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1. Inleiding
In 2018 vinden er in verschillende lidstaten burgerconsultaties plaats over de
toekomst van de EU. In het kader hiervan is het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) door het Nederlandse kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de
wensen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de EU.

Doelen onderzoek
Het SCP heeft behoefte aan inzicht in:
a. De thema’s of onderwerpen waarin mensen in de nabije toekomst iets van de EU
verwachten.
b. Wat mensen op die thema’s dan verwachten van de EU (en wat niet).
c. Welk beeld van de EU onder deze verwachtingen ligt. Hoe ziet men de EU? Waarvoor is de
EU wat hen betreft belangrijk?
Het onderzoek kent meerdere componenten: een analyse van bestaande studies die
uitgevoerd zijn door het SCP, een online dialoog uitgevoerd door Synthetron, een viertal
focusgroepen uitgevoerd door Ferro en een viertal focusgroepen uitgevoerd door Kessels &
Smit, The Learning Company.
In de laatstgenoemde focusgroepen is met 32 Nederlanders een verdiept gesprek gevoerd
over vragen als: op welke manier maakt de EU een positief verschil in uw dagelijkse leven? Op
welke thema’s zou de EU meer of minder moeten doen? Wat doet de EU op een aantal
specifieke thema’s al goed? Wat zou het gewenste toekomstbeeld zijn op die specifieke
thema’s? Wat voor concrete acties vraagt dat dan van de EU? En: waarom is het überhaupt
belangrijk dat de EU dit gaat doen?
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In dit rapport
Dit rapport bevat een uitgebreide beschrijving van de bevindingen uit de vier focusgroepen die
door ons zijn uitgevoerd.
We starten met een beschrijving van de onderzoeksopzet en uitvoering, gevolgd door een
korte schets van de context: wat merken gespreksdeelnemers van de EU in hun dagelijks
leven? Wat is de EU volgens hen eigenlijk? Daarna bekijken we op welke thema’s de
gespreksdeelnemers meer en/of minder van de EU verwachten en wat hun beweegredenen
daarbij zijn. Vervolgens zoomen we uitgebreid in op de wensen ten aanzien van de EU op een
aantal specifieke thema’s: immigratie en vluchtelingen, milieu en klimaat, budget en kosten
van de EU en een mogelijke spaargeldregeling. De deelnemers gaven ook een aantal tips mee,
die geven we weer. Daarna delen we enkele observaties over de manier waarop er gesproken
werd met elkaar. Tot slot benoemen we de verschillende beelden over de rollen van de EU die
uit de gesprekken naar voren komen, over de thema’s heen. En vatten we ten aanzien van de
onderzoeksvragen de conclusies samen.
In de bijlagen is de gespreksopzet te vinden.
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2. Onderzoeksopzet en uitvoering
In dit hoofdstuk lichten we kort de aanpak van het onderzoek toe aan de hand van
de gebruikte onderzoeksvragen, de (selectie van de) gespreksdeelnemers,
gespreksopzet en de analyse van de gegevens.

2.1

Onderzoeksvragen en respondenten

Onderzoeksvragen
De eerder genoemde onderzoeksdoelen zijn vertaald in drie onderzoeksvragen:
a. Op welke thema’s verwachten Nederlanders in de nabije toekomst iets van de EU?
b. Wat verwachten Nederlanders van de EU op deze thema’s (en wat niet)?
c. Welk gewenst beeld van de EU ligt onder deze wensen ten grondslag?

Gespreksdeelnemers
In totaal hebben er in september 2018 vier focusgroepen plaatsgevonden. Het betrof twee
gesprekken met opinieleiders uit de online dialoog begeleid door Synthetron (gesprek 1 en 4)
en twee gesprekken met willekeurig benaderde burgers (gesprek 2 en 3). Er deden twee keer 7
mensen mee, één keer 8, één keer 10. In totaal spraken we met 32 mensen. Twee gesprekken
vonden plaats in Utrecht (gesprek 1 en 2) en twee in Rotterdam (gesprek 3 en 4).
De deelnemers uit de online dialoog zijn benaderd door Synthetron na afloop van de online
dialoog die plaats heeft gevonden op 27 augustus 20181. Onderdeel van de methode van deze
online dialoog is dat er zogenaamde ‘opinion leaders’ naar boven komen, dat wil zeggen
mensen wier mening en bijdrage veel weerklank vond bij de andere gespreksdeelnemers.
Synthetron heeft al deze opinion leaders uitgenodigd voor een voortzetting van de online
dialoog tijdens een focusgroep. Van de 26 mensen die zijn benaderd, zijn er 14 mensen op de
uitnodiging ingegaan (anderen hadden geen belangstelling of konden niet). De deelnemers
voor de overige twee focusgroepen zijn benaderd door bureau IPSOS met het oog op een zo
representatief mogelijke vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking.

Zie rapport: Dijkema, L., M. Van der Vlist & J.P. Kalthoff (2018) Hoe kijkt het algemeen publiek aan tegen de EU?
Verkenning voor het SCP. Rotterdam: Synthetron.
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In het onderstaande schema zijn de aantallen en belangrijkste persoonskenmerken van de
gespreksdeelnemers te vinden:
• Geslacht: man of vrouw;
• Opleidingsniveau: hoog is HBO of hoger, lager is laag en middelopgeleid, dus onder HBO
niveau;
• Leeftijd: onderverdeeld in 5 categorieën
• Regio: Rotterdam of Utrecht.

Gesprek 1

Gesprek 2

Gesprek 3

Gesprek 4

Totaal

7

10

8

7

32

Man

5

6

3

3

17

Vrouw

2

4

5

4

15

Lager opgeleid

4

4

4

4

16

Hoog opgeleid

3

6

4

3

16

30-40 jaar

1

1

2

2

6

41-50 jaar

1

3

1

4

9

51-60 jaar

3

5

3

-

11

>60

2

1

2

1

6

Rotterdam

-

-

8

7

15

Utrecht

7

10

Aantallen

Geslacht

Opleidingsniveau

Leeftijd

Regio

17

Tabel 2.1 Overzicht van respondenten en belangrijke kenmerken
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Zowel tijdens de gesprekken als tijdens de analysefase hebben we geen duidelijk verschil in
opvattingen gevonden tussen de opinion leaders en de willekeurig benaderde burgers. We
hebben er daarom voor gekozen om verderop in het rapport geen onderscheid te maken
tussen beide groepen. Wel is via de nummering aan het einde van elk citaat te herleiden uit
welk gesprek het citaat afkomstig is.

2.2

Opbouw van de gesprekken

De gespreksopzet is ontworpen op basis van drie belangrijke vertrekpunten: Appreciative
Inquiry als richtsnoer voor de bevraging, de inzet van een EU expert en een deels bottom-up,
deels gestuurde keuze van de verdiepingsthema’s. Hieronder leggen we deze vertrekpunten
uit en beschrijven de uiteindelijke opbouw van de gesprekken.

Appreciative Inquiry als vertrekpunt
De opzet van het gesprek is gebaseerd op Appreciative Inquiry principes (Cooperrider &
Srivastva, 1987; Tjepkema, Verheijen & Kabalt, 2016). Deze methodologie start bij het
onderzoeken van elementen uit een systeem die volgens mensen al krachtig werken en
energie of hoop geven. Dat onderzoek (Discovery) geeft zicht op wat zij belangrijk vinden en
waar wensen en verlangens liggen. Door vervolgens die uit te vergroten (Dream: wat zou men
het liefste wensen? En wat maakt dat belangrijk?) ontstaat een basis om te verkennen wat
mensen als eerste concrete stap zouden willen zien (of doen, maar dat was in dit onderzoek
niet de focus). Bij Appreciative Inquiry vertrek je dus nadrukkelijk vanuit wat mensen wel
willen in plaats van wat men niet wil. Het is een gespreksinsteek die geschikt is om op te
sporen waar wensen en verlangens liggen, en zicht te krijgen op wat voor mensen belangrijk is.
Dat maakt hem voor deze onderzoeksvraag geschikt.

Verdiepen met hulp van een EU expert
Daarnaast is ervoor gekozen om een EU expert uit te nodigen bij elke focusgroep om waar
nodig zijn inhoudelijke kennis in te brengen tijdens het gesprek. Het doel hiervan was inzicht
verkrijgen in de beweegredenen van gespreksdeelnemers om met bepaalde ideeën te komen.
En bekijken of mensen (op onderdelen) van mening zouden veranderen als ze de gevolgen
ervan in beeld zouden hebben. Ervaring leert namelijk dat de EU problematiek te complex is
om die consequenties zomaar te overzien. De EU expert kon daar bij helpen. Door vervolgens
goed te kijken hoe mensen hierop reageerden konden we nog meer zicht krijgen op wat ze
echt belangrijk vinden. Aan het einde van de verdiepte bespreking van elk inhoudelijk thema
benoemde de EU expert daarom kort wat de consequenties zouden zijn van de ideeën die in
het gesprek ontstonden. De moderator verkende vervolgens of de geschetste consequenties
de meningen al dan niet veranderden, of dat mensen andere prioriteiten gingen stellen.
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De EU expert is via het SCP aangedragen, het betreft een zeer senior onderzoeker, adviseur en
auteur op het gebied van de EU, aangesloten bij Instituut Clingendael.

Keuze van de verdiepingsthema’s: bottom up én gestuurd
Een van de onderzoeksvragen betreft de thema’s waarop de deelnemers iets van de EU
verwachten in de toekomst. Hier is bij het SCP al het een en ander over bekend, uit eerdere
onderzoeken. Bovendien was voor de focusgroepen de online bevraging door Synthetron
uitgevoerd. Het thema immigratie en vluchtelingen kwam uit al deze onderzoeken steeds als
heel belangrijk naar voren. Daarom is besloten om alle groepen op dat onderwerp te
bevragen. En om er daarnaast een thema naar keuze door de groep aan toe te voegen. Vanuit
het idee dat het ook interessant is om te zien welke thema’s mensen uit zichzelf naar voren
brengen. En om gevoel te krijgen voor het belang dat zij hechten aan het immigratie en
vluchtelingenthema voor de EU agenda.
De thema’s die uit de online dialoog kwamen zijn aangevuld met thema’s die door het SCP
geselecteerd zijn omdat ze uit eerdere onderzoeken (COB 2018/3; den Ridder et al. 2018, zie
www.scp.nl) kwamen. Dit leidde tot een lijst van 8 onderwerpen. We hebben deelnemers
gevraagd om aan te geven welke ze belangrijk vonden (immigratie en vluchtelingen kwam hier
telkens hoog uit naar voren, daarin weken de groepen dus niet af van de respondenten uit
eerdere onderzoeken). Het onderwerp dat uit deze ronde naast immigratie en vluchtelingen
het hoogst scoorde hebben we vervolgens ook uitgediept (dit was overigens in drie van de vier
gevallen hetzelfde: milieu en klimaat).
Tenslott was er nog een thema waarop het SCP graag een korte toets wilde doen. De EU
overwoog op het moment van deze studie een spaargeldregeling in te voeren. Dat thema is
niet zo uitgediept als de andere twee, maar wel kort aan de respondenten voorgelegd, om te
toetsen hoe dat valt en wat dat oproept aan argumenten voor of tegen.

Gespreksopbouw en vragen
Een uitgebreide gespreksleidraad is terug te vinden in de bijlage. We schetsen hier de opbouw
op hoofdlijnen. Elk gesprek duurde twee uur en bestond uit de volgende onderdelen:
1. Een korte opening en introductie waarin de reden en focus van het gesprek werden
toegelicht, gevolgd door een korte voorstelronde van de aanwezigen.
2. Het uitwisselen van een positieve ervaring met de EU in tweetallen aan de hand van de
vraag: wat was een moment of situatie waarin de EU wat u betreft een positief verschil
maakte in uw leven, werk, buurt of land? Gevolgd door het plenair delen en terug horen
van enkele van deze ervaringen.
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3. Het bepalen van de agenda van de EU aan de hand van een keuze uit acht thema’s die
naar voren zijn gekomen uit eerder onderzoek. Deelnemers gaven met behulp van stickers
aan: wat zijn de thema’s waar de EU volgens u meer aan moet doen en wat zijn de thema’s
waar de EU volgens u minder aan moet doen? De opvallende scores bespraken we
vervolgens kort in de groep: wat waren de beweegredenen om te kiezen voor meer of
minder?
4. Een verdiept gesprek over twee thema’s (immigratie en vluchtelingen en het thema dat
de meeste stickers kreeg) aan de hand van vier stappen:
- Hoe doet de EU het nu al op het thema? Deelnemers werd gevraagd dit op een schaal
van nul tot tien aan te geven met behulp van een sticker.
- Vervolgens vroeg de moderator door op de positieve aspecten: Wat doet de EU al
goed op dit thema? Wat lukt er al?
- Het gesprek ging daarna over op de gewenste toekomstsituatie: Stel, we spoelen de
film 5 jaar vooruit en de EU scoort een 10 op dit thema, wat ziet u de EU dan doen?
Wat doet de EU (niet) meer?
- Vervolgens werd de overgang gemaakt naar ideeën voor actie: welke eerste stappen
zou de EU volgens u dan moeten zetten om een stap in de richting van de gewenste
situatie te zetten?
- Deze ideeën werden tot slot voorgelegd aan de aanwezige EU expert: wat zijn de
mogelijke consequenties van deze ideeën? We verkenden: veranderen de geschetste
consequenties de mening van de gespreksdeelnemers?
5. In elk gesprek stonden we kort stil bij de mogelijke Europese spaargeldregeling. Dit werd
kort toegelicht door de aanwezige EU expert waarop de open vraag werd gesteld richting
de deelnemers: wat is uw mening hierover?
6. Tot slot werd aan elke deelnemer gevraagd om twee korte stellingen te beantwoorden en
1 tip mee te geven aan de EU.
De gesprekken zijn begeleid door twee ervaren onderzoekers en gespreksleiders Saskia
Tjepkema en Joeri Kabalt van Kessels & Smit, The Learning Company. Beide zijn tevens expert
in de methodiek van Appreciative Inquiry.
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2.3

Analyse en verwerking van de gegevens

De vier focusgroepen zijn opgenomen op video en audio en vervolgens letterlijk
getranscribeerd (de verslagen zijn opvraagbaar). De transcripten van de gesprekken zijn
thematisch geanalyseerd met behulp van de matrix-methode2 van Miles Huberman (1984).
Om de thema’s die uit de analyse naar voren zijn gekomen te illustreren, zijn er citaten uit de
gesprekken opgenomen in de tekst. Deze citaten zijn zoveel letterlijk overgenomen uit de
transcripten om dicht bij de taal te blijven van de respondenten. Dit kan als gevolg hebben dat
ze bij tijd en wijle minder leesbaar zijn of dat ze spreektaal bevatten. Elk citaat is aangemerkt
met dubbele aanhalingstekens en voorzien van een cijfer om aan te geven uit welk van de vier
gesprekken het afkomstig is.

