik er vroeger nog nooit voor betaald.
O1: Dat vind ik zo raar, dat het salaris naar beneden is gegaan. Als je vroeger zei 1000 gulden
huur en nu is het potverdorie 600 euro huur. Hartstikke duur. Is toch absurd.
O8: Kijk naar mij, als vrachtwagenchauffeur. Het buitenland is toch goedkoper. Ik krijg meer
concurrentie. Het voordeel is dat handel makkelijker gaat. Die hoeft niet bij de grens te
staan.
Jongeren en hoger opgeleiden profiteren meer van globalisering
In beide groepen heerst het idee dat het vooral jongeren en hoger opgeleiden zijn die echt
profiteren van globalisering. In de antwoorden op de COB-enquêtevraag is ook te zien dat
de jongeren iets positiever zijn en wat meer voordelen zien. Ouderen en lager opgeleiden
zien meer bedreigingen, vooral omdat ze meer last hebben van toegenomen concurrentie op
de arbeidsmarkt.

O3: Ik denk dat de jongeren er meer van profiteren. Die zijn flexibeler, gaan een poosje in
Frankrijk werken. Dat is een stuk makkelijker. Als je ouder bent, ben je behoudender. Dan
heb je dingen om je heen, familie, kinderen, dan is die stap moeilijker.
O6: Dat ze onze banen pikken.
O7: Voor ouderen is het een nadeel misschien. Een vrouwtje in Griekenland van 70 die staat
met één been in het graf, maar hier heb je nog het gevoel dat je dan goed verzorgd wordt.
J6: Ik zie veel meer voordelen. Vooral voor mij als student. Ik kan voor een master of minor
overal ter wereld heen.
J6: Bedrijven en mensen die hoger opgeleid zijn profiteren. Met je MBO kom je niet in
aanmerking voor een baan elders.
J4: Ja, de gelukszoekers zijn wel de Roemenen en Bulgaren die deze kant op komen en die
gaan voor laag geschoold werk.
Begrip ‘mensen zoals u’ is onduidelijk
Deelnemers hebben moeite met het begrip ‘mensen zoals u’. Men weet niet goed hoe ze dit
moeten interpreteren. Sommigen denken dat de gemiddelde Nederlander bedoeld wordt,
maar sommige kijken meer naar zichzelf als specifieke sociaal demografische categorie. Men
is onzeker of men de vraag daarmee goed interpreteert.

O6: Mensen van mijn leeftijd?
J8: Ik denk als een handelaar.
J5: ik weet niet wat daarmee bedoeld wordt.
J1: Beetje in een hokje stoppen, mensen zoals u.
J6: Ik denk aan studenten.
J2: Ik denk aan de normale Nederlandse burger, die werk heeft, boterhammetjes maakt en
netjes belasting betaalt.
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4.4

AFSLUITENDE OPMERKINGEN VAN DE DEELNEMERS
Aan het einde van de focusgroepen is gevraagd wat men ervan vindt dat de overheid dit
soort onderzoek doet en wat men aan de regering zou willen meegeven.
Beide groepen zijn positief over het feit dat dit onderzoek onder burgers gedaan wordt. Men
waardeert het dat er naar de burgers geluisterd wordt. Wat deelnemers wel aangeven is dat
men hoopt dat er ook echt naar de zorgen en grieven van burgers geluisterd wordt.
Sommigen vragen zich af of daadwerkelijk iets met de resultaten gedaan wordt.

J1: Ik vind het wel goed dat ze het doen, ik hoop ook dat ze er iets mee doen. Alles wat hier
en bij de volgende groep voorbijkomt, dat ze echt luisteren naar ons en meningen
waarderen.
J3: Ik vind het heel leuk dat we het hierover zo kunnen hebben en hoop dat ze het
meenemen.
J4: Ik vind het goed dat ze dit doen en dat ze ook wat met de mening van de mensheid
kunnen bereiken.

