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1 INLEIDING
1.1

ACHTERGROND

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

1.2

INDELING VAN HET RAPPORT

In dit rapport doen we verslag van de twee focusgroepen die Ruigrok NetPanel op dinsdag
15 oktober 2018 in Breda heeft geleid.
In hoofdstuk 2 is de onderzoeksopzet te vinden. In hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan de
beschouwing van de gesprekken en de achtergrond van de deelnemers. Hoofdstuk 4
beschrijft de verkregen inzichten. Het rapport sluit af met de belangrijkste conclusies. In de
bijlagen zijn de selectieopdracht, deelnemerslijsten en de topic list opgenomen.
Quotes van deelnemers zijn cursief weergegeven. Per quote staat aangegeven van welk type
deelnemer deze afkomstig is, door de aanduiding A1 t/m A8 (groep 1: Nederlanders
algemeen 20-65) en B1 t/m B8 (groep 2: Nederlanders met kinderen jonger dan 12 jaar). 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.

2.2

DEELNEMERS

We hebben gesproken met 16 burgers, als volgt verdeeld:
• Groep 1, Nederlanders (20-65 jaar), n=8
• Groep 2, Werkende ouders met kind(eren) van 12 jaar of jonger, 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 Breda zelf als uit omliggende (kleine) gemeenten).
De selectie van de deelnemers is verzorgd door een professioneel
respondentenselectiebureau1.

2.3

UITVOERING

De focusgroepen hebben plaatsgevonden op maandag 15 oktober 2018, in de namiddag en
avond, in een ruimte in Breda waar opname- en meekijkfaciliteiten zijn ingericht. 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.

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: Nederlanders algemeen (20-65 jaar)
De discussie is levendig, maar niet fel of ongenuanceerd. Deelnemers haken in op elkaars
opmerkingen en standpunten. Men durft in te gaan op anderen en de eigen mening naar
voren te laten komen. De verschillende onderwerpen die langskomen zijn vaak niet klaar of
uitbehandeld als er omwille van de tijd weer doorgegaan moet worden. De groep valt niet
snel stil, maar de discussie loop ook nergens uit de hand.

De groep is divers en dat laat zich in de discussies terug zien. Er zijn tegenstellingen en
verschillende standpunten komen langs. Deelnemers blijven echter wel beleefd en beschaafd
ondanks dat men soms elkaars tegenpool is. Persoonlijke voorbeelden en levensverhalen
worden op een open wijze met elkaar gedeeld en de groep voelt ruimte om ook mogelijk
onwelgevallige standpunten te uiten.
Het thema van de sessie, de 24-uur samenleving, leeft duidelijk bij de deelnemers en de
conversaties zijn hierdoor geanimeerd. Deelnemers benoemen veel van de voorbereide
deelonderwerpen al spontaan waardoor de discussie natuurlijk verloopt en onderwerpen
goed in elkaar overlopen. De tegenstellingen in meerdere discussies lijken vooral te liggen
tussen deelnemers die het leven als maakbaar en beïnvloedbaar zien en zij die het leven meer
‘overkomt’.
Groep 2: Werkende ouders met kind(eren) van 12 jaar of jonger
De discussie in de tweede groep is er meer een onder gelijkgestemden. Het is te merken dat
alle deelnemers in een zelfde levensfase en situatie (met kinderen) zitten. Ook sociaal
economisch en qua opleiding is deze groep zichtbaar meer homogeen. Dit leidt tot veel
onderlinge herkenning in de genoemde persoonlijke voorbeelden. De deelnemers hebben
het voor hun eigen gevoel relatief goed voor elkaar in het leven. Er komen in de gehele
discussie dan ook minder snel negatieve aspecten en gevolgen bovendrijven dan in groep 1.

De sfeer is vriendelijke en gemoedelijk. Deelnemers discussiëren beleefd en beschaafd met
elkaar. Het is een cerebrale uitwisseling van intelligente antwoorden. Er komen niet snel
stevige emoties aan te pas. Een dame die het in het verleden erg zwaar heeft gehad in het
leven, voelt zich af en toe geroepen om te waarschuwen dat het ook echt anders kan
verlopen in het leven. Zij trekt de discussie nog het meest naar het emotionele toe.
De discussie is dus wat tammer dan in groep 1, maar men durft zeker de discussie onderling
aan.
Het themaonderwerp van de 24-uurs samenleving wordt ook in groep 2 herkend en
voldoende levendig bediscussieerd. Men kan zich makkelijk verplaatsen in het onderwerp.
Opvallend is dat het merendeel van de groep qua stemming positiever is over het
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onderwerp. Deze deelnemers zien meer in de 24-uurs samenleving, omdat men er meer
persoonlijke voordelen in ziet, hoewel men de negatieve aspecten ook kan benoemen.

3.2

ACHTERGROND VAN DE DEELNEMERS
Groep 1: Nederlanders algemeen (20-65 jaar)

•

A1: Vrouw, 22 jaar, Student HBO met bijbaan op zondag bij een zonnebank. Hikt tegen
haar stage aan, maar wil graag evenement organisatie in. Heeft een latrelatie.

•

A2: Vrouw, 38 jaar, MBO, Geen relatie, geen kinderen. Werkzaam in plantveredeling.

•

A3: Man, 36 jaar, WO, alleenstaand, geen kinderen. Productontwikkelaar.

•

A4: Man, 27 jaar, MBO, Net samenwonend, geen kinderen. Accountmanager. Tweetalige
opvoeding door moeder uit Zuid-Amerika. Enige allochtone deelnemer.

•

A5: Vrouw, 61 jaar, Mavo, Uitwonende kinderen. Man half jaar geleden overleden, waarvoor
ze lang mantelzorger was. Zelf afgekeurd vanwege MS. Vindt het stil in huis.

•

A6: Vrouw, 52 jaar, MBO, Man en volwassen thuiswonend kind. Woont in Breda. Zelf
afgekeurd voor werk, maar doet veel mantelzorg voor haar moeder wat haar zwaar valt.

•

A7: Man, 53, MBO, alleenstaand met een latrelatie zonder kinderen. Recentelijk werkeloos
geworden als accountmanager. Vindt dat jammer maar het geeft ook kansen om voor
zichzelf te beginnen in evenementen die hij reeds (hobby-matig) organiseert.

•

A8: Man, 49 jaar, MBO, getrouwd met thuiswonende kinderen. Werkzaam in
bedrijfskleding. Woont in Noord-Holland, maar voelt zich Brabander. Dochter in Breda op
school, dus is vaak in de stad te vinden.
Groep 2: Werkende ouders met kind(eren) van 12 jaar of jonger

•

B1: Vrouw, 39 jaar, HBO, Studieadviseur, Getrouwd met twee kinderen (bovenbouw lagere
school).

•

B2: Vrouw, 48 jaar, HBO, Parttime werkend in Retail en groothandel. Getrouwd met één
kind (onderbouw lagere school).

•

B3: Vrouw, 44 jaar, HBO, Ambtenaar bij gemeente, Samenwonend, met twee kinderen die
van haar vriend zijn (peuter en kleuter).

•

B4: Man, 39 jaar, HBO, Accountmanager, getrouwd met twee thuiswonende kinderen.

•

B5: Vrouw, 36 jaar, HBO, Personal Assistent in de uren dat de kinderen naar school zijn.
Getrouwd met twee kinderen (onderbouw lagere school).

•

B6: Man, 45 jaar, HBO, Purser, Samenwonend met twee kinderen (bovenbouw lagere
school).

•

B7: Man, 38 jaar, MBO, werkzaam in ICT, vijf kinderen, waarvan de twee jongste thuis
(peuters) en de drie oudsten (pubers) bij zijn ex. Mantelzorger voor zijn huidige
gehandicapte vrouw.

•

B8: Man, 30 jaar, HBO, Verpleegkundige. Samenwonend met drie jonge kinderen (baby,
peuter, kleuter).
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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 van te voren gevraagd na te denken over positieve en negatieve zaken die in hun
privéleven spelen en in de groep de opdracht gegeven om één of twee positieve punten (wat
gaat goed?) op te schrijven en één of twee punten waar men minder positief over is (waar
maak je je zorgen over?). De gespreksleider heeft deze punten verzameld waarna deze
plenair zijn besproken.
De volgende onderwerpen zijn naar voren gebracht in de groepen. Opvallend is dat wanneer
gevraagd wordt naar privé onderwerpen die spelen, deelnemers ook onderwerpen
benoemen die meer voor de samenleving als geheel gelden. In de onderstaande tabel staan
dus bij privé dus ook onderwerpen die maatschappelijk breder zijn. 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.
Groep 1:
Negatief

Privé:
•
•
•
•
•
•

Kosten gezondheidszorg
Ontslag
Zorg over de zorg
Bureaucratie
Onverdraagzaamheid
Belasting- en
uitkeringsfraude
• Zorg om familie
• Individualisering
samenleving
• Niet duurzame
maatschappij
• Oververhitte huizenmarkt
Samenleving:
• Lastige woningmarkt (voor
starters)
• Te kort aan vakmensen
• Migratie naar NL
• Uitkeringsfraude
• Bureaucratie
• Kosten van de zorg

Groep 2: ouders met thuiswonende
kinderen
Privé:
• Uitkeringsfraude
• Ziekte en sterfte in directe
omgeving
• Zorg om de zorg
Samenleving:
• Zwart/wit denken: verruwing
• Bezuinigingen in de zorg
• Individualisme
• Verlies van Nederlandse
identiteit
• Afnemende tolerantie
• Lage straffen in NL
• Verkwisting van de overheid
• Achterop lopen
klimaatdoelstellingen
• Verharding maatschappij
• Vergrijzing: druk op
pensioenen
• Fake news
• Verruwing op social media
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•
Positief

Privé:
•

Privé en zakelijk gaat het
goed
• Mogelijkheden tot
ontplooiing
• Fijn gezinsleven
• Noodzaak voor
mantelzorg is weggevallen
• Gezinsleven gaat goed
• Persoonlijke gezondheid
• Nieuwe woning
• Nieuw kansen qua werk
Samenleving:
• Meer banen, minder
werkeloosheid
• Goed werkende
democratie in NL
• Stabiele economie
• Goed leefomgeving in
Breda en omgeving
• NL is welvarend
• Toerisme naar NL
• NL steeds duurzamer
• Goed onderwijsstelsel

Afnemende tolerantie homo
gemeenschap

Privé:
•
•

Gezondheid gezin
Gemeente die zuinig met geld
omgaat
• Geen crisis meer
• Breda is prettige leefomgeving
• Nieuw huis
Samenleving:
• Economische voorspoed
• Goede werkgelegenheid

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:
Positief:
• Economisch gaat het goed
• Nederland is een prettig en welvarend land in vergelijking met andere landen
Negatief:
• Onpersoonlijk en verhardende samenleving: het verdwijnen van gemeenschapszin
• Oververhitte woningmarkt
• Zorgen over zorg en onderwijs en het verdwijnen van de verzorgingsstaat
• Druk(te): druk leven, prestatiedruk, druk van social media
In paragraaf 4.1.8 wordt de balans opgemaakt: gaat het de goede of de slechte kant op met
Nederland?

4.1.1 Positief: Economisch gaat het goed
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Het algemene en breed gedragen beeld onder de deelnemers is dat het economisch goed
gaat in Nederland. De economie draait goed en dit is persoonlijk te merken aan de
werkgelegenheid en grotere baanzekerheid. Deelnemers geven niet altijd persoonlijke
voorbeelden van hoe zij merken dat het economisch goed gaat, maar er is duidelijk een soort
van algemeen positief gevoel te bemerken. Als negatieve tegentrend is bij deelnemers al wel
soms zorg te bespeuren over een oververhitte economie waarin er tekort aan personeel, en
dan vooral praktisch en technisch opgeleid personeel, dreigt.
B1: Het gaat heel goed in Nederland.
B2: De werkgelegenheid is beter! Als je op een bepaalde leeftijd zonder werk kwam te zitten,
probeer dan nog maar eens aan werk te zoeken. Dat gaat nu wel beter.
B7: Het gaat weer wat beter met Nederland. De BTW gaat omhoog, er is meer geld, en er
kan meer besteed worden.
A8: We hebben een stabiele economie en valuta hier. In andere landen zie je dat dat heel erg
schommelt.
A5: Er is minder werkeloosheid. Maar mensen studeren door tot ze 28 zijn, dus ik denk dat
het misschien ook een beetje een stilte voor de storm is en dat dat straks weer wat gevolgen
kan hebben. Mijn tweede punt was dat het toerisme in Nederland zo goed gaat. Dat we daar
veel aan verdienen.
A6: Ook qua banen gaat het goed. Fijn dat er veel mensen aan het werk komen. Eerder zag
je nooit advertenties staan in de krant in Breda, maar laatst sloeg ik hem open en stonden er
pagina’s vol. Wat goed dacht ik toen! Eerder zag je dat nooit, en zeker niet in het stadsblad.
A8: Maar eigenlijk is het een oververhitting van de economie. Er is straks voldoende werk,
maar geen handjes. Bedrijven willen straks verder, maar hebben geen bemanning. Een tekort
aan technici dreigt.
A3: Ja, werkgelegenheid had ik ook als positief punt.
A5: Aan de andere kant; mijn zwager heeft een bedrijf in betonboringen en er is geen
personeel te krijgen.
A3: Het gaat wel vaak om vakmensen. Momenteel worden er ook veel studies gegeven aan
studenten waar geen banen voor zijn.
Opvallend is dat dit keer in de bespreking van de economie niet het voorbehoud wordt
gemaakt door de deelnemers dat niet voor iedereen te merken is dat het op macro
economisch beter gaat met Nederland.