Dit is een manier van bottom up analyseren. Per onderzoeksvraag zijn de citaten uit de transcripten geclusterd in
categorieën: wat wordt hierover gezegd door de deelnemers? Zo ontstaat een matrix met in de rijen soorten
antwoorden die deelnemers geven, in de kolommen de citaten uit de verschillende gesprekken. Door verder te
verfijnen worden al doende meer antwoordcategorieën zichtbaar.

2
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3. Context: wat merken mensen van de EU en welk
beeld leeft van ‘de EU’?
Voor we ingaan op de inhoudelijke verwachtingen van burgers ten aanzien van de
EU beschrijven we in dit hoofdstuk positieve ervaringen van de gespreksdeelnemers
met de EU en hun beeld van wat ‘de EU’ is. Ook gaan we kort in op de actualiteit
door een aantal thema’s met mogelijke raakvlakken te benoemen die veel in het
nieuws waren ten tijde van de focusgroepen.

3.1 Een positieve ervaring met de EU
De vraag waarmee elk gesprek startte was: wat was een moment of situatie waarin de EU wat
u betreft een positief verschil maakte voor uw leven, werk, buurt, dit land? De
gespreksdeelnemers werd gevraagd om hierover eerst in tweetallen in gesprek te gaan om
vervolgens aan aantal ervaringen te delen met de hele groep. Deze vraag was voornamelijk
bedoeld als ‘processtap’, dat wil zeggen om deelnemers te laten nadenken over de EU door
deze dichter naar hun eigen leefwereld te halen. Tegelijkertijd leverden de antwoorden ook
interessante inzichten op. Waaraan denken mensen vooral bij de EU? Lukt het om situaties te
verzinnen waar de EU een positief verschil maakt? Op welke thema’s is de EU zichtbaar in hun
dagelijks leven? We hoorden een aantal soorten voorbeelden.
Ten eerste voorbeelden van Europese afspraken of samenwerkingen die het
grensoverschrijdend werken en leven als burger of bedrijf makkelijker of goedkoper maken,
zoals:
- Reizen: “Als ik op vakantie ga, kan ik gewoon doorrijden.”, “Je hebt geen paspoort meer
nodig.”
- Geldverkeer: “Je hoeft niet te wisselen, bent minder kosten kwijt voor wisselen en opnemen
van geld in het buitenland.”, “In webshops is het makkelijk om in euro’s te betalen.”
- Werken, wonen en studeren in het buitenland is gemakkelijker geworden: “Ik wil heel
graag emigreren binnen Europa en dat is makkelijker om ergens anders te gaan wonen. Ik
wil heel graag naar Malta omdat daar familie is.”, “Mijn kinderen gaan bijna studeren en
vorige week gingen we naar Antwerpen omdat daar een studie is die beter aansluit bij wat
mijn dochter graag wil.”
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-

-

Mobiel bellen: “Het wordt voor mij goedkoper om vanuit het buitenland naar huis te bellen
en internetdata te gebruiken.”, “Ik navigeer ook met mobiel, dat is in het buitenland nu een
stuk gemakkelijker.”
Universele stekkers: “Alle stekkers zijn universeel geworden.”
Zomertijd: “Er wordt nu onderzocht of de zomertijd kan worden afgeschaft”

Daarnaast kwam er ook een aantal verhalen naar boven die te maken hebben met zaken die
de EU doet die het leven veiliger maken:
- Samenwerken op criminaliteit: “Criminaliteit is een issue daar kan internationaal
makkelijker worden ingegrepen, ook omdat criminelen zich ook niet houden aan een land.”
- Samenwerken op defensie: Een deelnemer noemde samenwerking tussen de verschillende
legers: “want het ene land heeft bepaalde kennis wat het andere niet heeft. Het is slimmer
om die uit te wisselen en je bent ook sterker.”
- Vrede als gevolg van de EU. Een persoon benadrukte dat de EU vooral een vredesinitiatief
is geweest en dat we eigenlijk vooral merken dat de EU er is doordat we al tientallen jaren
zonder oorlog in Europa leven: “Er zijn overlegstructuren waardoor je conflicten uit de weg
kunt gaan.”
Een keer werd de EU als subsidie-verstrekker genoemd: “Ik heb persoonlijk met mijn bedrijf
een paar keer geprofiteerd van een subsidie voor innovatie.”
En een deelnemer bracht het recht op vakantiedagen in: “De EU heeft gezegd dat je recht hebt
op vakantiedagen, ook al ben je ziek, daar heb ik voordeel mee.”
Wat bij dit onderdeel van het gesprek opviel was dat veel mensen het in eerste instantie een
lastige vraag vonden. Door met elkaar in gesprek te gaan kwamen in de meeste gevallen
voorbeelden naar boven, maar er waren ook mensen die geen voorbeeld konden bedenken en
dat ook benoemden:
- “Moeilijk om iets positiefs te verzinnen, vooral als je niet reist.”
- “Vooral bedrijven merken het, denk ik.”
- “Het is een ver-van-mijn-bed-show.”
- “Het is net als elektriciteit, je plugt het in, het werkt, maar je weet niet waar het vandaan
komt. En je betaalt de rekening”.
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3.2 Wat is ‘de EU’?
In deze fase van het gesprek bleek regelmatig ook onduidelijkheid over ‘wat de EU is’: waar
hebben we het over als we het over ‘de EU’ hebben. Omdat we dit merkten hebben we in
twee van de gesprekken expliciet stilgestaan bij de beelden die mensen hebben. Hieruit kwam
een zeer divers beeld naar voren. Ter illustratie een fragment uit gesprek 3:
- Moderator: “Ik heb ook nog wel een vraag voor jullie. Want we hebben het over de EU,
maar dat is best een complex iets. Wat is volgens jullie de EU? Waar denken jullie dan
aan?”
- Deelnemer A: “Ik denk dat het bedoeld is als de VS, vergelijkbaar met de VS, die hebben
allemaal aparte staten maar ook 1 regering.”
- Moderator: “Want als jullie dan zeggen: de EU heeft geregeld dat we gelijke
telefoontarieven hebben of iets anders. Welk orgaan doet dat dan?”
- Deelnemer B: “De EC stelt de zaken voor, het Europese parlement controleert dan weer de
commissie.”
- Deelnemer C: “Ten alle tijde moet de Nederlandse regering het dan ook nog een keer het
Europese goedkeuren. Het kan Europees goedgekeurd worden, maar als de Nederlandse
regering het afkeurt om iets te gebruiken of te doen, heeft de hele EU niets te vertellen (..)
De regeringen in de landen houden het laatste woord.”
- (..)
- Deelnemer D: “Ik heb er een slecht beeld van, van wie erin zitten. In Nederland weet ik wel
zo’n beetje wie er in de regering zitten, ik weet niet wie dat in de EU zijn.”
- Deelnemer E: “Ik heb het gevoel dat er wel veel in Brussel besloten wordt. En dat veel
landen meegaan. We hebben een groot Romaans gedeelte dat veel bij elkaar blijft kleven,
wat niet bepaald het gedeelte is wat het meest financieel inbrengt. De zuidelijke landen
brengen niet veel in. (…) De noordelijke landen brengen het geld in, de zuidelijke landen
beslissen toch vooral.”
Dit korte fragment laat een variatie aan perspectieven zien op de vraag: wat is de EU. Sommige
mensen (zoals deelnemer B, C) refereren aan de staatsinrichting - de EU als instituut, of aantal
instituten (er is een commissie, een parlement, een Hof), anderen (zoals deelnemers A, C en E)
refereren aan de lidstaten en hoe de EU een samenwerking is tussen hen - waarbij
onmiddellijk ook de vraag opkomt wie dan meer investeert en wie er baat bij heeft, en de
vraag wat de EU kan beslissen en waar een land zelf eigen keuzes kan blijven maken. Weer
anderen (zoals deelnemer D) vragen zich letterlijk af wie er dan in de EU zitten: welke mensen
zijn dat? Dat laatste is wel een minderheidsperspectief.
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We hebben in de gesprekken geprobeerd met behulp van de EU expert het beeld zo helder
mogelijk neer te zetten: het is een samenwerking tussen landen én er is een commissie, een
parlement, een Hof - met elk verschillende rollen - om de samenwerking in goede banen te
leiden. Beide perspectieven bleven we ook horen in de gesprekken als deelnemers het hadden
over ‘de EU’. Soms ging dat over een apart instituut dat bijvoorbeeld ‘moet toezien op
handhaving van afspraken’ of ‘creatieve visie moet ontwikkelen’. In andere gevallen over een
aantal landen die ‘samen afspraken moeten maken’, ‘met elkaar moeten communiceren’.

3.3 In het nieuws
Tot slot is het, als het gaat om context, wellicht goed om te benoemen dat ten tijde van het
onderzoek (begin september 2018) een aantal thema’s in de actualiteit speelden, waaronder:
- dreigende uitzetting van de Armeense kinderen Howick en Lili;
- politieke ontwikkelingen in Hongarije, Italië en Duitsland rond het (al dan niet) opnemen
van vluchtelingen en migranten;
- bootvluchtelingen op de Middellandse Zee, ongelukken op dit gebied en de opvang van
deze mensen (op zee of in kampen);
- stagnerende Brexit;
- Poolse arbeidsmigranten in Nederland (huisvesting van deze migranten en al dan niet
vermoedens van uitkerkingsfraude);
- de uitzonderlijk hete zomer en de daarmee samenhangende vraag hoe ons klimaat
verandert.
We noemen ze omdat een deel hiervan de thema’s raakt die in de focusgroepen zijn
besproken.
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4. De agenda van de EU: welke thema’s vindt men
belangrijk?
De eerste vraag als het gaat om verwachtingen van Nederlanders ten aanzien van de
EU is welke thema’s men belangrijk vindt: waar zou de EU aandacht aan moeten
besteden (en waar mag het minder?). We beschrijven wat de deelnemers aangaven
op deze vraag en zoveel mogelijk ook de beweegredenen erachter.

4.1

Thema’s

Uit de Synthetron dialoog en eerdere onderzoeken van het SCP kwamen acht onderwerpen
naar voren die Nederlanders over het algemeen belangrijk vinden voor de EU. Deze zijn (op
alfabetische volgorde) voorgelegd. Met de vraag om er twee uit te zoeken waar de EU wat hen
betreft meer mee mag doen, en ook maximaal twee thema’s aan te reiken die wat hen betreft
minder aandacht mogen krijgen. Ook was er de ruimte om een eigen thema toe te voegen. In
tabel 4.1 staan de scores.
Meer aandacht

Minder aandacht

Budget / kosten EU

2

17

Criminaliteit / politiesamenwerking

17

1

Europese defensie

2

11

Handel / economie / euro

5

4

Milieu / klimaat

24

1

Immigratie / vluchtelingen

17

1

Omvang EU / toetredingsbeleid

2

14

Tekort aan democratie

5

8

Terrorisme

3

1

Aanbestedingen

-

3

Belastingen

1

-

Transparantie

3

-

Tabel 4.1 Overzicht van thema’s waar de EU meer of minder aandacht aan zou mogen besteden
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Deze bevraging leverde over het algemeen over de verschillende focusgroepen heen een
vergelijkbaar beeld op.
De thema’s waar men over het algemeen meer aandacht voor zou willen, zijn:
- Milieu/klimaat (in totaal 24 stemmen voor ‘meer’, een stem voor ‘minder’).
- Criminaliteit/politiesamenwerking (in totaal 17 stemmen voor ‘meer’, 1 voor ‘minder’).
- Immigratie/vluchtelingen (in totaal 17 stemmen voor ‘meer’, 2 voor ‘minder’).
Thema’s waar wat betreft de deelnemers minder aandacht naar mag gaan, zijn:
- Budget/kosten EU (17 stemmen voor ‘minder’, 2 voor ‘meer’).
- Omvang EU/toetredingsbeleid (14 stemmen voor ‘minder’, 2 voor ‘meer’).
- Europese Defensie (11 stemmen voor ‘minder’, 2 voor ‘meer’).
Op een aantal onderwerpen was een gemengd beeld te zien:
- Tekort aan democratie (8 stemmen voor ‘minder’, 5 voor ‘meer’),
- Handel/economie/euro (5 stemmen voor ‘meer’, 4 voor ‘minder’),
Sommige deelnemers voegden een eigen thema toe. Deze kregen over het algemeen weinig
stemmen, ook omdat dit tijdens het stemmen gebeurde, en ook telkens maar bij één gesprek.
We noemen ze hier toch:
- Terrorisme (werd gezien als verbijzondering van politie-samenwerking).
- Aanbestedingen (als verbijzondering van budget/kosten thema).
- Belasting (als verbijzondering van budget/kosten thema).
- Transparantie (een thema dat verderop in de gesprekken vaak zou terugkeren).

4.2

Een eerste blik op: wat en waarom?

Deze fase van het gesprek diende vooral om te onderzoeken welk thema we naast immigratie
en vluchtelingen op de agenda zouden zetten om verder uit te diepen. Dat werd:
- in drie gevallen: milieu en klimaat;
- in een geval: budget en kosten van de EU.
We hebben echter telkens ook even stilgestaan bij de uitschieters: welke beelden bestaan bij
‘meer’ of ‘minder’ aandacht van de EU voor dit thema? En wat maakt dat mensen dit
belangrijk vinden (of juist niet)?