O1: Ik vind eigenlijk hetzelfde met verkiezingen, er wordt een enquête gehouden, maar wat
wordt ermee gedaan?
O3: Vind ik goed, het is wel een soort steekproef over wat vindt de mensheid.
O2: Stappen ondernemen. Niet zoveel zeggen, maar doen. Uiteindelijk zie je er niet veel van.
Gezondheidszorg. Je kan gaan stemmen, dan staat alles geweldig op papier qua beloftes,
maar het wordt er niet beter van. Onderwijs idem dito.
Deelnemers vinden het wel lastig over onderwerpen te discussiëren. Een suggestie om de
discussie scherper te makken en beter op gang te helpen is het discussiëren aan de hand van
stellingen.

J2: ik zit te denken, misschien een paar stellingen opschrijven. Meer over een stelling
discussiëren, zodat er echt keihard over gediscussieerd kan worden.
Over wat men de regering wil meegeven is men al snel verdeeld. Verschillende
uiteenlopende adviezen worden benoemd.

O3: Ik zou willen dat ze wat aan de pensionering doen. Ze moeten de pensionleeftijd weer
omlaag brengen. Geef de jongeren de kans. Ouderen krijgen meer klachten, het maakt niet
uit welk beroep je hebt. Pak de pensioenfondsen aan.
O5: Houd de burger blij en tevreden, geef transparantie, smijt niet met geld. Dat je het naar
je zin hebt, dat alles gaat zoals het hoort, alles op tijd rijdt en vliegt, belastingaanslagen goed
geregeld zijn. Ik vind de overheid nu een ongezonde arrogantie hebben.
O6: Focussen op wat echt belangrijk is, minder op ander zaken zoals defensie en kunst, maar
op zorg en onderwijs.
O7: Ze moeten juist meer doen aan kunst en cultuur.
O8: Minder regeltjes. Mensen wat meer hun ding laten doen. Een voorbeeld, als je iemand
zou willen volgen dan moet er iemand een dossier aanmaken van vijf man, en dan pas heb je
akkoord dat politie mag optreden. Als je dat nou mag loslaten.
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CONCLUSIES
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5 CONCLUSIES
Deelnemers zijn positief over de stand van zaken in Nederland, maar er is nog geen sprake
echt optimisme.
Men erkent dat zaken in Nederland goed geregeld zijn en dat we het hier relatief zeer goed
voor elkaar hebben. Tegelijkertijd kan men makkelijk zaken benoemen waarover men zich
zorgen maakt. Nederland als land is zeer goed georganiseerd. In sommige opzichten zelfs
overgeorganiseerd. Zaken gaan niet snel erg mis. Er is altijd een vangnet of oplossing. Men
vindt het triest en schrijnend dat er in Nederland voedselbanken zijn, maar tegelijkertijd is het
ook goed dat ze er zijn en dat dit in Nederland wel geregeld is.
Economie herstelt, maar lijkt nu nog vooral bedrijven te goede te komen.
Het positieve gevoel lijkt vooral gestoeld op de beter draaiende economie. Op persoonlijk
vlak ervaren deelnemers nog onzekerheid over voldoende inkomen, het vinden of krijgen van
een prettig werk en de betaalbaarheid van het dagelijks leven. Het toegenomen vertrouwen is
dus nog erg broos. Het leven in Nederland wordt als erg duur ervaren. Er lijkt sprake van een
tweedeling in de samenleving: de mensen met lagere inkomens en de grote middengroep die
heel hard moet werken om rond te komen en alle lasten te kunnen dragen versus de rijkere
Nederlanders en het corporate bedrijfsleven die het prima voor elkaar hebben. Het niet
erkennen van de dagelijkse problematiek van de grote groep burgers die voor het gevoel nog
