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Voorwoord

Dit is de tweede editie van 21minuten.nl. In de zes weken tussen 20 september en 31 
oktober 2006 hebben ruim 170.000 respondenten via het internet de vragenlijst van 
21minuten.nl volledig ingevuld. Hiermee is het aantal respondenten van vorig voorjaar 
overtroffen, ondanks het feit dat de vragenlijst gedurende een kortere periode online 
was. 21minuten.nl blijft daarom het grootste internetonderzoek dat ooit in Nederland 
is gehouden.

21minuten.nl is een onafhankelijk en belangeloos initiatief  van McKinsey & Company, 
NRC Handelsblad, AD, Planet Internet, MSN en FHV BBDO.

21minuten.nl 2006 wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling dat bestaat 
uit Ali Bouali, Lans Bovenberg, Job Cohen, Loek Hermans, Yvon Jaspers, Freek de 
Jonge, Agnes Jongerius, Annemarie Jorritsma, Wim Kok, Hans van Mierlo, Ed Nijpels, 
Alexander Rinnooy Kan, Yvonne van Rooy, Paul Schnabel, Coen Teulings en Bernard 
Wientjes.

21minuten.nl is de STER, RTL Nederland en SBS Broadcasting bijzonder erkentelijk 
voor het belangeloos beschikbaar stellen van reclamezendtijd. Ook danken wij Porter 
Novelli hartelijk voor hun belangeloze bijdrage aan de bekendmaking van de resultaten, 
Motivation voor hun werk aan de online-vragenlijst en de website en Maurice Boyer 
voor het maken van de foto’s in het rapport. Verder bedanken wij iedereen die eveneens 
belangeloos heeft geholpen bij het samenstellen van de vragenlijst, onder meer het So-
ciaal Cultureel Planbureau en de Publieke Zaak.

Tenslotte willen wij de ruim 170.000 mensen van harte bedanken die de moeite hebben 
genomen om de vragenlijst volledig in te vullen. 

Noot: Indien er voor niet-commerciële doeleinden interesse is om verdere specifieke vragen te beant-
woorden, of  analyses te doen op basis van de database, dan kunt u contact opnemen met McKinsey 
& Company te Amsterdam.
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Samenvatting

Via 21minuten.nl heeft de Nederlandse bevolking zich in 2006 voor de tweede keer 
kunnen uitspreken over sociaal-economische vraagstukken die belangrijk zijn voor de 
toekomst van Nederland. Tussen 20 september en 31 oktober hebben meer dan 170.000 
respondenten de vragenlijst ingevuld.

Uit de 2006-editie van 21minuten.nl komt een aantal opmerkelijke thema’s naar voren. 
Allereerst is de Nederlandse bevolking nog niet gerustgesteld door het recente eco-
nomische herstel en wil daarom verder hervormen. Daarnaast is er een nog sterkere 
wens dan in 2005 om te komen tot een solidaire, op kwaliteit van bestaan gerichte sa-
menleving. Er is breed draagvlak voor maatregelen die welvaartsgroei stimuleren èn de 
gewenste inrichting van de samenleving helpen bereiken. Het vertrouwen in overheid, 
regering en politieke partijen is nog steeds erg laag. Aan de vooravond van de Tweede 
Kamerverkiezingen is men nog opmerkelijk onzeker over de stemkeuze.

Men is de afgelopen anderhalf  jaar minder gelukkig geworden met Nederland (48%) 
en ondanks het recente economische herstel willen het overgrote deel van Nederland 
(69%) doorpakken om welvaartsgroei in de toekomst zeker te stellen. Er bestaat brede 
steun voor verdere economische hervormingen. Ook kiest Nederland bij beleidskeuzes 
nadrukkelijker voor economische groei dan anderhalf  jaar geleden, zo lang dit de druk 
op het milieu niet verhoogt. Nederlanders verwachten dat de economische positie van 
ons land bij huidig beleid eerder zal verslechteren dan verbeteren en maken zich zorgen 
over toekomstige welvaartsgroei (67%). De Nederlandse bevolking ziet voordelen in 
verdere globalisering en een sterk Europa, maar is nog steeds terughoudend over een 
verdere eenwording van Europa.

Om het huidige welvaartsniveau te handhaven, is Nederland bereid concrete keuzes 
te maken. Ten eerste kiest de bevolking voor het verhogen van de arbeidsparticipatie, 
vooral door flexibilisering van werktijden en uitbreiding van de mogelijkheden om thuis 
te werken. Verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt krijgt steun als werkgevers zich 
meer inspannen voor om- of  bijscholing van medewerkers (54%) of  helpen bij het 
zoeken naar een nieuwe baan (58%). Goedkope kinderopvang kan slechts beperkt bij-
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dragen aan het verhogen van de participatie. Nederlanders zien investeren in onderwijs 
en prestatiebeloning als belangrijkste middelen om de arbeidsproductiviteit te verhogen. 
66% van de werkenden geeft aan extra opleidingen te willen volgen en 72% geeft aan 
loon naar prestatie te willen accepteren, of  heeft dit al. De interesse in ondernemer-
schap is licht gestegen naar 31%.

Respondenten vinden de inrichting van de samenleving en de sociale zekerheid zeker zo 
belangrijk als de economie. De overgrote meerderheid (meer dan 90%) wil een samen-
leving die veel meer dan nu gericht is op solidariteit, kwaliteit van bestaan en beschei-
denheid. Dit beeld is sterker geworden in de afgelopen anderhalf  jaar. De bevolking wil 
graag extra investeren in gezondheidszorg, ouderen- en gehandicaptenzorg en sociale 
zekerheid. Een meerderheid (78%) vindt dat de gezondheidszorg beter en vooral ook 
efficiënter kan, zonder dat daarbij het huidige aanbod en de huidige kwaliteit in gevaar 
komen. Ook kiest de bevolking nadrukkelijk voor behoud van de sociale zekerheid. 
Daarbij geniet een solidair en tegelijkertijd streng stelsel de voorkeur. Om de AOW 
betaalbaar te houden kiezen Nederlanders bij voorkeur voor meer werken nu (80%), in 
plaats van voor een latere AOW-gerechtigde leeftijd of  voor een lagere AOW-uitkering. 
Een meerderheid van de Nederlanders die zich erover uitspreekt verwacht (82%) en 
ondersteunt (60%) een beperking van de hypotheekrenteaftrek (voor nog af  te sluiten 
hypotheken) in of  na de komende kabinetsperiode.

Het vertrouwen in het beleid van de regering en de uitvoering door de overheid is nog 
steeds zeer laag (respectievelijk 25% en 15%), maar is iets is gestegen ten opzichte van 
vorig jaar. Ook over de politieke partijen is de bevolking kritisch; zij genieten weinig 
vertrouwen en slagen er in de ogen van kiezers onvoldoende in zich inhoudelijk te on-
derscheiden (25%). Dit leidt er toe dat een groot deel (45%) van de Nederlanders kort 
voor de verkiezingen nog onzeker is over zijn stemkeuze. Men zoekt naar leiderschap 
om de gewenste samenleving te realiseren. Het bedrijfsleven krijgt een aanzienlijke rol 
toegedicht bij het versterken van Nederland (55%); wel wordt er van het bedrijfsleven 
verwacht dat het zich veel sterker dan nu inzet bij het oplossen van de maatschappelijke 
problemen.
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Inleiding

Zit Nederland op een kantelpunt naar blijvend herstel, of lezen we te veel in de 

eerste positieve signalen? Voor 2006 wordt een reële welvaartsgroei verwacht van 

2.4%. De reële welvaartsgroei was in de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 0.9% 

echter één van de laagste van de OECD landen. Wat denkt Nederland? Is er vol-

doende geloof en daadkracht om 2006 daadwerkelijk tot kantelpunt te maken, of 

blijft Nederland afwachtend? En hoe zit het met het maatschappelijke klimaat in 

Nederland?

Zowel op het economische vlak als in maatschappelijk opzicht kan Nederland een po-
sitieve ombuiging gebruiken. Ondanks de hoge arbeidsparticipatie kampt het met een 
relatief  lage productiviteitsgroei en – op Noorwegen na – het laagste aantal gewerkte 
uren van de OECD landen. Het debat over hoe de Nederlandse productiviteit verder 
vergroot kan worden duurt voort. 

21minuten.nl richt zich op de economische uitdagingen van Nederland en de mogelijke 
maatregelen die genomen kunnen worden om deze aan te gaan. Daarnaast helpen de 
gestelde vragen om inzicht te krijgen in de samenleving op sociaal-maatschappelijk ni-
veau, zoals deze door de Nederlandse bevolking gewenst wordt. Voor beide aspecten 
testen we het draagvlak voor verschillende maatregelen ter verbetering. Tot slot verken-
nen we het vertrouwen in de regering, overheid, de politiek en andere instituties die een 
bijdrage kunnen leveren aan de verandering van Nederland.

Dit rapport geeft een samenvattende beschrijving van de resultaten van het onderzoek. 
Het rapport is verdeeld in vier hoofdstukken en een appendix. In het eerste hoofdstuk 
wordt het beeld van een land dat zich op een sociaal en economisch kantelpunt bevindt 
nader uitgewerkt. Achtereenvolgens wordt gekeken naar de hervormingsagenda voor 
de toekomst, de keuzes die Nederlanders maken voor de richting van het economische 
beleid, de gewenste samenleving, en de zorgen en aandachtsgebieden voor de toekomst. 
Hoofdstuk twee beschrijft hoe Nederland wil doorpakken op het gebied van welvaart. 
Het derde hoofdstuk laat zien hoe de gewenste samenleving er voor de Nederlander 
uitziet. Eerst wordt hierin gekeken naar de investeringsprioriteiten van de Nederlandse 
bevolking. Daarna wordt ingegaan op het draagvlak voor maatregelen op het gebied van 
de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Het laatste hoofdstuk bekijkt het vertrou-
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wen in instituten om veranderingen door te voeren.

In de vier hoofdstukken ligt de nadruk op wat de bevolking als geheel vindt. Het unieke 
aan 21minuten.nl ten opzichte van ander onderzoek is dat inzicht te krijgen is in de 
opvattingen van zeer specifieke groepen in de Nederlandse samenleving. Waar nuttig en 
inzichtelijk hebben we dit toegevoegd in het rapport. De “resolutie” van het onderzoek 
is echter nog veel groter. Zo kan er met redelijke zekerheid inzicht worden verkregen 
in de opvatting van mensen in specifieke postcodegebieden en wijken van steden. Dit 
valt buiten het bestek van dit rapport, maar de appendix gaat bij wijze van voorbeeld in 
meer detail in op de meningen van allochtonen en 70+ ers. Hierin wordt beschreven op 
welke punten de meningen van deze bevolkingsgroepen verschillen van de mening van 
de bevolking als geheel.

Het in dit rapport gebruikte woord ‘bevolking’ verwijst steeds naar de Nederlandse 
bevolking van 16 tot en met 69 jaar. In dit leeftijdssegment kunnen de antwoorden 
met behulp van een weegprocedure representatief  worden gemaakt voor Nederland 
als geheel. In het kader over representativiteit wordt deze weegprocedure toegelicht. 
Voor de leesbaarheid van het rapport wordt vaak gebruik gemaakt van het volgende 
type formulering: “40% van de bevolking vindt dat …”. Een dergelijke bewering is vaak 
gebaseerd op de reacties op een stelling, waarbij de respondent kon kiezen uit “helemaal 
mee oneens/mee oneens/neutraal/mee eens/helemaal mee eens”. Met “40% van de 
bevolking” wordt de groep respondenten bedoeld die “mee eens” of  “helemaal mee 
eens” heeft geantwoord. Doorgaans antwoordde slechts een paar procent “weet niet/
geen antwoord” en daarom is deze categorie in het rapport buiten beschouwing gelaten. 
Tenzij anders vermeld wordt bij de naam van een politieke partij verwezen naar de men-
sen die daar bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op zeggen te gaan stemmen.

Representativiteit

Met ruim 170.000 respondenten is 
21minuten.nl 2006 veruit het grootste 
opinieonderzoek in Nederland. Daar-
mee zijn de resultaten echter nog niet 
direct representatief; er is een herwe-
ging van respondenten nodig om re-
presentativiteit te realiseren.

Sommige delen van de bevolking heb-
ben meer toegang tot het internet dan 
andere. Hiermee wordt de waarschijn-
lijkheid dat zij deelnemen aan een on-
line-onderzoek groter, wat leidt tot 
een oververtegenwoordiging van deze 
groep. Daarnaast zijn de deelnemers 
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niet aselect gevraagd om mee te doen, 
maar zijn zij benaderd via televisie, 
radio, kranten, internetsites en email. 
Om de effecten hiervan te corrigeren 
wordt de deelnemersdatabase herwo-
gen langs de volgende demografische 
dimensies: geslacht, leeftijd, opleiding, 
inkomen, geografie, buurt naar aan-
deel van allochtonen, burgerlijke staat, 
stemvoorkeur 2003 en religie. Na 
deze correctie heeft de onderzoeks-
steekproef  dezelfde demografische 
basis als de Nederlandse bevolking. 
Overigens is de internetvertekening in 
Nederland zeer klein, doordat onge-
veer 85% van de bevolking van 16 tot 
en met 69 jaar thuis of  op het werk 
beschikt over een internetverbinding 
heeft en het merendeel van deze groep 
daar dagelijks gebruik van maakt.

Zogenaamde ‘zelfselectieonzuiver-
heid’ ontstaat doordat mensen speciale 
belangstelling hebben voor deelname 
aan onderzoeken in het algemeen of  
het onderwerp van een onderzoek in 
het bijzonder. Het onderzoek 21minu-
ten.nl trekt een hoger dan gemiddeld 
aantal individuen dat geïnteresseerd is 
in politieke en economische kwesties. 
Deze onzuiverheid kan gecorrigeerd 
worden op basis van de gemiddelde 
psychografie van de bevolking. Om 
deze psychografie representatief  in 
beeld te brengen heeft parallel aan  

21minuten.nl een panelonderzoek 
plaatsgevonden onder 5300 respon-
denten. De data van 21minuten.nl zijn 
daarna herwogen zodat de gemiddel-
de psychografie overeenkomt met die 
van het kleinere panelonderzoek1). 

Na herweging zijn de in dit rapport 
gepresenteerde uitkomsten een goede 
afspiegeling van de meningen van de 
leeftijdsgroep van 16 tot en met 69 
jarigen in Nederland. Het verschil 
tussen herweging op basis van demo-
grafische doelvariabelen alleen en op 
basis van zowel de demografische als 
de psychografische doelvariabelen laat 
overigens slechts kleine verschillen 
zien (in de orde van grootte van 1%) 
in het grootste deel van de vragen die 
in dit rapport besproken worden. Ook 
is het antwoord van de herwogen data 
op een aantal niet-demografische vra-
gen gecontroleerd met externe data-
bronnen en deze antwoorden bleken 
ook binnen de onzekerheidsmarges 
te vallen. Hoewel niet uitgesloten kan 
worden dat actuele gebeurtenissen de 
antwoorden op de vragen beïnvloed 
hebben, laat een vergelijking van de 
resultaten tussen de eerste week en de 
laatste week van het onderzoek zien 
dat de verschillen over tijd niet groot 
zijn.

1)  Het panel wordt jaarlijks geijkt, onder andere op psychografische dimensies, door middel van 
een aselect deur-aan-deur onderzoek
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1. Nederland op een sociaal en 
 economisch kantelpunt – 
 doorpakken, maar wel met 
 meer solidariteit

Nederlanders maken zich ondanks het recente economische herstel nog steeds 

zorgen over de toekomst. Zij willen doorpakken met het verder versterken van de 

Nederlandse economie. De mate waarin de bevolking gelukkig is met Nederland 

is in de afgelopen anderhalf jaar gedaald. Het zeker stellen van economische groei 

krijgt ook meer aandacht in de beleidskeuzes die Nederlanders voor de toekomst 

maken. Opmerkelijk is dat de wens om te komen tot een meer solidaire samenle-

ving in het afgelopen jaar alleen maar sterker is geworden. Men ervaart dat deze 

samenleving steeds verder af ligt van de huidige situatie.  De zorgen van Nederlan-

ders hebben te maken met onderwerpen die verwant zijn aan gezondheidszorg en 

sociale zekerheid.