17

Bij milieu/klimaat kwamen associaties boven als:
- Meer daadkracht tonen, het blijft nu bij woorden en voornemens.
- Dwingender iedereen aan de norm houden: zodat iedereen dat doet.
- Met creatieve(re) oplossingen komen, bijvoorbeeld het verdelen van schone energie over
meer landen.
Op de vraag wat dit belangrijk maakt, hoorden we argumenten als:
- Eerlijk: we moeten het allemaal doen, of niet.
- Kansen: we kunnen het nu al doen!
- Urgentie: we hebben maar één wereld, we moeten dit nu aanpakken, en het blijft nu
hangen.
- Sterke wereldpartner: het milieuprobleem is in essentie een wereld-probleem, maar
Europa kan wel invloed uitoefenen op andere landen.
Bij criminaliteit/politiesamenwerking werd als mogelijke punten van aanpak genoemd:
- Zichtbare actie/daadkracht (“nu heb ik zoiets van: doen ze het wel, doen ze het niet?”),
misschien zelfs wel meer politie/blauw, in elk geval meer zichtbaar.
- Samenwerken over landen heen: gegevens uitwisselen, signaleren van criminelen over
landen heen, grensbewaking. Of nog een stapje verder: samen optreden tegen
internationale bendes en criminelen; één blok vormen.
Op de vraag wat dit belangrijk maakt, kwam naar voren:
- Efficiency: het kan handiger georganiseerd worden.
- Kansen: dit gaat al best goed: belangrijk om op door te bouwen.
- Urgentie: we willen ons veiliger voelen. De criminaliteit wordt harder en meer, en
internationaler. Die kun je alleen bestrijden als je dat samen doet. En als je dat zichtbaar
doet, dan voel je je als burger veiliger.
Eerste gedachten bij ‘meer’ aandacht van de EU voor immigratie/ vluchtelingen waren:
- Daadkracht/doorpakken op de afspraken en procedures: zorgen voor een eerlijke
verdeling, dat iedereen zich aan afspraken houdt, dat iedereen zijn steentje bijdraagt
- Beleid/visie hierop maken: wat doen we met economische migranten, met vluchtelingen,
met immigranten die we nodig hebben als EU…? Hoe staan we ten opzichte van opvang in
de regio, van mensenhandel?
Op de vraag wat dit belangrijk maakt:
- Eerlijk: we moeten deze lasten samen eerlijk verdelen, iedereen moet meedoen.
- Urgentie: er zijn grote problemen nu op bepaalde plekken en de wachtlijsten en
procedures zijn veel te lang. Dat is slecht voor Europa en voor de vluchtelingen. En het
wordt alleen maar erger: over een paar jaar heb je klimaatvluchtelingen.
- Sterk Europa: dit is een wereldwijd probleem, de VN kan dit niet alleen. Europa moet een
sterke partner zijn op wereldniveau. Als EU leg je meer gewicht in de schaal dan als
individueel land.
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Het thema van budget/kosten van de EU roept aan de ‘minder’ kant het meeste op. Waar men
dan vooral aan denkt:
- Minder kosten maken, zorgen dat het goedkoper wordt.
- Meer evenredig uitgeven en afdragen: de lasten eerlijker verdeeld en landen ook echt
houden aan hun afdracht of bijdrage;
- Meer focus op wat het oplevert. Wat komt er van al die investeringen? (“Waar blijft het
geld?”) En kun je dat ook inzichtelijk maken voor burgers?
Wat dit belangrijk maakt voor de deelnemers:
- Eerlijk: er leeft bij sommige mensen het gevoel dat Nederland teveel bijdraagt.
- Efficiency: als het goedkoper kan, dan moet het goedkoper: “het is geld van de mensen,
daar moet je met elkaar goed mee omgaan”. En het is zonde om het uit te geven aan
‘teveel vergaderen’ of ‘bureaucratie’.
- Doelmatigheid: het is belangrijk het geld daar te besteden waar het daadwerkelijk de
leefomstandigheden in Europa verbetert.
Deze gedachtenlijnen en ook de onderliggende motieven bleken later in de gesprekken vaak
terug te keren. Deelnemers verwachten dat de EU op de belangrijke thema’s daadkracht toont
en visie of zelfs creativiteit. Men lijkt vooral te toetsen aan:
- Urgentie: worden de echte problemen opgepakt, die je ook niet als land alleen kan
oppakken, maar waar je elkaar voor nodig hebt? Waar het misschien zelfs wel belangrijk is
om als Europa een sterke partner te zijn op het wereldtoneel, omdat het wereldwijde actie
vraagt.
- Doelmatigheid/kansen: is de EU dan ook gericht op dat het ook echt iets oplevert, op het
grijpen van kansen?
- Eerlijkheid/rechtvaardigheid: gebeurt het zodanig dat de lusten en lasten eerlijk verdeeld
worden?
- Efficiency: en zonder dat het onnodige kosten oplevert?
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5. Immigratie en vluchtelingen
Het thema dat in alle vier de gesprekken terugkwam is dat van immigratie en
vluchtelingen. In dit hoofdstuk geven we achtereenvolgens weer (1) wat deelnemers
noemen als zaken die de EU al goed doet op dit gebied, (2) wat ze idealiter van de
EU willen zien en (3) wat daar als wens onder ligt. Ook beschrijven we (4) de lijnen
voor actie die ze zien (wat moet de EU gaan doen?). Tenslotte geven we (5) weer
wat de EU expert benoemde als mogelijke consequenties van die acties en hoe de
groepen daarop reageerden.

5.1 Wat doet de EU al goed als het gaat om immigratie en
vluchtelingen?
Op de schaalvraag, waarbij ‘0’ staat voor ‘de EU doet nog helemaal niets goed op dit gebied’
en de ‘10’ voor ‘de EU doet alles goed op dit gebied’, scoorde men over het algemeen tussen
de 1 en de 6, met een zwaartepunt tussen de 2 en de 3. In onderstaande figuur staat
weergegeven hoe de stickers over de lijn zijn verdeeld (ter illustratie: tussen 0 – 1 zijn 2
stickers geplakt).
0

2

3

11

4

4

5

1

10

Slechts 1 persoon scoorde een ‘0’. De anderen allemaal hoger. De vervolgvraag was dan ook:
wat doet de EU dan al goed? Er kwamen drie soorten antwoorden:
- Besef / erkenning dat er een gezamenlijk probleem is, ‘de wil is er’.
- Samenwerking en afspraken.
- Er worden al vluchtelingen en migranten opgevangen of opgenomen.
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1. Besef / erkenning dat er een gezamenlijk probleem is, ‘de wil is er’
In drie van de vier gesprekken werd het probleembesef en het besef dat het belangrijk is om
hierin samen op te trekken, genoemd:
- “Ze beseffen dat er een probleem is.” (1)
- “Ik vind dat de EU best ermee bezig is.” (3)
“Ze willen wel wat doen, mensen helpen.” (4)
Mensen zien dat erover gepraat wordt, dat EU-landen zoeken naar een samenwerking op dit
gebied.
Dit werd overigens meteen gevolgd door een ‘maar’: het is nog niet voldoende in de ogen van
de gespreksdeelnemers:
- “De wil is er maar het mag allemaal wel wat krachtiger en doortastender” (4)
- “De wil is er wel maar het is nog een zootje, ieder land doet het maar gewoon op zijn eigen
manier.” (4)
Soms noemden mensen ook dat het niet zo gek is dat er niet meteen een oplossing is, omdat
het complexe materie is:
- “Het is niet alleen de schuld van de EU dat het niet opgelost is, het is gewoon een heel
groot probleem dat die mensen voor een beter leven hierheen komen en in een bootje
ergens afgezet worden. Je kunt niet alles verwachten van de EU.” (3)

2. Samenwerking/afspraken
Het tweede punt werd eveneens genoemd in alle gesprekken: er is al iets van concrete
samenwerking. Er zijn afspraken over de verdeling van de toestroom van vluchtelingen. Er is
een Turkije-deal. Er is overleg.
Ook deze constatering werd veelal wel direct gevolgd door een ‘maar het is nog niet goed
en/of nog niet genoeg’. De belangrijkste ‘maren’…:
-

-

-

…de verdeelsleutel is nog niet goed, niet eerlijk of ‘naar rato’
“Er zijn een paar lidstaten die met een paar nationalistische regeringen de deur dicht
gooien. De EU mag wat mij betreft een eerlijker verdeling maken. Het is een
gemeenschappelijk probleem en dat moet je ook gemeenschappelijk oplossen.” (3)
…het is nog wel een beetje onduidelijk/schimmig: welke afspraken zijn er nou precies?
“Ik vraag me af of de verdeelsleutel door landen onderling wordt bepaald of door landen
zelf. Duitsland heeft het zelf bepaald, hoeveel vluchtelingen ze krijgen.” (1)
….niet alle landen houden zich eraan, het wordt nog niet nageleefd
“Een intentieverklaring is niet de oplossing bij zo’n groot vraagstuk. Dan moet je met de
hamer op de tafel slaan: jullie nemen er zoveel af, jullie nemen er zoveel af. En daar moet
men aan gehouden worden.” (2)
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-

-

….het duurt te lang, met mensonterende toestanden in kampen tot gevolg
“wat ik wel vind, de EU, zodra er een deal gesloten is lijkt het wel of ze de handen ervan af
trekken. In de tentenkampen zijn mensonterende toestanden. Die mensen zitten er jaren en
wij hebben een deal. Maar er wordt niet gezegd: laten we de leefomstandigheden van
mensen eens verbeteren.” (2)
….de EU zou eigenlijk verder moeten kijken wat ze kunnen doen aan de
vluchtelingenstroom, en niet alleen over de verdeling moeten praten
“Je zou het bij de bron moeten aanpakken, dat je die mensen niet voor veel geld op van die
bootjes de Middellandse zee over laat steken. Je moet ze niet de vis geven maar de hengel.
Dat ze zelf gaan vissen.” (3)

3. Er worden al vluchtelingen en migranten opgevangen of opgenomen
Een kleiner aantal mensen benoemde expliciet: de EU vangt mensen zo goed mogelijk op en ze
krijgen dak en een opvang bij ons:
“Er hebben al heel veel mensen uit het buitenland een goede plek gekregen en een hoge
baan opgevuld.” (4)
- “De EU zorgt voor geld, voedsel, dat soort dingen (…) Á la Unicef als er een ramp is:
tentenkamp, eerste opvang: dat gaat op zich redelijk goed.” (1)
Dit werd in twee van de vier gesprekken expliciet aangehaald.

5.2 Wat zou de EU idealiter doen?
Wat is dan de meest gewenste situatie? We vroegen de deelnemers om, gebaseerd op het
besef van wat er al lukt, na te denken over hoe het eruit zou zien in de ideale situatie, ‘als de
EU alles op dit gebied goed doet’. Er ontstond een tweetal gedachtenlijnen:
- Betere regulering van de opvang en verdeling van de vluchtelingen en migranten.
- Preventie van de vluchtelingen- en migrantenstroom naar Europa, zodat er minder
mensen binnenkomen.

1. Betere regulering van opvang en verdeling van vluchtelingen en migranten
Het eerste soort ideaal heeft te maken met de manier waarop de EU omgaat met de
vluchtelingen die Europa bereiken. De meningen zijn verdeeld over hoe de EU dit het beste zou
kunnen bereiken maar waar de deelnemers wel redelijk eensgezind over lijken is dat dit in de
ideale situatie veel beter verloopt. Dat betekent bijvoorbeeld:
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a. Gezamenlijk beleid: een heldere, eensgezinde visie op welke migranten welkom zijn:
onderscheid tussen economische migranten, vluchtelingen, migranten die Europa verder
kunnen helpen:
- “Duitsland die het beeld oproept van ‘kom maar binnen’. Andere landen die niks zeggen.
Dan zit je niet op een lijn. Als EU moet je op een lijn komen. Daar moet je niet heel lang
over doen.” (1)
- “We hebben het over de lusten, zoals belminuten, maar als het gaat over de lasten zijn we
het niet eens. Dan verschillen we zoveel van elkaar waardoor we ineens allemaal naar
elkaar gaan wijzen. Ik vraag me wel af waarom dat zo is. Ik denk dat we meer uniformiteit
nodig hebben. Gedeelde visie.” (2)
- “Samen een duidelijk beleid vormen van hoe gaan we om met vluchtelingen. Ik heb niet de
indruk dat het bestaat. Een oplossing waar alle landen die deel zijn van de EU het in kunnen
vinden. Dat is misschien een utopie, maar als je het niet probeert…” (1)
Men plaatst hierbij de kanttekening dat het om eenheid in verscheidenheid mag gaan, dat er
ruimte moet zijn voor verschillende identiteiten en culturen en voor de eigenheid van elk land.
Geen keurslijf dus, wel uniformiteit:
- “Het moet geen dictatuur worden.”
Tegelijkertijd wordt in de gesprekken vaak al duidelijk waarom een gezamenlijke lijn lastig is.
Mensen verschillen onderling van mening ten opzichte van hoe je zou moeten omgaan met de
opvang van bijvoorbeeld economische migranten en vluchtelingen. Een interactie uit het
tweede gesprek:
- Deelnemer A: ”Economische vluchtelingen gewoon eruit, die hebben hier niets te zoeken.
De buitengrens dicht. De mensen die echt hulp nodig hebben helpen.” (2)
- Deelnemer B: “Ik denk dat je heel gericht moet kijken wat er wenselijk is qua immigratie: in
sommige sectoren heb je economische vluchtelingen nodig waarin wij zelf mensen missen.”
(2)
Neemt niet weg dat in een ideale situatie mensen dromen van een meer eenduidig Europees
standpunt op dit gebied. Misschien maakt het onderlinge verschil en de spanningen die dat
soms ook met zich meebrengt het zelfs wel belangrijker dat er een ‘overkoepelende’ entiteit
een lijn bepaalt. De EU als ‘Tom Poes’, die een list verzint en daarmee de situatie redt.
b. Goede procedures, verdeelsleutels én handhaving daarvan. Het eensgezinde beleid is
volgens de gespreksdeelnemers idealiter omgezet in heldere, uniforme en snelle procedures
om te bepalen wie mag blijven, zodat iedereen snel weet waar hij/zij aan toe is:
- “Vluchtelingen proberen naar het land te komen waar ze het makkelijkst binnen kunnen
komen. Maar als je er nou voor zorgt dat je met zijn alleen een set regels hebt, als de EU
dat organiseert, dan kun je die last ook verdelen.” (2)
- “In mijn droom is de procedure duidelijk en snel, maar ook eenduidig.” (2)
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Hierbij hoort een verdeelsleutel, afspraken om vluchtelingen evenredig te verdelen over de
verschillende landen. Een deelnemer ziet het echt al helemaal voor zich:
- “Een coördinatieteam van experts met hart voor de zaak en hart voor de mensen en die
nog een organisatie onder zich hebben die het uitvoert. Waarbij strakke richtlijnen zijn en
evenredige verdeling van gelden en faciliteiten en spreiding en ook op juridisch gebied dat
landen die zich niet aan de afspraak houden, dat die op de een of ander manier een sanctie
krijgen. Jij hebt een BNP van zoveel, zoveel vierkante kilometers, jij kan dit aan, dus zoveel
krijg jij. Niet alle 28 landen hoeven in dat project, dat is niet efficiënt. Een team van
professionals moet het zijn.” (4)
Een punt dat hierbij vaak gemaakt wordt is dat het belangrijk is dat de procedure en de
verdeelsleutel rechtvaardig of evenredig is: de EU moet mensen eerlijk over Europa verdelen:
- “Omdat de verdeling [nu] onevenredig is geeft dat ook heel veel onrust van de bewoners
van het land waar de vluchtelingen komen. (..) Daar krijg je het toch benauwd van, als het
niet evenredig verdeeld is.” (2)
Doorgevraagd op hoe die evenredige, eerlijke verdeling eruit zou kunnen zien, komen
verschillende antwoorden, maar vooral een ‘dat weten wij ook niet precies’. Mensen zien dat
het ingewikkeld is, maar hopen op een soort verdeling op basis van meerdere factoren. Ruimte
en omvang van een land worden genoemd, draagkracht, soms nog meer:
- “Hoe je dat operationaliseert, daar kun je verschillende factoren op los laten:
inwonersaantal, economische draagkracht, de geschiedenis van een land, maar iedereen
doet mee. En ook dat je kan zeggen dat een bepaald type vluchteling beter past in het ene
land dan in het andere land.” (2)
De deelnemers kunnen niet precies benoemen hoe die verdeelsleutel dan tot stand moet
komen maar spreken wel de wens uit dat de EU hier een sleutel voor vindt. Bovendien vindt
men het belangrijk dat de EU erop toeziet dat die procedures en verdeelsleutels ook nageleefd
worden zodat het ook echt eerlijk gáát.
- “Je hebt iets overstijgends nodig wat landen stimuleert om het goede te doen en om te
controleren.” (1)
c. Investeren in de kwaliteit: tenslotte dromen mensen van een betere opvang van de ‘echte’
vluchteling, zorgen dat die snel kan integreren (werk, woning, taal…).
- “Ze weten gelijk waar ze naartoe gaan, als ze in Italië of Griekenland aan land komen gaan
ze gelijk naar het land waar ze bestemd zijn. AZC’s of wat dan ook, inburgeringscursus, een
taal leren, werken.” (1)
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Hierbij wordt zowel het belang van de vluchteling genoemd, als het belang van de Europese
inwoners.
- “Ik zie soms dingen, dat is voor die mensen ook niet fijn.” (3)
- “Dat moet je die mensen ook niet aandoen.” (3)
- “Zorg voor een hele goede integratie van de echte vluchteling: de taal goed leren, werk,
huisvesting (..). Help integreren anders blijft het altijd een probleem.” (1)
Ook hier komt weer aan de orde dat men het belangrijk vindt dat dit eerlijk gebeurt, ook
richting de inwoners van Europa:
- “Wij wachten soms ook maanden op een huis” (3)