niet profiteren van de beter draaiende economie geeft onrust en onlust gevoelens.
Oververhitte en dure woningmarkt maakt onrustig
Deelnemers maken zich duidelijk zorgen om de krappe en oververhitte woningmarkt. Ouders
maken zich zorgen of hun kinderen nog wel een betaalbare woning kunnen krijgen. Jongeren
geven aan dat ze niet goed weten hoe ze dit probleem moeten oplossen.
Globalisering is een complex en ondoorzichtig gegeven
Er lijkt geen weg terug. Globalisering lijkt een vaststaand gegeven in de huidige wereld, maar
deelnemers vragen zich af wat wijsheid is qua koers die gevaren moet worden door
Nederland. Er zijn voor alle uitdagingen en oplossingen voor- en tegenargumenten te geven.
Dit geeft een heel genuanceerd, maar daardoor ook wat onduidelijk beeld. De betekenis van
het begrip globalisering is sowieso niet voor iedereen helder. Hetzelfde is ook te zien ten
aanzien van Europa: men profiteert van de EU, omdat het gemak oplevert qua reizen en
werken, maar tegelijkertijd ziet men in het persoonlijk leven niet de economische voordelen.
Internationale problematiek wordt belangrijk gevonden, maar men ziet graag voorrang voor
nationale problemen, zoals gezondheidszorg, onderwijs en woningmarkt
In de groepen is geen sprake van een duidelijke afwijzing van internationale zorgen en de rol
die Nederland daarin moet spelen, maar wel willen veel deelnemers graag veel meer aandacht
voor problemen in de eigen omgeving. Het voelt voor hen oneerlijk als anderen voorgaan.
Een deel van de deelnemers voelt zich niet gehoord in hun oprechte zorgen over hun
besteedbaar inkomen en kansen op de arbeids- en woningmarkt.
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Zorg om persoonlijke gezondheid
Er is duidelijk sprake van zorg om persoonlijke gezondheid en die van de directe persoonlijke
omgeving. Dit lijkt aan te sluiten bij de trend van focus op fitheid. Gezond zijn en blijven wordt
als een serieus en actueel onderwerp ervaren. Het draait daarbij niet alleen om fitter willen
zijn, maar ook om ziektes te voorkomen, zodat men niet te veel met de niet optimale
gezondheidszorg te maken zal krijgen waarin de burger veel meer zelf moeten doen of
oplossen.
Gevoel van een versnipperde samenleving met veel meningen waarin niemand echt naar
elkaar luistert
Deelnemers ervaren duidelijk toegenomen onderlinge intolerantie en zelfs agressie. Iedereen
lijkt een onverbloemde mening te hebben en geeft deze te pas en te onpas, zeker ook op alle
aanwezige sociale media. Gevolg hiervan is dat niemand zich echt gehoord voelt en iedereen
vooral eigen standpunten lijkt te betrekken. Het huidige tijdsbestek lijkt zich niet te
kenmerken door dialoog. Tegelijkertijd weten deelnemers hiervoor de oplossing ook niet. Er
is onduidelijkheid onder deelnemers te bespeuren over wat de beste te bewandelen wegen
zijn voor de Nederlandse maatschappij.
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BIJLAGEN

Ruigrok NetPanel – SCP – COB – 2e kwartaal 2018 – Amsterdam – mei 2018

42

Groe p 1: jonge re n
m/v Lft

Ge zinssituatie

Plaats

Ople iding

Be roe p

J1

M

28

Getrouwd, 1 kind (3 jaar)

Assendelft

LBO

Floormanager

J2

M

33

Samenwonend, 1 kind (13 jaar)

Amsterdam

MBO

Eigenaar lunchroom

J3

M

38

Getrouwd, 2 kinderen (1 en 4 jar)