4.1.2 Positief: Nederland is een prettig en welvarend land 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, we hebben een stabiele, relatief goed werkende democratie, en
onderwijs en gezondheidszorg zijn, ondanks de serieuze zorgen hierover, relatief goed in
vergelijking met andere landen.
A7: We leven in een fijne democratie, in vergelijking met Turkije, etc. Als je kijkt naar de
politiek; we zijn heel democratisch. Ook qua leefomgeving: in Breda ben je binnen 5 minuten
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in de natuur. Ik vind Breda gewoon fantastisch. Ik vind het ook fijn dat je in Nederland veel
kansen hebt.
A4: Ik heb stabiel land opgeschreven. We hebben het niet slecht. Ik ben erg blij dat ik in een
land woon waar alles heel goed geregeld is.
A7: Geen corruptie ook. In ieder geval niet echt.
Het lijkt er wel op dat deelnemers het zich af en toe bewust moeten realiseren dat we het in
Nederland behoorlijk goed hebben ten opzichte van de rest van de wereld. Deelnemers
geven aan dat het vaak makkelijk is om negatieve punten te bedenken. Het positieve van
Nederland wordt nogal eens uit het oog verloren. Men realiseert zich soms pas hoe goed het
gaat in Nederland door verhalen van andere deelnemers.
A6: Heel triest, maar ik kom erachter dat ik heel weinig heb wat ik positief vind. Ik hou het er
gewoon bij, ik ga niets verzinnen. Vaak is dat zo hè, dat je eerder denkt aan de negatieve
dingen en niet aan de positieve dingen.
A1: Ik ben heel erg aan het nadenken over de positieve punten.
B1: Het gaat heel goed in Nederland. Maar het is makkelijker om negatieve punten te vinden.

4.1.3 Negatief: Onpersoonlijk en verhardende samenleving

Wat op meerdere momenten in de discussies doorklinkt is dat deelnemers vinden dat
Nederland als samenleving harder, onverschilliger en onpersoonlijker wordt. Mensen
luisteren minder naar elkaar, stellingen worden in media en social media betrokken en
wederzijds respect lijkt af te nemen. Dit baart de deelnemers zorgen en wordt echt een
negatieve ontwikkeling gevonden. De hardere samenleving komt men op persoonlijk vlak in
het dagelijks leven tegen, maar laat zich volgens de deelnemers ook zien in een zich
terugtrekkende overheid en het feit dat burgers meer zelf moeten regelen, bijvoorbeeld qua
mantelzorg.
A1: Een paar jaar geleden had iemand iets over de ander op Facebook gezet en die ander
werd toen neergestoken. En dat is dan Nederland.
A4: Ik vind de zorg achterhaald. Het wordt onpersoonlijk. Er moet een bepaalde balans
komen tussen digitalisering en persoonlijkheid. Je kunt dingen daardoor JUIST persoonlijker
maken!
A6: Maar zo’n debat op tv: het is toch net een stel kleuters, elkaar continu onderuit halen.
Dat is toch geen politiek wat ze doen?
B2: Wat ik als negatief ervaar is dat heel veel mensen vrij zwart-wit denken. Waar ik me af en
toe best aan kan ergeren is dat mensen op social media vanaf hun toetsenbordje gemene
dingen kunnen zeggen. Achter hun toetsenbord durven ze wel te typen wat ze niet durven te
zeggen.
B4: Dat is toch ook wel dat stukje individualiteit. Ook weer te koppelen aan Facebook.
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B7: Als zorgpunt had ik de verharding in de maatschappij. Agressie tegen hulpverleners en
mensen op straat.
B1: De politiek van nu vergeleken met 10 jaar geleden? Veel minder beschaafd! Hoe er tegen
elkaar gepraat wordt, elkaar verwijten in plaats van dat het echt over de inhoud gaat. Het is
een soort afspiegeling van de samenleving. 10 jaar geleden zou dit echt niet kunnen.
B3: Het is wel echt op persoonlijk niveau.
B4: Maar in het buitenland is gewoon wat meer respect. In Duitsland mag ik mijn bovenste
directeur niet aanspreken, dat moet via een tussenmanager. Frankrijk heeft ook die cultuur.
Nederland heeft wel die vrijheid, maar we moeten waken dat dit niet doorslaat.
B3: Mensen hebben zo snel een mening.
Ook hebben deelnemers het beeld dat Nederland heel individualistisch is geworden. Mensen
hebben steeds minder voor elkaar over en leven vooral voor zichzelf. Deelnemers bespeuren
afnemende gemeenschapszin.
A2: Negatief in de Nederlandse samenleving vind ik; ieder voor zich, het wordt minder
sociaal.
A3: Ik geloof dat je in de toekomst geen persoon meer aan de lijn krijgt.
A6: Dat is toch onpersoonlijk?
A8: Ik denk dat de samenleving meer individualistischer wordt. Als je alleen een computer
aan de lijn krijgt. De koerier komt misschien nog aan de deur.
A7: Ik zie het niet zo somber in. Er zit niet heel veel persoonlijkheid in zo’n callcenter. Mensen
houden van dingen samen doen. Daar zul je wel weer een toename in zien.
B5: Negatief vind ik dat ik iedereen steeds voor zichzelf kiest. Het lijkt wel of heel veel
mensen alleen maar op zichzelf gericht zijn. Hierdoor gaan er wel dingen verloren.
B8: Gebrek aan zorg voor elkaar. Van oude mensen dat de kinderen dan geen tijd hebben.
Wel makkelijk om te zeggen dat je het druk hebt, maar ik hoop dat als ik straks zorg nodig
heb, dat mijn kinderen dat dan wel doen.

4.1.4 Negatief: Oververhitte woningmarkt

Een onderwerp dat duidelijk leeft en dat ook zorgen baart is de oververhitte woningmarkt.
Iedereen heeft het beeld dat huizenprijzen de pan uit rijzen op dit moment. Betaalbaar
wonen is echt een zorg voor meerdere deelnemers. Vooral jongere deelnemers geven aan
dat het voor hun persoonlijk heel lastig is om een goede betaalbare woning in een prettige
wijk te vinden. Wat oudere deelnemers met kinderen geven aan dat ze zich zorgen maken of
hun kinderen zich nog wel kunnen veroorloven om straks een huis te kopen.
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A3: Qua zorg denk ik ook aan de huizenmarkt. Mijn broertje wil graag samenwonen, maar
heeft de mogelijkheden niet. Een vriend moest naar Den Haag verhuizen, maar is bij zijn
ouders moeten gaan wonen.
A4: Ik deel je mening over de huizenmarkt. Ik heb nu 3,5 jaar een vriendin en we zijn
ingeschreven bij een vereniging die woningen aanbiedingen. We hebben net iets toegewezen
gekregen, maar wij willen heel graag een huis kopen, maar dat gaat gewoon niet. Als je nu
een huis zou kopen, betaal je er veel te veel voor. Dat is negatief.
A2: Negatief is de woningmarkt voor starters.
A3: Niet alleen starters, maar voor iedereen. Ik woonde 7 jaar met mijn ex omdat het niet
anders kon qua huis.
A8: Het zit puur vast aan gemeentes die alles overlaten aan bouwondernemingen. Die
bouwers gaan pas bouwen als 70% verkocht is. Ze hadden dit al lang aan zien komen! Ze
hebben het gewoon laten gebeuren. Je betaalt inderdaad veel te veel. Er komt weer een dip
aan, maar wanneer?
Enkele deelnemers schetsen ook wat meer stedelijke problematiek van scheefwonen en
investeerders die de woningmarkt nog verder onder druk zetten. Het zijn extra factoren die
ervoor zorgen dat huizenprijzen en huren hoger oplopen. Het draagt bij aan het gevoel dat
betaalbaar wonen een probleem aan het worden is.
A8: Op de woningmarkten hebben ze het nu over ‘scheefwonen’. Dat is een nieuw begrip.
Wat wil je daar mee gaan doen? Die mensen er uit zetten?
A3: In heel veel steden is er een tekort aan hotels, dus iedereen gaat woningen verhuren. Dus
er komt concurrentie.
A8: Een kwart van alle huizen wordt door beleggingsbedrijven gekocht.

4.1.5 Negatief: Zorgen over de sectoren Zorg en Onderwijs en het verdwijnen van de
verzorgingsstaat

Deelnemers maken zich zorgen maken over de publieke sector. De zorgen lijken algemeen,
maar twee terreinen die vaak genoemd worden zijn de gezondheidszorg en het onderwijs. Er
komt een algemeen onbehagen over het reilen en zeilen van deze sectoren bovendrijven.
Vooral de gezondheidszorg baart deelnemers zorgen en wordt veel besproken en genoemd.
Het onderwerp heeft meerdere dimensies die alles bij elkaar maken dat het als onderwerp
leeft en omgeven is met negatieve gevoelens. Zaken die door deelnemers genoemd worden
zijn:
• Stijgende zorgkosten: maatschappelijke kosten, maar ook kosten die persoonlijk en
direct gevoeld worden, zoals het schrappen van vergoedingen, verzekeringskosten,
eigen risico’s en persoonlijke investeringen in gezondheidszorg;
• Verdwijnen van zorg;
• Gebrek aan goede zorg: slechte verzorging aan huis en in het ziekenhuis;
• Zeer grote werkdruk voor personeel in de gezondheidszorg;
• Teveel aan regels en bureaucratie;
• Toenemende persoonlijke bijdragen in de vorm van mantelzorg;
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•
•
•
•

Onpersoonlijke en niet betrokken zorg;
Gebrek aan respect voor zorgpersoneel;
Gebrek aan vertrouwen in de farmacie;
Slechte betaling van personeel.

A8: Qua pensioenen en de zorg maak ik me zorgen voor de toekomst. Ik kom nog uit het
ziekenfonds, zoals meerderen hier, maar als je ziet wat er nu allemaal gebeurt met de
verzekeringen....
A7: Ik heb ook de zorg over de gezondheidszorg. Heb je nou wel zorgindicatie of niet? Dat is
echt verschrikkelijk.
A6: Mijn punt voor zorg; ik ben de derde die erover begint; de zorg. Ik zit 20 uur als
mantelzorger bij mijn moeder, hoe lang hou ik dit vol? Ik ben afgekeurd, en dan moet ik nog
zoveel voor mijn moeder zorgen. Er is geen verzorgingshuis meer, maar ze kan absoluut niet
voor zichzelf zorgen. Weegt dat op tegen de kosten die ze in een verzorgingshuis zou
hebben? En dan moet ik ook nog bijspringen met eten geven en noem maar op.
A6: De kosten van de zorg hier zijn niet normaal.
A4: Ik vind zorg achterhaald. Het wordt onpersoonlijk.
A7: Maar dat hangt heel erg af met de krachten die werken in de farmaceutische industrie die
vooruitgang tegenhouden. Voor de mensen op de vloer heb ik heel veel respect. Maar die
worden geremd door de verzekeraars. Ik vind dat überhaupt een raar principe of je zaken wel
of niet vergoed krijgt. Alsof je er zelf voor kiest.
A6: Ik zie dat bij mijn moeder, die krijgt 2 keer per dag hulp van de thuiszorg. Als je ziet wat
die meiden moeten doen. Het gaat om seconden en minuten wat ze moeten invullen.
A3: Dat gaat om die controledrang.
A6: De helft van de tijd zijn ze bezig met die dingen in te vullen op dat telefoontje. Ik vind het
zo’n zonde.
A5: Als er tegenwoordig een verpleegster aan je bed komt, met een computertje, hoe gaat
het meneer!? Er wordt niet eens gekeken.
A8: En het ziektefonds…
A6: Ik heb heimwee naar die tijd! Naar die constructie! Iedereen moest betalen. Nu betaalt
niet iedereen, krijgt wel zorgtoeslag.
B5: Dat er steeds meer bezuinigd wordt op de zorg. Oude mensen hebben gewoon behoefte
aan een kopje koffie en wat praten. Als hierop bezuinigd wordt, valt dit weg.
Ook ten aanzien van het onderwijs worden aspecten genoemd als:
• Hoge werkdruk;
• Regeltjesdruk;
• Lage salariëring;
• Hoge kosten om te kunnen studeren;
• Te weinig respect voor onderwijzend personeel.
A2: Ik heb onderwijs.
A1: Dat heb ik juist als negatief. Ik zit in het leenstelsel, en dat moet ik terugbetalen en dat is
mijn zorg.
A8: Dat klopt, ik zie het met mijn dochters. Je kunt het niet betalen.
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Oké de kosten worden hoger. Maar jij zegt, het onderwijs is er wel!
A2: Ja, in sommige landen is er helemaal geen onderwijs.
A8: Ja, maar 5 jaar geleden was dit compleet anders. Het is zo omgegooid. Ik ben het ermee
eens dat je niet mag studeren met lang leven de lol. Maar het is toch niet normaal dat je met
gewoon studeren een schuld op bouwt.
Een thema dat een aantal keer terugkomt, zonder dat het expliciet als thema benoemd wordt
is het onder druk staan van de verzorgingsstaat. Verschillende zorgen die deelnemers uiten
hebben te maken met het onder druk staan of veranderen van de verzorgingsstaat.
Bezuinigingen en de economische crisis hebben een deel van de voorzieningen in Nederland
onder druk gezet of afgebroken. Deelnemers noemen zaken als de pensioenen die onder
druk staan, het meer zelf moeten doen qua (mantel)zorg, uitkleden van het leenstelsel. Het
beeld ontstaat dat het sociale vangnet kleiner is geworden. Burgers moeten meer zelf doen
en dragen qua lasten. Dit vindt niet elke deelnemer even erg. Er is in de groepen wederom
een scheiding te zien tussen deelnemers die het gevoel hebben dat hen dit overkomt en
deelnemers die voor hun gevoel meer invloed hebben in hoe het leven verloopt.
A4: Een andere zorg van mij is; het gaat niet zo goed met mijn moeder. Het gaat fysiek niet
goed, en daarom ook mentaal. Daarom moet ik af en toe bijspringen, niet heel erg. Ik vind
wel dat we voor elkaar, we moeten er zijn, vooral als het familie is. Vind het niet zo erg. Het is
juist goed dat je er voor elkaar bent.
B2: Een negatief ding, ik weet er een hele boel, is vooral de vergrijzing. Bestaat er straks voor
mensen wel zoiets als een pensioen? Met welke leeftijd? Mag je nog wel stoppen met
werken? Ook de AOW. Bestaat dat straks nog wel? Ook omdat ik ziek ben geweest is er een
gat in mijn pensioenopbouw gegaan. Dat kan voor problemen gaan zorgen. Voor de hele
maatschappij.