2. Preventie/indammen van de vluchtelingenstroom naar Europa
Een tweede element in de droom die in alle gesprekken terugkomt is het indammen van de
vluchtelingenstroom naar Europa. Mensen hebben daar wel heel verschillende beelden bij.
Genoemd worden:
- Europese grensbewaking: de buitengrens strenger controleren zodat de
vluchtelingenstroom wordt ingedamd.
- Preventief ingrijpen in de regio: variërend van opvang in de regio, voorlichting in de regio
mensenhandel helpen aanpakken tot actief werken aan vrede in regio’s waar nu veel
vluchtelingen vandaan komen:
- “Vluchtelingen komen ergens vandaan, als je de oorzaken zoals oorlog aanpakt, dan
heb je geen vluchtelingen meer.” (1)
- “Voor de economische vluchteling: goede voorlichting in bijvoorbeeld Afrika. Ze denken
daar dat Nederland of Europa het paradijs is.” (1)
“Stoppen met mensenhandel.” (2)
- “Meer deals zoals de Turkijedeal, zodat mensen in de regio blijven.” (3)
Mensen zien veel kansen op dit gebied, erkennen tegelijk dat het ingewikkeld is, maar
verwachten wel echt iets van de EU op dit gebied. Het is voor hen belangrijk dat de EU verder
kijkt dan de afspraken en verdeelsleutels:
- “Nu is de EU heel erg bezig met dat iedereen zijn vluchtelingen moet houden en hoe te
verdelen. Nee, zorg ervoor dat er minder vluchtelingen zijn.” (3)
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5.3 Welke wens ligt onder dit ideaalbeeld?
We horen verschillende belangen en wensen onder de droom, soms expliciet benoemd, soms
wat meer ‘in de ondertoon’. Soms als wens, soms meer als angst verwoord.
De eerste gaat over veiligheid: minder criminaliteit bijvoorbeeld, niet alleen voor de Europese
inwoners, maar ook voor de vluchtelingen.
- “Veiligheid van de vluchteling maar ook van onze eigen landgenoten.” (2)
- “Zorg dat mensen geen illegalen worden. Aanpakken, regelgeving, oppakken. Want die lui
komen allemaal in het verkeerde circuit terecht. Dan heb ik het echt over criminaliteit. Dat
gebeurt gewoon.” (1)
Een gerelateerd verlangen is dat naar rust en duidelijkheid: de EU regelt het goed en eerlijk,
dus er ontstaan minder spanningen tussen inwoners onderling, tussen inwoners en migranten
of tussen landen.
En dat hangt sterk samen met de wens dat de lasten gelijk of eerlijk verdeeld worden:
niemand heeft gevraagd om dit probleem maar we hebben het nu eenmaal, en het is te groot
voor landen om alleen op te pakken. We kunnen de lasten als Europa samen delen (maar dan
wel allemaal…). Dit vertaalt zich in een verwachting richting de EU als spelverdeler.
Er is bij een deel van de deelnemers ook een dieperliggende angst te horen die zich vertaalt in
een wens tot bescherming: van de ruimte (woningen, banen, geld) van de inwoners. Maar ook
van de cultuur of ‘way of life’ in Europa.
- “Ik denk dat veel mensen bang zijn dat onze way of life, onze cultuur over 30 jaar anders is.
We krijgen nu al de discussie over Zwarte Piet en Sinterklaas.” (1)
- “Mijn grootste wens is dat Europa een duidelijk beeld gaat creëren ook naar buiten toe: dit
is een westerse eenheid, grotendeels een christelijke samenleving, dit zijn de regels die erbij
horen voor de mensen die hier naartoe willen komen.” (1)
Het gaat een deel van de mensen tenslotte ook expliciet om het lot van de vluchtelingen zelf.
- “Het gaat om mensen.” (1)
- “Over mensen moet je geen intenties maar afspraken maken.” (2)
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5.4 Wat zou de EU als eerste moeten doen?
De laatste vraag is welke stappen mensen voor zich zien als eerste maatregelen. Wat zou de
EU nu als eerste kunnen doen? Wat zou de EU nu moeten doen om een stap dichter bij die
droom te komen? Hier komen een paar gedachtensporen uit het ideaalbeeld weer terug:

1. Samen een duidelijk beleid/visie maken
In alle gesprekken benadrukken mensen vooral dat het belangrijk is om nu uit te stralen, zowel
binnen de EU als daarbuiten, dat men dit belangrijk vindt, dat er eenheid is en dat er een lijn
ontwikkeld wordt.

2. Ingrijpen voor de vluchtelingen in Europa zijn
In alle gesprekken benoemen deelnemers het ingrijpen op het niveau buiten Europa. Men
verwacht visie boven het verdelen van de vluchtelingen als die eenmaal voet aan wal hebben
gezet.

3. Zorgen voor een eerlijke verdeling en verspreiding: handhaven
In alle gesprekken komt het punt van het handhaven van een eerlijke verdeling naar voren. En
een boete voor de landen die het niet doen. Men vindt het belangrijk dat de EU landen er echt
aan houdt.
- “Stel dat Duitsland zegt: we willen geen vluchtelingen meer, stel dat ze zeggen: we
accepteren geen vluchtelingen meer. Je zou dat eigenlijk niet mogen accepteren denk ik.
Dan heb je geen daadkracht meer en dan heb je geen bestaansrecht meer.” (1)
- “Vergelijk het met een weekend weg met vrienden: iedereen doet iets in de pot maar 1
iemand zegt: ik heb t niet bij me. Dat wekt wrevel. Je moet met elkaar zeggen: we gaan ons
aan de afspraak houden.” (4)
Er komen nog twee andere aspecten naar voren:

4. Echt zichtbaar iets doen
Een deel van de deelnemers benadrukt vooral dat het belangrijk is dat de EU iets doet, wat het
ook is:
- “Geef mensen het gevoel dat ze echte vluchtelingen helpen en de rest aanpakken. Maak
concrete afspraken en laat dat zien.” (1)
- "Doe de grenzen dicht, controleer de buitengrens, doe iets.” (2)
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5. Luister naar de burgers
In een gesprek werd expliciet geopperd: luister naar de burgers. Probeer meer in dialoog te
gaan over wat zij willen.

Wat maakt het zetten van juist deze stappen belangrijk?
Gevraagd naar wat het voor mensen belangrijk maakt om bij deze punten te beginnen, of
anders gezegd: wat er op het spel staat komt de geloofwaardigheid van de EU en het
bestaansrecht naar voren. Als het de EU niet lukt om op dit punt samen een lijn te
ontwikkelen, wat is het dan? Sommige mensen verwachten dat er landen uit de EU gaan
stappen als het niet lukt op dit punt een lijn te ontwikkelen met elkaar:
- “De geloofwaardigheid van de EU staat op het spel.” (2)
- “Europa is eigenlijk een groot vredesproject. Als ze hier niet uitkomen….” (2)
- “Anders heb je geen EU. Het is een groepje, dan moet je ook alles op elkaar afstemmen dat
iedereen dat uitdraagt. Anders krijg je afbrokkeling. Dan is het een lachertje. Dan zijn er
drie landen die het leuk doen en de rest hangt erbij. (…) Op laag niveau loopt ‘t nog wel:
handel drijven enzo. Maar de pretentie dat het echt een Unie is [moet je dan laten varen].
Dan wordt het kind met het badwater weggegooid.” (4)
En positief geformuleerd: hier ligt volgens sommigen ook een kans. Het zou het
zelfvertrouwen en de kracht van de EU kunnen versterken:
- “Als je kunt laten zien dat het op een ingewikkeld thema lukt, dan kun je dat ook op andere
thema’s.” (1)

5.5

Wat zijn consequenties van de ideeën?

De EU expert wees in alle gesprekken de deelnemers op de gevolgen van de plannen die ze
opperden. Wat vooral opvalt in de reacties is dat mensen niet terugkomen op hun mening, ze
lijken daar vrij onwrikbaar in, zonder dat er veel inhoudelijke argumenten daarvoor op tafel
komen. Of suggesties voor hoe de EU het dan zou kunnen oplossen. Soms worden negatieve
consequenties bijna weggeredeneerd (“Ja, maar wij zeiden ook dat het eigenlijk al moet
worden aangepakt voordat mensen in Europa zij”).
Op het punt van daadkracht en doorpakken op de afspraken brengt de EU expert bij het eerste
gesprek in dat dit misschien wel betekent dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen
dan ons land nu doet. Hij vraagt de groep of men dat acceptabel zou vinden. De algemene
reactie daarop lijkt te zijn: ‘ja’.
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-

“Het gaat natuurlijk deels ten koste van je eigen belang, dat is een min die moet je zien in
het totale deel van plussen die je als EU hebt. Je kunt niet alleen maar plussen hebben. Dan
kies ik ervoor dat je als land inboet voor je eigen belang, gegeven het grotere. Ik denk dat
er anders geen toekomst is voor de EU en dan gaan we ook de dingen missen waar we het
gesprek mee startten. Wat iedereen allemaal zo positief vond.” (1)
Randvoorwaarde die men er wel (opnieuw) aan verbindt is dat de verdeelsleutel eerlijk en
evenredig is.
Bij het tweede gesprek komt ook het doorpakken op aantallen naar boven, en het bewaken
van de Europese buitengrens. De EU expert wijst hier op de consequenties dat Nederland dan
misschien meer mensen moet opnemen dan nu en (voor zover het de grens betreft) dan als
land aan soevereiniteit inboet. Ook hier is de reactie: jammer, maar het is toch nodig:
- “Ik denk dat die controle aan de buitengrenzen bijna onvermijdelijk is, of je het nou leuk
vindt of niet, dat geeft anders veel te veel spanningen.” (2)
- “Je kunt ze niet aan de grens laten, Of je dat nou wilt of niet.” (2)
Ook hier wordt benoemd dat het belangrijk is de verdeelsleutel evenredig en eerlijk te maken.
In het derde gesprek leidt de interventie van de EU expert evenmin tot verandering van koers
van de deelnemers. In dit gesprek geeft hij met name aan: “meer daadkracht betekent meer
vluchtelingen opnemen en als je rechten van immigranten gelijk zou trekken, dan zou dat
misschien ook betekenen dat Nederland meer moet gaan doen dan de bed, bad,
broodregeling”. Gewezen op deze consequenties benadrukt de groep (bijna verdedigend)
vooral dat zij ook gewezen hebben op dat de EU ook buiten Europa moet interveniëren:
- “Wij waren begonnen met: vluchtelingen in hun eigen regio opnemen.” (3)
Verder gaven de mensen vooral aan ook niet te weten ‘hoe het zou moeten’ maar men kwam
niet terug op het belang dat men hecht aan daadkracht of aan meer uniforme procedures in
verschillende landen. Eerder was er een herhaling van eerdere standpunten, zonder dat daar
verdere nieuwe argumentatie aan werd toegevoegd.
Iets soortgelijks doet zich voor in het vierde gesprek, waar de EU expert wijst op de grotere
aantallen vluchtelingen die nog naar Nederland zullen komen als ons land zich ook aan de
afspraken houdt. De deelnemers wijzen eerst naar de optie om buiten Europa te
interveniëren: opvang in de regio en ontmoediging. Vervolgens naar het belang van eenduidig
beleid gericht op keuzes: wie vangen we op, wie heeft het nodig, wie niet? En op de noodzaak
om elkaar daar dan aan te houden. Het basisstandpunt dat degenen die dan binnenkomen
evenredig verdeeld moeten worden, en op een snelle manier behandeld, lijkt voor hen niet
onder druk te komen.
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6. Milieu en klimaat

In drie van de vier groepen werd het thema milieu en klimaat gekozen om verder te
verdiepen op basis van het aantal stickers dat bij dit thema geplaatst werd. In dit
hoofdstuk geven we achtereenvolgens weer (1) wat deelnemers noemden als zaken
die de EU al goed doet op dit gebied, (2) wat ze idealiter van de EU willen zien en (3)
wat daar als wens onder ligt. Ook beschrijven we (4) de lijnen voor actie die ze zien
(wat moet de EU gaan doen?). Tenslotte geven we (5) weer wat de EU expert
benoemde als mogelijke consequenties van die acties en hoe de groepen daarop
reageerden.