Het beeld van een land dat zich op een sociaal en economisch kantelpunt bevindt, 
wordt in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. Achtereenvolgens wordt gekeken naar: 1) de 
hervormingsagenda voor de toekomst; 2) de keuzes voor het economisch beleid; 3) de 
gewenste samenleving en 4) de zorgen en aandachtsgebieden die Nederlanders hebben 
voor de toekomst.
 

Doorpakken met het verder versterken van 
Nederland, ondanks het recente economische herstel 

Ondanks het huidige herstel van de economie maakt ruim 67% van de bevolking zich 
zorgen over toekomstige welvaartsgroei. De noodzaak om verder economisch te her-
vormen wordt dan ook breed gedragen (69%) (Schema 1). Uitgesplitst naar politieke 
voorkeur varieert het draagvlak van 59% onder SP-stemmers tot 79% onder CDA-
stemmers (Schema 2). 
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STELLING OVER DE NEDERLANDSE ECONOMIE EN HET TE 
VOEREN BELEID
Percentage van de bevolking1)

16

12

12

42

69

71

38

67

(Helemaal) oneens (Helemaal) eens

1) Exclusief respondenten die "weet niet" of "neutraal" hebben ingevuld.
Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over de Nederlandse economie en het te voeren beleid ? Schema 1

De regering moet meer doen om de economie op 
lange termijn te versterken, zelfs als dit leidt tot 
minder welvaartsgroei op de korte termijn 

Ondanks het economisch herstel maak ik me zorgen 
over toekomstige welvaartsgroei in Nederland 

Het blijft nodig Nederland sociaal-economisch verder 
te hervormen

Ik ben bereid komend jaar wat koopkracht in te 
leveren als dit leidt tot een sterkere welvaartsgroei in 
de jaren daarna 

Uitspraken over de Nederlandse economie

HET BLIJFT NODIG NEDERLAND SOCIAAL-ECONOMISCH 
VERDER TE HERVORMEN
Percentage van de respondenten naar 2006 stemvoorkeur1)

6

7

11

14

15

16

21

79

79

76

68

65

62

59

1) Exclusief respondenten die "weet niet" of "neutraal" hebben ingevuld.
Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraak over de Nederlandse economie en het te voeren beleid: de rege ring 

moet meer doen om de economie op lange termijn te versterken, zelfs als dit leidt tot minder welvaartsgroei op de korte 
termijn. Schema 2

(Helemaal) oneens (Helemaal) eens
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Ruim twee derde van de Nederlanders 
is gelukkig. Het is zeer helder hoe sterk 
het hebben van werk invloed heeft op 
het geluksgevoel; veel minder dan de 
helft van de werklozen (37%) geeft aan 
(zeer) gelukkig te zijn. Dit geldt even-
eens voor arbeidsongeschikten (38%), 
terwijl werkenden grotendeels (70%) 
gelukkig zijn.

Ook geldt: hoe hoger het netto maand-
inkomen van het huishouden, hoe ge-
lukkiger men is. Onder een bepaalde 
inkomensgrens is het gevoel van geluk 
beperkt. Bestempelt de groep met een 
netto maandinkomen tussen de €1500 
en €2000 zichzelf  in 62% van de ge-
vallen als (zeer) gelukkig, bij de groep 
met een netto maandinkomen tussen 

de €1000 en €1500 is dit slechts 50%. 
Bij een inkomen van meer dan €2000 
is dit al 69%, daarboven stijgt het geluk 
minder snel. 

Nederlanders zijn gelukkiger met hun 
woonplaats dan een jaar geleden, met 
name in Den Haag, en in de provin-
cies Groningen, Zuid-Holland, Flevo-
land en Noord-Brabant (Schema 3). 
Het gelukkigst is Heiloo (96%) op de 
hielen gevolgd door Westerveld, waar 
95% van de inwoners aangeeft (zeer) 
gelukkig te zijn met de woonplaats. 
Kort daarachter volgen Goedereede, 
Naarden en Meersen. Op de laagste 
plaatsen staan Doesburg, Delfzijl, Tiel, 
Spijkenisse en – als allerlaagste met 
37% – Schiedam.

Geluk 

De respondenten die ongelukkig zijn met Nederland hebben ook de meest pessimisti-
sche verwachtingen ten aanzien van de economische groei in de komende 5 jaar; 77% 
verwacht dat de groei even snel of  nog minder snel zal gaan. Dit geldt nog sterker voor 
lager opgeleiden: 88% van de respondenten met een lbo-opleiding verwacht dat de 
groei hetzelfde of  minder snel zal zijn. Jongeren zijn daarentegen iets minder negatief  
over de te verwachten welvaartsgroei. Ongeveer 67% van de respondenten tussen de 16 
en 24 jaar verwacht een even snelle of  minder snelle groei. Er zijn echter geen bevol-
kingsgroepen die in absolute zin positief  zijn over de te verwachten welvaartsgroei.

Het economische herstel van het afgelopen jaar heeft er niet toe geleid dat Nederlanders 
gelukkiger zijn met hun land. 48% geeft aan gelukkig met het land te zijn; dit is een da-
ling van 7% ten opzichte van anderhalf  jaar geleden. Over het algemeen zijn Nederlan-
ders zelf  relatief  gelukkig. Ruim 66% geeft aan gelukkig of  zeer gelukkig te zijn, terwijl 
slechts 8% zichzelf  als ongelukkig kwalificeert.
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MATE VAN GELUK MET WOONPLAATS
Percentage van de bevolking

(Zeer) gelukkig met woonplaats
2006

Verschil
Procent

Rotterdam 

Limburg 

Flevoland 

Zuid-Holland 

Amsterdam 

Den Haag 

+9

-1

0

0

+1

-2

+4

0

+2

+1

+4

+4

+1

+6

+4

Vraag: Hoe gelukkig bent u met uw woonplaats?

Gemiddeld

Schema 3

51
54

67

60
64

69
69

74
71

77
75
76
76
77

69

71%

55
60

68

64
68
70
71

74
75
75
76
76
76
76
78

73%

(Zeer) gelukkig met woonplaats
2005 

Groningen

Overijssel 

Friesland 

Zeeland 

Utrecht

Noord-Brabant

Noord-Holland  

Gelderland 

Drenthe

Om een vergelijking mogelijk te maken met andere landen, is er gelijktijdig een klein-
schalig opinieonderzoek over dit onderwerp uitgevoerd in zes andere Europese landen. 
Hieruit blijkt dat Nederland gemiddeld gelukkig is met het eigen land. Scandinavische 
landen scoren op een aantal dimensies positiever, terwijl Frankrijk, Duitsland en Groot-
Brittannië aanzienlijk lager scoren. Een uitgebreidere beschrijving volgt in het kader 
21minutes.eu.

Zoals eerder gesteld, geeft ruim tweederde van de Nederlanders aan verdere sociaal-
economische hervormingen noodzakelijk te vinden. Een ruime meerderheid van 71% 
is bereid om genoegen te nemen met minder welvaartsgroei op de korte termijn als dit 
de economie op lange termijn versterkt. Over het eventueel inleveren van koopkracht 

Ook is de bevolking positiever over 
het geluk dat de volgende generatie 
ten deel zal vallen. Toen deze vraag vo-
rig jaar werd gesteld, gaf  39% aan te 
verwachten dat de volgende generatie 
(zeer) ongelukkig zal zijn; dit jaar is dat 
gedaald tot 32%. Van de mensen die 

stemmen op de vijf  grootste partijen 
zijn zij die aangeven op het CDA te 
gaan stemmen het meest positief  over 
het geluk van de volgende generatie 
(50%), terwijl potentiële SP-stemmers 
met 24% nog niet half  zo positief  
zijn.
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op de korte termijn om op lange termijn meer welvaart te creëren is de bevolking ver-
deeld: 42% is het hier niet mee eens, 38% stemt er juist wel mee in. Dit komt overigens 
niet overeen met een eenvoudige splitsing tussen ‘links’ en ‘rechts’. Het meest positief  
tegenover een dergelijke investering zijn mensen die op GroenLinks (43%), het CDA 
(51%) of  de VVD (54%) denken te gaan stemmen.

Kortom, Nederlanders zijn in de afgelopen jaren niet gelukkiger geworden met hun 
land. Ze maken zich zorgen over de toekomst en willen vergaande sociaal-economische 
hervormingen gericht op een betere toekomst, desnoods ten koste van de groei op 
korte termijn.

Economische groei door sterkere internationale 
handel, maar niet voor verdere Europese eenwording 

In 21minuten.nl is aan Nederlanders gevraagd afwegingen te maken op een aantal di-
mensies van het economisch beleid. Hierbij is – op basis van economische scenario’s 
van het Centraal Planbureau (CPB) – steeds een hoofdkeuze voorgelegd in combinatie 
met de effecten die een dergelijke keuze heeft op de welvaartsgroei per persoon en op 
de werkloosheid. Hieruit is af  te leiden welke prioriteit Nederlanders geven aan econo-
mische groei en welvaartsgroei ten opzichte van 1) druk op het milieu, 2) inkomens-
zekerheid door de overheid, 3) inkomensverschillen en 4) internationale handel en de 
identiteit van Nederland.

Bij de afweging tussen economische hoofdrichtingen voor Nederland is er onder Ne-
derlanders in vergelijking met vorig jaar een sterkere voorkeur voor beleid gericht op 
economische groei en lagere werkloosheid (Schema 4). Als dit de welvaartsgroei per 
persoon ten goede komt, wil een steeds groter deel van de bevolking inkomenszeker-
heid en beperking van inkomensverschillen opgeven. Economische groei mag echter 
niet gepaard gaan met een hogere druk op het milieu; in dat geval kiest een meerderheid 
van 59% net als in 2005 liever voor een geringere economische groei en méér werkloos-
heid.

Nederlanders blijven ook onverminderd (71%) kiezen voor meer internationale handel 
als dit leidt tot meer welvaartsgroei en zijn bereid hiervoor de identiteit van Nederland 
te laten vervagen. Dit is consistent met de opmerkelijke voorkeur voor een verdere 
globalisering van de economie (Schema 5). 44% van de bevolking vindt verdere glo-
balisering van de economie wenselijk; 24% vindt dit niet. Er is eveneens een gematigd 
positieve houding ten opzichte van de economische kansen die Europa Nederland biedt 



16 |  21minuten.nl 2006 

61

57

45

28

59

50

40

29

Vraag: Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) hangt de groei van de welvaart af van een aantal belangrijke 
beleidskeuzes. Wij vragen u vier keer te kiezen tussen twee beleidskeuzes. Bij iedere keuze geven wij een aantal 
waarschijnlijke gevolgen weer. Kies steeds de beleidskeuze die u het meest aanstaat (of het minste tegenstaat), ook al bent u 
het niet met alle punten eens.

39

43

55

72

41

50

60

71

STEUN VOOR BELEIDSKEUZES ROND WELVAARTSGROEI
Percentage van de bevolking

… kleinere 
inkomensverschillen

… de overheid moet meer dan 
nu voor inkomenszekerheid
zorgen

… weinig internationale handel en
samenwerking en Nederland 
behoudt identiteit

… een lagere druk op 
milieu

… grotere 
inkomensverschillen

… mensen moeten meer dan nu 
zelf voor inkomenszekerheid

zorgen

… een hogere druk op 
milieu

… sterke internationale 
handel en samenwerking en 
Nederland verliest identiteit

Langzamere welvaartsgroei per persoon en een 
hogere werkloosheid en …

Snellere welvaartsgroei per persoon en 
een lagere werkloosheid en …

2006

2005

Schema 4

VISIE OP EUROPA EN GLOBALISERING  
Percentage van de bevolking1)

Europa biedt Nederland de mogelijkheid zich 
economisch verder te ontwikkelen dan 
Nederland alleen zou kunnen  

Een verdere globalisering van de economie is 
wenselijk

14

16

30

24

30

49

67

63

45

44

36

28

De opkomst van landen als China en India biedt 
Nederland meer voordelen dan nadelen 

Een sterk Europa is goed voor de balans in de 
wereld 

Het vestigingsklimaat voor buitenlandse 
ondernemingen moet verbeterd worden 

1) Exclusief respondenten die "weet niet" of "neutraal" hebben ingevuld.
Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over Nederland?

(Helemaal) oneens (Helemaal) eensUitspraken over Nederland

Schema 5

Verdere eenwording van Europa biedt 
Nederland meer voordelen dan nadelen
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(45% eens, 30% oneens). Men is wat ambivalent over de kansen die de opkomst van lan-
den als China en India biedt aan Nederland: 36% denkt dat de opkomst van landen als 
China en India Nederland meer voor- dan nadelen biedt, 30% is het hier mee oneens.

Globalisering wordt gedragen door aanhangers van een breed politiek spectrum. Van 
de mensen die VVD, CDA en PvdA willen gaan stemmen vindt respectievelijk 60%, 
53% en 45% verdere globalisering wenselijk, terwijl een minderheid van hen dit niet 
wenselijk vindt (15%, 16% en 21%). Aanhangers van de ChristenUnie, SP, PVV/Wil-
ders en GroenLinks zijn minder overtuigd; een ongeveer even groot deel van hen vindt 
globalisering wenselijk als onwenselijk (circa 35%).

Ondanks het feit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking economische voor-
delen ziet in verdere globalisering en meer Europese samenwerking op economisch 
terrein, is men bezorgd over bepaalde consequenties van een open economie. Allereerst 
verwacht meer dan de helft van de Nederlanders (53%) dat de komst van Poolse werk-
nemers meer nadelen dan voordelen heeft (Schema 6). Dit percentage is het hoogst in 
een aantal sectoren dat hiermee direct te maken heeft: de transport-, bouw- en horeca-
sector (resp. 65%, 65% en 64%). 23% van de Nederlanders ziet juist meer voordelen 
dan nadelen. Er zijn overigens ook sectoren waarin men de gevolgen anders inschat: 

VISIE OP INTERNATIONALE BEDREIGINGEN
Percentage van de bevolking1)

53

14

16

23

77

70

(Helemaal) oneens (Helemaal) eens

1) Exclusief respondenten die "weet niet" of "neutraal" hebben ingevuld.
Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over Nederland?

Het opkopen van Nederlandse bedrijven door 
buitenlandse investeerders is een groot probleem

De komst van Poolse werknemers biedt Nederland 
meer voordelen dan nadelen

Het verdwijnen van banen naar lagelonenlanden is een 
groot probleem

Uitspraken over Nederland

Schema 6
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in de landbouwsector, de IT en de zakelijke dienstverlening ziet men duidelijk meer 
voordelen dan nadelen in de komst van Poolse werknemers (respectievelijk 35%, 33% 
en 32%). Daarnaast vindt een groot deel van Nederland (77%) het verdwijnen van ba-
nen naar lagelonenlanden een (zeer) groot probleem. Tot slot ervaart ruim twee derde 
(70%) van de Nederlanders het opkopen van Nederlandse bedrijven door buitenlandse 
investeerders als een groot probleem. 