4.1.6 Negatief: Druk(te): druk leven, prestatiedruk, druk van social media

Deelnemers noemen opvallend genoeg al spontaan de toegenomen drukte in de
samenleving. Het moderne leven wordt als druk en vol ervaren. Dit gaat van grote druk op
het werk of qua school/studie om te presteren, volle agenda’s, tot toegenomen sociale druk
die zich ook via social media laat voelen. In paragraaf 4.3.3 wordt hier uitgebreider op in
gegaan.
A7: Ik hoor je ook over de stress. Dat herken ik inderdaad. Als ik kijk naar wat voor stress
mijn zoon heeft. Dat is niet normaal.
A6: Mijn zoon heeft ook een burn-out gehad door de cijferdruk. ‘Als je dit niet haalt, dan
gebeurt er dit’ wordt er telkens geroepen.
A8: Ik spreek best veel mensen die afscheid nemen van Facebook.
A3: Het is voortaan een soort van personal branding.
A1: Ik betrap me daar ook wel op ‘Ga ik dit posten of niet posten?’ vraag ik me dan af. Ik
word hartstikke onzeker van die bikini meiden die op Bali liggen. Mijn stiefzusje van 14 krijgt
hier nog meer druk van.
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B4: Als mens zijnde ben je het product van de maatschappij. Je bent nu gedwongen om een
telefoon en WhatsApp te hebben. Al die sociale verplichtingen met die groepsapps. Je hebt
geen keuze meer.

4.1.7 Het afstandelijke van de landelijke politiek lijkt een groter probleem dan de begrijpelijkheid
ervan

De deelnemers bevestigen de stelling dat de begrijpelijkheid van de landelijke politiek een
probleem is. Niet alles is logisch te begrijpen. Zaken die spelen zijn complex en genuanceerd.
Bij alle onderwerpen zijn voor- en tegenargumenten. Dit maakt het ingewikkeld om te volgen.
Meerdere deelnemers vinden dit, maar de een heeft meer begrip voor de complexiteit van
landelijke politiek dan de ander. In de gemiddeld wat hoger opgeleide groep van de ouders
met kinderen heerst wat minder het gevoel dat het allemaal niet te begrijpen is.
I: In hoeverre is de landelijke politiek begrijpelijk?
A6: Ik vind het ingewikkeld. Waar hebben ze het in godsnaam over?
A5: Ik volg het wel, maar die dividendbelasting, wat is het en waar gaat het over?
A6: Ik vind het heel veel onzin.
A3: Op zich is het wel begrijpelijk, maar heel veel partijen doen alleen moeite in de
verkiezingstijd.
A8: Maar al die beloften die gemaakt worden in de verkiezingstijd gaan daarna de kast in.
A1: Ik schaam me, maar ik heb er echt geen verstand van.
A7: Duurzaamheid vind je belangrijk, dan weet je toch welke partijen daarbij komen?
A7: Je moet heel veel kennis hebben om het te snappen.
I: Wat maakt politiek ingewikkeld?
A6: Taalgebruik. Ik ben niet hooggeschoold, maar ik ben ook niet dom, maar ze gebruiken
woorden waarvan je denkt 'nog nooit gehoord’.
A3: Het is ook vaak inhoudsloos. Er zitten heel weinig bètamensen in de politiek die technisch
opgeleid zijn of die verstand van bepaalde zaken hebben.
B3: Mensen hebben zo snel een mening. Het zou soms wel eens helpen als er dingen
uitgelegd werd. Hoe dingen tot iets komen.
B1: Ik vind het wel makkelijk te volgen, het is overal in de media.
B4: Ik kan het niet in detail volgen, nee. De snelheid waarin we informatie krijgen, zowel
economisch als qua sociale ontwikkeling, dat vergt nog meer dan voorheen van de politiek.
B6: Ik kan het wel goed volgen. Het taalgebruik in de Tweede Kamer is begrijpelijker dan
voorheen met allemaal moeilijke chique woorden. Het is wat meer Jip en Janneke taal
geworden waardoor je het beter kon volgen.
Waar deelnemers zich eigenlijk meer aan irriteren is de afstandelijkheid en de
geloofwaardigheid van de landelijke politiek. De afstand van de landelijke politiek tot de
burgers vindt men groot. Politici belijden met de mond dat ze alles in dienst van de burgers
doen, maar doen uiteindelijk wat ze zelf willen. Politiek voelt als een Haags spelletje waarin
de burgers een rol aan de zijlijn hebben en soms ronduit belazerd worden. De
geloofwaardigheid van politici en de politiek staat door dat afstandelijke gevoel onder druk.
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Het is een spelletje en burgers worden soms belazerd. Politiek houdt de deelnemers bezig,
maar men voelt zich er niet altijd bij betrokken.
A8: Ik heb kinderen die studeren Rechten, maar ze hebben bijna niet gestemd.
A8: Ik vind de geloofwaardigheid helemaal weg. Je stemt op een persoon en deze stopt
vervolgens. Dat is toch niet uit te leggen.
B6: Ik denk dat het een politiek spel is. Elkaar continu te kakken te zetten. In Amerika doen
ze niks anders. Moet je dit willen?
B7: Ik denk dat je steeds verder van de samenleving af komt te staan. Die dividendbelasting
bijvoorbeeld. Niemand heeft daar ooit van gehoord. Het gaat over 2 miljard, maar ik heb ze
nooit gemist.
B1: Ja, dat vind ik ook, maar dan opeens wordt dat weer afgeschaft. Als burger is het heel
lastig om dit mee te krijgen.
B1: Er is nooit echt één partij waarin je volledig gelooft.
Een nuancering van dit gevoel van afstand en kritiek op de landelijke politiek is de
constatering van sommige deelnemers dat er ook veel goed gaat. We leven in Nederland in
een echte en relatief goed werkende democratie. Het valt bijvoorbeeld op dat ondanks
mogelijke onvrede en klachten over de landelijke politiek, mensen niet in actie komen en
actief gaan protesteren.
A4: Wat mij opvalt is dat mijn omgeving aangeeft het fijn te vinden dat we een democratie
zijn, maar het lijkt alsof we poppetjes zijn en ergens op stemmen, terwijl er achter de
schermen niets mee wordt gedaan. Aan de andere kant, wij Nederlanders schreeuwen wel
allemaal dat het slecht gaat. We blijven maar stemmen, terwijl we niks doen met die
referenda of niet de straat op gaan om te protesteren. Dat gebeurt in andere landen wel.
Dan heb je tenminste wat te zeggen als volk.
A5: Dat is veel minder geworden.
A7: Zo’n referendum over toelating van Oekraïne? Wat boeit mij dat nou.
Wat deelnemers zich ook afvragen ten aanzien van de landelijke politiek is waar de echte
beslissingen genomen worden: in Den Haag of in de EU? Onduidelijkheid hierover draagt niet
bij aan de begrijpelijkheid van de politiek.
A3: Vaag wat er nu bij Nederland ligt en wat bij de EU.
A6: Ik vind dat de EU teveel bepaalt.
A3: Hoeveel inspraak is er nu?
Een extra zorg die men uit is die over de verruwing in de landelijke politiek. Men constateert
dat er steeds minder onderling respect is.
A6: Zo’n debat op tv; het is toch net een stel kleuters. Elkaar de hele tijd onderuit halen. Dat
is toch geen politiek wat ze doen!?
B1: De politiek van nu vergeleken met 10 jaar geleden? Veel minder beschaafd! Hoe er tegen
elkaar gepraat wordt, elkaar verwijten in plaats van dat het echt over de inhoud gaat. Dat is
wel een soort afspiegeling van de samenleving. 10 jaar geleden zou dit echt niet kunnen.
B3: Het is wel echt op persoonlijk niveau en op de man af.
B4: 10 jaar geleden had je ook Pim Fortuyn. Die deed dat toch ook!?
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B3: Ja, maar dat was meer inhoudelijk.
B5: Ik vind het onnodig dat het gaat over privélevens van deze mensen.
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. Er is een duidelijk
verschil tussen de eerste en de tweede groep. In de eerste groep is de stemming
overwegend neutraal tot negatief. Voor sommige deelnemers lijkt het bijna een automatisme
om aan te geven dat men somber is over de stand van zaken. Terwijl in de discussie zeker
ook een aantal positieve aspecten genoemd worden in het oordeel over de Nederlandse
samenleving. De belangrijkste redenen voor zorg zijn de onder druk staande
gezondheidszorg, de oververhitte huizenmarkt en het onpersoonlijker en ruwer worden van
de samenleving.
In de tweede groep is de stemming 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 duidelijk de beter draaiende economie en de beschouwing dat we het in
Nederland, afgezet tegen de rest van de wereld, relatief erg goed hebben.
De stemming in de groep 1 is:
• Slecht: 4
• Neutraal: 4
De stemming in de groep 2, werkend ouders met thuiswonende kinderen is:
• Goed: 4
• Neutraal: 4
A1: Het verschilt wel heel erg qua aspect. Qua duurzaamheid juist gaat het goed, maar qua
onderwijs en de woningmarkt is mijn oordeel juist negatief.
A3: Het gaat goed (met de economie), maar je moet als burger ook weer meer zelf gaan
betalen.
A2: Straks valt iedereen weer in een zwart gat als het economisch weer niet goed gaat. Je
moet er wel rekening mee houden dat het weer slechter gaat worden.
A4: We gaan wel vooruit, maar wel te langzaam, waardoor je achteroploopt. Er wordt te
weinig gedaan om bij te benen. Ik vind de zorg achterhaald. Het wordt onpersoonlijk. Er
moet een bepaalde balans komen tussen digitalisering en persoonlijkheid. Je kunt dingen
daardoor juist persoonlijker maken.
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4.2

VRAAG OVER INKOMENSVERSCHILLEN UIT KWANTITATIEF ONDERZOEK

In de groepen is één vraag uit de COB-enquête voorgelegd over inkomensverschillen. De
deelnemers hebben hierop de volgende antwoorden gegeven.
Groep 1:
Wilt u van de volgende uitspraak

Zeer

Oneens Neutraal Eens

Zeer

Ik weet

eens

het niet

1

1

1

5

1

2

Zeer

Ik weet

eens

het niet

aangeven in hoeverre u het er mee oneens
eens of oneens bent?

De inkomensverschillen in
Nederland zijn te groot

1

4

Het verschil tussen arm en rijk in
Nederland is te groot geworden

Groep 2, werkende ouders met thuiswonende kinderen:
Wilt u van de volgende uitspraak

Zeer

Oneens Neutraal Eens

aangeven in hoeverre u het er mee oneens
eens of oneens bent?

De inkomensverschillen in
Nederland zijn te groot

5

1

1

Het verschil tussen arm en rijk in

3

3

2

1

Nederland is te groot geworden

Inkomensverschillen leeft als onderwerp niet heel sterk
Er wordt op de stellingen niet heel sterk gereageerd in beide groepen. De discussie is
levendig, maar het is niet alsof er een zeer heikel of gevoelig punt wordt aangesneden.
A1: Ik zit niet genoeg in de banenmarkt sector om dit te kunnen merken.