Amsterdam

MBO

Bezorgmanager pakketdepot

J4

M

24

Samenwonend, geen kinderen

Amsterdam

HBO

Junior Engineer

J5

V

23

Alleenstaand met relatie, geen kinderen

Amstelveen

HBO

Student HBO HRM, bijbaan in de
Horeca

J6

V

23

Alleenstaand, geen kinderen

Amsterdam

HBO

Helpdeskmedewerker

J7

V

33

Alleenstaand, geen kinderen

Amstelveen

MBO

Arbeidsongeschikt, vroeger
thuiszorg

J8

M

21

Alleenstaand, geen kinderen

Amsterdam

HBO

Student HBO Bachelor Product
Design, bijbaan als Assembleerder

Groe p 2: oude re n
m/v Lft

Ge zinssituatie

Plaats

Ople iding

Be roe p

O1

M

49

Getrouwd, 2 kinderen (13 en 16 jaar)

Amstelveen

HBO

Leerkracht basisonderwijs

O2

V

51

Samenwonend, 3 kinderen (17 en 12 jaar) Zaandam

MBO

Peuterleidster

O3

V

51

Alleenstaand, 1 kind (19 jaar)

Koog Aan De
Zaan

HBO

Officemanager

O4

V

70

Alleenstaand, 2 kinderen (43 en 41 jaar)

Amsterdam

VMBO

Gepensioneerd; vroeger telefoniste

O5

V

61

Alleenstaand met relatie, 1 kind (31 jaar) Amsterdam

VMBO

Administratief medewerkster

O6

M

57

Getrouwd, 2 kinderen (30 en 29 jaar)

MBO

Taxichauffeur

O7

M

46

Samenwonend, 4 kinderen (13, 12, 9 en 3
Schiphol
jaar)

HBO

Managementassistent

O8

M

43

Alleenstaand, geen kinderen

HAVO

Vrijwilliger; Tuinbouw

Amsterdam

Amsterdam
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TOPIC LIST

SCP / COB APRIL 2018
AMSTERDAM, 17 APRIL 2018
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 2018: de stand van zaken (35 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
 In hoeverre gaat het de goede dan wel de slechte kant op met de Nederlandse
samenleving? Welk gevoel overheerst? (handen omhoog)
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 Wat ligt hieraan ten grondslag?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau houdt al 10 jaar ook vierjaarlijks een enquête. Daarin
vragen ze mensen net als hier of zij vinden dat het al met al meer de goede of de verkeerde
kant op gaat met Nederland. In de laatste 10 jaar vonden de meeste mensen steeds dat het
de verkeerde kant opging, maar afgelopen kwartaal zeiden meer mensen dat het weer
meer de goede kant opgaat.
 In hoeverre herkennen jullie dat de stemming (bij anderen) nu positiever is? Zo ja: hoe?
Wat speelt er dan?
 Zijn er hier mensen die zelf nu positiever zijn over NL dan een half jaar geleden?
 Wat denk je als je hoort dat steeds meer mensen positief zijn? (discussie evt. voeden
met: mensen die het meer de goede kan op vinden gaan wijzen vaak op economie,
minder werkloosheid, meer te besteden …)
 Na het verschijnen van het SCP rapport daarover, eind maart, kregen het een aantal
boze reacties van mensen die het helemaal niet beter vonden gaan en soms ook
betwijfelden of we wel in alle bevolkingsgroepen hadden nagevraagd? Begrijp je dat?
 Indien tijd: ziet men spanning/problemen tussen mensen die het goed vinden gaan en
mensen die het verkeerd vinden gaan?
Deel 2: Veilig genoeg om…. (15 minuten)

Respondenten vullen eerst het COB-veiligheidsblokje in. Vervolgens vragen we de
deelnemers hun antwoorden te motiveren.