6.1 Wat doet de EU al goed als het gaat om milieu en klimaat?
Op de schaalvraag, waarbij ‘0’ staat voor ‘de EU doet nog helemaal niets goed op dit gebied’
en de ‘10’ voor ‘de EU doet alles goed op dit gebied’, scoorde men over het algemeen tussen
de 1 en de 6, met een zwaartepunt tussen de 4 en de 6. In onderstaande figuur staat
weergegeven hoe de stickers over de lijn zijn verdeeld (ter illustratie: tussen 0 – 1 is 1 sticker
geplakt).
0

1

5

3

8

3

1

1

10

Iedereen scoorde hoger dan een 0. De vervolgvraag was dan ook: wat doet de EU dan al goed
op dit thema? Hieruit kwamen drie soorten antwoorden:
- Het staat op de agenda, ‘het besef is er’.
- Het stimuleren van alternatief gedrag.
- Regelgeving en normeringen voor concrete verbeteringen.
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1. Het staat op de agenda, ‘het besef is er’
In twee van de drie gesprekken werd de agendering van klimaat en milieu als een belangrijk
thema en het bijbehorende besef dat hier iets te doen staat als een positief punt ervaren:
- “Het thema staat in ieder geval op de agenda. Ze proberen tot internationale afspraken te
komen, in ieder geval over uitstoot. Het besef is er, dat is een heel groot winstpunt. Want
het is toch wel degelijk een probleem.” (1)
Dit positieve aspect werd echter vaak gevolgd door een nuancering: het besef is er, maar op de
daadwerkelijke uitvoering valt nog veel aan te merken.
- “De ambitie is goed. Het is een soort kracht die trekt naar een duidelijk doel, maar we zijn
er nog lang niet.” (4)

2. Het stimuleren van alternatief gedrag
In alle drie de gesprekken werd het informeren, stimuleren en verleiden tot alternatief gedrag
van burgers als positief benoemd. Hier refereert men bijvoorbeeld aan het stimuleren van
zonne-energie, subsidies voor dubbelglas en het stimuleren van elektrisch rijden.
- “Het promoten en het mensen warm maken voor alternatieven. Dus zonne-energie.” (1)
- “De EU subsidieert. Je kunt subsidies aanvragen voor dubbelglas.” (2)
- “Elektrisch rijden stimuleren.” (4)

3. Regelgeving en normeringen voor concrete verbeteringen
De regelgeving en normeringen vanuit de EU werden in alle drie de gesprekken als positief
ervaren. In deze context werd een aantal heel concrete voorbeelden genoemd zoals
bijvoorbeeld het beleid rond het verbieden van gratis plastic tasjes en rond statiegeld.
- “Statiegeld op kleine flesjes is goed.” (1)
- “Ik moest aan het terugbrengen van plastic zakjes denken.” (1)
Dit werd door anderen vervolgens wel bekritiseerd door te benadrukken dat de EU zich niet
alleen op de details moet richten, maar ook op het grotere plaatje:
- “Details als plastic zakjes is prima, en het is goed dat het gebeurt, maar het zet niet al te
veel zoden aan de dijk.” (2)
Ook wordt genoemd dat de aandacht niet zozeer naar gedragsverandering van de burger zou
moeten gaan, maar naar de industrie:
- “Ik vind dat de verantwoordelijkheid heel erg bij de burger wordt neergelegd, maar de
industrie die van alles uitstoot…” (2)
Naast regelgeving gericht op de individuele burger, worden ook de normeringen voor de
industrie en het bedrijfsleven als positief genoemd. Vooral de normen over CO2-uitstoot
komen vaak naar voren.
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Tegelijkertijd wordt wel gezegd dat landen en bedrijven zich helaas niet altijd aan de gestelde
normen houden:
- “Normen stellen, maar de uitvoering is vers 2. De EU stelt wel normen, maar die worden
min of meer omzeild.” (4)
- “Het oerbos in Polen gaat niet zo goed, Polen houdt zich niet aan de regels.” (2)
Ook zijn er mensen die nog normeringen missen, bijvoorbeeld op het gebied van mest. Op dit
thema is er een algeheel verlangen op meer zichtbaarheid: welke regels en normeringen zijn er
eigenlijk? Welke normen worden er al gehaald en welke niet?

6.2 Wat zou de EU idealiter doen?
Wat is dan de meest gewenste situatie? We vroegen de deelnemers om, gebaseerd op het
besef van wat er al lukt, na te denken over hoe het eruit zou zien in de ideale situatie, ‘als de
EU alles op dit gebied goed doet’ en een 10 zou scoren. Er ontstond een tweetal
gedachtenlijnen:
- Een gezamenlijke visie op milieu en klimaat met wereldwijde impact formuleren.
- Een situatie waarbij iedere lidstaat zich daadwerkelijk houdt aan de gezamenlijk gemaakte
afspraken.

1. Een gezamenlijke visie op milieu en klimaat met wereldwijde impact
Er kwam een sterk beeld naar voren van een EU met een gezamenlijke en duidelijke, maar ook
inspirerende en innovatieve visie op milieu en klimaat. Deze visie bestaat uit een aantal
elementen:
a. Een gezamenlijke visie, die de belangen van de individuele lidstaten overstijgt.
- “Overkoepelend beslissingen nemen, de zeeën liggen tussen al die landen dus je moet er
met elkaar uit komen.” (1)
- “Ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen, we hebben allemaal principe afspraken
gemaakt wereldwijd, we kunnen ons deel in ieder geval doen, dat is beter dan niks.” (2)
- “Één EU vormen, één blok want dan ben je sterker. Als een landje met een milieupark komt,
dan kom je er niet.” (4)
- “Europa is een vredesproject: dat houdt geven en nemen in. Het is luisteren en het is ook
compromissen sluiten.” (2)
b. Een visie met een wereldwijde impact. Hier lijkt een gewenst beeld onder te liggen van de
EU als een speler van belang op het wereldtoneel, specifiek als het op het thema milieu en
klimaat aankomt:
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-

-

“AVG heeft wereldwijde impact, dus dat laat zien dat je als EU wel degelijk wat kan.” (2)
“Die stip op de horizon waar je het over hebt. Dus wat je zegt als voorbeeld de AVG, als
Europa een stempel ergens op drukt, en daarnaar handelt, dan kun je veel doen.” (2)
“De EU een voorbeeldfunctie in de wereld. Als je nou begint met een stel landen dat al
jaren met elkaar te maken heeft en met elkaar zaken doet en het lukt daar, dat is misschien
het mooiste voorbeeld. Er is een hele hoop gesputter. Maar als de EU nou voorloper zou
zijn…” (4)
“Nieuwe technologieën ontwikkelen die als voorbeeld gelden voor de rest van de wereld.”
(2)

c. Bekend en zichtbaar: mensen willen graag weten hoe die visie er dan uit ziet.
- “Het is mij helemaal niet bekend hoe die visie eruit ziet. Wat is er voor visie over milieu voor
over tien of twintig jaar?” (1)
- “Ik denk dat het ambtenarenapparaat van de EU meer zichtbaarheid moet geven over wat
zij bereiken.” (1)
d. Enkele inhoudelijke beelden van de visie over milieu en klimaat kwamen ook voorbij. Dit
varieert van een verlangen naar een wereld met ‘schone zeeën’ tot een wereld met ‘minder
overbevolking’. Ter illustratie:
- “Je kunt niet meer praten over een economie die alleen bestaat uit winst. Klimaat en milieu
kun je niet los zien van de economie.” (4)
- “Geen plasticsoep meer. De zeeën beschermd.” (1)
- “Overbevolking tegengaan.” (2)
- “Fleurig. Groener. Letterlijk. Minder vervuiling, minder last van mensen met vervuiling in de
longen. Een gezondheid die veel beter is.” (4)

2. Iedere lidstaat houdt zich aan de afspraken uit deze visie
De tweede gedachtelijn gaat niet zozeer over de inhoud van de visie maar over de manier
waarop deze visie in de praktijk wordt nageleefd. Er komt een beeld naar voren van een EU
waarbij de lidstaten – in tegenstelling tot de perceptie van de huidige situatie – zich aan de
gezamenlijke afspraken houden.
- “Een rivier stroomt door vier landen, als drie landen zich aan de afspraken houden en een
niet, dan is het nog steeds vervuild. Dus zolang ze niet optreden zodat alle vier de landen
zich aan de afspraken houden, verandert er eigenlijk weinig.” (1)
- “De EU zou een rol kunnen vervullen als we ons gaan houden aan die normen, dat mis ik
wel heel erg. Ik heb nog nooit gehoord dat er normen gehaald werden. Ik lees wel heel
vaak: normen niet gehaald.” (4)
- “Als je regels stelt en je handhaaft ze niet, dan moet je de regels anders stellen. Die je wel
kan handhaven, anders heeft het geen zin.” (1)
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-

“Volgens mij haalt geen enkel land die norm en ik denk dat de uitdaging voor de EU is: wat
is op korte termijn en lange termijn realistisch.” (2)
“De Fransen hadden allang uit de EU gegooid moeten worden, die 3% norm die ze niet
halen, daar hebben ze lariekoek aan gehad. Maar als je dat doet, dan houd je niets meer
van de EU over. Als we echt consequent elke regel en afspraken nakomen van: als je het
niet doet, dan zijn dit de consequenties, dan hebben we hier binnen de kortste keren
oorlog.” (1)

In het vierde gesprek werd er zelfs uitgebreid doorgedacht over een systeem waardoor landen
zich wel aan de afspraken zouden gaan houden. Dat ging zo:
- Deelnemer A: “In de ideale situatie is er ook een sanctie als je de norm niet haalt. Wie
vervuilt krijgt sanctie. Er is Europese rechtspraak. Als iemand zich er niet aan houdt dan
wordt dat ook aangepakt.”
- Moderator: “In de ideale wereld zijn er strenge normen en zijn er sancties en het Europees
hof….”
- Deelnemer B: “Een beloning voor mensen die zich er wel aan houden. Ik word zenuwachtig
van dat kost ons teveel belasting. Beloon en straf dan ook met geld. Een heel land wordt
beloond, in elk geval de burgers die het ook aanvragen die krijgen ook subsidies. Niet alleen
bedrijven, ook woningbouwverenigingen, burgers. EU moet belonen en sanctioneren.”
- Moderator: “Wat maakt het belangrijk dat de EU dat moet doen?”
- Deelnemer B: “Dat ze een daad stellen. Je maakt dan ook een statement.”
- Deelnemer C: “En je kan ook zien welke landen het niet goed doen. Die doen het goed, die
krijgen een beloning, en anderen doen t niet goed, krijgen sanctie.”

6.3 Welke wens ligt onder dit ideaalbeeld?
We horen verschillende wensen onder de droom, soms expliciet benoemd, soms wat meer ‘in
de ondertoon’. Soms meer als angst verwoord, soms als verlangen.
Ten eerste is de veiligheid en leefbaarheid in het geding. Het milieuvraagstuk heeft voor de
deelnemers een existentiële component: als we nu niet in actie komen, dan komt het
voortbestaan van onze wereld en dus ook van ons leven in gevaar. Het is daarom zowel in het
belang van de wereld, als van Nederland en haar inwoners om het tij proberen te keren. Of,
zoals een gespreksdeelnemer zei, “Uiteindelijk is het niet de vraag of Nederland onder water
komt te staan, maar wanneer.” (2)
Er is ook een sterk besef dat dit een wereldwijd probleem is dat de EU niet alleen op kan
lossen, laat staan als Nederland. Mede daarom hopen de deelnemers dat de EU een
voorbeeldfunctie vervult en vooroploopt op dit thema. Dit vertaalt zich in de wens dat Europa
zich opstelt als vernieuwer en innovator, en als sterke partner die andere landen in de wereld
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kan beïnvloeden. Onder de woorden klinkt soms een verlangen door dat ‘iemand’ of ‘iets’
opstaat om het tij te keren, een entiteit die in staat is creatieve oplossingen te verzinnen en
landen te motiveren om hier echt aan mee te werken.
Er spreekt ook een verlangen naar gelijkheid en eerlijkheid uit de gesprekken: als we allemaal
in hetzelfde schuitje zitten, dan moeten we allemaal bijdragen aan de oplossing van het
probleem.
En een nog duidelijkere wens gaat over het nakomen van afspraken: ‘afspraak is afspraak’ lijkt
de ondertoon.
Mensen noemen tenslotte dat ze trots zouden zijn op de EU als deze een dergelijke visie zou
hebben: “Dan maak je Europa trots en ben je trots op je land.” (2)

6.4 Wat zou de EU als eerste moeten doen?
Op basis van de gewenste situatie vroegen we mensen naar hun ideeën voor concrete acties
en initiatieven die een eerste stap zouden kunnen zijn in de richting van die gewenste situatie.
Hier kwamen twee oplossingsrichtingen naar voren die min of meer een voortzetting zijn van
de elementen uit de gewenste situatie. Bovendien hoorden we nog een derde soort ideeën
voor acties, die bestaan uit meer concrete invulling daarvan.

1. Een gezamenlijk beleid formuleren
Bij de vraag naar concrete ideeën voor actie werd opnieuw meerdere malen de wens voor een
gezamenlijk beleid en een gezamenlijke visie op dit thema genoemd, zonder hier direct een
meer concrete invulling aan te geven. In dit stadium van het gesprek kwam de vraag ook
meerdere keren naar boven: zijn milieu en klimaat thema’s die op nationaal, Europees of
globaal niveau opgepakt zouden moeten worden? De ondertoon lijkt te zijn: wat je nationaal
op kunt lossen, moet je nationaal oppakken. Op het gebied van milieu en klimaat zien
gespreksdeelnemers echter weinig vraagstukken die niet op de een of andere manier
grensoverschrijdend zijn.

2. Aan afspraken houden
Ook hier wordt weer het belang genoemd van het houden van lidstaten aan gemaakte
afspraken. Dit wordt als zwak punt van Europa genoemd, niet alleen op het gebied van milieu
en klimaat, maar op alle terreinen, zoals de drie procent norm. Tegelijkertijd wordt door
sommigen ook de complexiteit van het streng naleven van afspraken erkend.
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3. Alternatieve energiebronnen stimuleren
Tenslotte worden bij het nadenken over eerste stappen ook een aantal, meer of minder
concrete, ideeën genoemd:
- Het afschaffen van fossiele brandstoffen.
- Het stimuleren van elektrisch rijden.
- Het mogelijk maken van rijden op waterstof.
- Het sluiten van kolencentrales.
- Het stimuleren van zonne-energie en windenergie door middel van subsidies.
- Regelgeving over statiegeld.
- Regelgeving over afvalscheiding.
- Het stimuleren van elektrisch rijden onder leaseauto’s door bij de keuze voor elektrisch
rijden daar een betere klasse auto tegenover te zetten.
In deze context verwijst men soms ook naar de belangen van oliemaatschappijen en specifiek
van Shell. Meerdere gespreksdeelnemers gevan aan dat ze denken dat bovenstaande
ontwikkelingen technisch allang mogelijk zouden kunnen zijn, maar door de sterke lobby van
onder andere Shell zijn tegengehouden.