Hoewel de bevolking wel degelijk de voordelen van openheid en een gezamenlijke Eu-
ropese markt ziet, blijft men sceptisch over verdere eenwording. 28% van de bevolking 
gelooft dat verdere eenwording van Europa meer voordelen dan nadelen met zich mee-
brengt, 49% is het hiermee oneens. Het gaat daarbij uiteraard om meer dan alleen eco-
nomische integratie. Wel omarmt de bevolking een internationaal sterk Europa: 67% 
gelooft dat een sterk Europa goed is voor de balans in de wereld. Ook vindt 63% van 
Nederland dat er meer gedaan moet worden om het vestigingsklimaat voor buiten-
landse ondernemingen in Nederland te verbeteren. 

Kortom, Nederlanders willen beleid gericht op meer groei, desnoods ten koste van in-
komenszekerheid, maar niet ten koste van het milieu. Zij denken dat de mogelijkheden 
hiervoor liggen in het verder internationaliseren van de economie, in eerste instantie 
gericht op het grijpen van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland,  
en niet door verdere bestuurlijke eenwording van Europa. 

Een samenleving waarin solidariteit, kwaliteit van 
bestaan en bescheidenheid centraal staan 

Terwijl Nederlanders bij afwegingen over de economie de noodzaak van groei duide-
lijk onderstrepen, ontstaat er tevens een steeds sterkere roep om een maatschappij te 
creëren die meer solidair is en die gericht is op kwaliteit van bestaan (Schema 7). Twee 
derde van de bevolking (69%) vindt dat Nederland zich op dit moment niet in de juiste 
richting ontwikkelt. Dit beeld wordt gedragen door alle politieke gezindten. 58% van 
de respondenten vindt dat er in het denken over de toekomst van Nederland te veel de 
nadruk wordt gelegd op economische groei en welvaart alleen.

Gevraagd naar hoe de huidige samenleving eruit ziet, kwalificeert 91% van de bevol-
king deze als individualistisch en slechts 9% als solidair. Dit staat in schril contrast met 
hoe de bevolking vindt dat de samenleving er uit zou moeten zien: 89% wil juist een 
solidaire samenleving. Er bestaat niet alleen een groot verschil tussen realiteit en visie, 
ook is de discrepantie groter geworden in vergelijking met 2005. Een overweldigende 
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BESCHRIJVING HUIDIGE EN GEWENSTE SAMENLEVING 
Percentage van de bevolking

76

68

74

71

91

85

90

92

69

54

24

32

26

29

9

15

8

31

46

Individualistisch

Brutaal

Materieel succes

Eigen verant-
woordelijkheid

Informeel

Huidige samenleving Gewenste samenleving

20

14

29

25

21

22

30

80

86

71

75

89

93

79

78

70

16

Solidair

Bescheiden

Kwaliteit 
van leven

Behoudend

Sociale
zekerheid

Respect
voor gezag

Vraag 1: Hieronder staan telkens twee tegenovergestelde beschrijvingen; kies uit elk paar het woord dat de huidige samenwerking 
het best beschrijft.

Vraag 2: Hieronder staan weer dezelfde beschrijvingen. Kies uit elk paar het woord dat de gewenste samenleving het best beschrijft.

2006

2005

10

11

7

Schema 7

Ondernemend
84

93% van de Nederlandse bevolking wenst een maatschappij die gericht is op kwaliteit 
van bestaan, liever dan op materieel succes. Dit beeld is in de afgelopen anderhalf  jaar 
scherper geworden en staat opnieuw diametraal tegenover hoe men de huidige samen-
leving ervaart (15% vindt deze gericht op kwaliteit van bestaan).

Daarnaast wordt de samenleving gezien als brutaal (90%), terwijl de gewenste samenle-
ving juist omschreven wordt als bescheiden (79%). Op de as: ‘informeel – respect voor 
gezag’ liggen de huidige en de gewenste samenleving eveneens ver uiteen. Een overwel-
digende meerderheid noemt de huidige samenleving informeel (92%), en een bijna even 
grote groep wil juist (meer) respect voor gezag (78%). 

In het kader “21minutes.eu” is een vergelijking gemaakt tussen Nederland en zijn om-
ringende landen. Hieruit blijkt dat de wens om te komen tot een meer solidaire samen-
leving in heel Europa speelt en dat met name de Scandinavische landen de gewenste 
situatie dichter benaderen. Scandinaviërs zijn vervolgens ook gelukkiger en gelukkiger 
met hun land. 

In Nederland is er opvallend weinig verschil tussen hoe mensen met verschillende po-
litieke voorkeuren de huidige en de gewenste samenleving percipiëren. Over de mate 



20 |  21minuten.nl 2006 

21.minuten.nl gaat over Nederland en 
over wat Nederlanders van hun land 
vinden. Maar hoe zit het met Neder-
land in vergelijking met de rest van 
Europa? 21minuten.eu heeft een aantal 
van de vragen over geluk, zorgen, en 
wensen voor de toekomst voorgelegd 
aan mensen in Frankrijk, Duitsland, 
Groot-Brittannië, België, Denemarken 
en Zweden. De resultaten zijn repre-
sentatief  voor het gehele land, maar 
kunnen niet verder worden geseg-
menteerd omdat dit tot onvoldoende 
nauwkeurigheid zou leiden (n=500 per 
land).

De Scandinavische landen koppelen 
hoge welvaart en bovengemiddelde 
productiviteitsgroei aan een samenle-
ving die het meest in de buurt komt 
van de door Europeanen gewenste so-

lidaire, bescheiden en ondernemende 
samenleving. Van de Scandinaviërs zijn 
de Denen zelf  het gelukkigst en het ge-
lukkigst met hun land.

Nederlanders zijn relatief  gelukkig 
vergeleken met de rest van de Europe-
anen, maar zijn slechts gemiddeld ge-
lukkig met hun land. Met name de De-
nen, maar ook Belgen en Zweden zijn 
in meerderheid gelukkig met hun land 
(Schema 8). Duitsland, Groot-Brittan-
nië en Frankrijk scoren op beide geluks-
dimensies het laagst. Ditzelfde patroon 
is zichtbaar bij het verwachte geluk van 
de volgende generatie: slechts 10% van 
de Fransen en 13% van de Duitsers 
denkt dat de volgende generatie geluk-
kig zal zijn met hun land, vergeleken 
met 53% van de Denen. 

21minutes.eu – Scandinavië dichter bij optimale 
mix van gewenste samenleving en geluk

van individualiteit, brutaliteit en hang naar materieel succes in de huidige samenleving 
is het electoraat eensgezind, en dat geldt ook voor de gewenste samenleving. Verschil is 
er wel bij de keuze tussen eigen verantwoordelijkheid en sociale zekerheid: 55% van de 
VVD-stemmers wil een op eigen verantwoordelijkheid gerichte samenleving. 84% van 
de SP-stemmers wil juist een samenleving die zich kenmerkt door sociale zekerheid.

De uitdaging die Nederlanders zichzelf  stellen is dus om een samenleving te vormen die 
economische groei creëert zonder verdere belasting van het milieu. Deze samenleving is 
solidair, gericht op de kwaliteit van het bestaan, bescheiden, en heeft respect voor gezag. 
Uit het kleinschalige onderzoek in de ons omringende landen lijken de Scandinaviërs 
het verst te zijn gevorderd richting zo’n model.
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MATE VAN EIGEN GELUK EN MATE VAN GELUK MET LAND 
Percentage van de bevolking1)

14

12

19

39

37

53

20

68

31

54

21

51

15

48

Denemarken

Zweden

Nederland

België

Groot-Brittannië

Duitsland

Frankrijk

(Zeer) ongelukkig (Zeer) gelukkig

Hoe gelukkig bent u met uw land?

(Zeer) ongelukkig (Zeer) gelukkig

Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig bent 
u?

14

8

18

20

27

17

71

67

58

55

53

51

66

1) Exclusief respondenten die "weet niet" of "neutraal" hebben ingevuld.

10

Schema 8

In de keuze voor economisch beleid 
– economische groei en druk op het 
milieu, de rol van de overheid bij in-
komenszekerheid, de mate van inko-
mensverschillen en de openheid van 
de economie – maken inwoners van 
Europa in grote lijnen dezelfde afwe-
gingen. Opvallend hierbij is dat Ne-
derland relatief  gezien minder groen 
georiënteerd is dan andere landen, en 
dan met name ten opzichte van Dene-
marken, waar men duidelijk prioriteit 
geeft aan bescherming van het milieu. 
Van de Europese landen kiest Neder-
land wel het sterkst voor internatio-
nale handel en samenwerking, terwijl 
Frankrijk en Groot-Brittannië hier het 
minst voor open staan (Schema 9).

Europeanen delen grotendeels het 
beeld van de gewenste samenleving.
Zij wordt gekarakteriseerd door so-
lidariteit in plaats van individualiteit, 
kwaliteit van bestaan eerder dan ma-
terieel succes en respect voor gezag. 
Bewoners van de geselecteerde landen 
geven aan dat de huidige samenleving 
op al deze dimensies nog verbetering 
behoeft om te komen tot de gewenste 
samenleving. Ook willen veel Europe-
anen een meer ondernemende samen-
leving. Hier valt op dat Zweden en De-
nemarken zichzelf  ook op dit gebied  
al het meest kenschetsen als solidair. 
Ook vinden de Scandinaviërs hun ei-
gen land bescheiden. Meer dan andere 
Europeanen vinden Nederlanders dat 
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BESCHRIJVING VAN HUIDIGE SAMENLEVING
Percentage van de bevolking1)

27

24

18

19

15

10

9

Groot-Brittannië

België

Denemarken

Zweden

Nederland

Frankrijk

Duitsland

55

41

39

33

16

13

10

29

26

26

14

30

15

8

42

34

40

44

26

25

46

Respect voor gezagBescheidenSolidair Ondernemend

1) In Nederland is dit antwoord gebaseerd op 160.000 respondenten; in de andere landen is het gebaseerd op 500 respondenten.
Vraag: In hoeverre zijn deze begrippen van toepassing op de huidige samenleving (keuze tussen solidair en individualistisch; 

bescheiden en brutaal; respect voor gezag en informeel; ondernemend en behoudend)?

Gemiddeld

Schema 10

17% 30% 21% 37%

STEUN VOOR WELVAARTSGROEI BIJ VERSCHILLENDE AFWEGINGEN
Percentage van de bevolking

20

32

33

36

43

47

41

Frankrijk

België

Nederland

Zweden

Duitsland

Groot-Brittanië

Denemarken 65

65

63

62

50

45

46

73

52

69

73

71

70

44

62

70

74

60

60

62

61

grotere
inkomensverschillen

mensen moeten meer 
dan nu zelf voor 
inkomens- zekerheid 
zorgen

hogere druk op milieu sterkere inter-
nationale handel en 
samenwerking en 
verlies van identiteit

Snellere welvaartsgroei per persoon, lagere werkloosheid en …

Zie schema 4 voor de exacte overwegingen die werden voorgelegd.

Gemiddeld

Schema 9

36% 57% 64% 65%
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ZORGEN PER LAND 
Percentage van de bevolking

3

3

5

6

7

31Kosten levensonderhoud

29Gezondheidszorg

29Criminaliteit

28Integratie

22Kloof tussen arm en rijk

22Bejaarden- & gehandicaptenzorg

22Bereidheid inzet voor anderen

20Functioneren overheid

20Onderwijs

19Sociale zekerheid

14Terrorisme

13Milieu

Infrastructuur

Woonruimte

Werkloosheid

Economische groei

Innovatie

Neder-
land

FrankrijkDene-
marken

ZwedenGroot-
Brittannië

dnalstiuDëigleB

Top 3 
per land

1

9

2

41

14

39

28

27

10

14

10

10

15

18

17

12

25

1

3

9

4

4

33

25

41

33

14

15

11

15

14

38

18

14

9

3

5

5

6

4

4

28

32

43

24

33

19

13

11

30

23

1

8

9

3

8

8

18

26

34

21

22

27

16

12

19

21

39

1

1

7

33

10

10

10

14

20

22

14

35

11

56

12

18

18

2

1

1

7

9

9

11

21

33

21

10

54

13

32

31

14

31

Vraag: Over welke onderwerpen maakt u zich het meeste zorgen voor uw land? Kies maximaal 3 onderwerpen. Schema 11

zij in een ondernemende samenleving 
leven  (Schema 10).

Duitsers en Nederlanders maken zich 
relatief  veel zorgen over hun land, ter-
wijl met name Zweden, maar ook De-
nen en Belgen zich relatief  weinig zor-
gen maken. Europeanen maken zich 
over verschillende onderwerpen zor-
gen, wat in belangrijke mate verklaard 
wordt door de specifieke uitgavenpa-
tronen van de verschillende landen. 
Nagenoeg alle Europeanen maken zich 
zorgen over de gezondheidszorg, met 
uitschieters in Nederland en Duitsland 
(waar een kleiner deel van het bruto 
nationaal product (bnp) wordt besteed 
aan gezondheidszorg). Een zelfde beeld 

ontstaat bij onderwijs, waar wederom 
de Nederlanders en Duitsers zich ge-
middeld meer zorgen maken (en ook 
hieraan wordt in beide landen een re-
latief  lager bedrag besteed). Meer geld 
uitgeven aan een bepaald thema lijkt 
dan ook een deel van de zorgen over 
dat thema weg te kunnen nemen.

Met name Duitsers, Fransen en Zwe-
den maken zich zorgen over werkloos-
heid, terwijl Engelsen en Denen zich 
gemiddeld meer zorgen maken over 
terrorisme. Dit valt wellicht te verkla-
ren door de aanslagen in Londen en de 
cartoonrellen in Denemarken (Schema 
11).
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DE ZORGEN VAN NEDERLAND
Percentage van de bevolking

11
13

43

30

13

2005

12

23

46

18

2006

Heel veel

Veel

Redelijk

Weinig

Helemaal niet  

Vraag 1: Hoeveel zorgen maakt u zich over Nederland?
Vraag 2: Over welke onderwerpen maakt u zich het meeste zorgen voor uw land? Kies maximaal 3 onderwerpen. 

dnalredeN revo negroZdnalredeN revo groz nav etaM

3

3

5
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7
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28
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31Kosten levensonderhoud

Gezondheidszorg

Criminaliteit

Integratie

Kloof tussen arm en rijk

Bejaarden- & gehandicaptenzorg

Bereidheid inzet voor anderen

Functioneren overheid

Onderwijs

Sociale zekerheid

Terrorisme

Milieu

Infrastructuur

Woonruimte

Werkloosheid

Economische groei

Innovatie

Schema 12

Grootste zorgen over solidariteit en sociale zekerheid

Het algehele zorgniveau van Nederlanders over Nederland is gedaald (Schema 12): de 
groep die zich veel of  heel veel zorgen maakt over Nederland is het afgelopen jaar te-
ruggelopen van 43% van de bevolking tot 35%. Het beeld van een bevolking die niet 
gerust is op het economische herstel en zich ondertussen zorgen blijkt te maken over de 
solidariteit, komt terug in de verkenning van de grootste zorgen van Nederlanders.