Groep 2, waarin voornamelijk hoger opgeleiden tweeverdieners zitten, praat zichtbaar met
nuance en afstand over het onderwerp. Het is niet een onderwerp dat hen als persoon raakt.
In groep 1 zitten meer deelnemers die armoede meer uit hun directe omgeving kennen. Dit is
terug te zien in de antwoorden die op de stellingen gegeven wordt. Groep 1 ziet grotere
inkomensverschillen en vindt deze ook eerder te groot geworden.
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In het algemeen geldt dat de deelnemers inkomensverschillen lastiger te bepalen vindt dan
een uitspraak doen over arm en rijk. Het begrip ‘arm en rijk’ lijkt een helder, recht-toe-rechtaan begrip dat sneller emoties oproept. Het is een begrip waarbij iedereen concrete situaties
voor zich ziet. Over inkomensverschillen als begrip lijkt men meer te moeten nadenken (en
valt op dat het ook snel in termen van ‘arm’ en ‘rijk’ wordt beschreven).
geïnterpreteerd).
A7: Ik vind de eerste stelling (over inkomensverschillen) globaler. Over de tweede stelling
(over arm en rijk): je ziet mensen in rijkdom en armoede leven. Dat is duidelijker.
A4: Ik denk dat arm en rijk moeilijker te zien is dan inkomstenverschillen. Inkomsten staan
vast, maar iemand kan zich arm voelen, maar rijk zijn. Ik denk dat daar het verschil in zit
tussen deze twee vragen.
A3: Inkomstenverschillen vind ik ook een beetje vaag.
B1: Ik zag wel enige samenhang tussen beide stellingen. Ik had op beide oneens, want wat is
nou ‘te groot geworden’?
Inkomensverschillen worden deels logisch gevonden
Dat er stevige inkomensverschillen zijn wordt logisch en acceptabel gevonden door de
deelnemers. Of deze inkomensverschillen te groot zijn vindt men duidelijk lastiger te
bepalen. Het is onduidelijk welke criteria of uitgangspunten men daarvoor moet hanteren.
A6: Het is afhankelijk van wat je doet. Misschien ga ik stigmatiseren, maar als je achter een
vuilniswagen loopt, dan kun je niet zoveel verdienen als iemand die hooggeschoold is.
Natuurlijk, er is een inkomensverschil. Het kan toch niet zo zijn dat we allemaal evenveel gaan
verdienen?
B5: Het zit sommige mensen niet altijd mee. Er zijn wel grote verschillen, maar aan de andere
kant ook in grote verschillen in werkuren en in opleidingsniveau. Dan zou ik eerder de
inkomens bekijken die net buiten de toeslagen vallen en dan de uren die er net onder vallen.
Dan krijg je een beter beeld.
B6: Ze verwoordt het perfect!
B4: Ik vind inkomensverschillen niet te groot. Je hebt wel zelf de gelegenheid om door te
groeien. Te studeren. Dus ik denk dat je daar zelf wel invloed op hebt.
B7: Ik denk dat ik me daar wel bij aansluit. Wel puur gevoel. Nee, op dit moment zijn
inkomensverschillen niet te groot.
B8: Nee precies, ik heb geen cijfers die ik kan bekijken, dus ik weet niet of de verschillen te
groot zijn. De psycholoog bij mij op de afdeling die maakt lange dagen van meer dan 9 uur
per dag. Die verdient dan wel meer, maar ik zou er niet mee willen ruilen.
B6: Sommige mensen blijven ook in de (financiële) put zitten, omdat ze daar wel mooi zitten.
Het gevoel overheerst dat we het in Nederland relatief goed hebben, maar dat er wel
verborgen armoede is
De meeste deelnemers zijn het er over eens dat we het in Nederland goed hebben qua
welvaart in vergelijking met de meeste landen in de wereld. Dat gezegd hebbende vindt een
deel van de deelnemers dat er wel degelijk echte armoede is in Nederland. Armoede die niet
altijd te zien is. Ogenschijnlijk heeft iedereen hier luxe items als flatscreen televisies en
smartphones, maar deelnemers denken dat er toch een grote groep is die niet goed de
eindjes aan elkaar geknoopt krijgt.
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A7: Over het geheel genomen; het verschil tussen arm en rijk is niet zo verschrikkelijk groot.
Iedereen kan eten, iedereen heeft een telefoon.
A5: Ik denk dat uitkeringen en pensioenen wel zijn achtergebleven bij de rest van Nederland.
We hebben veel ingeleverd. Er zijn mensen die hebben echt geen mobiele telefoon.
A8: Ik denk dat er veel ongeziene armoede is.
B8: Wat is nou heel rijk en wat is nou heel arm? Ik heb zelf ook in een wijk gewoond die ‘wat
armer’ zou zijn. Ik vond het daar wel meevallen. Daar stonden ook gewoon de flatscreens in
de woonkamer. Ik denk dat dat in Breda wel heel erg mee valt.
B4: We zijn ook welvarender geworden. Nu zien de wijken er netter uit dan in de jaren
zeventig.
B4: Ja, maar ook in de sociale wijken lopen ook mensen met een iPhone. Ik denk dat we naar
de Nederlandse maatstaven wel goed zitten.
B3: Maar iedereen kan de wijken noemen in de steden waar je liever niet wilt komen.
Verschillen tussen arm en rijk zijn groot en worden groter
Deelnemers vinden dat de verschillen tussen arm en rijk in Nederland groot is en groter aan
het worden zijn. Of ze té groot zijn vindt men wederom lastiger te bepalen. Dat roept
discussie op. Een deel van de deelnemers (uit groep 1) vindt dit zeer zeker. Andere
deelnemers (voornamelijk uit groep 2) is er nog niet van overtuigd of het verschil, dat er is, te
groot is.
A7: Je hebt mensen zo rijk…te decadent voor woorden, en je hebt mensen die niet eens rond
kunnen komen.
A2: Het was laatst op het nieuws dat veel mensen die werken ook gewoon arm zijn.
A6: Alles is zo duur. Alles is onbetaalbaar.
A8: Het gat wordt groter.
A6: Je hoort dat studeren voor de rijken is. Niet iedereen wil met een schuld beginnen.
A5: Dat is nu al! Mijn kind gaat naar school en moet een laptop van €400 hebben. €400!
A6: Nu heb je misschien mensen, van arme gezinnen, maar slimme mensen, die niet kunnen
studeren omdat er geen geld is.

B3: Ik ben het hier eens, tegenover de vorige stelling. De zichtbaarheid van de verschillen
tussen arm en rijk is er. Mensen die weinig geld hebben zitten meteen in een sociale
huurwoning wijk. Dan heb je ook weer de wijk waar dure koophuizen staan en dan vind ik het
verschil tussen arm en rijk heel groot in Nederland. Als je in Nederland niet kunt werken, krijg
je huurtoeslag, etc. Echter, vanuit de bijstand verlies je de moed om eruit te komen. Om van
arm naar modaal te komen is lastig. Als je het hebt over verschil arm en rijk, dat is er nou
eenmaal, maar ik vind het wel heel zichtbaar.
B7: Ik denk dat het door wet- en regelgeving de verschillen groter gaan worden. Veel
mensen die daardoor in de problemen gaan komen en gedwongen hun huis moeten gaan
verkopen. Dan zit je snel in de armoede.
Een onderstroom lijkt dat onderlinge solidariteit en gemeenschapszin in Nederland langzaam
verdwijnen
Deelnemers vinden dat we naar een samenleving toegroeien, of daar al zijn, met scherp
afgetekende verschillen. De Verenigde Staten worden hierbij als negatief voorbeeld
aangehaald. Daar ziet men scherper dat er grote verschillen tussen arm en rijk zijn. De
verwachting is dat we in Nederland als samenleving ook die kant op gaan en dat het gat
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tussen arm en rijk groter wordt en dat er steeds minder begrip is voor mensen die niet
voldoende hun eigen inkomen kunnen creëren.
A8: Ik denk dat verschillen te groot zijn. Ik kijk altijd naar Amerika. Hier in Nederland gebeurt
hetzelfde, maar dan net iets minder of later. Ik denk dat de voordelen bij de rijken liggen en
de nadelen bij de midden en de laagste klasse.
A3: Ik dat de voordelen liggen bij de mensen die kennis hebben. Mensen moeten gewoon
betaald krijgen naar de waarde die ze toevoegen. Een DJ krijgt bijvoorbeeld wel een arena
vol, dan vind ik het logisch dat hij heel veel betaald krijgt.
A4: Maar iedereen heeft toch een steentje bij te dragen? Een vuilnisman werkt toch ook hard
voor ons!?
B5: Ik denk ook inderdaad ’het zit niet altijd mee’. Er zijn wel grote verschillen, maar ook in
werkuren en in studie. Ik zou eerder naar de inkomens bekijken die net buiten de toeslagen
vallen, omdat ze daar net teveel voor verdienen. Dan val je ineens heel erg terug.
B6: Ze verwoordt het perfect.
B2: Ik heb aan den lijve ondervonden dat je niet op alles invloed kan hebben qua inkomen.
Als er net een paar dingen opstapelen die tegenvallen, dan val je diep. Ik heb het best wel
heel zwaar gehad, en dat voelde heel oneerlijk. Mensen die in de bijstand belanden worden
allemaal behandeld of je het aan jezelf te danken hebt. Terwijl dat niet zo hoeft te zijn. En
dan is het verschil tussen arm en rijk wel heel groot. Ik heb ook heel veel geluk gehad dat
mijn gezondheid hersteld is en dat ik eruit kon klimmen. Maar er zijn ook mensen die dat
gewoon echt niet meer kunnen.
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4.3

VERDIEPINGSTHEMA: 24-UURS SAMENLEVING

4.3.1 De 24-uurs samenleving is er al, maar draait nog vooral om openingstijden

Het begrip 24-uurs economie staat centraal
Het onderwerp 24-uurs samenleving geeft in beide groepen een levendige discussie. Het is
een onderwerp waar iedereen iets van vindt en men graag een mening over geeft of
anekdotes over verteld. Zoals over de hele groepsdiscussies te merken is, is de stemming in
de eerste groep ook kritischer over de 24-uurs samenleving dan in de tweede groep. De
tweede groep ziet meer kansen als gevolg van de 24-uurs samenleving, waar een deel van
groep 1 het ook als een bedreiging ervaart.

Het onderwerp is voor iedereen herkenbaar en dichtbij huis. Wel wordt het direct besproken
als 24-uurs economie. Dat is de standaard term om het er over te hebben. Niemand heeft het
over 24-uurs samenleving. Als je 24-uurs zegt, wordt in één adem economie er achteraan
geplakt. De nadruk ligt voor de deelnemers ook erg op economische aspecten van het
fenomeen. In de beeldvorming domineren (voor)beelden) van flexibele openingstijden van
winkels/bedrijven en flexibele werktijden van mensen. Het begrip flexibele samenleving is
een onbekend begrip. Wanneer het uitgelegd wordt snappen deelnemers prima wat ermee
bedoeld wordt, maar het is geen begrip dat deelnemers zelf van nature hanteren bij dit
onderwerp.
Deelnemers vinden dat we in Nederland momenteel al in een 24-uurs economie leven, maar
verwacht wordt dat dit nog wel een paar stappen verder zal gaan. Nederland is nog niet
zover als sommige landen. De USA worden hier al snel weer als voorbeeld aangehaald van
een land waar de 24-uurs economie al een stuk verder doorgedrongen is.
B6: Omdat ik juist in het buitenland kom, vind ik zelfs dat we achter lopen. In Amerika was
dat al veel langer. Is daar vraag naar? Ja. Ik heb zelfs ook midden in de nacht staan sporten.
Er zijn ook juist mensen met ploegendiensten en die mensen leven op die manier. Er zijn
mensen die er profijt van hebben. Op het begin dacht ik ook ‘Huh, 24 uur?’. In Duitsland is
alles gewoon dicht, in Noorwegen gaat alles maar tot 6 uur.
A2: Dat alles 24/7 draait.
A6: Daar gaan we heen.
A7: Daar zijn we al!
A6: Ja, maar niet in alle sectoren. Supermarkten zijn nog niet altijd open.
A6: Het draait erom dat alles doorgaat. Of dat nou 2 uur ’s nachts is, of 4 uur ’s middags.
A3: Ik vind het raar dat bedrijven open zijn als iedereen werkt. Hoe moet ik klant worden van
een winkel die tot 5 uur open is, terwijl ik om 5 uur pas klaar ben met werken? Dan ga ik
online bestellen.
A4: Iedereen is heel materialistisch ingesteld. Je moet je geluk uit welzijn en gezondheid
halen.
A7: Je kunt met de 24-uurs economie wel je eigen planning maken qua werk.
A3: Bij ons op het werk is dat ook heel flexibel. Dat geeft wel een goede balans.
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A8: Is dat altijd werkbaar voor een bedrijf?
A6: Nee, dat is sector afhankelijk.
A5: Het roept wel een beetje stress op.
A3: Ik denk bij 24-uurs economie aan New York.
A6: Ik word er kriegel van een ‘city that never sleeps’
A5: Altijd maar bezig zijn.
A8: Ik bekijk het vanuit een andere kant, niet dat vaste 8 tot 5 avonds. In het weekend doe ik
mijn werk en doordeweeks ben ik vrij. Maar kinderen sporten vaak in het weekend. Als je dan
weer gaat werken, mis je dat weer.
B5: Ik denk dat het niet goed is voor de mens dat je 24 uur lang kunt door gaan.
B4: Het is niet helemaal nieuw, denk ik. Wat je wel ziet is de winkel die op zondag open
moet. Maar, het is niet zo snel doorgegroeid als dat je 10 jaar geleden zou denken.
B3: We hebben inderdaad ook een sportschool hier, daar kan je midden in de nacht sporten.
B6: Ik ben niet anders gewend. Ik doe het al 20 jaar. Ik zit al in die 24 uurs samenleving. Het is
voor mij gewoon.
B3: Ik ben een paar keer in Las Vegas geweest en dan denk ik ‘dat moet hier niet komen’.
B6: Ja, New York ook. Dat gaat maar door.
B3: Hoe zouden we dat in Nederland moeten doen? Er zit wel een risico aan dat je door gaat.
Je moet wel zelf op de rem moeten trappen.
Voor- en nadelen van de 24-uurs samenleving
Voorbeelden van de 24-uurs samenleving die genoemd worden zijn:
• Ruimere openingstijden;
• Digitalisering van de samenleving;
• Internetshoppen;
• Flexibele werktijden;
• Meer individualistische samenleving.