Wat maakt het zetten van juist deze stappen belangrijk?
In het gesprek vroegen we door op het belang van deze ideeën. Op de vraag waarom het nou
echt belangrijk is dat de EU deze stappen ook daadwerkelijk gaat zetten werden verschillende
redenen genoemd:
- “Je krijgt meer respect voor de EU. Je kunt het serieus nemen als orgaan.” (1)
- “Het delen van wat er wel behaald is en bereikt is.” (1)
- “Anders zou het een moreel failliet zijn. Dit is een complex probleem, maar ik verwacht dat
de EU hierover nadenkt.” (2)
Er lijkt hier een gevoel te overheersen ‘als het de EU niet lijkt om op dit belangrijke thema door
te pakken... waarom hebben we dan een EU?’
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6.5 Wat zijn consequenties van de ideeën?
Ook bij dit onderwerp legden we de ideeën uit de groep ter plekke voor aan de EU expert. Wat
zijn (ongewenste of onverwachte) consequenties van deze oplossingsrichtingen? Het valt op
dat de deelnemers een vrij ambitieuze rol voor de EU in gedachten hebben op het thema van
milieu en klimaat. En zich ook hier niet erg van hun standpunt af laten brengen door inzicht in
de gevolgen.
In het eerste gesprek introduceert de EU expert in reactie op de ideeën voor een gezamenlijk
beleid de politieke realiteit waarbij alle lidstaten verschillende economische belangen hebben,
bijvoorbeeld: Polen heeft veel steenkool en heeft geen belang bij het sluiten van
kolencentrales. Hij nuanceert ook het beeld van de EU als eenduidig en daadkrachtig orgaan
en legt de gespreksdeelnemers iets meer uit over de verschillende organen binnen de EU en
de complexiteit die dit oplevert. Ook geeft hij aan dat Nederland zichzelf op meerdere
terreinen, zoals het percentage hergebruik van grondstoffen, niet aan de afspraken houdt en
vraagt aan de groep: moet Nederland dan ook voor het Europese Hof gesleept worden? De
reacties richten zich met name op het laatste punt. De meeste gespreksdeelnemers vinden dat
Nederland zich ook gewoon aan de afspraken moet houden, wanneer je dat ook van andere
landen verwacht. Op de andere punten komt weinig tot geen reactie.
In het tweede gesprek noemt de EU expert in reactie op het verlangen dat lidstaten zich aan
de afspraken houden wederom dat Nederland zich zelf niet altijd aan al de gemaakte
afspraken houdt. En hij bespreekt daarbij de mogelijkheid dat de EU Nederland voor het hof
kan slepen. Ook geeft hij kort aan dat een striktere handhaving potentieel ingrijpt in de
Tweede Kamer. De grote meerderheid lijkt hierop te vinden dat Nederland zichzelf aan de
regels moet houden, zeker op een zo belangrijk thema als milieu en klimaat: “Als ik het zo
hoor, dan moeten wij aan de bak.” (2) Terwijl een aantal anderen zich afvraagt hoe de
percentages en quota tot stand zijn gekomen en of deze wel redelijk en realistisch zijn. Een
aantal mensen heeft een voorkeur voor realistische afspraken die wel gehaald worden, in
plaats van ambitieuze afspraken die niet gehaald worden.
In het vierde gesprek geeft de EU expert in reactie op de suggesties voor strengere en/of
ambitieuzere regel- en wetgeving aan dat dit potentieel ten koste kan gaan van de autonomie
van de Nederlandse regering om eigen beleid te formuleren. Ingaand op de ideeën voor
subsidies en stimulering van alternatieve energiebronnen wijst hij erop dat dit meer geld zal
kosten van Nederland. Opvallend genoeg geven veel gespreksdeelnemers aan het thema
milieu en klimaat dusdanig belangrijk te vinden dat het wel meer mag kosten. De gevoelde
urgentie op dit thema is zo groot, dat men er geld voor over heeft: “Ja we moeten het gewoon
toch doen. Ik wil best wat inleveren voor belangrijke zaken die er toe doen.” (4) Ook over het
opgeven van de Nederlandse autonomie op dit thema lijken de meeste gespreksdeelnemers

37

zich niet veel zorgen te maken: ‘dit is gewoon een thema wat je internationaal aan moet
pakken’ was de tendens.
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7. Budget en kosten van de EU
In één van de groepen kwam het thema budget/kosten eruit als een van de heetste
hangijzers. Daarom is met die groep verder gesproken over wat hier onder ligt aan
oordelen, ervaringen en verwachtingen. In dit hoofdstuk geven we achtereenvolgens
weer (1) wat deelnemers noemden als zaken die de EU al goed doet op dit gebied,
(2) wat ze idealiter van de EU zouden willen zien op dit gebied en wat daar als wens
onder ligt. Ook beschrijven we (3) de lijnen voor actie die ze zien (wat moet de EU
gaan doen?). Tenslotte geven we (4) weer wat de EU expert benoemde als mogelijke
consequenties van die acties en hoe de groepen daarop reageerden.

7.1 Wat doet de EU al goed als het gaat om kosten en budget?
Op de schaalvraag, waarbij ‘0’ staat voor ‘de EU doet nog helemaal niets goed op dit gebied’
en de ‘10’ voor ‘de EU doet alles goed op dit gebied’, scoorde men over het algemeen tussen
de 1 en de 4, met een zwaartepunt tussen de 2 en de 3. In onderstaande figuur staat
weergegeven hoe de stickers over de lijn zijn verdeeld (ter illustratie: tussen 0 – 1 was 1 sticker
geplakt).
0

1

2

2

1

1

1

10

Zaken die volgens de deelnemers (soms) (al) goed gaan betreffen het ophalen van geld door
boetes (er wordt gerefereerd aan een grote boete voor Microsoft) en het innen van
deelnamegelden van de EU landen (waarbij meteen wordt aangetekend dat het dus ook
belangrijk is dat alle landen daaraan gehouden worden). Hierdoor komt de verhouding tussen
‘geld binnenhalen en geld uitgeven’ voor het gevoel van de deelnemers wat meer in balans.
Overigens geeft men ook aan eigenlijk niet goed te weten hoe dat precies zit.
Ten aanzien van het ‘uitgeven’ maken de deelnemers onderscheid in wat we hier maar even
interne en externe posten noemen. Interne zijn dan kosten om de EU te laten ‘draaien’, zoals:
- Kosten van verhuizing van Brussel – Straatsburg en terug (“een krankzinnige kostenpost”);
- Salaris en pensioenen van EU medewerkers (“exorbitant hoog”).
De deelnemers die dit noemen, vinden dit geen voorbeeld van ‘goed besteed’ geld, maar juist
iets om kritisch naar te kijken.
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Rond de externe uitgaven bestaat een meer gemengd beeld. Mensen refereren dan met name
aan de subsidies en Europese projecten. Die in hun ogen soms heel goed besteed geld
betreffen: “landbouwsubsidies en herstructurering van natuurgebieden: dat zijn nuttige
projecten” en soms juist helemaal niet: “ze zijn bezig geweest met komkommers die recht
zouden moeten zijn! Daar hoeft de EU zich niet mee bezig te houden. Dat zijn geen zaken voor
de EU”.
De lijn hier lijkt dat mensen het belangrijk vinden dat de EU het geld ‘goed besteedt’, dat wil
zeggen: “als het een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van een land (..): een groot
infrastructureel project of een natuurgebied” en/of “grote dingen: luchthavenbelasting,
grenzen. Dingen die Europees zijn.”
Even komt de vraag op of de EU dan ook goed moet toezien op dat het geld juist wordt
uitgegeven. Maar dat roept ook meteen de bedenking op dat dit op zich ook weer geld kost en
bureaucratie met zich meebrengt.

7.2 Wat zou de EU idealiter doen en welke wens ligt daaronder?
Wat is dan de meest gewenste situatie? Dit vinden deelnemers moeilijk te beantwoorden. Wat
genoemd wordt:
- “De Europese Commissie zo klein mogelijk. Wat doen al die 700 mensen daar? (…)
misschien kan het wel met 350 mensen.” Dit gaat over een slagvaardig, efficiënt apparaat.
- “Inzicht. We praten nu vanuit een bepaald vermoeden. Een vooroordeel. Vanuit de cijfers
praten is beter. Een soort miljoenennota. (..) ik zou duidelijk willen zien waar het geld heen
gaat, waar het binnenkomt.” Dit refereert aan inzicht en daarmee ook invloed (“dan weet
ik misschien op welke partij ik wil stemmen”) en transparantie als waarde op zich.
- “Dat ieder land ook betaalt waarvoor ze zijn aangeslagen. Ik geloof dat daar nu wel eens
problemen mee zijn.” Hier klinkt de wens van eerlijkheid en rechtvaardigheid van de
lasten verdelen in door.
Er ontstaat echter geen heel eenduidig of stellig beeld. En sommige mensen geven ook aan het
gewoon niet goed te weten.
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7.3 Wat zou de EU als eerste moeten doen?
Het ‘niet goed weten’ klinkt door in de antwoorden op de laatste vraag… wat staat de EU dan
te doen? Deelnemers noemen vooral:
- Meer openheid (transparantie).
- Heldere doelen, ‘zodat we ook weten waar het aan besteed wordt’. Dat draagt ook bij aan
“het gevoel dat er echt wat bereikt wordt”.
- Efficiency: het zo goedkoop mogelijk ‘runnen’ van het apparaat.

7.4 Wat zijn consequenties van de ideeën?
De EU expert geeft nog aan dat de EU een van de meest transparante websites heeft – veel
meer dan van de aparte landen. Dat is niet bekend bij de deelnemers. Het verandert hun
mening niet ingrijpend.
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8. Het idee van een spaargeldregeling
Tijdens alle vier de gesprekken heeft de EU expert een korte inleiding geven over
een plan dat daadwerkelijk besproken wordt in Brussel: een spaargeldregeling. Met
als doel om reacties te peilen en op die manier weer iets te ontdekken over wensen
ten aanzien van de EU.

De inleiding kende telkens ongeveer de volgende lijn:
Op de agenda van de EU staat een EU-brede spaargeldgarantie. Als een grote bank in een
lidstaat omvalt dan verliezen burgers hun spaargeld tot 100.000 niet. Het doel hiervan is
het voorkomen van een bank-run. Want als mensen hun spaargeld massaal bij een bank
weghalen, valt een bank om en die paniek kan de hele EU besmetten. De EU heeft op dit
moment al een spaargeld-garantiefonds van € 50 miljard. Europese economen
verwachten dat dit te weinig is: in Nederland alleen al was zo’n bedrag tijdens de
Eurocrisis nodig. Regeringen van sommige lidstaten willen daarom dat de
spaargeldgarantie zonder limiet wordt. Dat betekent dus dat er geld bij moet om het
garantiefonds te vullen.
Vervolgens was de vraag aan de deelnemers wat hierop hun reactie is. Die liepen uiteen van
‘doen’ tot ‘niet doen’. Maar er was vooral veel twijfel en sommigen wisten het helemaal niet.
Deelnemers die aangeven het niet te weten, benoemen vooral dat ze het niet kunnen
overzien:
- “Ik heb geen idee, dit is voor mij niet zichtbaar.” (1)
- “Ik heb niets met banken. Ik heb een zitbank.” (4)
- “Hier heb ik iets over gelezen!” (maar niet meer duidelijk precies wat)
Sommigen zijn daarbij ronduit een beetje achterdochtig:
- “Het zijn allemaal boefjes.” (4)
- “Ik heb toch het idee dat er gerommeld wordt.” (1)
- “Corruptie komt bij me bovendrijven.” (1)
Soms koppelen mensen het gevoel ‘hier niets van te weten’ aan een hoop of verwachting van
de EU:
- “Ik neem aan dat er in de EU mensen aangetrokken zijn voor dat financiële plaatje. Wij zien
dat niet.” (1)
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Mensen die twijfelen vragen zich af wat de consequenties zijn:
- “Loopt Nederland meer risico dan andere landen?” (4)
- “Het kan dus zo zijn dat wij gaan betalen omdat daar een bank crasht?” (2)
- “Mag de EU dan zeggen ‘we halen 10 miljoen uit het ABP, de pensioenfondsen’? Mogen ze
ongelimiteerd geld pakken?” (1)
Hun vraagtekens maken dat ze niet onmiddellijk kunnen aangeven of dit ze een goed idee lijkt
of niet.
Er zijn ook mensen die het een goed idee vinden omdat het goed is voor burgers en/of het er
ook bijhoort als je als EU samen optrekt:
- “Het is bescherming van de burger.” (3)
- “Je wilt met eenheid de dingen doen.” (1)
Ze koppelen er regelmatig wel een ‘mits’ aan: zorg dat er controle en toezicht op de banken is
en dat dit overal gelijk geregeld is:
- “Ik vind het voorstel goed, alleen het probleem is hoe ga je het risicogedrag van de bankier
eruit halen (…) De EU moet daar een regel voor maken.” (3)
- “Doe het pas als het toezicht ook hetzelfde is. Regel eerst dat landen aan Europese
standaarden voldoen en dan pas die garantie. Eerst allemaal af van de slechte leningen.”
(4)
Dat laatste horen we ook terug bij de mensen die het a priori geen goed idee vinden: die
vetrekken vanuit het idee dat het een verantwoordelijkheid van de banken zelf is, als ze
slechte leningen hebben afgesloten:
- “Je moet zorgen dat bankmanagers die verantwoordelijk zijn voor slechte producten, dat je
die gaat aanspreken. In eerste instantie moet de overheid dat doen en de Europese Unie
mag een stok achter de deur houden (..) Als je die regels goed instelt op controle en
handhaving, dan kan je garanties gaan nemen.” (2)
- “Als ik mijn geld op een bank neerzet, dan moet die bank zorgen dat er niks mee gebeurt. Ik
vind dat de EU veel meer moet controleren op bankzaken, zoals nu ook die fraude op de
ING.” (2)
De EU moet wat hen betreft wel controleren en goede regels instellen en die handhaven. De
redenering hieronder is: de EU moet oppakken wat grensoverschrijdend is, en dit
(bankgarantie) kan volgens de deelnemers landelijk geregeld – met de EU als waakhond om de
landen scherp te houden.
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In één groep komt zelfs de zorg naar boven dat dit de EU weer bureaucratischer en/of duurder
zou maken:
- “Dan krijgen ze weer iets te zeggen over ons geld en komen er weer 37 commissies die ons
geld kosten.” (3)
We horen in dit gesprek vooral het appèl op de EU om efficiënt te werken, alleen dat te doen
wat nodig is op Europees niveau en de burgers te beschermen tegen die zaken die individuele
mensen niet kunnen (over)zien. De leefbaarheid en veiligheid bewaken en daar ‘wat slims’
voor verzinnen.
Ook de eerlijkheid en gelijkwaardigheid schijnt soms door: het toezicht moet dan wel ‘overal’
gelijk geregeld zijn, en ‘iedereen’ moet zich eraan houden…. De verwachting is dat de EU die
gelijkwaardigheid/eerlijkheid bewaakt en zodat ‘slechte’ banken of landen die het niet zo
nauw nemen met de regels er geen slaatje uit kunnen slaan.
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9. Tips voor de EU
Als slotvraag vroegen we de gespreksdeelnemers om individueel op papier twee
stellingen te beantwoorden en elk een enkele tip mee te geven aan de EU.

De antwoorden waren als volgt verdeeld:
zeer
oneens
Het Nederlands
lidmaatschap van de
EU is een goede zaak
De politiek in Den
Haag heeft te veel
macht overgedragen
aan Europa

2

oneens

neutraal

eens

zeer eens

2

7

15

7

11

7

8

2

weet niet

1

Tabel 9.1 Meningen van de deelnemers over stellingen over de EU

Uit het bovenstaande blijkt dat bijna alle aanwezigen welwillend tegenover het lidmaatschap
van Nederland binnen de EU staan, maar dat de meningen over de hoeveelheid macht die
Nederland aan de EU heeft overgedragen uiteenlopen.
De tips vallen in een aantal categorieën te groeperen:

1. Ontwikkel een visie en beleid op de zaken die er echt toe doen
-

Werken aan identiteit en saamhorigheid!!
Alleen bezighouden met het belang van de EU in overall en minder met de kleinere zaken
van het land. In grote lijnen betrokken blijven.
Meer garantie en veiligheid.
Wees meer visionair!
Benadruk dat het een vredesproject is.
Blijf menselijk, het gaat niet alleen om geld in de EU of de wereld.