Nederlanders maken zich zorgen over onderwerpen die samenhangen met economi-
sche ontwikkelingen, zorg, sociale zekerheid en veiligheid. De kosten van levenson-
derhoud zijn de belangrijkste zorg van de bevolking (31%), op de voet gevolgd door 
de gezondheidszorg (29%). Ook maakt men zich zorgen over criminaliteit (29%) en 
integratie (28%). In de top tien staan verder de kloof  tussen arm en rijk (22%), bejaar-
den- en gehandicaptenzorg (22%), de bereidheid zich in te zetten voor anderen (22%), 
het functioneren van de overheid (20%), onderwijs (20%) en de sociale zekerheid als 
geheel (19%). Ten slotte (gebrek aan) innovatie: dit onderwerp wordt door de bevolking 
als geheel niet als een belangrijke zorg gezien. 
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MATE VAN ZORG OVER NEDERLAND NAAR PARTIJVOORKEUR 
Percentage van de respondenten naar 2006 stemvoorkeur
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3

3

5

23Kosten levensonderhoud

28Gezondheidszorg

38Criminaliteit

33Integratie

13Kloof tussen arm en rijk

25Bejaarden- & gehandicaptenzorg

31Bereidheid inzet voor anderen

12Functioneren overheid

22Onderwijs

14Sociale zekerheid

18Terrorisme

10Milieu

10Infrastructuur

Woonruimte

Werkloosheid

Economische groei

Innovatie

Vraag: Over welke onderwerpen maakt u zich het meeste zorgen voor uw land? Kies maximaal 3 onderwerpen.
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9
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16

24
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Top 3 
per partij

Schema 13

Kiezers van alle partijen hebben de gezondheidszorg hoog op hun zorgenlijst staan en 
ook de zorg over bejaarden- en gehandicaptenzorg wordt breed gevoeld (Schema 13). 
Wel is er een duidelijk onderscheid zichtbaar bij de zorg over criminaliteit. Mensen die 
op de VVD of  het CDA denken te gaan stemmen noemen deze zorg in 37% van de 
gevallen, terwijl het percentage onder SP- en PvdA-stemmers duidelijk lager ligt: respec-
tievelijk 19% en 21%. Het belangrijkste onderscheid tussen links en rechts komt naar 
voren bij de zorg over de kloof  tussen arm en rijk:  deze categorie wordt genoemd door 
39% van de SP-stemmers, terwijl slechts 6% van de VVD-stemmers dit als een van de 
drie belangrijkste zorgen aanmerkt. 
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In onderzoeken bestaat vaak de neiging 
om naar verschillen te zoeken en deze 
uit te vergroten. Het is echter opval-
lend hoe eensgezind Nederlanders vaak 
zijn - over politieke partijen, werksitu-
aties, achtergronden en leeftijden. Het 
grootste verschil lijkt bij 21minuten 
te bestaan tussen de antwoorden van 
hoog -en laagopgeleiden (Schema 14).

Wanneer we de zorgen en het oplei-
dingsniveau naast elkaar leggen, valt al-
lereerst op dat laagopgeleiden zich veel 
meer zorgen maken over Nederland. 
Daarnaast loopt het soort zorgen sterk 

uiteen. Zo noemt 39% van de mensen 
met een universitaire opleiding onder-
wijs als een van de belangrijkste zor-
gen, vergeleken met slechts 10% van 
de mensen met een lagere beroepsop-
leiding. De laagst opgeleiden hebben 
juist veel meer zorgen over de kosten 
van levensonderhoud: 42%, vergele-
ken met 12% van de universitair op-

geleiden. Zeker zo opmerkelijk is het 
verschil in zorg over de integratie: door 
de hoogst opgeleiden wordt deze zorg 
in 39% van de gevallen genoemd, ver-
geleken met 21% van de mensen met 

323738515472

mao lbowo hbo hav mbo

182122313553

wo hbo hav mbo mao lbo

131717253350

hbo hav mbo mao lbowo

VERSCHILLEN IN OPVATTINGEN VAN MENSEN UIT DIVERSE 
OPLEIDINGSNIVEAUS
Percentage van de bevolking naar opleidingsniveau3)

222730363947

(Zeer) gelukkig

Europa biedt economische 
voordelen2)

Volgende generatie (zeer) 
gelukkig

(Zeer) gelukkig met Nederland

Verdere Europese eenwording 
biedt meer voor- dan nadelen2)

(Zeer) veel zorgen over Nederland

(Zeer) gelukkig met woonplaats

De komst van Poolse werknemers 
biedt meer voor- dan nadelen

Nederland moet sociaal-
economisch hervormen1)

546066707376

453935283129

414447515354

616868707277

686872727477

1) Zie schema 1 voor precieze vraagstelling.
2) Zie schema 5 voor precieze vraagstelling.
3) Keuze uit universiteit (wo); hoger beroepsonderwijs (hbo); hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (hav); 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo); middelbaar algemeen onderwijs (mao) en lager beroepsonderwijs (lbo)  Schema 14

Hoog of laag opgeleid: de belangrijkste 
tegenstelling in de Nederlandse samenleving?
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een lagere beroepsopleiding. Ten slotte 
is het verschil tussen de opleidingsca-
tegorieën opvallend waar het de zorg 
over innovatie betreft. 10% van de 
hoogst opgeleiden maakt zich zorgen 
over het gebrek aan innovatie, tegen-
over 1% bij de laagst opgeleiden. 

De hoogst opgeleiden zijn vaker ge-
lukkig dan de laagst opgeleiden, vaker 
gelukkig met Nederland en vaker ge-
lukkig met hun woonplaats. Ook over 
het geluk van de volgende generatie 
zijn laag opgeleiden veel minder vaak 
positief  dan hoger opgeleiden.

Zowel hoog- als laagopgeleiden zijn 
het er in ruime meerderheid mee eens 
dat het nodig blijft om Nederland so-
ciaal-economisch te hervormen. Wel 
zijn universitair opgeleiden het hier 

nog veel vaker mee eens (77%) dan 
mensen met een lagere beroepsoplei-
ding (61%).

De visie op de voor- en nadelen van 
‘Europa’ laat ook grote verschillen zien. 
De hoogst opgeleiden zijn veel positie-
ver dan de laagst opgeleiden, zowel wat 
betreft de economische voordelen van 
Europa en verdere Europese eenwor-
ding als wat betreft de voordelen van 
een sterk Europa op het wereldtoneel. 
Ook de komst van Poolse werknemers 
wordt verschillend ervaren: 50% van 
de universitair opgeleiden ziet hier de 
voordelen van in, tegen 13% van men-
sen met een lbo-opleiding. De voor- 
en nadelen van ‘Europa’ lijken door de 
verschillende opleidingsgroepen ver-
schillend te worden beoordeeld. 

* * *

Nederlanders geven aan dat Nederland voor een “én/én” uitdaging staat: én meer eco-
nomische groei én een meer solidaire samenleving, duidelijker gericht op kwaliteit van 
bestaan, bescheiden en met respect voor gezag. Uit de internationale vergelijking blijkt 
dat deze combinatie in bijvoorbeeld de Scandinavische landen het dichtst wordt be-
naderd. De volgende twee hoofdstukken gaan allereerst in op de maatregelen die Ne-
derland economisch kunnen versterken en daarna op de wijze waarop Nederlanders 
verbetering van zorg en de sociale zekerheid voor zich zien.
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2. Welvaart waarborgen door het 
 verhogen van de arbeidspartici-

patie en investeren in onderwijs 
 en scholing

Hoofdstuk 1 maakt duidelijk dat de Nederlandse bevolking verdere economische 

hervorming breed ondersteunt om Nederland ook in de toekomst welvarend te 

houden. In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe Nederland wil doorpakken als het gaat 

om de welvaart. 

Om te zorgen voor blijvende welvaart in Nederland gelooft de bevolking sterker in het 
verhogen van de arbeidsparticipatie dan in het verhogen van de productiviteit. De be-
langrijkste voorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden om de arbeidsparticipatie 
te verhogen zijn flexibelere werktijden en meer mogelijkheden voor thuiswerken. Onder 
voorwaarden is er draagvlak voor het verder flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Produc-
tiviteitsverhoging is volgens Nederlanders realiseerbaar door investeringen in onderwijs, 
ook tijdens het werkzame leven, en het introduceren van prestatiebeloning. 

Verhogen arbeidsparticipatie hoogste prioriteit 

Gevraagd naar de belangrijkste verandering die nodig is om Nederland in de toekomst 
welvarend te houden antwoordt ruim de helft (53%) van de Nederlandse bevolking 
dat er meer mensen aan het werk moeten (Schema 15). Ongeveer een derde (35%) 
van de bevolking geeft de prioriteit aan het productiever maken van de gewerkte uren 
door slimmer en/of  harder te werken. Opvallend is dat langer werken (meer uren per 
werkend leven) door slechts een zeer klein deel van de bevolking (5%) wordt gesteund. 
Slechts 7% van de bevolking vindt dat er geen verandering nodig is om Nederland in de 
toekomst welvarend te houden. 

Niet alle bevolkingsgroepen laten eenzelfde beeld zien als het gaat om de benodigde 
veranderingen om door te pakken. Het onderscheid dat het meeste opvalt, is het ver-
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schil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen leggen veel meer de nadruk op het verhogen 
van de arbeidsparticipatie (61%) dan mannen (46%).

Verhogen arbeidsparticipatie door verdere flexibili- 
sering van werktijden en het faciliteren van 
thuiswerken
Het potentieel aan mensen dat weer of  meer wil werken is enorm: 75% van de respon-
denten in de beroepsactieve leeftijd geeft aan onder voorwaarden meer of  weer te wil-
len werken. Ook 82% van de mensen die er bewust voor heeft gekozen niet te werken 
(huismannen en huisvrouwen), geeft aan onder voorwaarden weer te willen werken, 
alsook 77% van de deeltijdwerkers. Zelfs 72% van de voltijdwerkers denkt onder voor-
waarden meer uren te kunnen werken (Schema 16). Deze percentages zijn min of  meer 
hetzelfde als vorig jaar.

Welvaartsgroei, uitgedrukt als de toe-
name van het bruto nationaal product 
per hoofd van de bevolking, wordt 
beïnvloed door twee factoren. De eer-
ste factor betreft het verhogen van de 
productiviteit, uitgedrukt als toename 
van het bruto nationaal product per ar-
beidsuur. De tweede factor betreft het 
verhogen van het aantal arbeidsuren 
per hoofd van de bevolking. 

De eerste factor, productiviteit, kan 
verbeterd worden doordat mensen 
meer doen per uur, door slimmer of  
harder te werken. Factoren die kunnen 
bijdragen aan het verhogen van pro-
ductiviteit op individueel niveau zijn 
bijvoorbeeld betere scholing (slimmer 

werken) en het invoeren van presta-
tiebeloning (harder werken). Factoren 
die op bedrijfsniveau kunnen bijdragen 
aan het verhogen van productiviteit 
zijn onder andere het stimuleren van 
ondernemerschap, het vergroten van 
concurrentie tussen bedrijven en het 
verbeteren van de bereikbaarheid via 
de weg.

De tweede factor, het aantal arbeidsu-
ren per hoofd van de bevolking, kan 
verhoogd worden door meer mensen 
te laten werken (de arbeidsparticipatie 
te verhogen) of  door mensen meer 
uren te laten werken (hetzij meer uren 
per week, hetzij meer jaren per leven).

Aantal arbeidsuren en productiviteit per 
arbeidsuur bepalen de mate van welvaart
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STEUN VOOR VOORWAARDEN OM MEER OF WEER TE GAAN WERKEN
Percentage van de bevolkingsgroep

Huismannen en 
huisvrouwen met 
kinderen
20-35 jaar

Meer uren werken dan nu (Weer) gaan werken

Alle werkenden Deeltijdwerkers 
met kinderen
20-35 jaar 

Huismannen en 
huisvrouwen

25

5

7

18

2

5

0

35

33

Deel van bevolking 
20-65 jaar 73% 4% 8% 1%

Vraag 1: Onder welke voorwaarden zou u meer uren gaan werken?
Vraag 2: Onder welke voorwaarden zou u (weer) gaan werken?

24

8

26

2

3

6

31Als ik zelf mijn 
werktijden kan bepalen   

Als ik thuis kan werken

Zonder voorwaarden

Onder geen 
voorwaarde

Als ik minder reistijd 
heb

Als kinderopvang 
goedkoper of gratis is

Als kinderopvang 
flexibeler is 12

19

Schema 16

7

5

53Meer mensen aan 
het werk

35Productiever werken  
(slimmer en harder)

Langer werken 
(meer uren per 
werkend leven)

Geen verandering 
nodig

STEUN VOOR MAATREGELEN OM NEDERLAND IN DE 
TOEKOMST WELVAREND TE HOUDEN
Percentage van de bevolkingsgroep

1) In dit geval: huismannen, huisvrouwen en werklozen.
Vraag:  Wat is volgens u de belangrijkste verandering die nodig is om Nederland in de toekomst welvarend te houden?

Gehele
bevolking 

Voltijd-
werkers

Niet-
werkenden1)

Vrouwen -djitleeDnennaM
werkers

8

6

46

40

6

3

61

30

7

5

49
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6

4

58

32

7

4

62

27

Schema 15
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De belangrijkste voorwaarden om meer of  weer aan het werk te gaan zijn flexibele 
werktijden (31 en 33%) en thuiswerken (24% en 35%). Deze twee maatregelen worden 
ook het vaakst genoemd als mogelijke maatregelen om files te verminderen (zie kader), 
en blijken dus ook daar een belangrijke voorwaarde te zijn voor verhoging van de ar-
beidsparticipatie.

Thuiswerken is vooral aan de orde voor de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar, flexibel 
werken voor de iets oudere categorie van 35 tot 45 jaar.

Onder de niet-werkenden die flexibelere werktijden noemen als voorwaarde om weer 
te gaan werken is 96% vrouw, typisch in de leeftijdscategorie van 35 tot 49 jaar, vaak 
samenwonend met kinderen thuis en met een minder dan gemiddeld opleidingsniveau. 
Thuiswerken geniet vooral bij huisvrouwen van 35 tot 44 jaar de voorkeur. Deze vrou-
wen zijn vaak laaggeschoold (58%).

Investeren in openbaar vervoer belangrijkste 
maatregel om fileprobleem op te lossen, maar 
spitsheffing denkbaar 

Het fileprobleem staat niet hoog op 
de zorgenlijst van Nederlanders. Uit 
ander onderzoek blijkt dat het filepro-
bleem productiviteitsverbetering in een  
aantal voor Nederland belangrijke sec-
toren – bijvoorbeeld transport en lo-
gistiek – in de weg staat. 20% van de 
ondernemers geeft aan dat het filepro-
bleem hen ervan weerhoudt hun pro-
ductiviteit te verbeteren.

Een groot deel van de bevolking vindt 
investeren in het openbaar vervoer 
(62%) de belangrijkste maatregel om 
files te verminderen. De respondenten 
die aangeven zelf  met het openbaar 
vervoer naar hun werk te reizen (81%) 

zijn hier wel veel positiever over dan 
respondenten die met de auto naar hun 
werk gaan (53%). Na investeren in het 
openbaar vervoer staan “meer thuis-
werken” en “flexibelere werktijden” 
bovenaan de lijst van gewenste maat-
regelen voor filebestrijding. Van de 
opties voor optimalisering van het we-
gennet gaat de meeste steun naar het 
beter benutten van de huidige wegen 
(33%). Voor “meer asfalt”, dat wil zeg-
gen het verbreden van huidige wegen 
of  aanleggen van nieuwe wegen is veel 
minder draagvlak, respectievelijk 24% 
en 16%. (Schema 17).
Als besloten zou worden het autoge-
bruik duurder te maken maar het au-
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STEUN VOOR MAATREGELEN OM FILES TE VERMINDEREN
Percentage van de bevolkingsgroep

Vraag: Er zijn verschillende manieren om files te verminderen. Welke van de onderstaande maatregelen spreken u het meeste aan? 
Kies maximaal 3 maatregelen.

Gehele bevolking Respondenten die met 
ov naar werk gaan

Respondenten die met 
auto naar werk gaan

2

2

3

14

16

16

24

33

43

48

62Investeren in openbaar vervoer

Invoeren van flexibele werktijden   

Meer mensen thuis laten werken

Beter benutten huidige wegen

Verbreden huidige wegen

Verlagen overdrachtsbelasting

Aanleggen meer wegen

Rekeningrijden

Verhogen benzineprijs

Hogere wegenbelasting

Maatregelen om files te 
verminderen zijn niet nodig

Schema 17

tobezit goedkoper – een middel om 
de drukte op de wegen te verminderen 
-, dan is er meer draagvlak voor beta-
len tijdens de spits op drukke wegen 
(62%), dan het verhogen van de benzi-

neprijs (20%) of  het invoeren van een 
tolheffing in de grote steden (18%). 
Deze verdeling is onafhankelijk van 
het vervoersmiddel waarmee mensen 
naar hun werk gaan.