Problemen als gevolg van de 24-uurs samenleving die genoemd worden zijn:
• Zelf verantwoordelijk zijn en moeten bepalen wanneer je rust neemt of inbouwt;
• Gehaaste samenleving;
• Gevoel dat je dingen mist, doordat er altijd iets gaande is;
• Druk van werkgevers om flexibel te werken en altijd beschikbaar te zijn;
• Geen rustmomenten meer. Gevoel dat alles maar doordraait en gaat;
• Niet makkelijk samen kunnen sporten;
• Grote materialistische focus en nadruk op consumeren;
• Vervagen van scheidslijnen tussen privé en werk;
• Verdwijnen van onregelmatigheidstoeslagen.
Deelnemers zien ook voordelen in de 24-uurs samenleving:
• Ruimere openingstijden van winkels;
• Ruimere openingstijden van belangrijke services zoals huisartsen, apotheken en
banken;
• Minder files door verspreiding van verkeersstromen;
• Meer banen, doordat er in meerdere shifts gewerkt wordt;
• Kunnen sporten wanneer het uitkomt;
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Bezoekjes aan winkels makkelijker zelf (tussendoor) kunnen plannen;
Werken wanneer het je uitkomt;
Flexibeler indelen van je eigen werktijden en soms thuis kunnen werken;
Privézaken naast en buiten je werk kunnen regelen;
Kortere wachtrijen en -tijden.

Er is verschil merkbaar tussen consument en werknemer in de 24-uurs economie

Als consument zien veel deelnemers vooral voordelen van de 24-uurs economie. Men kan
makkelijker winkelen en boodschappen doen. Door de grotere digitalisering kan men op alle
tijdstippen van de dag zelfs digitaal shoppen. Dit vinden deelnemers overwegend prettig en
biedt duidelijk een gevoel van gemak.
De emoties rond de rol van werknemer zijn echter anders. Een deel van de deelnemers heeft
het gevoel dat flexibiliteit door werkgevers afgedwongen wordt. Men moet flexibeler werken
en verliest hiermee als werknemer juist vrijheid. Dit geeft het gevoel van toenemende
(werk)druk. Niet alle deelnemers ervaren het echter als iets dat extra druk geeft. Een ander
deel van de deelnemers hebben het beeld dat flexibeler werken ook voordelen geeft voor de
werknemers zelf, zoals het zelf in mogen delen van werktijden, de mogelijkheid om thuis te
kunnen werken en de vrijheid om privézaken te kunnen regelen gedurende traditionele
werktijden.
B8: Als consument zijnde vind ik het wel fijn dat de supermarkt bijvoorbeeld wat langer open
is. Ik merk het ook met winkels die op maandagochtend dicht zijn. Als ik me dan inleef in die
eigenaar, dan denk ik ‘Ja, die moet ook een keer zijn rust hebben’. Maar als consument zelf
zou ik dit onzin vinden.
B5: Ja, ik werk ook al wanneer het mij uit komt. Ik kan me voorstellen dat als je een winkel
hebt, dat je je wel afvraagt wanneer je dat zou doen.
A3: Ik vind die multi-inzetbaarheid juist goed.
A8: Ik vind de vervaging van het weekend onprettig. Ik vind het persoonlijk heel fijn om rust
te hebben. Nu de supermarkt in het weekend ook gewoon open is, doe je dat nog snel even.
A4: Qua gezondheid is dat inderdaad niet goed voor de mens nee. Ik weet niet of het een
goed ritme is.
A6: De druk van het werk. Als je het dan over die flexibele samenleving hebt: ze verwachten
steeds meer van je. Ondanks dat je 40 uur moet werken, kun je er 60 uur zijn geweest. Onder
het mom van, ‘het hoort erbij om overuren te maken en flexibel te werken’.
A8: 60 uur is wel heel veel.
A6: Hij is iedere dag bijna 10 uur op het werk. Dan zeggen ze ‘maar het is zo druk, het moet
wel’.
Belangrijkste oorzaken: bedrijfsleven en vergaande digitalisering

De 24-uurs samenleving vinden deelnemers heel economisch gedreven. Het is voornamelijk
het bedrijfsleven dat als de grote aanjager wordt gezien van de 24-uurs economie. Het hangt
volgens de deelnemers sterk samen met service gedreven bedrijven die hun openingstijden
en services willen verruimen De publieke sector wordt opvallend genoeg niet genoemd als
factor. Commercie is de drijvende kracht.
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Daarnaast wordt ook de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving genoemd die
de 24-uurs samenleving mogelijk maakt. Digitale services maken het mogelijk om zaken 24
uur per dag aan te bieden die voorheen nog aan plaats en tijd gebonden worden.
A1: Nu zie je al heel veel zelfscankassa’s. Je kunt ’s nachts gewoon zelf scannen.
A8: Het komt nooit meer terug dat ze ’s zondags dicht zijn. Toen ik zo jong was als jij, was
alles om 5 uur dicht.
A1: Mijn vriend uit Amsterdam zegt om 8 uur ‘Hé, zullen we nog even naar de Appie’, maar
die is dan dicht hier’.
Alom vertegenwoordigde social media doen het gevoel van fear of missing out toenemen
Gejaagdheid en tijdsdruk als gevolg van de 24-uurs samenleving worden in de algemene
bespreking over dit onderwerp al spontaan genoemd. Als belangrijk oorzaak daarvan zien
deelnemers de social media. Het gevoel dat alles maar doorgaat en dat de samenleving een
bonte aaneenschakeling is van leuke ervaringen waar je bij moet zijn (geweest), wordt
volgens deelnemers erg opgeroepen door social media. Social media laten een wereld zien
waar voor het gevoel iedereen met bijzondere, aparte, leuke en unieke ervaringen bezig is.
Dit geeft een belangrijk deel van de deelnemers duidelijk de fear of missing out. Doe ik het
wel goed in mijn leven? Doe ik wel de juiste dingen? Maak ik wel genoeg (leuke) dingen mee?
Deelnemers laten ook merken dat ze genoeg hebben van deze wereld die 24/7 aanstaat. Er
wordt aangegeven dat men steeds vaker bewust afstand neemt van social media (joy of
missing out). Dit afsluiten voor social media wordt als een nieuwe trend ervaren.

B5: Neem social media. Als je daar constant doorscrollt en denkt ‘oh jee, ik doe dat niet’. Ik
heb mezelf van Facebook afgehaald. Dat is rustiger.
B6: Ik heb nooit Facebook gehad en al die andere dingen. Als ik zie hoe druk anderen daar
mee bezig zijn, ben ik zo blij dat ik dat niet heb. Het is niets voor mij.
A8: Ik denk dat de samenleving meer individualistischer wordt. Dat je telkens een computer
aan de lijn krijgt. Alleen de koerier komt misschien nog aan de deur.
A7: Ik zie het niet zo somber in. Er zit niet heel veel persoonlijkheid in zo’n callcenter. Mensen
houden van dingen samen doen, daar zul je wel weer een toename in zien.
A1: Mensen zullen terug gaan naar de basis, telefoon wegleggen en met elkaar afspreken.
Op een gegeven moment gaat iedereen beseffen ‘wat zijn we allemaal aan het doen!?’. Ik
denk dat er een omslag aankomt.
A3: Als je de kassières weghaalt en deze inzet als service medewerkers. Dan wordt het weer
prettiger.
A8: Maar kijk eens in een restaurant hoeveel mensen er op hun telefoon zitten!
A1: Juist niet met social media bezig zijn is nu een gat in de markt. Mensen kikken op
‘teruggaan naar de basis’.
Flexibiliteit lijkt geen keuze meer
Het beeld van de deelnemers is dat de flexibele samenleving geen keuze is. De 24-uurs
samenleving is een gegeven en als individu zul je hierin mee moeten. Je kunt je er nog slechts
in beperkte mate aan onttrekken. Dit maakt een deel van de deelnemers, vooral in groep 1,
benauwd.
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A1: Nee, je ontkomt er niet aan. Je moet gewoon meegaan. Tijden veranderen. Als je als
enige supermarkt op zondag dicht gaat, mis je klanten.
De 24-uurs samenleving vraagt om zelf grenzen aangeven en bewaken
Deelnemers vinden dat de 24-uurs samenleving sterker vraagt om het aangeven van grenzen
en deze vervolgens ook te bewaken. Als alles 24 uur per dag beschikbaar is of beschikbaar
moet zijn, moeten deelnemers voor hun gevoel meer zelf aangeven hoe ze die 24 uur indelen
en wat ze wel en niet prettig vinden. In een samenleving met een vast ritme zijn er meer
zaken bepaald en vastgelegd, waardoor omstandigheden al een deel van de grenzen
aangeven.
Dat bewaken van de eigen grenzen en bewust kiezen hoe men de week wil indelen is niet
voor iedereen even makkelijk. De deelnemers lijken uiteen te vallen in twee groepen: zij die
zichzelf prima in staat achten hun eigen leven vorm te geven en de touwtjes zelf in handen
hebben en zij die dit heel lastig vinden en zichzelf daarin niet in controle achten. Deze laatste
groep heeft sterker het gevoel dat de 24-uurs samenleving hen overkomt en dat ze vooral de
negatieve effecten ervaren, omdat anderen (zoals werkgevers) bepalen hoe hun flexibiliteit
eruit ziet.

B5: Ik denk dat het niet goed is voor de mens dat je 24 uur lang kunt door gaan.
B6: Je moet zelf die rust pakken. Dat gaat niet anders. Je moet dit durven pakken. Op een
gegeven moment is het heel verleidelijk om de stad in te gaan, maar als je lichaam zegt ‘Ik
ben moe. Je moet naar bed’. Dat houdt ook soms in dat ik sommige sociale verplichtingen
niet kan doen, omdat ik op dat moment moet gaan slapen.
B7: Is het ook niet omdat je op dat moment ergens anders bent? Je hebt geen verplichtingen
en geen vrienden die aan je trekken.
B6: Ja, maar soms kom je op plekken dat je weet ‘hier is het leuk’. Je gedachten zeggen ‘ga!’.
B3: Ik ben een paar keer in Las Vegas geweest, dat ik denk, dat moet hier niet komen.
B6: Ja, New York ook, dat gaat maar door.
B3: Hoe zouden we dat in Nederland moeten doen? Er zit wel een risico aan dat je door gaat.
B8: Ik denk dat in de toekomst de helft met een burn-out thuis zit. Dat gaat alleen maar erger
worden.
B8: Wat flexibiliteit voor de een betekent, betekent druk voor de ander.
B6: Ja, er zullen mensen zijn die er nadeel aan hebben, maar ook voordeel.

4.3.2 Flexibele samenleving versus een samenleving met een vast ritme

In de groepen is ook een vraag uit de COB-enquête voorgelegd over de gepercipieerde en
gewenste ontwikkeling ten aanzien van de flexibele samenleving.