Per deelvraag nagaan:
 Waar denkt men aan als gaat het om:
o Uitkomen voor je mening’
o Te gaan en staan waar u wilt
o Iemand op straat aan te spreken op onbehoorlijk gedrag
 Aan welke situaties denkt men allemaal?
 Waarom voelt men zich wel/niet veilig?
 Waar is men dan bang voor?
Deel 3: Globalisering (50 min)
Begrip globalisering (kort)

In kranten en op televisie wordt weleens de term ‘globalisering’ gebruikt.
 Kennen jullie die term?
 Indien onbekend: Waar denken jullie aan?
 Komen jullie de term weleens tegen of niet? Waar gaat het dan over?
 Indien bekend mee: Wat verstaat men onder globalisering?
 Welke vormen van globalisering onderscheidt men?
 Voorbeelden van globalisering?

Moderator benoemt wat globalisering is als respondenten dit niet voldoende kunnen
benoemen:
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Als mensen het hebben over globalisering doelen ze vaak op het feit dat landen en mensen
wereldwijd steeds meer met elkaar verbonden zijn. Grenzen verdwijnen en de economie
wordt steeds opener.
Deelthema A: wat en hoe moet Nederland bijdragen wereldwijde uitdagingen

We gaan in op de Nederlandse bijdrage aan het oplossen van wereldwijde problemen of
uitdagingen.
 Aan welke internationale uitdagingen of problemen denken jullie allemaal?
 Moeten wij als Nederland bijdragen aan het oplossen van die internationale problemen en
uitdagingen?
 Waarom wel of niet?
 Wat vind men het belangrijkste probleem (uitdaging) waaraan Nederland een
bijdrage moet leveren?

Vraag Wereldwijde Uitdagingen en de bijdrage van Nederland:
Individueel invullen, antwoorden bespreken en laten motiveren.
Per deelonderwerp:
 Klimaatverandering/duurzaamheid (mag uitgebreider):
o Welk belang heeft Nederland bij het aanpakken van dit probleem?
o Moet Nederland bijdragen? Op welke wijze?
o Welke rol spelen internationale afspraken hierbij?
o Moeten we ons internationaal hard maken om afspraken te maken?
o Hoe solidair moet Nederland zijn?
o Wie moeten hier voor de veranderingen zorgen? Burgers, bedrijven,
overheid?
o Is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid of eigen verantwoordelijkheid?


Vluchtelingen (kort):
o Welk belang heeft Nederland bij het aanpakken van dit probleem?
o Moet Nederland een bijdrage leveren?
o Hoe? Welke acties moeten we ondernemen?
o Wat vinden we van opvangen in de regio? Of mensen hier opvangen?
o Is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid of eigen verantwoordelijkheid?



Internationale conflicten (kort):
o Welk belang heeft Nederland bij het aanpakken van dit probleem?
o Moet Nederland een bijdrage leveren?
o Hoe? Aan welke acties denken jullie?
o Wat vinden we van militaire missies
o Wat van diplomatieke hulp?
o Is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid of eigen verantwoordelijkheid?



Wereldwijde armoede en ongelijkheid (ontwikkelingssamenwerking) (kort):
o Welk belang heeft Nederland bij het aanpakken van dit probleem?
o Moet Nederland een bijdrage leveren?
o Hoe?
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o


Is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid of eigen verantwoordelijkheid?

Problemen met belastingontduiking van grote bedrijven (kort):
o Welk belang heeft Nederland bij het aanpakken van dit probleem?
o Moet Nederland een bijdrage leveren?
o Hoe?
o Is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid of eigen verantwoordelijkheid?

 Welke problemen zijn het meest belangrijk om aan bij te dragen? (spontaan genoemd en
aangedragen problemen samen nemen)
Moderator: Als dit deel van het gesprek nou niet loopt dan kort houden.
 Wat is de rol van de EU als het gaat om deze wereldwijde problemen?
 Moet de EU bijdragen aan het oplossen van die internationale problemen en
uitdagingen?
o Waarom wel/niet?
o Zo ja, hoe? Wat moet de EU wel of niet doen?
o In hoeverre moet de EU een voortrekker zijn op dit gebied?
 Wat is de rol van Nederland dan binnen de EU of het Europees beleid?
 Welke opstelling van de EU in dit soort problematiek moet Nederland nastreven?
Deelthema thema B: Voor- en nadelen van globalisering