Goedkopere of flexibelere kinderopvang leidt alleen 
tot toename arbeidsparticipatie bij specifieke groep

Goedkopere of  flexibelere kinderopvang lijkt slechts een beperkte rol te spelen bij het 
weer of  meer gaan werken. Voor specifieke groepen, zoals deeltijdwerkers en huisman-
nen en huisvrouwen tussen de 20 en 35 jaar met kinderen, is het echter één van de 
belangrijkste redenen om weer of  meer te gaan werken, maar ook hier pas na flexibele 
werktijden en thuiswerken. Deze groep maakt echter slechts 5% uit van de populatie 
tussen de 20 en 64 jaar. Door de grootte van deze groep te vermenigvuldigen met het 
weergegeven potentieel wordt duidelijk dat goedkopere en/of  flexibele en beter be-
schikbare kinderopvang een theoretisch potentieel heeft om de arbeidsparticipatie met 
circa 1.5% punt te verhogen.
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Verdere flexibilisering van arbeidsmarkt onder 
voorwaarden aanvaardbaar, maar loonmatiging niet

Naast aanbod van arbeid op de arbeidsmarkt moet er ook voldoende vraag zijn om de 
arbeidsparticipatie te kunnen verhogen. Twee maatregelen kunnen hieraan een bijdrage 
leveren. De eerste betreft flexibilisering van de arbeidsmarkt, waardoor het eenvoudiger 
wordt mensen te ontslaan. De risico's die verbonden zijn aan het in vaste dienst nemen 
van een werknemer worden daarmee kleiner. De tweede maatregel is loonmatiging, 
waardoor het minder kost om iemand in dienst te hebben.

Een meerderheid van de Nederlanders ondersteunt een verdere flexibilisering van de 
arbeidsmarkt, mits hierbij aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De helft van de 
Nederlanders vindt dat het ontslagrecht versoepeld mag worden als dit tot meer werk-
gelegenheid leidt, terwijl 33% het hier niet mee eens is. Het zonder meer versoepelen 
van het ontslagrecht krijgt maar de steun van 26% van de bevolking (Schema 18).

De helft (54%) van de Nederlanders is het eens met versoepeling van het ontslagrecht 
als de werkgever verplicht is zich meer in te spannen voor bij- en omscholing. In een 
volgende paragraaf  wordt nader ingegaan op de behoefte van werkenden aan meer en 
aanvullende opleidingen om hun kansen op de arbeidsmarkt of  binnen hun bedrijf  te 
vergroten.

70% van de Nederlanders vindt dat de best presterende werknemers bij gedwongen ont-
slagen buiten schot moeten kunnen blijven. Dit patroon is globaal gelijk bij vakbonds-
leden en leidinggevenden. Er is dus draagvlak voor een andere insteek dan bijvoorbeeld 
de huidige ontslagbescherming op basis van het afspiegelingsprincipe. Als er sprake is 
van gedwongen ontslagen maar de werkgever helpt bij het zoeken naar een nieuwe baan 
vindt 58% dat een eventuele ontslagvergoeding verlaagd kan worden. Deze maatregel 
vindt ook steun bij 48% van de vakbondsleden, en 62% van de leidinggevenden.

Bevolkingsgroepen verschillen van mening over de rol die loonmatiging kan spelen bij 
het creëren van nieuwe banen. 37% van de Nederlanders ondersteunt loonmatiging als 
maatregel. 42% van de respondenten kan zich echter niet vinden in het matigen van 
loonstijgingen, ook niet als er daardoor meer mensen aan het werk kunnen. De beperkte 
steun voor loonmatiging wordt wellicht mede veroorzaakt doordat het onvoldoende 
duidelijk is wat het effect van loonmatiging op de werkgelegenheid is. 66% van de zelf-
standig ondernemers met personeel in dienst steunt de maatregel wel. 
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STEUN VOOR MAATREGELEN TER VERSOEPELING VAN 
ONTSLAGRECHT
Percentage van de bevolkingsgroep (helemaal) mee eens

Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken over het ontslagrecht?

Het ontslagrecht kan zonder aanvullende 
maatregelen versoepeld worden

Het ontslagrecht mag worden versoepeld 
als de werkgever verplicht is zich meer  in 
te spannen voor bij- en omscholing

Als een werkgever helpt bij het zoeken naar 
een nieuwe baan kan de ontslagvergoeding 
verlaagd worden

In geval van gedwongen ontslagen zouden 
werknemers die het beste presteren het 
minst snel ontslagen moeten worden

Gehele bevolking Vakbondsleden Leidinggevend aan 
meer dan tien 
mensen

58

70

54

26

50

48

61

50

16

39

62

79

55

46

63
Het ontslagrecht mag worden versoepeld 
als dit leidt tot meer werkgelegenheid 

Uitspraken over het ontslagrecht

Schema 18

Hogere arbeidsproductiviteit wenselijk en mogelijk

Naast het verhogen van de arbeidsparticipatie wordt ook het verbeteren van de 
productiviteit noodzakelijk gevonden om Nederland in de toekomst welvarend te 
houden. Het overgrote deel van de Nederlanders gelooft dat de productiviteit in 
Nederland omhoog kan. 74% van de respondenten denkt dat Nederlanders slimmer 
zouden kunnen werken en 47 % van de bevolking denkt dat Nederlanders harder 
zouden kunnen werken. Respondenten uit alle sectoren denken hier hetzelfde over.

Van de maatregelen om productiviteit te verhogen krijgen onderwijs en prestatiebelo-
ning de meeste steun. 41% van de Nederlanders vindt meer investeren in onderwijs de 
belangrijkste maatregel om Nederland productiever te maken (Schema 19). Beloning 
meer laten afhangen van prestatie wordt door 29% van de bevolking gekozen als de 
belangrijkste maatregel. Het stimuleren van ondernemerschap en het versoepelen van 
arbeidswetgeving volgen met 11% en 10%.
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STEUN VOOR MAATREGELEN OM PRODUCTIVITEIT TE VERHOGEN
Percentage van de bevolking

Vraag: Welke maatregel is volgens u het belangrijkste om Nederland productiever te laten worden?
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41 Meer investeren in 
onderwijs en bijscholing

Beloning meer laten 
afhangen van prestatie

Ondernemerschap 
meer stimuleren

Arbeidswetgeving 
versoepelen

Bereikbaarheid verbeteren

Concurrentie tussen 
bedrijven vergroten

Schema 19

Meer investeren in onderwijs belangrijkste factor in 
verhogen productiviteit

Zoals gezegd heeft investeren in onderwijs volgens de bevolking hoge prioriteit als 
het gaat om productiviteitsverbetering. In de vorige enquête werd duidelijk dat vooral 
het middelbaar onderwijs en het mbo aandacht verdienen omdat men deze als relatief  
slecht beoordeelde. Ook is toen gevraagd welke concrete maatregelen nodig zouden zijn 
voor verbetering van het onderwijs. Voor het basis- en middelbaar onderwijs werden 
kleinere klassen en betere lesprogramma’s het meest genoemd. Bij mbo en hbo was 
betere aansluiting met de praktijk het belangrijkste aandachtspunt, terwijl voor het we-
tenschappelijk onderwijs betere lesprogramma’s, kleinere werkgroepen en meer selectie 
aan de poort de meeste steun kregen. 

Dit jaar is in 21minuten.nl gevraagd of  men voor of  tegen selectie aan de poort van 
universiteiten en hogescholen is. Bevolkingsgroepen verschillen van mening over dit 
onderwerp (Schema 20). Binnen Nederland zijn er iets meer voor- dan tegenstanders 
(57% versus 43%). Deze verdeeldheid is onafhankelijk van het opleidingsniveau. Er is 
wel veel draagvlak voor de stelling dat het onderwijsaanbod voor goede leerlingen kan 
worden aangepast om zo maximale prestaties te stimuleren (80%). Slechts 20% van de 
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STEUN VOOR SELECTIE AAN DE POORT BIJ UNIVERSITEITEN 
EN HOGESCHOLEN NAAR STEMVOORKEUR
Percentage van de respondenten naar 2006 stemvoorkeur1)

47

49

52

57

58

62

64

66

1) Voorkeur voor 'hogescholen en universiteiten moeten hun studenten kunnen selecteren op basis van cijfers en motivatie', 
afgewogen tegen 'hogescholen en universiteiten moeten toegankelijk zijn voor iemand met respectievelijk een havo- of vwo-
diploma, ongeacht cijfers en motivatie'.

Gemiddeld

Schema 20

57%

respondenten kiest ervoor het onderwijsaanbod voor iedereen gelijk te houden.

Vooral bij hoogopgeleiden en werklozen grote vraag 
naar aanvullende opleidingen

Dit jaar is dieper ingegaan op de bereidheid van mensen om aanvullende opleidingen te 
volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt of  binnen hun bedrijf  te vergroten. Hierbij 
is gekeken naar mensen in de beroepsactieve leeftijdsgroep (tussen de 20 en 64 jaar).

Bij werkenden in deze leeftijdsgroep is de bereidheid om additionele opleidingen te 
volgen aanzienlijk. Ongeveer twee derde (66%) van de werkenden geeft aan aanvullende 
werkgerelateerde opleidingen te willen volgen (Schema 21). 46% van de werkenden zou 
bijgeschoold willen worden om hun huidige werk beter te kunnen doen. 20% zou een 
extra opleiding willen doen om omgeschoold te worden en 1% zou dit doen om meer 
promotiemogelijkheden te creëren.

Ook een groot deel van de werklozen (68%) geeft aan werkgerelateerde opleidingen 
te willen doen. Hiervan wil 35% omscholen om andersoortig werk te kunnen doen en 
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BEREIDHEID EN BARRIÈRES OM AANVULLENDE OPLEIDINGEN 
TE VOLGEN
Percentage van de beroepsactieve bevolking

1) Deze vraag is gesteld aan werkenden die aangaven bereid te zijn werkgerelateerde additionele opleidingen te volgen.
Vraag 1: Zou u aanvullende opleidingen willen volgen na een eventuele opleiding die u nu volgt?
Vraag 2: Is er iets dat u ervan weerhoudt om verdere opleidingen te volgen die op uw werk betrekking hebben?

22

11
46

Ja, 
bijscholing 
om mijn 
huidige werk 
beter te doen

20

Ja, omscholing 
om ander werk 
te kunnen doen

Ja, voor een 
van mijn 
hobby’s   

Nee, ik wil 
geen aanvullende 
opleidingen volgen

36

5

16

19

24

Nee, niets weerhoudt mij 

Ja, het opleidingsaanbod spreekt me 
niet aan 

Ja, iets anders weerhoudt mij 

Ja, ik heb er geen tijd voor op mijn werk 

Ja, er is in mijn functie geen budget om 
opleidingen te volgen

Bereidheid tot volgen additionele opleidingen Barrières voor volgen van additionele opleidingen1)

Ja, extra 
bijscholing 
die promotie-
mogelijkheden 
vergroot

1

Schema 21

33% verder geschoold worden om weer aan het werk te kunnen. Slechts 34% van de 
huismannen en huisvrouwen geeft echter aan (om)geschoold te willen worden om aan 
het werk te gaan.

Hoogopgeleiden voelen meer voor het volgen van werkgerelateerde opleidingen (71%) 
dan de laagst opgeleiden (54%), waarbij hoogopgeleiden relatief  meer animo hebben 
voor aanvullende opleidingen om huidig werk beter te kunnen doen en laagopgeleiden 
relatief  meer animo hebben voor omscholing. 

Twee derde van de werkenden met interesse voor het volgen van een additionele op-
leiding zegt echter tegen beperkingen op te lopen om dit ook daadwerkelijk te kunnen 
doen. De belangrijkste redenen zijn dat er geen budget is (24%) en dat men er op 
hun werk geen tijd voor heeft (19%). Bij mensen die aangeven een opleiding te wil-
len volgen om ander werk te doen is er iets vaker geen budget beschikbaar (29%). Het 
gebrek aan geld is veel nijpender bij werklozen, huismannen en huisvrouwen: 63% van 
de geïnteresseerde werklozen wordt door geldgebrek weerhouden, net als 51% van de 
huisvrouwen.
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Loon naar prestatie mag en is gewenst

Het belang van meer loon naar prestatie (en minder loon bij minder prestatie) blijkt uit 
het feit dat bijna twee derde van de bevolking (63%) vindt dat loon meer zou moeten 
afhangen van prestatie. In de vraagstelling is overigens uitdrukkelijk aangegeven dat dit 
ook kan leiden tot minder inkomsten. Het meest bereid tot invoering van loon naar 
prestatie zijn werkenden in de landbouw en visserij (77%), de groot- en tussenhandel 
(71%) en de horeca (70%). Het minst bereid is men in de nutssector (55%).
13% van de werkenden geeft aan al naar prestatie beloond te worden. Een additionele 
59% geeft aan ook prestatiebeloning te willen accepteren. Ten aanzien van de mate 
waarin loon naar prestatie al wordt toegepast zijn financiële instellingen (44%), de IT- en 
automatiseringssector (30%) en de zakelijke dienstverleningssector (24%) koplopers. 

Minder regeldruk en goed opgeleid personeel 
cruciaal voor het verbeteren van ondernemerschap

Naast investeren in onderwijs en het invoeren van prestatiebeloning kan het stimuleren 
van ondernemerschap een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de productiviteit. 
Bij stimuleren van ondernemerschap gaat het erom dat meer mensen zelf  gaan onder-
nemen en dat ondernemers mogelijkheden krijgen om hun bedrijfsactiviteiten zo goed 
mogelijk uit te voeren en te laten groeien.

De interesse in ondernemerschap onder de bevolking is aanzienlijk en licht gestegen 
(31% dit jaar en 27% vorig jaar). Werklozen (42%), studenten (41%) en allochtonen 
(41%) zijn het meest geïnteresseerd. De meest gesteunde maatregelen voor het stimule-
ren van ondernemerschap zijn: minder administratieve verplichtingen (60%); belasting-
voordeel in het eerste jaar (38%); verlichting van werkgeverslasten (28%) en verlaging 
van de kosten bij arbeidsongeschiktheid van werknemers (13%)2) .

Leidinggevenden of  ondernemers met meer dan 50 man worden het meest belemmerd 
in de winstgevendheid van activiteiten door lokale en landelijke regeldruk (71%); gebrek 
aan gekwalificeerd personeel (51%) en ontslagbescherming (34%) (Schema 22). Een 
grote meerderheid denkt dat het rendement het meest verhoogd kan worden door het 
verbeteren van werkprocessen (82%) en pas daarna door werknemers loon naar pres-
tatie te bieden (18%).

2)   Andere maatregelen worden minder genoemd: langer tijdelijke krachten inhuren (9%), ontslagkosten 
verlagen (4%), makkelijker buitenlandse werknemers inhuren of  aannemen (2%), iets anders (13%)
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BARRIÈRES BIJ HET VERHOGEN VAN WINSTGEVENDHEID EN  
PRODUCTIVITEIT
Percentage van leidinggevenden/zelfstandig ondernemers met meer dan 50 mensen onder zich

1) Hieronder vallen de antwoordopties: verschil in regelgeving tussen lokale overheden (9%); gebrek aan kapitaal (8%); 
onvoldoende subsidie voor R&D (9%); gebrek aan bedrijfsruimte voor uitbreiding (6%) en drempels bij overnames (3%).

Vraag: Welke van de volgende barrières belemmeren u het meest bij het verhogen van de winstgevendheid/productiviteit van uw 
activiteiten?