Groep 1, Nederlanders algemeen:
Samenleving met een
vast ritme (=1)

<->
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Nederland rond
2003

1

2

3

2

2

1

Nederland nu

4

1

5

6

1

2

2

2

Nederland rond
2033
Uw wens voor
Nederland

2

7

8

2

1

2

1

1

1

9

10

Weet
niet

2

2

5

Groep 2, werkende ouders met thuiswonende kinderen:
Samenleving met een
vast ritme (=1)
1

Nederland rond
2003
Nederland nu

2

3

4

2

4

2

<->

5

Flexibele samenleving
(=10)
6

7

8

3

3

2

Nederland rond
2033
Uw wens voor
Nederland

2

2

1

9

10

Weet
niet

4

1

1

2

1

2

De enquêtevraag lijkt in het algemeen goed te beantwoorden en geeft te onderscheiden
antwoorden. Deelnemers kunnen met de vraagstelling uit de voeten.
Het patroon van de antwoorden op deze enquêtevraag is in beide groepen nagenoeg
hetzelfde:
• Nederland rond 2003 ziet iedereen als een meer traditionele en minder flexibele
samenleving. Het belangrijkste beeld is dat we vooral in de laatste 15 jaar een
flexibele samenleving zijn geworden.
• Het Nederland van nu wordt als behoorlijk of heel erg flexibel ervaren. Deelnemers
hebben het beeld dat Nederland al behoorlijk op weg is qua 24-uurs economie.
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Flexibiliteit in de samenleving is zeker als een actueel en levend onderwerp te zien.
Alle deelnemers ervaren dat we in Nederland al behoorlijm opgeschoven zijn naar
een flexibele samenleving.
De algemene verwachting is dat Nederland een nog veel flexibelere samenleving
gaat worden. Dit hangt volgens de deelnemers samen met de focus in de economie
daarop en de als maar toenemende digitalisering van de economie en de
samenleving als geheel. Volgens de deelnemers is het einde van meer flexibilisering
nog niet in zicht. Van Nederland in 2033 verwacht men dat dit een zeer flexibele
samenleving zal zijn, hoewel men zich maar moeilijk een voorstelling kan maken hoe
dit in concreto eruit zal zien.
Opvallend is dat niet alle deelnemers op deze zeer flexibele samenleving in 2033 zit
te wachten. Wanneer deelnemers gevraag wordt welke situatie ze het meest prettig
zouden vinden dan zien we drie antwoorden domineren:
o Terug naar waar we nu staan: men schat in dat de huidige Nederlandse
samenleving flexibel genoeg is.
o Een nog grotere flexibele samenleving: voor een deel van de deelnemers is
dit wel een schrikbeeld, maar een ander deel kijkt er juist naar uit en is
nieuwsgierig naar wat de toekomst op dit vlak brengt.
o Geen idee: een deel van de deelnemers vindt het oprecht te lastig om te
bepalen wat hun gewenste situatie is. Zij verwachten van elke situatie vooren nadelen.

Een verschil tussen beide groepen is wel, dat de stemming ten aanzien van de flexibele
samenleving in groep 1 iets negatiever is dan in groep 2. In de groep ouders met
thuiswonenden kinderen is meer acceptatie ten aanzien van de flexibele samenleving te
bespeuren en worden ook duidelijk de voordelen ervan gezien. In groep 1 heerst meer angst
voor de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het pakken van rustmomenten.

4.3.3 Toenemend gevoel van drukte en gejaagdheid

Drukte is een herkenbaar gevoel
In de groepen wordt door de deelnemers bevestigd dat de Nederlandse maatschappij
inderdaad druk en gejaagd is. Het wordt ervaren als een hoge druk qua presteren op het
werk en in de studie en daarnaast nog andere rollen (sociaal en privé) goed en zorgvuldig
vervullen. Er is druk om aan alles mee te doen en overal relatief goed in te zijn. Het huidige
tijdsbestek wordt als gejaagd ervaren. Centraal lijkt vooral de druk die werkzaamheden in
combinatie met het sociale leven met zich meebrengt.
A6: Ik zie wel aan mijn man dat hij dat voelt. Dat hij stress heeft van het werk. Dat zijn
telefoon weer gaat tijdens het eten.
A3: Bij ons is er wel sprake van werkdruk, maar je moet ook kijken hoe je er zelf mee omgaat.
Je moet grenzen stellen.
A1: Ik denk dat van mijn generatie heel veel wordt verwacht, bijvoorbeeld dat je studeert.
Mijn druk was wel hoog. Ik heb nu een jaar studievertraging, omdat ik gestopt ben met mijn
stage. Ik zat er zo mee.
A5: Ja, er wordt steeds meer verwacht.
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A4: Er is iedere dag wel wat te doen.
A3: Op mijn vorige werk was er ook een enorme tijdsdruk, en daar heb ik dus ook gezegd ‘ik
ben weg’.
A6: Ik voel druk als mantelzorger. Ik ervaar het als stress. Het moet, in goede en slechte
tijden. Vroeger ging ik mijn moeder halen, omdat ik het leuk vond. Nu voelt het als een
verplichting en dan is het leuke, spontane er af.
A3: Maar ook qua social media is er druk. Er zijn zoveel festivals en vakanties waar je naartoe
kunt. Er is zoveel keuze qua feestjes en evenementen dat je achteraf denkt ‘Ik had meer tijd
voor mezelf moeten nemen’.
A1: Ja, vooral het bang zijn om dingen te missen.
A7: ‘Fear of missing out’.
Drukte is er wel, maar het is niet iets dat de deelnemers altijd bewust ervaren. Het is meer
iets dat overal tussendoor sluipt en langzaam opbouwt.
A4: Je bent er wel mee bezig, maar niet bewust.
A2: Het is er, maar je bent er niet mee bezig.
A1: Het gebeurt, maar je staat er niet bij stil.

Ervaring van drukte is ook een eigen keuze
In de tweede groep herkennen deelnemers wel het beeld van een gejaagde samenleving,
maar heeft men sterker het idee dat het ook iets is wat mensen zichzelf aan doen. De groep
heeft het gevoel dat stress deels een keuze is en dat je het zelf in de hand hebt. Het is niet
iets dat je alleen maar overkomt.
B1: Stress en drukte is denk ik een keuze. Dat je ergens bij wilt zijn, omdat je bang bent iets
te missen. Ik heb daar zelf geen last van. Als ik wel eens hoor wat anderen doen, denk ik ook
‘ik zou wel druk zijn als ik dat allemaal zou moeten doen’.
B8: Maar mijn vrouw die de kinderen voor half 9 op school moet hebben. Dat is gewoon druk.
B4: Ja, zie ook wel dat het druk is als je hobby’s hebt, het huishouden moet doen, zorgen
voor de kinderen. Ik vind het belangrijk om de leuke dingen te blijven doen, maar het is
passen en meten.
B1: Ja, maar je doet het omdat je het leuk vindt, toch?
B4: Ja, dat wel.
I: Wie ervaart druk waar je zelf niet zoveel invloed op hebt?
B1: Dan denk ik meer aan mijn baan. Je gaat werken, je moet koken, de kinderen naar
sporten brengen.
B8: Met een gezin is het gewoon spitsuur.
B2: Ik moet nog even de vaatwasser inladen en de wasmachine aanzetten, wanneer ga ik die
was dan ophangen? Dat soort afwegingen.
B1: Ja, dat heb ik ook. Mijn vriend heeft dat dus totaal niet.
B8: Beetje 50/50 bij ons.
B7: Mijn vrouw is gehandicapt. Dus ja, ik doe het huishouden en ik herken het wel. Je bent
aan het koken en vervolgens krijg je twee luiers die verschoond moeten worden.
B2: En dan begint de puppy te piepen ‘ik moet naar buiten!’.
Het is niet meer zo stoer om druk te zijn
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Het beeld dat het status geeft om te kunnen zeggen dat men zo druk is, wordt niet
bevestigd door de deelnemers. Men heeft het gevoel dat het niet altijd meer zo stoer is om
te zeggen dat men ‘druk, druk, druk’ is. Er wordt eerder andersom geredeneerd: iemand
organiseert zijn leven niet handig als het telkens te druk is. Je doet dan iets niet goed.
Aan de andere kant herkennen deelnemers ook dat het niet positief is als men te rustig is of
als men bijvoorbeeld niet werkt. Er is wel degelijk sociale druk te bespeuren om veel te doen
in het leven en relatief druk te zijn.
A7: Het standaardantwoord op de vraag ‘Hoe is het?’ is ‘Ja, druk man’. Maar nu vind ik je een
beetje een sukkel. Dan denk ik ‘jij plant je werk verkeerd’.
A6: Ik, als huisvrouw, mag al helemaal niet zeggen dat ik druk bent. ‘Hoezo ben jij de hele
dag druk’? Maar ik doe zoveel dingen ernaast. Je kunt beter aan het werk zijn.
B1: Ik denk dat het nog steeds wel status geeft dat je een druk sociaal leven hebt. Social
media zijn er vol mee ‘Kijk eens waar ik ben!”.
B6: Ik vind het soms ook wel eens lekker om te zeggen ‘drukdrukdruk’ als een soort excuus.
Het is dan makkelijker iets afzeggen.
B3: In mijn omgeving heeft iedereen het druk, maar de vraag is waarmee. 4x per week
uiteten is ook druk, maar ook ontspanning.
I: Wordt er dan neergekeken op mensen die het niet druk hebben?
B2: Ja dat denk ik. Dat ze lui zijn is not-done. Mensen die niet druk zijn, zijn lui is dan het
idee.
B8: Dat denk ik ook, ja.
B4: Het is relatief natuurlijk. 4 avonden weg betekent 3 avonden thuis zijn. Hoe ervaar jij het
en hoe ervaart een ander het?
Vrouwen ervaren de grootste drukte
Gevraagd naar welke groepen in de samenleving de grootste druk zullen ervaren wordt snel
gezegd dat dit vrouwen zijn. Deelnemers refereren hierbij aan de hoeveelheid taken die
vrouwen vaak dragen, maar evenzeer aan het eigen gevoel van vrouwen dat ze drukker zijn
en hierbij meer stress ervaren dan mannen.
A1: Ik denk dat mannen beter met druk om kunnen gaan dan vrouwen. Vrouwen zijn
stresskippen.
A6: Dat denk ik wel hoor. Ik ben een stresskikker en mijn man is een koele kikker. Ik denk
toch vrouwen, met en werk en kinderen en eten koken en dit en dat nog doen. En de man
komt gewoon thuis en die gaat eten.
A1: Maar dat is achterhaald.
B1: In mijn omgeving is druk voelen wel een ‘vrouwending’.
B2: Ja, vind ik ook.
B7: Dat denk ik ook, ja.
B4: Mannen denken sneller ‘Dat kan morgen ook wel’.
Andere groepen in de samenleving die benoemd worden die een hoge mate van druk zullen
ervaren zijn:
• Mensen werkzaam in de zorg
• Leraren
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• Mantelzorgers
Onderwijs en de zorg worden genoemd vanwege de grote werk- en regeldruk in deze
werkgebieden. Hierover worden op meerdere momenten in de discussies zorgen geuit door
de deelnemers. Mantelzorgers worden genoemd omdat deze dubbele taken op hun
schouders hebben rusten.
A4: Mijn moeder moet zorg verlenen aan mijn zusje, maar tussendoor moet ook het
huishouden staande gehouden worden. Er wordt veel verwacht. Dus in situaties waar mensen
zorg moet verlenen aan anderen. Als iemand anders er afhankelijk van is.
Een onderscheid dat ook gemaakt wordt is dat in leeftijd. Deelnemers vermoeden dat
jongeren meer druk ervaren dan ouderen. Dit komt dan met name door de druk van social
media en de sociale druk van alles nog moet doen en moeten willen.
A1: Ik denk ook dat het leeftijdsafhankelijk is. Ouderen kunnen beter relativeren.
A8: Laat ik het zo zeggen, ik ben blij dat ik niet die leeftijd heb (dat ik alles op social media
moet bijhouden).
A1: Ja nee, snap ik, mijn vader heeft precies hetzelfde.
Ouders met thuiswonende kinderen vinden drukte begrijpelijk en acceptabel
De ouders met thuiswonende kinderen bevestigen dat het dagelijkse leven erg druk is. Het
gezin draait op volle toeren, kinderen vragen veel tijd en aandacht, men werkt als ouders
vaak allebei en daarnaast willen ouders vaak ook een eigen sociaal leven. Men bevindt zich in
een drukke tijd van het leven. Het is opvallend dat men deze drukte echter niet als vervelend
of zorgwekkend ervaart. Het hoort in hun ogen simpelweg bij de levensfase waar men zich in
bevindt.
Het gezinsleven geeft veel drukte, maar men ontleent aan dit gezinsleven ook veel
voldoening en plezier. Deze voldoening is vele malen groter dan de stress die men van de
drukte ervaart. Het drukke gezinsleven wordt als situatie ervaren die men zelfverkozen heeft
en ook als een die tijdelijk is. De verwachting is dat het niet altijd zo druk zal zijn in het leven.
Dit maakt dat de drukte in deze levensfase eerder als een oppervlakkige piekdrukte ervaren
worden, dan als diepgevoelde stress.
B8: Ik zou nu geen mantelzorg kunnen veroorloven met mijn gezinsleven. Ik zeg altijd dat ik
het druk heb, maar dat is geen excuus, dat is gewoon zo.
B1: Ik kan me niet herinneren wat ik vroeger zonder kinderen op zondag deed. Toen keek je
gewoon die dag zelf nog wat je ging doen. Dat is nu anders.
B5: Toen ik geen kinderen had, had ik ook altijd veel te doen. Nu denk ik ‘het valt wel mee
hoe druk ik het toen had’.
B6: Ik denk dat ik sociaal gezien wel drukker was dan nu.
B1: Ja, maar daar had je dan ook tijd voor.
B6: Ja, nu is de tijdsindeling anders inderdaad. Misschien als je kinderen het huis uit zijn, ga je
wat andere dingen doen in je tijd. Het verandert.
Het gezinsleven biedt volgens de deelnemers ook houvast en regelmaat: kinderen moeten
naar school, avondeten gebeurt vaak nog gezamenlijk, er wordt op vaste tijden gesport.
Daarnaast biedt een meer flexibele maatschappij ouders met kinderen ook wel handvatten
om met de krappe tijd om te gaan. Er kan meer tussendoor geregeld worden.
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B7: Dat is het fijne aan het flexibele werken, dat ik af en toe thuis kan werken. Dan kan ik
tussendoor de was ophangen.
B2: Maar ook dat je je niet hoeft te haasten uit je werk om de boodschappen te doen.
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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. Het
belangrijkste punt dat men in dit kader wil maken is dat men hoopt dat er ook echt naar de
zorgen van burgers geluisterd wordt.
A6: Prima dat ze dit soort onderzoek doen, zolang ze er maar op inspelen en er iets mee
doen. Niet zo van ‘oh leuk deze uitslag, doei’.
B3: Noodzakelijk om dit soort dingen te doen, zou ik zeggen.
B4: Ja, luisteren naar wat er gezegd wordt. Belangrijk om het echt mee te nemen.
B3: Ook qua beleid, dat het soms tegenstrijdig is. Je moet bijvoorbeeld wel langer werken,
maar er wordt ook verwacht dat we meer mantelzorg geven. Dit soort onderzoek is
belangrijk om de linken te leggen dat het niet op elkaar aansluit.
Ook is de deelnemers gevraagd wat men de regering wil meegeven als wens voor Nederland
in 2019. Gevraagd is om dit in de vorm van een nieuwjaarskaart op te schrijven gericht aan
premier Rutte en het kabinet. De wensen voor Nederland voor 2019 zijn:
A1: Beste Mark, mijn wens voor 2109 is dat er even opnieuw nagedacht wordt over het
leenstelsel en de schulden die studenten zo opbouwen met alle bijkomende negatieve
gevolgen. Bedankt!
A2: Ik wens een menselijkere samenleving. Daar hoort betere zorg bij (minder macht voor
farmaceutische industrie en verzekeringsmaatschappijen), meer onderling respect en
verdraagzaamheid.
A3: Beste Mark, ik hoop dat je wat gaat doen voor de woningmarkt. Dat iedereen een
geschikte woning heeft en dit betaalbaar blijft. Verder zorgen dat de zorg betaalbaar blijft.
A4: Verbeter de kwaliteit van leven. Op basis van de geluksindex voor iedereen gelijk.
A5: Beste Mark, meer luisteren naar mensen. Minder bureaucratie. Minder verschil tussen
arm en rijk. Daar zou je me heel gelukkig mee maken.
A6: Wat ik wens voor 2019 is de hoogte van de zorgkosten verlagen. Terug naar het
zorgstelsel van vroeger.
A7: Beste Mark, graag de aandacht voor gezondheidszorg. In dit welvarende land is het
bedroevend gesteld!!
A8: Bedrijven meer verantwoordelijk maken voor hun ‘end of life’ van producten.
Bijvoorbeeld door product as a service: lange levensduur wordt dan gunstig voor een
business model. Deze trend zie je bijvoorbeeld bij warmtepompen.
B1: Mijn wens voor Nederland is dat we de ‘goede’ keuzes maken die de maatschappij
vooruit helpen. Investeringen in zorg en onderwijs bijvoorbeeld.
B2: Ik wens u een zorgzame samenleving toe in het jaar 2019!
B3: Dat iedereen zich thuis voelt in Nederland, zowel autochtoon, als allochtoon, als
bezoeker.
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B4: Mijn wens voor Nederland is vooral veiligheid garanderen en criminaliteit strakker
bestrijden en de gezondheidszorg sterker maken.
B5: Beste mijnheer Rutte, hou oog voor degene met wie het wat minder goed gaat. Zorg
goed voor de zorg (op de werkvloer!!).
B6: Mijn wens is dat Nederland een volwaardige speler wordt binnen de wereldeconomie.
B7: Mijn wens voor Nederland is dat we weer samen leven in de samenleving. Dat we met z’n
allen een doel hebben en daar voor staan!
B8: Mijn wens voor Nederland is: Luisteren naar elkaar, naar iedereen.
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CONCLUSIES
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5 CONCLUSIES