Vraag Voor- en nadelen globalisering:
Individueel invullen, antwoorden bespreken en laten motiveren.
 Welke voor- en nadelen zijn er voor Nederland als geheel?
 Voor wie zijn dat voor- en nadelen?
 Wordt Nederland als geheel nou beter of slechter van het verdwijnen van grenzen en de
open economie? Waarom?
 Welke voor- en nadelen zijn er voor mensen zoals u?
 Wie zijn dat: mensen zoals u?
 Denken jullie dat er specifieke groepen zijn die voor- en nadelen ondervinden van open
grenzen?
 Welke specifieke groepen? En welke voor- nadelen dan?
 Zou het voor ouderen of jongeren verschillen? Indien ja, welke verschillen zijn er dan
qua voor- en nadelen tussen ouderen en jongeren?
 Wat merken we van globalisering in ons dagelijks leven?
 Bied globalisering voor u persoonlijk kansen?
 Is het een bedreiging voor ons persoonlijke leven?
 Waar slaat de balans naar door?
 Als we het in het algemeen hebben over globalisering en het verdwijnen van grenzen.
Welk gevoel roept dat dan bij u op?
 Is het een kans of bedreiging?
 Wie zijn de winnaars of verliezers van deze ontwikkeling?
 Is er iets aan te doen?
 Kan en moet de overheid een rol spelen? Hoe?
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Afsluiting (5 minuten)
 Wat vindt men ervan dat de regering dit soort onderzoek laat uitvoeren?
 We hebben het vanavond gepraat over Nederland in de wereld. Wat zou u de
Nederlandse regering in één zin willen meegeven over wat we vanavond hebben
besproken?
 Bedanken
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Deel 2: Vraag Veiligheid

In hoeverre voelt u zich in het dagelijks leven veilig genoeg om …
Wilt u uw antwoorden in de hokjes aankruisen?
nooit

zelden

soms

meestal

altijd

ik weet
het niet

A11. uit te komen voor uw mening

A12. te gaan en staan waar u wilt
A13. iemand op straat aan te spreken
op onbehoorlijk gedrag

Deel 3: Vraag A. Wereldwijde uitdagingen

Hieronder staan vijf wereldwijde uitdagingen. Kunt u van elk van deze uitdagingen aangeven in
hoeverre u vindt dat Nederland er een bijdrage aan moet leveren? Moet Nederland op dit gebied het
voortouw nemen of juist helemaal niet?
Nederland
moet hier
het
voortouw
nemen

Nederland Nederland Nederland Nederland
moet actief moet volgen moet alleen moet geen
meedoen, wat andere bijdragen
bijdrage
als het niet leveren aan
maar hoeft
landen
niet het
doen, maar anders kan de aanpak
voortouw te hoeft geen
van dit
nemen
actieve rol te
probleem
spelen

ik weet het niet

(de nadelige gevolgen van)
klimaatverandering
de opvang van vluchtelingen
internationale conflicten
wereldwijde armoede en ongelijkheid
belastingontduiking door grote
bedrijven
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Deel 3: Vraag B. Voor- en nadelen globalisering

We hebben het net gehad over globalisering, het proces waarin grenzen verdwijnen en de economie
steeds opener wordt. Denkt u, al met al, dat het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden
van de economie meer voordelen of meer nadelen heeft voor…
Veel
meer
nadelen
dan
voordel
en

Iets Ongeve
meer
er
nadele evenve
n dan
el
voordel nadelen
als
en
voordel
en

Iets
meer
voor
dele
n
dan
nade
len

Veel
meer
voordel
en dan
nadelen

ik weet het
niet

Nederland als geheel
Mensen zoals u
U persoonlijk
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