35

11

12

19

20

34

51

71

Ontslagbescherming 

Overig1)

Onvoldoende druk om 'best practices' of 
innovaties door te voeren 

Files 

Activiteiten mogen niet 24/7 worden uitgevoerd 

Gebrek aan industriestandaarden en platforms 

Gebrek aan gekwalificeerd personeel

Regeldruk regionale en lokale overheden 

Schema 22

Meer uren per week werken alleen als het moet

Zoals eerder in dit hoofdstuk is beschreven, geeft een grote meerderheid van de bevol-
king de voorkeur aan “meer mensen aan het werk” boven langer werken (meer uren 
per week of  meer jaren). Er blijkt echter grote verdeeldheid te bestaan over de vraag 
of  de 40-urige werkweek opnieuw moet worden ingevoerd. 40% geeft aan het hier mee 
eens te zijn, 43% van de bevolking is het er mee oneens. Daarbij steunen meer zelfstan-
dig ondernemers dit idee (56%) dan mensen in loondienst (36%). Van de mensen in 
loondienst zijn de leden van vakbonden (27%), ambtenaren (27%) en medewerkers bij 
nutsbedrijven (20%) het minst positief.

* * *

Nederlanders hebben een duidelijk en breed gedragen beeld als het er om gaat hoe Ne-
derland moet doorpakken om de productiviteit te verhogen om hiermee de economie 
op de lange termijn te versterken: 1) meer mensen aan het werk door flexibelere werktij-
den en meer mogelijkheden voor thuiswerken; 2) versoepeling van het ontslagrecht; 3) 
investeren in onderwijs en aanvullende opleidingen voor werkenden; 4) loon naar presta-
tie introduceren, en 5) ondernemerschap stimuleren door de regeldruk te verminderen.
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3. Solidaire maar strenge sociale 
 zekerheid en verbeterde zorg 
 gewenst

Nederlanders geven prioriteit aan het investeren in gezondheidszorg en sociale ze-

kerheid. Dit zijn aandachtsgebieden waarbij de bevolking mogelijkheden voor ver-

betering ziet. De trend richting een strenge maar solidaire invulling van de sociale 

zekerheid zet overduidelijk door. De Nederlandse bevolking verwacht eenduidig 

een verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Om de kosten van vergrijzing op 

te vangen geeft men er de voorkeur aan nu meer uren per week te werken dan 

later langer door te werken. Nederlanders verwachten en ondersteunen ook een 

ingreep in de hypotheekrenteaftrek na of in de komende kabinetsperiode.

In hoofdstuk 1 werd al geconstateerd dat de wens van de bevolking om te komen tot 
een meer solidaire samenleving alleen nog maar sterker is geworden. Ook is duidelijk 
geworden dat de zorgen van Nederlanders zich richten op onderwerpen die te maken 
hebben met gezondheidszorg en sociale zekerheid. In dit hoofdstuk wordt nader uit-
gewerkt hoe men denkt dat de gewenste samenleving kan worden gebouwd. Allereerst 
wordt gekeken naar de investeringsprioriteiten van de Nederlandse bevolking. Vervol-
gens wordt ingegaan op het draagvlak voor maatregelen op het gebied van gezond-
heidszorg en sociale zekerheid. Ten slotte wordt aandacht besteed aan huisvesting, en 
meer specifiek aan de hypotheekrenteaftrek.

Investeren in sociale zekerheid en zorg heeft prioriteit

Iets meer dan de helft van alle Nederlanders is van mening dat de volgende regering 
zich beter kan richten op het verbeteren van de sociale zekerheid dan op economische 
groei3). Uiteenlopende bevolkingsgroepen verschillen echter sterk van mening (Schema 
23). Stemmers op de huidige oppositiepartijen zijn hier aanzienlijk meer van overtuigd 

3)  Effecten van de keuze op bijvoorbeeld werkloosheid (zoals in de CPB scenario’s) zijn in deze vraag niet 
meegenomen.
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STEUN VOOR MEER FOCUS OP SOCIALE ZEKERHEID DAN 
OP ECONOMISCHE GROEI
Percentage van de bevolkingsgroep1)

1) Exclusief respondenten die "weet niet" of "neutraal" hebben ingevuld.
2) Regeringspartijen: CDA en VVD; de grootste oppositiepartijen: PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie.
Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraak over de economie en het te voeren beleid: de volgende rege ring kan 

zich beter richten op verbetering van sociale zekerheid dan economische groei.

Nederlandse bevolking

(Helemaal) oneens (Helemaal) eens

19

26

64

50

Laagopgeleid

Hoogopgeleid

Uitkering

Geen uitkering

16

41

60

40

Regeringspartijen2)

Oppositiepartijen2)

43

14

33

66

27 50

Schema 23

dan stemmers op de huidige regeringspartijen (66% versus 33%). Ook lager opgeleiden 
zijn meer gericht op sociale zekerheid dan hoger opgeleiden (60% versus 40%). Overi-
gens levert het feit of  men wel of  niet gebruik maakt van het sociale zekerheidsstelsel, 
zoals WW en WAO, minder grote verschillen op (64 % versus 50%). 

Op de vraag waar de volgende regering eventuele financiële meevallers aan zou moeten 
besteden geeft de bevolking aan deze vooral te willen inzetten voor elementen van de 
sociale zekerheid en zorg, naast onderwijs en lastenverlichting. Bovenaan de lijst van 
investeringsprioriteiten staan gezondheidszorg, onderwijs en ouderenzorg: respectieve-
lijk 57%, 48% en 36% van de Nederlanders kiezen dit in hun top drie. Daarna komen 
achtereenvolgens belastingverlaging (33%), sociale zekerheid (30%) en milieu (17%) 
(Schema 24).

Gezondheidszorg en onderwijs zijn investeringsprioriteiten die breed gedragen worden 
onder de verschillende bevolkinggroepen. De overige prioriteiten laten een meer gedif-
ferentieerd beeld zien, waarin groepsbelangen tot uiting lijken te komen: jongeren willen 
meer dan gemiddeld investeren in onderwijs (54%), milieu (23%) en huisvesting (17%). 
Ouderen kiezen naast gezondheidszorg (56%) en onderwijs (46%) juist vaker voor ou-
derenzorg (51%). Hoger opgeleiden willen meer dan gemiddeld investeren in onderwijs 
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(63%) en milieu (23%) terwijl lager opgeleiden juist meer kiezen voor gezondheidszorg 
(65%), ouderenzorg (45%) en belastingverlaging/lastenverlichting (40%).

Aangezien zorg en sociale zekerheid onder de belangrijkste zorgen van de Nederlanders 
vallen, wordt in de navolgende secties in meer detail ingegaan op een aantal facetten van 
deze twee onderwerpen. Er is gekeken naar wat de Nederlandse bevolking wenselijk 
acht met betrekking tot de gezondheidszorg, de WW, het ontslagrecht en de AOW. Ten 
slotte wordt ingegaan op de afwegingen die Nederlanders maken ten aanzien van de 
hypotheekrenteaftrek.

Gezondheidszorg kan ondanks tevredenheid beter en 
efficiënter

Over het algemeen zijn Nederlanders gematigd tevreden over de geboden gezondheids-
zorg maar niet tevreden over de efficiëntie en informatievoorziening binnen de zorg. 
Bijna de helft van de Nederlanders zegt tevreden te zijn over de gezondheidszorg; een 
derde is dat niet (Schema 25). Dit beeld is enigszins gedifferentieerd naar leeftijd, maar 
verder nagenoeg gelijk voor alle bevolkingsgroepen. Ouderen (56%) zijn iets tevredener 

1) De categorieën politie en rechtelijke macht (15% van de gehele bevolking); infrastructuur (9%); ontwikkelingssamenwerking 
(4%); kunst, sport en cultuur (4%); landbouw en visserij (2%) en defensie (2%) zijn hier niet weergegeven.

Vraag: Stel dat de regering volgend jaar veel geld overhoudt. Waar moet dan het geld volgens u aan besteed worden?

BESTEDING VAN EXTRA OVERHEIDSGELD 
Percentage van de bevolkingsgroep1)

7

8

57Gezondheidszorg

48Onderwijs

36Ouderenzorg

33Belastingverlaging/
lastenverlichting

30Sociale zekerheid

17Milieu

15Aflossing staatsschuld   

10Huisvesting

Innovatie

Kinderopvang 7

7

49

54

21

30

24

23

18

17

3

9

6

56

46

51

24

31

14

21

7

8

46

63

28

27

22

23

22

16

5

3

65

37

45

40

35

13

11

11

Gehele
bevolking 

Jongeren
< 24 jaar

Ouderen
> 60 jaar

Hoog-
opgeleiden

Laag-
opgeleiden

Schema 24
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34

22

47

10

69

38

45

1) Exclusief respondenten die "weet niet" of "neutraal" hebben ingevuld.
Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende beweringen over de gezondheidszorg?

48

59

35

78

16

46

35

STELLINGEN OVER DE GEZONDHEIDSZORG
Percentage van de bevolking1)

Helemaal (oneens) (Helemaal) eens

De gezondheidszorg kan veel efficiënter zonder het huidige 
aanbod en de huidige kwaliteit in gevaar te brengen

Ik ben over het algemeen tevreden over de gezondheidszorg

Wie ongezond leeft, moet meer zorgpremie betalen

Door de no-claimregeling ben ik bewuster gebruik gaan maken 
van de gezondheidszorg

Als ik wat mankeer, kies ik bewust in welk ziekenhuis of door 
welke arts ik behandeld wil worden

Ik beschik over voldoende informatie over de kwaliteit van 
ziekenhuizen/artsen om de juiste keuze te maken als ik iets 
mankeer

Ik ben bereid om meer zorgpremie te betalen zodat de 
modernste technieken en medicijnen beschikbaar komen

Uitspraken over de gezondheidszorg

Schema 25

dan jongeren (46%).

Een ruime meerderheid van de bevolking (59%) zegt zelf  te kiezen door welk zie-
kenhuis of  welke arts men behandeld wil worden als dat nodig is. Bijna de helft van 
de Nederlanders geeft echter aan over onvoldoende informatie te beschikken om de 
kwaliteit van ziekenhuizen en artsen te kunnen beoordelen op het moment dat ze deze 
nodig hebben.

Nederlanders zien een flink aantal mogelijkheden voor verbetering van de gezondheids-
zorg. Meer dan drie kwart van de Nederlanders geeft aan dat de gezondheidszorg veel 
efficiënter kan zonder dat daarbij het huidige aanbod en de huidige kwaliteit in gevaar 
wordt gebracht. Ook personeel in de gezondheidszorg is het hier grotendeels mee eens 
(75%). Nederlanders zijn licht negatief  over concurrentie tussen ziekenhuizen als mid-
del voor verbeteren van de zorg. 49% van Nederland gelooft niet dat concurrentie de 
kwaliteit van zorg ten goede komt en 43% gelooft niet dat het de betaalbaarheid van de 
zorg ten goede komt. 39% gelooft dit overigens wel.

Over de no-claimregeling is men zeer negatief. Twee derde (69%) van de Nederlanders 
is het oneens met de stelling dat ze door de no-claimregeling bewuster gebruik gemaakt 
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wordt van de gezondheidszorg. Men is gemiddeld wel positief  over de stelling dat “wie 
ongezond leeft meer zorgpremie moet betalen” (38% oneens, 46% eens). Over dit on-
derwerp zijn rokers en niet-rokers sterk gepolariseerd: 58% van de rokers is het met de 
stelling oneens, terwijl een even groot percentage van de niet-rokers het er mee eens is.

Op de vraag of  men meer zorgpremie wil betalen om zo de modernste technieken en 
medicijnen beschikbaar te kunnen stellen is men verdeeld (35% eens versus 45% on-
eens). Hoger opgeleiden zijn het hier echter meer mee eens dan lager opgeleiden (45% 
tegenover 28%).

Trend richting solidaire maar strenge sociale zekerheid
zet door

Net als vorig jaar is ook dit jaar gevraagd wat men vindt van de hoogte van de (nieuwe) 
WW-uitkering en de mate waarin wordt gestimuleerd om uit de WW te komen. Men is 
positief  over de recent ingevoerde verhoging van de WW-uitkering. Een ruime meer-
derheid (56%) vindt dat de hoogte van de nieuwe WW-uitkering (75% van het laatst 
verdiende loon in de eerste twee maanden) precies goed (Schema 26). Dit is een stijging 
van 14% ten opzichte van vorig jaar. Tegelijkertijd vindt 57% van de bevolking nog 
steeds dat de druk om uit de WW te komen te laag is. Overigens vindt slechts 18% van 
de werklozen zelf  dat de druk te laag is (ten opzichte van 33% vorig jaar). Ook vindt 
bijna de helft van de Nederlanders dat de duur van de werkloosheidsuitkering nog ver-
der ingekort kan worden als stimulans om weer aan het werk te gaan.

Dit beeld van een strenge maar rechtvaardige en solidaire sociale zekerheid bestond 
vorig jaar ook rondom de WAO. De helft van de Nederlanders gaf  toen aan dat zij de 
daarvoor aangescherpte toelatingseisen voor de WAO streng genoeg vond. De roep 
om een meer solidaire en hogere vergoeding werd destijds echter geuit door bijna twee 
derde van de Nederlanders4). 

Liever een langere werkweek dan later met pensioen

De AOW geeft een zekerheid van inkomen na pensionering: een belangrijke verworven-
heid binnen de Nederlandse sociale zekerheid. Een van de mogelijke maatregelen om de 
kosten van vergrijzing te compenseren is de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. 
4)    Aangezien deze maatregel niet is aangepast in de tussenliggende periode, is deze vraag niet nogmaals 

gesteld in 21minuten.nl.
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DRUK OM UIT WW TE KOMEN EN HOOGTE WW-UITKERING
Percentage van de bevolking1)

57

15

28

13

27

60

29

42

15

56

16

42

Te laag

Precies goed  

Te hoog

1) Exclusief "weet niet/geen antwoord", respectievelijk 10% en 18% voor vraag 1 en 2 
Vraag 1: Wat vindt u van de volgende sociale voorziening? De overheid probeert mensen met een werkloosheidsuitkering (WW) 

zo snel mogelijk weer aan werk te helpen. De hoogte van de nieuwe WW-uitkering vind ik  ...
Vraag 2: De druk om vanuit een werkloosheidsuitkering (WW) weer aan het werk te gaan is …

2006

2005

Druk om uit WW te komenHoogte WW-uitkering

Schema 26

Respondenten is gevraagd naar hun verwachting over de AOW-gerechtigde leeftijd op 
het moment dat zij zelf  met pensioen gaan. Gemiddeld verwacht men dat dit 66,5 jaar 
zal zijn (Schema 27). De leeftijd waarop men zelf  denkt te stoppen met werken is echter 
ruim 3 jaar eerder, namelijk op 63-jarige leeftijd.

De verwachting over de stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd neemt toe naarmate 
de respondenten jonger zijn. In de leeftijdsklasse tot 30 jaar denkt men dat de AOW 
pensioenleeftijd dicht bij de 68 jaar zal liggen, terwijl Nederlanders van 55 jaar of  ouder 
denken dat zij AOW-uitkering krijgen op hun 65e. De antwoorden van de verschillende 
leeftijdsgroepen zouden aansluiten bij een geleidelijke stijging van de pensioenleeftijd 
tot 68 jaar tijdens een tijdsbestek van 40 jaar. De reeds publiek besproken AOW-pen-
sioenleeftijd van 67 jaar zou dan in 25 jaar bereikt kunnen worden, ruim voordat de  
vergrijzinggolf  in 2040 op zijn hoogtepunt is.