45

Een aantal thema’s die er voor de deelnemers toe doen wordt bij naam genoemd, met name
milieu:
- Meer oog voor welzijn mens en dier, minder om geld. Stimuleer plantaardig voedsel en
maak milieubesparende zaken toegankelijker voor de burger.
- CO2 uitstoot minder voor een betere wereld op toekomsttermijn.
- Investeer in een leefbaar klimaat, subsidieer zaken waar burgers direct profijt van hebben
(zonnepanelen, elektrische auto’s).
- Vluchtelingenprobleem zowel economische als “echte vluchtelingen” op korte termijn
oplossen. Dit splijt de EU.
- De oorspronkelijke economie stamt uit de VOC tijd, het wordt hoog tijd dat er een stelsel
komt van zelfvoorziening.
- Import/export betreft goede zaak, doch wat als burger betreft wordt de spijker af en toe
misgeslagen.

2. Laat zien wat je doet, en werk in verbinding met de burgers
-

Geef meer ruchtbaarheid wat er allemaal wel wordt bereikt.
Duidelijker en zichtbaarder zijn in het beleid.
Meer zichtbaarheid/openheid.
Zorg voor inzage aan de mensheid met betrekking tot wat jullie doen en wat het nut/doel
er uiteindelijk van is.
Meer luisteren naar de burger.
Duidelijk communiceren met de bevolking van de lidstaten.
Reclame via tv en radio of andere media over de EU, verwijzen naar website.
Zorg voor een duidelijke visie, o.a. 10puntenplan, doelstellingen + geef hierover
verantwoording.
Meer openheid naar de burgers toe. De EU staat te ver weg van mij.
Probeer dichter bij de burger te komen, communiceer je successen.

3. Hou vol, pak door
-

Hou vol!
Wees duidelijk + daadkrachtig ‘Unite to survive’!
Laat landen de plussen van de EU beseffen. En besef ook dat dit kan inboeten op
individuele belang.
Strengere sancties/handhaven van wetten. Op overtreding dient straf te staan.
De lusten en de lasten eerlijk delen.
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4. Werk efficiënt
-

Efficiënter werken.
Minder bureaucratie, meer actie.
Zorg dat de financiën op orde zijn en alles wat overbodig is wordt geschrapt.

Kort samengevat: pak de échte thema’s op, de thema’s die belangrijk zijn voor de veiligheid en
stabiliteit in de EU. Ontwikkel daarop een gezamenlijke visie. Communiceer die helder en laat
ook zien wat je bereikt. Houdt vol, laat een vuist zien aan lidstaten die hun deel niet pakken.
En… werk daarbij zo efficiënt mogelijk.
Wat opvalt bij het lezen van de tips – waarvan sommige meer lezen als een aanmoediging of
een appèl, is dat hierin de eerder beschreven verwachtingen en beelden bij de EU allemaal
terugkomen: de EU als identiteitsbewaker, als visionair en als vredesproject. Het is niet genoeg
(meer) om te werken aan thema’s als telefoontarieven of gelijke stekkers, men kijkt naar de EU
voor het oppakken van de grote thema’s, die belangrijk zijn voor de stabiliteit en veiligheid.
Dat is soms ook te horen in het taalgebruik, bijvoorbeeld: ‘doe iets aan het
vluchtelingenprobleem, dat splijt de EU.’
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10. Enkele procesobservaties
Voorgaande hoofdstukken bevatten een weergave van datgene wat er besproken is
in de vier focusgroepen. Naast de inhoud van wat er gezegd werd, viel er ook een
aantal dingen op aan de manier waarop er gesproken werd. En aan wat er juist niet
gezegd werd. In dit hoofdstuk benoemen we een paar van die procesobservaties.

De meeste energie zit op de urgente thema’s
Op de meest urgente thema’s (klimaat en milieu, immigratie en vluchtelingen) zat duidelijk de
meeste energie in de gesprekken. Deelnemers namen hier het vaakst het woord, reageerden
op elkaar, de gemoederen liepen soms op. Op de andere onderwerpen (kosten en
bankgarantie) was de energie duidelijk minder hoog. Mensen geven dus niet alleen in woorden
aan dat ze verwachten dat de EU op de thema’s die ertoe doen zichtbaar wordt, ook in de
manier waarop ze erover spreken was dit zichtbaar en voelbaar.

Ongemak door ‘het-niet-weten’
Een tweede opvallend fenomeen was dat mensen regelmatig benoemden dat ze niet weten
hoe het precies zit met de EU. Of dat nou gaat over hoe de EU in elkaar zit, wat de EU precies
is, over wat de EU exact doet… Dit begon vaak al bij de start van het gesprek, als mensen
hoorden dat het over de EU zou gaan: ‘Oeh, dat is ingewikkeld, ik hoop dat ik daar genoeg van
weet.’ Vervolgens gingen mensen wel het gesprek in (en vaak ook heel geanimeerd), maar het
‘niet-weten’ kwam op veel fronten terug.
Dit ging dikwijls gepaard met een zeker ongemak: alsof mensen vonden dat ze het eigenlijk wel
zouden moeten weten, of dat ze het vervelend vonden dat ze over zoiets belangrijks niet
precies weten hoe het in elkaar steekt, of omdat men merkte dat het lastig werd een
onderbouwde mening te geven of een voorstel te doen omdat het ontbrak aan inzicht en
feitelijke kennis. Zelden zei de groep: ‘ja, dat weten we eigenlijk niet en dat is ook logisch,
toch?’
Soms vertaalde het niet-weten zich in een wens richting de EU om ‘transparanter’ te zijn en
meer te informeren. Andere keren ook in een zekere koppigheid of stelligheid. Bijvoorbeeld als
de expert feiten aandroeg over de Nederlandse situatie en in hoeverre ons land zich aan EU
afspraken houdt (of niet). Dat leidde maar zelden tot ‘aha, dat wist ik niet, dat verandert de
zaak.’ Eerder ging men herhalen wat men daarvoor al noemde. Alsof sommige uitspraken
meer een gevoel zijn (‘de EU moet dat gewoon doen’) dan een onderbouwde mening.
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De intimiderende omvang en complexiteit van de problematiek
Af en toe kregen wij als moderatoren de indruk dat de omvang en complexiteit van met name
de thema’s immigratie, milieu en in mindere mate de bankgarantie bijna intimiderend werkten
op de deelnemers. Met name de combinatie van urgentie (hier staat echt iets op het spel, er
dreigt gevaar, het is ernstig) en omvang lijkt soms het gevoel op te roepen: ‘er moet iets, maar
wat?!’.
Dat lijkt zich soms te vertalen in een abstract verlangen naar een EU als ‘entiteit’, een groot en
overkoepelend ‘orgaan’ dat ‘iets slims’ verzint en landen houdt aan de oplossingen die
verzonnen worden. Alsof mensen zich letterlijk te klein en te onmachtig voelen - en onderling
teveel van mening en belangen verschillen.
Dit deed zich bijvoorbeeld voor nadat de EU expert mensen confronteerde met de complexe
politieke realiteit van de EU. Hier waren grofweg twee reacties op terug te zien: het
wegzakken van de energie en een soort moedeloosheid: ‘dit is te complex om op te lossen’ of
een soort strijdbaarheid en koppigheid: ‘dit kan heus wel’ of ‘dan moeten ze het dus gewoon
wel eens worden’. Soms geven mensen aan: ik verwacht niet dat de EU morgen alles oplost,
maar ik wil wel dat ze visie ontwikkelen. Anderen vertaalden de gevoelde urgentie in een meer
direct appèl op daadkracht en doorpakken. Het leken dikwijls verschillende reacties van
verschillende persoonlijkheden met andere achtergronden op een gedeeld gevoel van
onmacht en zorg voor de toekomst.
De combinatie van het ‘niet-weten’, urgentie en complexiteit van het vraagstuk leidde vaak tot
stellig verkondigde meningen. Neem bijvoorbeeld dat van de verdeelsleutel van vluchtelingen:
die ‘moet er gewoon komen’. Maar als we doorpraatten over het hoe, dan bleek dat eigenlijk
een heel ingewikkeld thema. Hetzelfde gebeurde met een thema als handhaving: de EU ‘moet’
streng toezien op dat landen hun afdracht betalen, zich aan CO2 afspraken houden, etc. Maar
op de vraag hoe dan blijkt ook hier een wereld onder schuil te gaan en soms totaal
verschillende beelden (toezien kan straffen betekenen, maar ook aanmoedigen en steunen
met subsidie bijvoorbeeld).
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Een oppervlakte en een dieptediscours
Gerelateerd daaraan leek het soms wel of we op twee niveaus een verschillend discours
konden waarnemen in de groep. Op het oppervlakteniveau, met name waar het ging over wat
men van de EU verwacht, waren mensen het soms echt oneens en ontstond er vaak meer
debat en discussie dan dialoog. Waarbij in sommige gevallen de spanning ook echt opliep. In
een van de gesprekken nam bijvoorbeeld een deelnemer met zeer uitgesproken meningen
over vluchtelingen en grenzen deel, die sprak over ‘gelukszoekers’ en ‘stuur ze allemaal terug’.
Zijn buurvrouw keerde zich op een bepaald moment naar de moderator en fluisterde: ‘hier
was ik al bang voor: als het zo gaat, ga ik naar huis.’ In andere gevallen leidden de verschillen,
ook door de gespreksvorm (mensen hoefden het niet eens te worden en werden vooral
uitgenodigd allemaal hun mening te uiten) slechts tot wat ongemak en zoeken in het gesprek
dat op die momenten vooral veel weg had van een stapeling van tegengestelde meningen.
Bij de vervolgvraag naar de motieven of de wens die onder de meningen lag, ontstond vaak
een heel ander discours. Hier waren mensen veel meer eensgezind in hun verlangen. Naar
‘rust’, of naar ‘veiligheid’ bijvoorbeeld. Men had daar ook minder woorden of voorbeelden, de
beurten werden dus korter. Het maakte dat in de gesprekken soms fases van ‘gekrakeel’
werden afgewisseld met fases van ‘rust’ waarin ook wat verbinding leek te ontstaan tussen de
gesprekspartners.

Wanneer ‘luistert’ de EU?
Dit alles maakt een appèl aan de EU om meer naar burgers te luisteren meerduidig
interpreteerbaar. Wanneer ‘luistert’ de EU dan echt? Waar moeten ‘ze’ naar luisteren? Naar
de concrete voorstellen (“gooi de grenzen dicht”), naar het bredere appèl (“kom met een visie
op het vluchtelingenvraagstuk”) of naar de wens en angst eronder (“houdt het hier veilig”)? Of
alle drie? En op welk(e) niveau(s) kan de EU de dialoog het beste opzoeken?
Op basis van de ervaringen met deze gesprekken lijkt het raadzaam om op zijn minst op
meerdere niveaus te ‘luisteren’ naar burgers. Als iemand stellig een mening verkondigt over
wat er moet gebeuren wil dat niet zeggen dat diegene daarmee daadwerkelijk zijn of haar
verlangen accuraat verwoordt. Het kan ook zijn dat de echte wens is verpakt in een idee van
wat er zou moeten of kunnen. Afgaande op wat wij hebben waargenomen in de gesprekken is
het voor burgers nog niet zo makkelijk om te verwoorden wat men precies van de EU verwacht
– gegeven de complexiteit van de problematiek. De EU zou dus ook kunnen nadenken over de
manier waarop men met burgers in gesprek wil. Het zou kunnen zijn dat dialogen
(tweerichtingsverkeer, waarbij er ook informatie vanuit de EU gedeeld kan worden) meer
opleveren dan eenzijdige raadplegingen (‘wat vindt u van dit idee?’).
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Wat kan de EU bereiken?
Tenslotte is het ook interessant om te kijken wat er niet of weinig gebeurde in de gesprekken.
In dat opzicht valt op dat mensen niet meteen overlopen van voorbeelden van goede
invloeden die de EU op hun leven heeft. Wat genoemd wordt zijn vooral de praktische
voordelen: reizen zonder paspoort, gelijke stekkers, de euro…. Slechts enkele deelnemers
benadrukken al vanaf het begin: dankzij de EU hebben we al jaren geen conflicten in Europa en
leven we in vrede. Dat wordt maar door een enkeling expliciet gezien als verdienste van de EU.
Terwijl het belang van rust en stabiliteit later in de gesprekken wel door veel mensen genoemd
wordt. Men hecht er waarde aan, maar dat er nu (nog steeds) redelijk veel rust en stabiliteit is
– zeker in verhouding tot andere werelddelen - wordt niet expliciet aan de EU toegeschreven.
Sterker nog: mensen vinden het lastig te benoemen wat de EU voor meerwaarde heeft in hun
dagelijks leven.
Daarbij komt dat de gespreksdeelnemers de grote problemen, waar men nu voor naar de EU
kijkt, niet makkelijk verbindt aan aansprekende doelen. Wellicht ook omdat deze thema’s bijna
niet op te lossen zijn. De EU kan, zo hopen de gespreksdeelnemers, de problemen op
bijvoorbeeld het gebied van milieu en klimaat verminderen, en voorkomen dat de effecten te
groot gaan zijn, maar helemaal oplossen lijkt niet echt een mogelijkheid… Er is daardoor meer
te vermijden, dan te bereiken.
Dat zou het, nu en in de toekomst, lastig kunnen maken voor de EU om te laten zien wat men
voor elkaar krijgt op die thema’s. Want de afwezigheid of het voorkomen van iets voelt maar
zelden alsof je iets bereikt hebt. (Vergelijk het met preventieprogramma’s voor bijvoorbeeld
overgewicht. Het is altijd moeilijk om aan te tonen wat je daarmee bereikt hebt.).
Opvallend is dat mensen ondanks dat ze voor hun gevoel niet heel veel gezien hebben van de
EU, en ook niet heel hoge verwachtingen hebben van de oplosbaarheid van de grote
wereldproblemen toch wel een heel sterk appèl doen op de EU om een rol te pakken, bijna:
‘iemand’ moet het doen.
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11. Analyse: wat verwachten mensen van de EU?
In de voorgaande hoofdstukken hebben we de uitkomsten per vraag besproken en
enkele procesobservaties gedaan. Als we vergelijken wat mensen zeggen op de
verschillende thema’s, dan zien we een aantal lijnen ontstaan in de verwachtingen
van de EU. Onder de meer praktische en operationele verwachtingen ten aanzien
van beleid, acties en afspraken, horen we een aantal beelden over wat de rol van de
EU zou moeten zijn. Met andere woorden, waartoe is de EU er volgens de
gespreksdeelnemers. Welke rollen verwachten mensen nou eigenlijk dat de EU
inneemt?

Bij het doorvragen op de gewenste EU-agenda (welke thema’s, wat zie je dan idealiter voor
je?) benoemden deelnemers een aantal wensen en angsten voor de toekomst: een wens naar
veiligheid en leefbaarheid, naar rust en verlangen en naar eerlijkheid en rechtvaardigheid. En
een angst voor bijvoorbeeld (sociale) onrust, (fysieke) onveiligheid, verlies aan de Europese
‘way of life’ of zelfs identiteit. En deze wensen en angsten vertalen zich in een drietal
verwachtingen ten aanzien van de rol die de EU inneemt, nu en in de toekomst.