Deelnemers aan het onderzoek zijn positief over de economie
Het gevoel dat het economisch goed gaat in Nederland wordt breed gedragen. Het zijn niet
alleen bedrijven die van deze economische voorspoed profiteren, maar burgers merken het
ook in de vorm van sterk verbeterde werkgelegenheid. Dit is voor sommigen zelfs alweer
reden tot zorg, omdat technisch en praktisch geschoold personeel schaars is. De goed
draaiende economie is voor een deel van de deelnemers in belangrijke mate leidend in hun
optimisme over de Nederlandse samenleving als geheel.
Een deel van de deelnemers maakt zich wel zorgen over het afbrokkelen van zekerheden
Een deel van de deelnemers blijft zorgelijk over de Nederlandse samenleving. Zij maken zich
zorgen over het afbrokkelen van (sociale) zekerheden. Zij zien de welvaartsstaat op een
andere manier ingevuld worden: uitkeringen en studiebeurzen zijn beperkt, AOW en
pensioenen staan onder druk, er wordt meer persoonlijk inspanning verwacht ten aanzien van
zorg voor naasten. De overheid is steeds minder het vangnet. Dit maakt een deel van de
burgers bezorgd.
Scheiding tussen mensen die zichzelf in controle vinden en mensen die zichzelf als meer
afhankelijk van andere partijen zien, zoals overheid en werkgevers
De belangrijkste scheiding in het gevoel of men positief of negatief is over de stand van zaken
in de Nederlandse samenleving, lijkt tussen deelnemers die zichzelf als in controle zien en die
hun leven op orde hebben en deelnemers die het leven voor hun gevoel allemaal overkomt en
de verschillende factoren minder in de hand hebben te zitten.
Nederland is een meer individualistische, harde en onpersoonlijke samenleving geworden
Deelnemers vinden dat Nederland onpersoonlijker en harder is geworden. Er wordt minder
naar elkaar geluisterd, respect ontbreekt en agressie neemt toe. Burgers zijn steeds minder
met elkaar in contact en er wordt op meerdere vlakken een gebrek aan onderlinge solidariteit
ervaren. Nederland is individualistischer geworden als samenleving. Een deel van de
deelnemers heeft daar geen moeite mee en voelt zich zelfredzaam. Een ander deel heeft daar
duidelijk wel moeite mee en ervaart het gebrek aan gemeenschapszin duidelijk als een gemis.
De woningmarkt wordt als zorgelijk ervaren
De oververhitte woningmarkt leeft merkbaar als onderwerp. Deelnemers maken zich zorgen
over betaalbaar kunnen wonen. Met name voor jongeren en starters, maar de zorg geldt
eigenlijk voor alle burgers.
Problemen in de gezondheidszorg en het onderwijs worden regelmatig besproken
Er wordt veel gesproken over de gezondheidszorg en deels ook het onderwijs. Het zijn
terreinen waarop deelnemers echt het gevoel hebben dat het op meerdere vlakken niet de
goede kant op gaat. Men maakt zich zorgen over het personeel in deze branches, zorgen over
de kosten en zorgen over de kwaliteit van de zorg en het onderwijs.
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Politiek is niet altijd begrijpelijk voor de burgers, maar een groter probleem vindt men de
verruwing van het debat en de afstand tot de politiek
Politiek is lastig te volgen. Dat komt inderdaad doordat het inhoudelijk moeilijk te begrijpen is
voor deelnemers. Maar veel zorgelijker vindt men de verruwing in het debat, het toenemende
gebrek aan wederzijds respect en ook de afstand die politici tot de rest van Nederland lijken
te hebben. Deelnemers hebben het gevoel dat politici voor de bühne doen alsof ze naar
burgers luisteren, maar dat vervolgens hun eigen gang gaan.
Inkomensverschillen worden groter, maar dit vindt men vaak ook te rechtvaardigen
Inkomensverschillen is niet direct een onderwerp dat sterk leeft. Deelnemers praten vrij
genuanceerd over het onderwerp. Ja, er zijn grote inkomensverschillen. Ja, deze worden
mogelijk groter. Maar of deze verschillen al te groot zijn te noemen, dat vinden deelnemers
lastiger te beantwoorden. Inkomensverschillen vindt men vaak verklaarbaar. Wel vermoeden
deelnemers dat, ondanks dat Nederland een relatief rijk land is, er wel degelijk (verborgen)
armoede is.
De 24-uurs economie is herkenbaar, maar draait vaak voornamelijk om openingstijden en
flexibeler werken
Deelnemers bevestigen dat we in een 24-uurs economie leven. De term 24-uurs samenleving
wordt niet gebruikt. We zijn als Nederlandse samenleving in de afgelopen 15 jaar duidelijk
flexibeler geworden (hoewel deelnemers ook deze term niet gebruiken). De verwachting is
dat deze trend doorzet. Niet iedereen is daar even blij mee. Een deel van de deelnemers
houdt het liever bij wat hoe nu is. Een meer optimistisch deel is benieuwd naar hoe de
samenleving verder digitaliseert en nog flexibeler wordt.

Er is een verschil te zien tussen de ‘consument’ in de 24-uurs economie (de profiteert vooral
van alle extra mogelijkheden) en de ‘werknemer’ (een deel van de deelnemers ziet zichzelf
profiteren van de mogelijkheden, maar een deel ervaart juist extra druk). Een deel van de
deelnemers voelt vooral de druk om zich flexibeler op te stellen voor de werkgever. Dit wordt
ironisch genoeg als een verlies aan vrijheid ervaren.
Toegenomen drukte in het dagelijks leven
De moderne burger is druk, zowel privé als op het werk. Er is druk om te presteren, maar
zeker ook druk om een vol en interessant sociaal leven te hebben. Social media spelen hierin
een duidelijk rol. Ze roepen het gevoel op dat iedereen druk is met interessante zaken en dat
stilzitten geen optie lijkt. Er is sprake van fear of missing out. Wel is ook de tegentrend te
bespeuren, dat mensen al bewust meer afstand van social media nemen, om zichzelf deze
druk te besparen.

Wat deelnemers lastig vinden is dat de flexibelere samenleving en de toegenomen drukte
erom vragen dat men grenzen zelf beter moet bewaken. Deelnemers moeten bewust hun
eigen rustmomenten creëren. Dit vindt niet iedereen even gemakkelijk.
Ouders met kinderen ervaren wel grote drukte, maar lijken hier niet direct stress van te
hebben of dit als iets negatiefs te beschouwen. Het is gezinsleven bevindt zich in het spitsuur
van het leven en het beeld is dat dit er gewoon bij hoort.
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BIJLAGEN
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Groep 1: Nederlanders algemeen (20-65 jaar)

M/V

Lft

Opl

Man
Man

49
53

MBO
MBO

Man
Man

27
36

MBO
WO

Vrouw

22

HBO

Vrouw
Vrouw

61
38

MAVO
MBO

Vrouw

52

MBO

Samenvatting gezinssituatie
Getrouwd, met oudere kinderen
dan 12 jaar
Alleenstaand, zonder kinderen
Thuiswonend (bij ouders), Geen
kinderen
Alleenstaand, Geen kinderen

Beroep

Sales manager
Accountmanager
Klantenservice medewerker
Productontwikkelaar
Zonneconsulent en student
leisure management
Gepensioneerd; voorheen
administratief medewerkste
Veredelaar van planten

Alleenstaand, Geen kinderen
Alleenstaand, Alleen
uitwonende kinderen
Alleenstaand, Geen kinderen
Getrouwd, Alleen thuiswonende
kinderen ouder dan 12 jaar
Huisvrouw; vroeger Receptioniste

Groep 2: Werkende ouders met kind(eren) van 12 jaar of jonger
M/V

Lft

Opl

Man

45

HBO

Vrouw

44

HBO

Vrouw

48

HBO

Vrouw

36

HBO

Man

38

MBO

Man

39

HBO

Man

30

HBO

Vrouw

39

HBO

Samenvatting gezinssituatie
Getrouwd, Alleen thuiswonende
kinderen
Samenwonend, Alleen
thuiswonende kinderen
Samenwonend, Alleen
thuiswonende kinderen
Getrouwd, Alleen thuiswonende
kinderen
Getrouwd, Alleen thuiswonende
kinderen
Gertrouwd, Alleen
thuiswonende kinderen
Getrouwd, Alleen thuiswonende
kinderen
Gertrouwd, Alleen
thuiswonende kinderen

Beroep

Leidinggevende bij KLM
Ambtenaar
Zzp-er; Hondentrimzaak
ZZp-er
Functioneel beheerder
Accountmanager

Studieadviseur

Ruigrok NetPanel – SCP – COB – 4e kwartaal 2018 – Breda – oktober 2018

42

TOPIC LIST

SCP / COB OKTOBER 2018
AMSTERDAM, 11 OKTOBER 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 (30 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.
• 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?
• In hoeverre gaat het de goede dan wel de slechte kant op met de Nederlandse
samenleving? Welk gevoel overheerst? (handen omhoog)
• Wat ligt hieraan ten grondslag?
Laten we ook even specifiek in gaan op landelijke politiek
(Beknopt behandelen. Nadruk op ingewikkeldheid).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat vinden we op dit moment van de landelijke politiek?
Wat is het beeld van ‘Den Haag’?
Wat gaat er goed en niet goed?
Is landelijke politiek makkelijk te volgen of niet?
Wat vinden jullie van de stelling: “De landelijke politiek is voor de meeste mensen te
ingewikkeld om te kunnen begrijpen.”?
Klopt dit wel/niet?
Hoe komt dat?
Indien ingewikkeld: Waar ligt het aan dat het ingewikkeld is?
Zijn er zaken die we zelf niet begrijpen of ingewikkeld vinden als het om landelijke politiek
gaat?