Zoals gezegd ligt de verwachte leeftijd waarop men zelf  denkt te stoppen met werken 
net zoals vorig jaar op gemiddeld 63 jaar. De leeftijdsgroep van 60-65 jaar gaat als eerste 
met pensioen, en de respondenten uit deze groep denken ruim tot hun 64e jaar te zullen 
werken. Verrassend genoeg denkt de gehele leeftijdsgroep van 20 tot 59 jaar dat zij zelf  
uiterlijk tot hun 63e hoeven te werken.
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VERWACHTINGEN OVER AOW-PENSIOENLEEFTIJD
EN STOPPEN MET WERKEN 
Gemiddelde verwachte leeftijd

62,9

67,1

35-39

63,0

66,7

40-44

63,0

66,3

45-49

62,9

45-0542-02

62,9

65,1

55-59

64,3
65,0

60-65

63,8

67,6

15-19

62,8

67,5

62,7

65,6

67,7

25-29

62,7

67,4

30-34

Leeftijd waarop u verwacht …

Leeftijdscategorie

Vraag 1: Hoe hoog denkt u dat de AOW-gerechtigde leeftijd zal zijn als u met pensioen gaat?
Vraag 2: Op welke leeftijd verwacht u te stoppen met werken?

… een AOW uitkering te ontvangen

… te stoppen met werken

66,5%

63,1%

60,0%

Schema 27

Net zoals vorig jaar is de respondenten gevraagd een afweging te maken tussen vijf  
maatregelen die de betaalbaarheid van de AOW zouden kunnen garanderen. Bij het 
voorleggen van de alternatieven is rekening gehouden met de huidige leeftijd en het in-
komen van de respondenten. Hieruit valt op te maken dat later met pensioen gaan niet 
de voorkeur verdient als middel om de kosten van vergrijzing tegen te gaan. 

Meer uren per week werken is net als in 2005 verreweg de meest populaire maatregel 
(80%) om de AOW betaalbaar te houden (Schema 28). Andere maatregelen krijgen 
duidelijk minder steun. Hieronder vallen later met pensioen gaan (49%), meer premie 
betalen (44%) en minder vakantiedagen (38%). Ook verlaging van de AOW-uitkering 
krijgt minder steun (39%), zowel onder de laagste inkomens als onder de hoogste inko-
mens. De voorkeuren verschillen marginaal met vorig jaar en de sterke voorkeur voor 
meer uren werken als oplossing voor de AOW-problematiek bestaat onder alle bevol-
kingsgroepen.
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STEUN VOOR MAATREGELEN OM BETAALBAARHEID AOW 
TE GARANDEREN
Percentage van de bevolkingsgroep

Alle werkenden en 
werklozen

Netto inkomen per 
huishouden
< € 1.000 per maand

1) In de vraagstelling is het aantal jaren of uren dat men werkt aangepast aan inkomen en leeftijd, zodat de opties voor de 
respondenten in verhouding staan.

Vraag: Alle werkenden betalen samen de AOW-pensioenen van 65+-ers. Over 25 jaar is het aantal 65+-ers bijna verdubbeld. 
Hierdoor wordt de AOW duurder. Er zijn meerdere manieren om de AOW te kunnen blijven betalen. U krijgt nu vier 
mogelijke keuzes voorgelegd waarvan men denkt dat die de betaalbaarheid van de AOW in de toekomst zouden kunnen 
garanderen. Kies steeds de optie waar uw voorkeur naar uit gaat. Maak de keuze ook als u het niet helemaal eens bent met 
de maatregelen.

2006

2005

82

45

39

38

44

49

80

37

38

48

Meer uren werken per week1)

Langer doorwerken1)

Meer AOW-premie betalen 

Minder vakantie ATV-dagen1)

Lager AOW-pensioen
40

77

37

51

48

75

39

35

51

48

Netto inkomen per
huishouden
> € 4.000 per maand

50

40

82

38

42

37

82

39

40

51

Schema 28

Brede meerderheid van bevolking voor beperking van 
hypotheekrenteaftrek

Allereerst is gevraagd welke verwachtingen men heeft ten aanzien van de hypotheek-
renteaftrek. In totaal denkt 82% van de bevolking die zich erover uitspreekt dat de 
hypotheekrenteaftrek tijdens of  na de komende kabinetsperiode beperkt of  afgeschaft 
zal worden (Schema 29). 45% denkt dat de hypotheekrenteaftrek beperkt zal worden na 
de komende kabinetsperiode. 24% denkt dat dit al tijdens de komende kabinetsperiode 
gaat gebeuren. 13% denkt dat de hypotheekrenteaftrek geheel afgeschaft zal worden. 
Er is weinig verschil tussen de verwachtingen van huiseigenaren en de rest van de be-
volking.

Gevraagd naar wat er moet gebeuren met de hypotheekrenteaftrek voor nog af  te sluiten 
hypotheken, kiest 60% van de respondenten die zich erover uitspreekt voor beperking 
of  afschaffing. Ook onder de huiseigenaren (59%) vindt een meerderheid dat de hypo-
theekrenteaftrek beperkt of  afgeschaft moet worden. Deze steun is opmerkelijk omdat 
in totaal 76% van de huiseigenaren denkt beperkt of  groot financieel nadeel te gaan 
ondervinden van beperking van de hypotheekrenteaftrek. Onder stemmers van alle ver-
schillende politieke partijen vindt een meerderheid dat de hypotheekrenteaftrek beperkt 
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GEWENSTE MAATREGELEN BETREFFENDE 
HYPOTHEEKRENTEAFTREK
Percentage van de bevolking1)

1) Exclusief "weet niet/geen antwoord" respectievelijk 25% en 22% voor vraag 1 en 2 
Vraag 1: Wat denkt u dat er zal gebeuren met de hypotheekrenteaftrek?
Vraag 2: Wat moet er volgens u gebeuren met de hypotheekrenteaftrek voor nog af te sluiten hypotheken? 

Verwachte maatregelen

44

97

Gewenste maatregelen (voor nieuwe hypotheken)

Moet gewijzigd 
worden door een 
maximaal 
hypotheek-
bedrag vast te 
stellen waarover 
aftrek mogelijk is

Moet beperkt worden door 
het belastingpercentage te 
verlagen waartegen aftrek 
mogelijk is

Moet volledig 
afgeschaft worden 

Moet niet 
gewijzigd 
worden 

Anders

Zal beperkt 
worden, 
maar pas na 
de volgende 
kabinets-
periode

Zal beperkt 
worden in de 
komende 
kabinetsperiode

Zal nooit 
aangepast 
worden

Beperking of 
afschaffing

2

45

24

8

5

Zal geheel afge-
schaft worden, maar 
pas na de komende 
kabinetsperiode

Zal geheel 
afgeschaft worden 
in de komende 
kabinetsperiode

Anders

Moet 
uitgebreid
worden

Schema 29

33

5
15

3

of  afgeschaft moet worden. De steun varieert van 52% (VVD) tot 73% (GroenLinks).

Gevraagd naar de beste maatregel vindt 44% dat de hypotheekrenteaftrek beperkt moet 
worden door een maximaal bedrag vast te stellen waarover aftrek mogelijk is, een maat-
regel die ook bij de huiseigenaren het grootste draagvlak heeft (47%). Deze voorkeur is 
wel afhankelijk van de hoogte van de eigen hypotheek: het draagvlak voor deze maatre-
gel is 57% bij hypotheekhouders tot € 100.000 en daalt naar 29% bij huiseigenaren die 
een hypotheekschuld van meer dan € 400.000 hebben. Beperking door het belastingper-
centage te verlagen waartegen aftrek mogelijk is, is met 9% minder populair.

* * *

Nederlanders hebben duidelijke ideeën over hoe in Nederland de sociale zekerheid kan 
worden verbeterd: de gezondheidszorg moet efficiënter en er dient een grotere stimulans 
te zijn om uit de WW te komen. Men werkt liever nu meer uren dan later met pensioen te 
gaan en men is voor beperking van de hypotheekrenteaftrek. In het volgende hoofdstuk 
wordt beschreven hoe Nederlanders deze veranderingen willen realiseren en in hoeverre 
zij vertrouwen hebben in de manier waarop instituties hieraan bij kunnen dragen.





5321minuten.nl 2006  |

4. Nederlandse bevolking op  
zoek naar leiderschap aan de  
vooravond van de verkiezingen

Uit de antwoorden van Nederlanders op de vragen van 21minuten.nl ontstaat het 

beeld van een bevolking op zoek naar leiderschap. De bevolking is eensgezind in haar 

beoordeling van regering, overheid, politici en politieke partijen. Het vertrouwen is 

weliswaar toegenomen, maar in absolute termen blijft dit zeer laag. Het bedrijfsle-

ven geniet veel meer vertrouwen, en wordt gezien als initiator van veranderingen. 

Kort voor de verkiezingen is het electoraat onzeker over de stemkeuze, en zoekt 

het naar inhoudelijke standpunten. Een significant deel van de kiezers overweegt te 

stemmen op een andere partij dan bij de vorige verkiezingen. Dit is niet verwonder-

lijk, aangezien er veel overlap blijkt te zijn tussen de inhoudelijke standpunten van de 

achterban van de verschillende politieke partijen.

In de afgelopen hoofdstukken is gebleken dat er – veelal onafhankelijk van politieke 
voorkeur – brede steun is voor een groot aantal maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn 
de steun voor het verhogen van de arbeidsparticipatie, meer uren werken per week om 
de AOW betaalbaar te houden, het invoeren van loon naar prestatie, het versterken van 
internationale handel en samenwerking, en het beperken van de hypotheekrenteaftrek. 
Ook geeft de bevolking duidelijk aan een samenleving te wensen waarin solidariteit, 
kwaliteit van bestaan en bescheidenheid centraal staan. Verdere sociaal-economische 
hervorming van Nederland dient streng maar rechtvaardig te geschieden. Dit hoofdstuk 
behandelt het vertrouwen van de bevolking in de verschillende spelers die leiding kun-
nen geven aan het verbeteren van Nederland.

Beperkt vertrouwen in regering, overheid en politici

Slechts een kwart van de Nederlandse bevolking zegt het beleid van de regering te 
ondersteunen (Schema 30). Dit is weliswaar meer dan de 13% van begin 2005, maar in 
absolute zin nog steeds erg laag. Onder de mensen die bij de vorige verkiezingen op de 
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STELLINGEN OVER REGERING
Percentage van de bevolking1)

Ik ondersteun het beleid van de regering

De regering heeft een duidelijke visie op de 
lange termijn

De regering neemt de juiste maatregelen om de 
economie weer harder te laten groeien

63

63

56

70

54

50

49

39

13

15

13

9

25

27

28

19
De huidige regering neemt snel genoeg 
beslissingen

1) Exclusief respondenten die "weet niet" of "neutraal" hebben ingevuld.
Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende beweringen?

2006

2005

(Helemaal) oneens (Helemaal) eensUitspraken over de Nederlandse regering

Schema 30

coalitiepartijen hebben gestemd is de steun voor het regeringsbeleid gestegen tot een 
middelmatige 47% onder de VVD-kiezers en 54% onder de CDA-kiezers. Onder stem-
mers op de oppositiepartijen is de steun niet noemenswaardig gestegen gedurende de 
afgelopen anderhalf  jaar. Met 10% is deze bijzonder laag. Het merendeel vindt dat de 
regering geen duidelijke langetermijnvisie heeft. Slechts 28% van de Nederlanders is het 
er mee eens dat de regering de juiste maatregelen heeft getroffen om de economische 
groei te laten stijgen. 19% van de bevolking vindt dat de regering snel genoeg beslis-
singen neemt.

De bevolking is eensgezind in haar beoordeling van politici en overheid. Slechts 11% 
van de Nederlanders vindt dat de overheid burgers voldoende betrekt bij beleids- 
vorming, vergeleken met 8% in 2005 (Schema 31). Wel zijn hoogopgeleiden positiever 
(22%) over de mate waarin de overheid burgers bij het beleid betrekt dan laagopge-
leiden (6%). 15% van de Nederlandse bevolking vindt dat de overheid maatregelen 
op een goede manier uitvoert, vergeleken met 9% in 2005. Daarbij is interessant dat 
ambtenaren nauwelijks positiever zijn dan de rest van de bevolking. Van alle mensen in 
overheidsdienst vindt 19% dat de overheid maatregelen op een goede manier uitvoert, 
en van de ambtenaren die leiding geven aan tenminste vijf  mensen is dit 23%. In politici 
bestaat weinig vertrouwen: slechts 6% van de Nederlanders vindt dat politici een goed 
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STELLINGEN OVER OVERHEID, POLITICI EN POLITIEKE PARTIJEN 
Percentage van de bevolking1)

Politici hebben een goed contact met en luisteren 
naar de bevolking

Politici praten met kennis van zaken over 
onderwerpen 

69

53

77

52

49

11

15

6

16

20Politici handelen in het landsbelang

De overheid betrekt burgers genoeg bij 
beleidsvorming

De overheid voert maatregelen op een goede 
manier uit

1) Exclusief respondenten die "weet niet" of "neutraal" hebben ingevuld.
Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende beweringen?

(Helemaal) oneens (Helemaal) eensUitspraken over de overheid en politici

Schema 31

contact hebben met de bevolking en naar hen luisteren. Minder dan een vijfde van de 
respondenten vindt dat politici met kennis van zaken over onderwerpen spreken en 
handelen in het belang van Nederland. 

Een grotere rol voor het bedrijfsleven in het versterken 
van Nederland gewenst

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt gezien als een belangrijke factor om Nederland te 
verbeteren. 72% van de bevolking vindt dat het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage 
levert aan het versterken van ons land (Schema 32). Dit vertrouwen in het bedrijfsleven 
wordt breed gedragen: de respondenten die bij de vorige verkiezingen VVD stemden 
zijn het meest positief  (84%), maar ook SP-stemmers zijn het in ruime meerderheid met 
deze stelling eens (59%).

Het bedrijfsleven toont zich volgens de bevolking nog onvoldoende betrokken bij de 
uitdagingen waar Nederland voor staat. Twee derde van Nederland vindt dat het be-
drijfsleven meer moet helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen in Ne-
derland. Dit percentage is nog hoger bij mensen die werkzaam zijn bij de overheid 



56 |  21minuten.nl 2006 

STELLINGEN OVER BEDRIJFSLEVEN
Percentage van de bevolking1)

8

41

15

46

72

25

25

64

Het bedrijfsleven toont zich betrokken bij de 
belangrijkste vraagstukken voor Nederland

Ik voel mij via mijn bedrijf gestimuleerd mij in te 
zetten voor het verbeteren van Nederland, ook 
buiten mijn baan

Het bedrijfsleven moet meer helpen met het 
oplossen van maatschappelijke problemen in 
Nederland

Het bedrijfsleven levert een belangrijke bijdrage 
aan het versterken van Nederland

1) Exclusief respondenten die "weet niet" of "neutraal" hebben ingevuld.
Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende beweringen?

(Helemaal) oneens (Helemaal) eensUitspraken over het bedrijfsleven

Schema 32

(70%) en in het onderwijs (71%). Het is belangrijk om in vervolgonderzoek inzicht te 
verkrijgen in de wijze waarop het bedrijfsleven het beste kan helpen. Op dit moment 
voelt slechts een kwart van werkend Nederland zich door de werkgever gestimuleerd 
om zich ook buiten zijn baan in te zetten voor Nederland. In het onderwijs (38%) en bij 
de overheid (35%) ervaart men deze stimulans het meest. Leidinggevenden voelen deze 
stimulans overigens sterker dan niet-leidinggevenden: 32% versus 22%. 

Als de rol van het bedrijfsleven bij het verbeteren van de economie van Nederland 
vergeleken wordt met die van andere instituten, krijgt het bedrijfsleven duidelijk meer 
vertrouwen (55%) dan de overheid (38%), werkgeversorganisaties (33%), vakbonden 
(28%) of  politieke partijen (25%) (Schema 33). Dit vertrouwen in het bedrijfsleven is 
gestegen ten opzichte van anderhalf  jaar geleden (55% versus 44%) en loopt dwars 
door politieke gezindten en opleidingsniveaus heen.