1. De EU als facilitator
Mensen verwachten van de EU dat deze het dagelijks leven gemakkelijker maakt. Denk hierbij
aan het gelijktrekken van de telefoontarieven voor mobiel telefoneren in de EU waardoor
mensen gemakkelijker in en vanuit het buitenland kunnen telefoneren en internet gebruiken,
de introductie van de euro waardoor mensen geen geld meer hoeven te wisselen en niet
langer rekening hoeven te houden met wisselkoersen of het vrij verkeer van goederen en
personen waardoor mensen gemakkelijk van het ene naar het andere land binnen de EU
kunnen reizen. De positieve ervaringen met de EU waarnaar we aan het begin van elk gesprek
vroegen, vielen veelal in deze categorie. Mensen lijken het vanzelfsprekend te vinden dat de
EU zich bezighoudt met het zoeken naar oplossingen om het dagelijks leven eenvoudiger en
gemakkelijker te maken. Over deze rol lijkt weinig onenigheid te bestaan, behalve dat een
aantal mensen benoemt dat de EU haar rol als ‘gemaksbrenger’ meer op burgers zou kunnen
richten in plaats van op bedrijven en dat de meeste van de bovengenoemde voordelen zich
alleen voordoen op het moment dat je reist binnen de EU en niet wanneer je in Nederland
blijft.
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Dit is een rol waar mensen waarde aan hechten, en tegelijkertijd niet eentje waar de meeste
energie of de sterkste verwachting op zit. Dat is wel het geval bij de volgende twee rollen die
we ook horen.

2. De EU als brenger van rust en stabiliteit
Bij zowel de verdieping van het thema immigratie en vluchtelingen, als wel milieu en klimaat
en de bankgarantie noemen mensen dat de EU met oplossingen en beleid komt die bijdragen
aan een onderliggende wens naar rust en stabiliteit in hun eigen leven en in de Nederlandse
samenleving. Er worden verschillende componenten van rust benoemd. De eerste component
is sociale rust: wanneer de EU duidelijke en rechtvaardige afspraken en regels maakt over
bijvoorbeeld de toelating en verdeling van vluchtelingen of over sluiting van kolencentrales,
dan ontstaat er (zo hopen de deelnemers) sociale rust. In Nederland, maar ook tussen de
lidstaten onderling. Ook wordt van de EU verwacht dat zij zorgen voor (financiële) stabiliteit en
op die manier bijdragen aan de rust in Nederland. En tot slot wordt rust door sommigen
expliciet verbonden aan vrede. Door het bestaan van de EU hebben we in Nederland al
decennialang geen oorlog meer meegemaakt op eigen grondgebied.

3. De EU als beschermer en hoeder
Mensen lijken ook te verwachten dat de EU een actieve rol inneemt om onze manier van leven
in Nederland en Europa te beschermen of te waarborgen. Sommige gespreksdeelnemers
refereren hierbij aan de (fysieke) veiligheid waarvoor de EU zorg moet dragen. Bijvoorbeeld
door de toestroom van vluchtelingen, en mogelijke terroristen onder deze vluchtelingen, te
reguleren en controleren. Of, in het geval van het klimaatvraagstuk, door te voorkomen dat
‘Nederland onder water komt te staan’.
Anderen refereren meer aan het beschermen van de manier van leven. Dat kan gaan over het
in stand houden of verbeteren van de levensstandaard, maar ook over de diepere angst die
sommige mensen voelen dat de Europese cultuur en ‘way of life’ in gevaar is door de komst
van vluchtelingen van buiten de EU. Het appèl op de EU is dan bijvoorbeeld om deze
immigranten deels buiten de EU te houden, of om te zorgen dat ze worden verspreid en
opgevangen op een manier dat ze goed kunnen integreren.
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Wat verwacht men als het gaat om de manier waarop de EU haar rol pakt?
Bovengenoemde drie rollen gaan over de (gewenste) identiteit van de EU. Daarnaast komen
uit de focusgroepen beelden naar voren ten aanzien van de manier waarop de EU deze rollen
zou moeten vervullen. Ook hier leven verwachtingen. Die horen we met name terug als we
doorvragen op de voorgestelde actiepunten en waarom de EU nou precies die dingen als
eerste zou moeten oppakken. Belangrijk om hierbij opnieuw te benadrukken is dat de
gespreksdeelnemers geen eenduidig beeld hebben over wie of wat de EU dan precies is (zie
hoofdstuk 3 van dit rapport). En deze verschillende rollen gelden dan ook niet specifiek voor
een orgaan binnen de EU, maar voor het geheel aan mensen en organen die samen in de
beeldvorming de EU vormen.
a. De EU als een daadkrachtige en doorpakkende spelverdeler (want zonder iemand die
regie voert gaat het niet lukken om landen-overstijgende vragen echt samen op te lossen).
b. De EU als bedenker van creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken (want met
alleen afspraken kom je er niet… het is belangrijk om inventief te zijn).
c. De EU als beïnvloeder op wereldniveau (want de echt grote vragen kunnen we ook als
Europa niet zelf oplossen, daar heb je andere landen ook voor nodig).
d. De EU als een transparant orgaan (want dan snappen we beter wat de EU doet en kunnen
we beter meepraten en kijken hoe onze belangen worden gediend).
e. De EU als een efficiënt en slank overheidsapparaat (want het gaat om geld van de burgers
en het is belangrijk dat aan de juiste dingen uit te geven, niet praten maar doen
bijvoorbeeld).
Dit is niet zomaar een willekeurig wensenlijstje. Mensen verbinden dit aan niets minder dan
het bestaansrecht en de geloofwaardigheid van de EU. Er is een ondertoon hoorbaar van een
gevoelde potentie van de EU. De EU zou op deze thema’s nog meer impact kunnen hebben en
echt het verschil kunnen maken. Dat zou meer respect voor de EU en ook meer trots op de EU
als gevolg kunnen hebben. Tegelijkertijd lijken mensen de huidige situatie met de vragen waar
de EU nu voorstaat te ervaren als een soort ‘tipping point’: als het de EU niet gaat lukken om
op deze urgente en belangrijke thema’s het verschil te maken, dan verliest zij haar
geloofwaardigheid of zelfs haar bestaansrecht. En in dit scenario zien mensen het zomaar
gebeuren dat ‘de EU afbrokkelt’ er een ‘moreel failliet’ ontstaat en er meer landen uit de EU
gaan stappen. Met als uiterste consequentie het mislukken van de EU als vredesproject.
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12. Conclusies
In dit laatste hoofdstuk komen we terug bij de drie onderzoeksvragen die we aan het
begin van het onderzoek geformuleerd hebben. Wat hebben we geleerd en ontdekt
over de verwachtingen van Nederlanders ten aanzien van de EU?

Op welke thema’s verwachten Nederlanders in de nabije toekomst iets van de EU?
De thema’s waarop de gespreksdeelnemers meer van de EU verwachten zijn: milieu en
klimaat, criminaliteit en politiesamenwerking en immigratie en vluchtelingen. De thema’s waar
zij minder van de EU verwachten zijn budget en kosten van de EU, omvang van de EU en
toetredingsbeleid en Europese defensie. Een belangrijke kanttekening: de beweegredenen om
voor ‘minder’ te kiezen op de thema’s budget en kosten en omvang en toetredingsbeleid is
omdat zij graag een efficiëntere (zo zuinig mogelijke) EU zien waar bovendien voorlopig geen
nieuwe lidstaten bij aansluiten.

Wat verwachten Nederlanders van de EU op deze thema’s (en wat niet)?
De gewenste situatie voor het thema immigratie en vluchtelingen bestaat uit twee
denkrichtingen: een betere regulering van opvang en verdeling van vluchtelingen en migranten
bestaande uit een helder gezamenlijk beleid, goede procedures en verdeelsleutels die
gehandhaafd worden en een betere kwaliteit van opvang en de preventie en het indammen
van de vluchtelingenstroom naar Europa door preventief in te grijpen en de grenzen beter te
bewaken. De eerste stappen die van de EU verwacht worden zijn: samen een duidelijke visie
en beleid maken, in de regio ingrijpen voordat de vluchtelingen naar Europa komen, zorgen
voor een eerlijke verdeling en verspreiding van vluchtelingen, echt zichtbaar iets doen en
luisteren naar de burgers.
Voor het thema milieu en klimaat bestaat de gewenste situatie uit twee componenten: een
gezamenlijke visie op milieu en klimaat met wereldwijde impact formuleren die zichtbaarheid
en bekendheid genereert en bijdraagt aan een groener en gezonder Europa en een situatie
waarin alle lidstaten zich houden aan de afspraken uit deze visie. De eerste ideeën voor actie
uit dit thema bestaan uit: een gezamenlijk beleid formuleren, het handhaven van afspraken en
alternatieve energiebronnen stimuleren.
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Bij het budget en de kosten van de EU verwachten mensen een kleine en efficiënte EU die op
een transparante manier opereert. Als eerste stappen verwacht men meer openheid en
transparantie over de kosten, heldere doelen waaraan de besteding getoetst kan worden en
een efficiënt ambtenarenapparaat.

Welk gewenst beeld van de EU ligt onder deze wensen ten grondslag?
We onderscheiden drie rollen die mensen verwachten van de EU: de EU als facilitator van
praktische oplossingen die het leven gemakkelijker maken, de EU als brenger van rust en
stabiliteit en de EU als beschermer en hoeder. Deze rollen geven inzicht in wat mensen zien als
het waartoe en de gewenste identiteit van de EU.
Daarnaast zien we vijf beelden naar voren komen over de manier waarop de EU die rollen dan
zou moeten invullen: de EU als een daadkrachtige en doorpakkende spelverdeler, de EU als
bedenker van creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken, de EU als beïnvloeder op
wereldniveau, de EU als een transparant orgaan en de EU als een efficiënt en slank
overheidsapparaat. Mensen ervaren dit als belangrijke voorwaarden om de geloofwaardigheid
in en het respect voor de EU in stand te houden of te vergroten.
In de beelden van de EU klinkt een gevoelde potentie voor de EU door, en tegelijkertijd is er
een besef dat de EU zich op een ‘tipping point’ lijkt te bevinden. Als het de EU niet gaat lukken
om vanuit de bovenstaande rollen en op de bovenstaande manier van werken het verschil te
maken op de als urgent en relevant aangemerkte thema’s, dan bestaat het risico dat het
bestaansrecht van de EU in gevaar komt.
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Bijlage: Gespreksopzet: draaiboek
1

2a.

2b.
3.

4.

5a.

Check-in
- Uitleg achtergrond/doel door gespreksleider
- Globale opzet van vandaag,
- Vertrouwelijkheid
- Kort voorstelrondje (naam, iets over jezelf)
Een positieve ervaring met de EU
Wissel met elkaar een moment/situatie uit waarin de EU wat u
betreft een positief verschil maakte voor uw leven/werk/buurt/dit
land.
Bespreek ook:
- Wat zegt dit voorbeeld over wat u een meerwaarde vindt
van de EU / wat u van de EU verwacht.
- Wat maakt dat belangrijk/relevant wat u betreft?
Kort uitwisselen van de voorbeelden en verwachtingen
Agenda EU
De volgende thema’s komen uit eerder onderzoek naar voren als
belangrijke thema’s voor de EU (op alfabet presenteren)
1. budget/kosten van de EU
2. criminaliteit en politiesamenwerking
3. Europese defensie
4. handel, een stabiele Europese economie en de euro
5. immigratie/vluchtelingen
6. milieu/klimaat
7. omvang van de EU en het toetredingsbeleid
8. tekort aan democratie in de EU
Welke van deze thema’s vindt u (met in uw achterhoofd dat wat u
net besproken heeft) de meest relevante voor de EU om op te
pakken?
• Kies er maximaal 3 en plak daarbij een groene sticker
• Als er thema’s zijn waarvan u vindt dat de EU er juist
minder of NIETS mee zou moeten doen, plak daar dan een
rode sticker.
• Een lege flipover voor nieuwe ‘minder’ onderwerpen.
Kort schouwen van de oogst: welke springen eruit? Welke
associaties heb je met dit thema/ waar gaat het thema voor jou
over? Wat is daar de gedachte achter?
Focus voor deel twee van het gesprek
We willen nu twee thema’s verder verdiepen:
1. Immigratie/vluchtelingen
2. [het thema dat de meeste stickers kreeg]
Verwachtingen rondom migratie
a) Op een schaal van 0 – 10, hoe doet de EU het wat u betreft nu
op dit onderwerp? Plak een sticker, zet een kruisje. Individueel,
in stilte, snel/direct.
b) Wat gaat er al goed (of je nou een 2 of een 8 hebt gescoord)
wat lukt er al? Wat heeft de EU in huis op dit punt?)
c) Stel, we spoelen de film 5 jaar door en de EU scoort een 10 op
‘migratie’. Wat ziet u de EU dan doen? Wat doet de EU niet
(meer)? Wat komt als eerste bij u op?
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Plenair

10 minuten

In
tweetallen

10 minuten

Plenair
Plenair

10 minuten
10 minuten

Plenair

1 minuut

Plenair

30 minuten
(10 voor a –
c, 20 voor
d-h)

5b.
6

7.

d) Als dat de droombeelden zijn: wat zou de EU dan
meer/minder moeten gaan doen op het gebied van migratie
en waarom?
e) Deelnemers stemmen: welke 2 of 3 ideeën voor EU-actie zou u
willen voorleggen aan de expert?
f) Verdieping op de thema’s met de meeste stickers: Waarom
die? Wat is er te winnen, op welk effect hoopt u? Wat maakt
dat belangrijk voor u? Waarom moet juist de EU dit doen?
g) We leggen de ideeën met de meeste stickers voor aan EU
expert: wat zijn consequenties als je dit zou doen? Welke
valkuilen zitten eraan? Welke kansen? (5 min)
h) Doorpraten met de groep: verandert dit de zaak? Waarom
wel/niet? Wat zijn beleidsalternatieven.
Verwachtingen rondom [thema 2]
Zelfde stappen als bij ‘immigratie’
Spaargeldregeling
De EU overweegt om met de spaargeldregeling iets te doen. We
zouden ook graag uw mening hierover horen. Wat is uw eerste
gedachte erbij?
EU expert licht kort toe, mensen reageren.
1 uitsmijtervraag:
Wilt u aangeven wat u van de volgende twee stellingen vindt?
Graag bij elke stelling één hokje aankruisen
ik
zeer
zeer weet
oneens neutraal eens
oneens
eens het
niet

30 minuten
Plenair

15 minuten

Individueel

5 minuten

Het Nederlands
lidmaatschap
van de EU is een
goede zaak
De politiek in
Den Haag heeft
te veel macht
overgedragen
aan Europa

8.

Als u 1 tip mag meegeven aan de EU, wat zou het dan zijn? Mensen
schrijven deze op
Afronding:
Bedankt, hoe gaat het nu verder? Regelzaken.
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