Deel 2: Inkomensverschillen (15 minuten)
Respondenten vullen eerst de twee stellingen over inkomensverschillen en arm versus rijk.
Vervolgens vragen we de deelnemers hun antwoorden te motiveren.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat hebben jullie geantwoord op de stelling?
Was de stelling goed te beantwoorden?
Zit er gevoelsmatig verschil tussen de stellingen?
Zo ja, welk? En hoe komt het dat hier verschil tussen zit?
Waar denkt jullie aan als het over inkomensverschillen / verschillen tussen arm en rijk gaat?
Wat is jullie beeld hiervan?
Zijn er grote verschillen tussen arm en rijk in Nederland? Of is Nederland juist een vrij
genivelleerd land? Of gaat dit hand in hand?
Wat is er op dit vlak veranderd?
Merken jullie hier zelf iets van?
Wat zou er moeten of mogen gebeuren op dit vlak?
Wat verwachten jullie voor de komende 5/10 jaar?

Deel 3: 24-uurs samenleving (50 min)

Begrip 24-uurs samenleving (kort)
In kranten en op televisie wordt weleens de term ’24-uurs samenleving’ of ‘flexibele
samenleving’ gebruikt.
• Kennen jullie die termen?
• Indien onbekend: Waar denken jullie aan?
• Komen jullie deze termen weleens tegen of niet? Waar gaat het dan over?
• Indien bekend mee: Wat verstaat men onder 24-uurs samenleving? En wat onder een
flexibele samenleving?
• Indien niet bekend mee: Wat zou men kunnen bedoelen?
• Welke verschillende aspecten hangen allemaal samen met de 24-uurs of flexiblele
samenleving?
• Voorbeelden van de 24-uurs of flexibele samenleving?
• Wat zijn de voordelen en positieve aspecten van de 24-uurs samenleving?
• Wat zijn nadelen of negatieve aspecten ervan?
Moderator benoemt de SCP definitief van de 24-uurs samenleving:
De ontwikkeling van een samenleving met een vast ritme naar een flexibele samenleving.
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• Een samenleving met een vast ritme: Werkenden hebben een vaste werkweek en de
meesten zijn ’s avonds en in het weekend vrij. Winkels hebben vaste en beperkte
openingstijden.
• Een flexibele samenleving: Er is geen vaste werkweek en de meeste werkenden kunnen
zelf kiezen waar en wanneer ze hun werk doen. Winkels zijn lang open en je kunt altijd wat
bestellen en snel laten bezorgen.
Deelthema A: Flexibele samenleving versus samenleving met vast ritme en ontwikkeling in
Nederland
We gaan in hoe we de Nederlandse samenleving zien en hoe deze zich ontwikkelt op het vlak
van een 24-uurs samenleving.
Vraag Flexibele samenleving versus samenleving met vast ritme:
Individueel invullen, antwoorden bespreken en laten motiveren.
• Nu: Waar staan we nu volgens jullie?
• Waaruit blijkt dat?
• Hoe kijken jullie terug op de ontwikkelingen van de laatste 15 jaar op dit vlak?
• Straks: Waar gaan we volgens jullie heen?
• Wat geeft jullie het idee dat we die kant op gaan?
• Wat vinden we daarvan?
• Wens: Waar zouden jullie willen dat we heen gaan? Wat wensen jullie?
• Als we mensen aan flexibele werktijden, thuiswerken, openingstijden, combinatie van werk
en zorg, het ‘altijd online’ zijn: hoe zou dan een ideale samenleving eruitzien?
• Is het fijn als we allemaal ongeveer hetzelfde ritme van werken en ontspannen hebben?
• Waarom wel of niet?
• Wat zijn de voor- en nadelen van een flexibele samenleving?
o Voor mensen persoonlijk?
o Voor de samenleving als geheel?
• Onder welke voorwaarden is flexibiliteit wenselijk?
• Wanneer schiet het door?
• Wat is een schrikbeeld voor jullie?
• In hoeverre is flexibiliteit een eigen keuze?
• Valt er te kiezen of we aan de 24-uurs samenleving meedoen of niet? Hoe komt dat?
• In hoeverre komt flexibiliteit van organisaties en is het gedicteerd door externe
behoeftes?
• Heeft het (alleen maar) voordelen als je zelf kunt kiezen om flexibel te zijn in het dagelijkse
leven? Of zijn daar ook nadelen aan verbonden?
Indien de discussie stokt kan de moderator de volgende dilemma’s introduceren en
bevragen:
Ik wil u een paar gevolgen voorleggen die met een flexibele samenleving te maken hebben:
We willen jullie vragen bij elk dilemma aan te geven wat voor jullie het zwaarst weegt.
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Moderator: lees elke keer een schets van mogelijke gevolgen voor en vraag: Wat weegt
zwaarder voor u? (Leg het dilemma uit waar nodig).
i.
ii.
iii.
iv.

Voor individuele mensen kan een flexibele samenleving betekenen: meer keuzevrijheid en
combinatiemogelijkheden, maar het kan ook meer keuzestress opleveren.
Voor gezinnen kan een flexibele samenleving betekenen: meer flexibiliteit bij zorg voor
kinderen, maar ook dat het lastiger wordt om in de avond samen te eten.
Voor bedrijven/organisaties (werkgevers) kan het betekenen: minder kantoorruimte nodig
door flexwerken, maar ook minder aanwezigheid van medewerkers en lastiger overleg.
Voor de samenleving: iedereen kiest/heeft een ritme dat bij hem past, maar er zijn geen
‘natuurlijke rustpunten’ meer waardoor je op elk moment benaderbaar bent.
Deelthema thema B: druk zijn, tijdsdruk, stress, gejaagdheid
Introduceren onderwerp door moderator:
Een onderwerp dat vaak wordt genoemd als het gaat om de 24-uurs samenleving en de
flexibele samenleving is tijdsdruk. Uit onderzoek blijkt dat een groep Nederlanders zich
gejaagd voelt en tijdsdruk ervaart.
• Herkennen jullie dat?
o Bij jezelf?
o In je gezin?
o In je omgeving?
• In hoeverre is het erg om het druk te hebben?
• Wat zijn de positieve en negatieve kanten van drukte?
• Bestaat er ook zoiets als lekker druk zijn?
Mensen die druk ervaren:
• Waarin herkennen jullie dit? Kun je hier iets over vertellen?
o Hoe ziet je week eruit?
o Waarom ervaar je stress/tijdsdruk?
o Zijn er dingen die je zou willen doen, waar je structureel niet aan toekomt?
o Op welke vlakken in het leven ervaren we deze tijdsdruk of stress?
o Langslopen van verschillende domeinen:
§ Werk
§ Leren
§ Huishouden/zorg voor kinderen
§ Mantelzorg
§ Vrije tijd
• Ben je voor je gevoel een van de weinigen die het druk heeft of gaat het om meer
mensen?
• Waarmee is iedereen dan zo druk?
• Spelen sociale media hier een rol in? Zo ja welke?
Mensen die geen drukte ervaren:
• Waarom ervaar je voor je gevoel geen drukte of stress?
• Zie je dat als iets positiefs of iets negatiefs?
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Groepen die meer druk ervaren:
• Komt deze drukte bij iedereen voor of vooral bij bepaalde groepen?
• Waarom zou bij iedereen of vooral bij bepaalde groepen voorkomen?
• Waarom voelen zij zich gejaagd of ervaren ze tijdsdruk?
• Begrijpen we de tijdsdruk die de genoemde groepen ervaren?
• Is de gevoelde tijdsdruk of stress reëel of stellen sommige mensen zich misschien aan?
• Wat zou hiervan de achterliggende reden zijn?
• Zien jullie verschil tussen mannen en vrouwen qua ervaren drukte?
• Hoe komt dat denken zij?
• Hoe ervaren jullie dat zelf?
• Wordt druk zijn voor mannen en vrouwen verschillend gewaardeerd?
Redenen om druk te ervaren (Belangrijk; Voldoende tijd voor overhouden)
• Hoe komt het dat we druk ervaren?
• Hoe komt het dat anderen druk ervaren?
• Wat of wie is de oorzaak van drukte?
• Kunnen we de drie belangrijkste factoren benoemen?
• In hoeverre is drukte in je leven een persoonlijke keuze of word dat door de maatschappij
opgelegd of opgedrongen?
• Indien nodig langslopen van verschillende mogelijke factoren:
o Werk/Werkgevers?
o Thuis- of familiesituatie?
o Overheid?
o Jij zelf?
o Je omgeving?
• In hoeverre is het stoer om te zeggen dat men het druk heeft?
• Herkennen we dat dit soms om die reden gezegd wordt?
Alleen voor groep werkende ouders met jonge kinderen:
Uit onderzoek blijkt dat Jonge ouders zich het meest opgejaagd voelen, het drukst van alle
bevolkingsgroepen zijn, maar toch ook tevreden over hun leven zijn.
• In hoeverre is dit beeld herkenbaar?
• Voelen jullie je gejaagd of druk?
• Hoe erg is dat?
• Zal door jullie gevoel van voorbijgaande aard zijn of niet?
• Rust er een taboe op om te zeggen dat een druk gezinsleven niet altijd even leuk is?
• Zo ja, hoe zou dit komen?
Belang van het thema
We hebben het nu een tijdje gehad over de flexibele 24-uurs samenleving en tijdsdruk.
• Is dit een thema dat jullie bezighoudt?
• Vinden jullie het persoonlijk belangrijk?
• Is tijdsdruk een probleem?
• Is het meer een individueel probleem of een maatschappelijk probleem?
We vulden aan het begin van dit onderwerp een enquêtevraag in. Een van de vragen was
toen hoe een ideale samenleving er op dit punt uit zou zien. We hebben het er nu een tijdje
over gehad.

Ruigrok NetPanel – SCP – COB – 4e kwartaal 2018 – Breda – oktober 2018

47

• Als jullie de vraag opnieuw zouden moeten invullen, zou dat kruisje op dezelfde plek laten
staan of ergens anders? (Deelnemers met een andere kleur kruisje opnieuw laten zetten.)
• Waarom? Wat maakt dat u er nu anders over denkt?
Afsluiting (10 minuten)
We voeren deze gesprekken in opdracht van het SCP, een onderzoeksbureau dat de regering
adviseert. Zij maken op basis van deze groepen en een grootschalige enquête een rapport
voor de regering waarin zij onder andere laten zien hoe Nederlanders vinden dat het in
Nederland gaat en wat zij belangrijke maatschappelijke problemen vinden. Dat rapport komt
eind december uit – vlak voor oud & nieuw.

• Wat vindt men ervan dat de overheid dit soort onderzoek laat uitvoeren?
Nieuwjaarswensen voor Nederland aan Premier Rutte
Als u nu een briefkaart zou kunnen sturen aan premier Rutte en het kabinet met daarop een
nieuwjaarswens voor Nederland – wat zou u hem dan willen meegeven? Wat moeten ze in
2019 met voorrang aanpakken? Ik geef u een briefkaart: zou u daar uw wens op willen
schrijven?
Let op: Het gaat dus niet om persoonlijke boodschappen aan Rutte, maar meer om wensen
van Nederland – dingen die Rutte zou moeten weten/onder ogen zou moeten krijgen.
Kaarten uitdelen en laten beschrijven:
• Wat zou er dit jaar moeten veranderen?
• Wat is een goed voornemen voor Nederland?
Wensen laten voorlezen en kort bespreken.
• Wat spreekt aan? Waar zijn jullie het mee eens
Bedanken en afsluiten
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Vraag Deel 2:
Wilt u van de volgende uitspraak aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent?
Wilt u uw antwoorden in de hokjes aankruisen?
zeer oneens neutraal eens
oneens

zeer
eens

ik weet
het niet

De inkomensverschillen in
Nederland zijn te groot

Het verschil tussen arm en rijk in
Nederland is te groot geworden

Vraag Deel 3:
In een samenleving kunnen activiteiten op verschillende manieren georganiseerd worden.
Hieronder staan twee typen samenleving tegenover elkaar:
•

Een samenleving met een vast ritme: Werkenden hebben een vaste werkweek en de
meesten zijn ’s avonds en in het weekend vrij. Winkels hebben vaste en beperkte
openingstijden.

•

Een flexibele samenleving: Er is geen vaste werkweek en de meeste werkenden kunnen
zelf kiezen waar en wanneer ze hun werk doen. Winkels zijn lang open en je kunt altijd
wat bestellen en snel laten bezorgen.
Een samenleving met
een vast ritme (=1)

1

2

3

4

Een flexibele
samenleving (=10)

↔

5

6

7

8

9

10

ik weet
het
niet

Nederland rond 2003
Nederland nu
Nederland rond 2033
uw wens voor
Nederland
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