Het electoraat zweeft en wil inhoudelijke 
standpunten horen 

Precies een kwart van Nederland gelooft dat politieke partijen een goede bijdrage kun-
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STELLINGEN OVER BIJDRAGE VAN INSTITUTEN EN PERSONEN 
AAN HET VERBETEREN VAN DE NEDERLANDSE ECONOMIE
Percentage van de bevolking

30
31

26 28 38
36

30

12
17

20 22
22

25
29

14 12 7 11 16

43

Heel veel

Veel

Redelijk

Geen

Een beetje

Politieke 
partijen

6

19

Vakbonden

23

Werkgevers-
organisaties

6

27

Overheid

11

27

De regering

27

Burgers

1314

34

Bedrijven

16

39

Vraag: In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat de volgende instituten en personen een goede bijdrage kunnen leveren aan het 
verbeteren van de Nederlandse economie? Schema 33

5

nen leveren aan het verbeteren van de Nederlandse economie, tegen 23% in 2005. Zo 
vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen is dit een opmerkelijk laag percentage. Daar 
komt bij dat voor slechts een derde van de bevolking “het duidelijk is waar de politieke 
partijen voor staan” (Schema 34). Dit is een gemiste kans, want bijna 80% van de Ne-
derlanders geeft aan redelijk tot zeer geïnteresseerd te zijn in de politiek (31% is zeer ge-
interesseerd). Kort voor de verkiezingen is het electoraat onzeker over zijn stemkeuze. 
23% van de groep die aangeeft te gaan stemmen weet nog niet welke partij te gaan 
kiezen, en 29% van de mensen die wel een voorkeur heeft, zegt nog niet zeker te zijn 
van zijn keuze. Dit betekent dat bijna de helft van de Nederlanders die van plan zijn om 
te gaan stemmen nog ‘zweeft’ (Schema 35). De SP lijkt de enige partij te zijn met een 
bovengemiddeld stemvaste kiezersgroep: 72% zegt opnieuw op de SP te gaan stemmen 
(Schema 36). Bij de VVD (49%), het CDA (52%), de PvdA (44%) en GroenLinks (52%) 
ligt dit percentage significant lager. D66 en de LPF slagen er slechts in om 20% en 7% 
van hun achterban te behouden.

Kiezers bepalen hun stem primair op basis van de inhoudelijke standpunten van de 
partij:  56% geeft aan dat dit de grootste rol speelt bij hun keuze (Schema 37). Dit geldt 
in mindere mate voor de CDA-stemmers (35%), voor wie de prestaties tijdens de afge-
lopen regeerperiode bovengemiddeld belangrijk zijn. Ook scoort het feit “dat de andere 
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25

27

29

30

37

41

ZEKERHEID VAN STEMVOORKEUR 
Percentage van de respondenten uit week 431)

1) De onzekerheid over de stemkeuze is slechts een paar procent gedaald in de periode tussen week 38 en week 43.
2) Indien men een stemkeuze voor een partij heeft opgegeven, is als vervolgvraag gesteld: bent u zeker van uw stemkeuze? 
Vraag: Op welke partij denkt u bij de komende Twee de-Kamerverkiezingen te gaan stemmen?

Electoraat Onzeker over stemkeuze2)

55

23

Ik weet het 
nog niet

22

Ik ben zeker van 
mijn stemkeuze

Zwevende kiezers 

Schema 35

Ik ben nog niet 
zeker van mijn 
stemkeuze

DUIDELIJKHEID OVER WAAR POLITIEKE PARTIJEN VOOR STAAN 
NAAR PARTIJVOORKEUR
Percentage van de respondenten naar 2006 stemvoorkeur1)

29

36

35

46

36

57

59

67

46

44

42

44

36

46

28

18

14

32

1) Exclusief respondenten die "weet niet" of "neutraal" hebben ingevuld.
Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: het is mij duidelijk waar de politieke partijen voor staan.

(Helemaal) oneens (Helemaal) eens

Ik weet het nog niet

Ik ga niet stemmen/ik stem blanco

Gehele bevolking

Schema 34
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FACTOREN DIE EEN ROL SPELEN BIJ BEPALEN VAN STEMKEUZE 
Percentage van de respondenten die hebben aangegeven in 2006 op een partij te gaan stemmen1)

1) De antwoordopties geloofsovertuiging (3%), gewoonte (1%) en iets anders (5%) zijn niet in dit voorbeeld opgenomen.
Vraag: Wat speelt voor u de grootste rol bij het kiezen van een politieke partij?

64

70

63

62

60

35

56

De inhoudelijk 
standpunten van de 
partij

De lijsttrekker Prestaties tijdens de 
afgelopen regeer-
of oppositieperiode 

Dat de andere 
partijen mij nog 
minder aanspreken

Gehele 
bevolking  

4

3

4

1

3

3

2

5

9

10

13

9

35

14

20

16

19

20

21

17

19

Schema 37

Weet 
het nog 
niet

Niet/ 
blanco

STEMKEUZE 2003 VERSUS VERWACHTE STEMKEUZE 2006
Percentage van de respondenten in week 43

Naar 
Verwachte stemkeuze 2006

52

Vraag 1: Op welke politieke partij heeft u bij de laatste Twee de-Kamerverkiezingen in 2003 gestemd?
Vraag 2: Op welke politieke partij denkt u bij de komende Tw eede-Kamerverkiezingen te gaan stemmen?

44

49

72

52

7

20

Van 
Stemkeuze 
2003

Niet/ 
blanco 29

Schema 36

0

2

1

0

1

1

1
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22

22
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16

22

28

35

3

9

2

1

4

5

3

3

2

3

6

3

6

5

5

2

0

1

6

10

4

6

18

4

16

9

14

11

1

5

1

3

1

7

3

0

1

1

0

1

0

1

3

2

6

2

1

33

3

5

1

1

1

1

0

3

1

4

1

2

3

4

9

3

3

Andere 
partij-
en
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partijen mij nog minder aanspreken” met 19% hoog. Het meest in het oog springend 
is wellicht het geringe belang dat kiezers hechten aan de lijsttrekker (2%) bij het kiezen 
voor een politieke partij.

Wat helpt Nederlanders het meest bij het bepalen van hun stem? Voor ruim een kwart 
zijn dit de radio en de televisie. Ook de stemwijzer is met 17% opvallend populair. Over 
het algemeen maakt het electoraat, ongeacht politieke voorkeur, in gelijke mate gebruik 
van de verschillende bronnen, met uitzondering van kranten. Voor ruim 21% van de 
GroenLinks-stemmers zijn kranten het meest relevant, terwijl dit voor slechts 10% van 
de SP-stemmers geldt. Hoger opgeleiden maken ook meer dan gemiddeld gebruik van 
kranten (31% tegenover 9% van de lageropgeleiden), terwijl lager opgeleiden vaker de 
politieke debatten gebruiken bij het bepalen van hun voorkeur (13% tegen 7% voor 
hoger opgeleiden).

Politieke voorkeur bepaalt niet de mate van steun 
voor maatregelen

Het is opvallend dat politieke voorkeur niet tot grote verschillen in de steun voor be-
paalde maatregelen leidt. Om toch groepen van gelijkdenkenden te kunnen identifice-
ren, is een segmentatie gemaakt. De opvattingen van Nederlanders over het te voeren 
economische beleid vormen de basis voor het indelen van deze segmenten. Er zijn 
negen segmenten geïdentificeerd, die duidelijke verschillen laten zien in de opvattingen 
over de economische toekomst van Nederland zoals genoemd in hoofdstuk 1 (Schema 
38). Ook vanuit een demografisch perspectief  laten deze negen segmenten een duidelijk 
verschillend beeld zien (zie het kader over "segmentatie van gelijkdenkenden").

Logischerwijs zouden de politieke partijen op basis van hun beginselen en inhoudelijke 
standpunten moeten aansluiten bij een aantal van de segmenten (Schema 39). Zoals 
eerdere uitkomsten echter al doen vermoeden, sluiten de negen segmenten zeer beperkt 
aan bij de verschillende politieke partijen. Met name de VVD, maar ook de SP heeft een 
geconsolideerde achterban: 75% respectievelijk 62% valt in drie segmenten, in tegen-
stelling tot de PvdA, CDA, en PVV/Wilders. Bij deze partijen is iets meer dan de helft 
van de achterban geconsolideerd in de 3 top segmenten. Opvallend is dat bijvoorbeeld 
47% van de PvdA-stemmers het vergroten van inkomensverschillen acceptabel vindt 
als dat de economische groei ten goede komt. 11% van de GroenLinks-stemmers kiest 
om dezelfde reden voor meer druk op het milieu. Bij de stemverdeling binnen de seg-
menten valt ook op dat geen van de negen segmenten een uitgesproken voorkeur toont 
voor één of  twee politieke partijen.
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Als in de segmentatie-analyse naast de economische toekomstscenario’s ook steun voor 
bijpassende maatregelen wordt meegenomen, wordt bovenstaande conclusie verder be-
vestigd. Schema 40 laat zien dat de inhoudelijke standpunten van de achterban van de 
diverse partijen sterk overlappen. In het kader “Inhoudelijke standpunten van de ach-
terban” wordt deze overlap in meer detail beschreven.

* * *

Nederland staat aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen. De bevolking 
geeft – grotendeels onafhankelijk van de politieke voorkeur – massaal aan verdergaande 
sociaal-economische hervormingen te willen. Daarbij is echter een duidelijk verlangen 
naar een meer solidaire samenleving zichtbaar, waarin kwaliteit van leven en bescheiden-
heid centraal staan. De bevolking heeft een duidelijk toekomstbeeld voor ogen van het 
land en van de beleidskeuzes die gemaakt moeten worden. Graag zou men het bedrijfs-
leven een grotere rol toevertrouwen in het versterken van Nederland. De bevolking 
spreekt echter ook duidelijk uit beperkt vertrouwen te hebben in regering, overheid, 
politici en politieke partijen. Men is niet onder de indruk van de daadkracht van regering 
en overheid en voelt zich door de politieke partijen onvoldoende inhoudelijk vertegen-
woordigd. Hieruit spreekt de roep om leiderschap. De bevolking lijkt er de voorkeur aan 
te geven dat politieke partijen het initiatief  nemen tot het gezamenlijk doorvoeren van 
die maatregelen die voor de toekomst van Nederland van belang zijn, in plaats van dat 
zij verschillen nodeloos uitvergroten.

Bij het zoeken naar groepen van gelijk-
denkenden is gekeken naar de opvatting 
van Nederlanders over de economische 
toekomstscenario’s zoals genoemd in 
hoofdstuk 1. De assen van de segmen-
tatiematrix zijn: grootte van inkomens-
verschillen; zorg voor inkomenszeker-
heid; druk op het milieu en identiteit 
van de samenleving. De 4-bij-4-matrix 

geeft zestien mogelijke antwoorden. 
Bij nadere analyse zijn er echter slechts 
negen distinctieve groepen responden-
ten te onderscheiden die een verschil-
lende mate van prioriteit aan economi-
sche groei en lage werkeloosheid geven 
(Schema 38). Hieronder worden de 
negen segmenten beschreven aan de 
hand van hun opvatting en een aantal 

Segmenten van gelijkdenkenden
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SEGMENTERING OP BASIS VAN ECONOMISCHE 
TOEKOMSTSCENARIO’S
Percentage van de bevolking

Hogere prioriteit aan 
economische groei en 
lage werkloosheid

Lagere prioriteit aan 
economische groei en 
lage werkloosheid

Inkomens-
nivellering

Overheid als 
vangnet

Eigen 
verantwoor-
delijkheid

Grotere 
inkomens-
verschillen

Lage druk op 
milieu

Open economie en handelGesloten 
economie, 
Nederland be-
houdt identiteit

Hoge druk op 
milieu

7 8 6

15 17 8

D E F

8 16 15

A B C

G H I

Zie schema 4 voor de exacte overwegingen die werden voorgelegd. Schema 38

onderscheidende karakteristieken (als 
een karakteristiek niet genoemd wordt, 
wijkt het voor het specifieke segment 
niet veel af  van het gemiddelde):

A. Tegen verdere eenwording van Eu-
ropa maar wel voor veel eigen verant-
woordelijkheid - Gemiddelde demo- 
grafische samenstelling, voor toe-
komstige samenleving met respect 
voor gezag (8% van bevolking);

B. Voor eigen verantwoordelijkheid, 
open economie maar wel met zorg 
voor milieu - Werkend, hoog opge-
leid, hoog inkomen, voor verande-
ring, vindt het belangrijk meer te 

presteren dan anderen, voor verdere 
eenwording van Europa (16%);

C. Stelt economische groei boven alles 
- Meer mannen dan vrouwen, werkt 
voltijds, hoger opgeleid, meer in lei-
dinggevende functies, voor veran-
dering, vindt het belangrijk meer te 
presteren dan anderen, toekomstige 
samenleving die meer individualis-
tisch is (15%);

D. Voor behoud van Nederlandse 
identiteit, met grotere inkomensver-
schillen maar wel vangnet overheid 
- Meer vrouwen dan mannen, lager 
opgeleid, laag inkomen, toekomsti-
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SEGMENTERING VAN ECONOMISCHE TOEKOMSTSCENARIO’S
Percentage van de respondenten die hebben aangegeven in 2006 op een partij te gaan stemmen

To p 3 
segmenten

9 21 25

5 6 7

9 10 8

5 11 8

7 9 7

18 25 10

10 27 38

4 4 4

4 5 4

4 15 5

4 14 2

16 35 4

5 8 6

6 8 5

26 25 11

8 14 9

12 7 8

27 7 8

Inkomens-
nivellering

Overheid als 
vangnet

Grotere 
inkomens-
verschillen

Eigen 
verantwoor-
delijkheid

Groen

OpenGe-
sloten

Niet 
Groen

Groen

OpenGe-
sloten

Niet 
Groen

Groen

OpenGe-
sloten

Niet 
Groen

Overheid als 
vangnet

Eigen 
verantwoor-
delijkheid

Inkomens-
nivellering

Grotere 
inkomens-
verschillen

Zie schema 4 voor de exacte overwegingen die werden voorgelegd. Schema 39

ge samenleving die behoudend is en 
zekerheid biedt, weinig interesse in 
politiek, tegen verdere eenwording 
van Europa (7%);

E. Voor open economie en grotere 
inkomensverschillen, maar wel met 
zorg voor milieu en met vangnet 
overheid - Meer jongeren, stude-
rend, minder interesse in politiek 
(8%); 

F. Sterk georiënteerd op economische 
groei maar wel met vangnet van de 
overheid - Meer lager opgeleid, min-
der interesse in politiek (6%);

G. Voor behoud Nederlandse identi-

teit en nivellering inkomens, minste 
aandacht voor economische groei - 
Meer lager opgeleid en ouder, niet 
werkend, alleenstaand, tegen verde-
re eenwording van Europa (15%);

H. Voor openheid maar met nivellering 
van inkomens en zorg voor milieu 
- Meer lagere inkomens, alleenstaan-
den, voor verdere eenwording van 
Europa (17%);

I. Kiest voor economische groei op 
macro-niveau, maar wel met nivel-
lering van inkomens - Meer lager 
opgeleid en ouder (8%).
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De zogenaamde ‘biplot’ is een me-
thode om de opvattingen van men-
sen over een aantal maatregelen weer 
te geven in één plaatje (Schema 40). 
In het plaatje staan maatregelen waar 
mensen over het algemeen gelijk over 
denken dichter bij elkaar. Voorstanders 
van zo’n groep van maatregelen zijn 
dan herkenbaar. Als een groep gemid-
deld over alle maatregelen denkt staat 
deze in het midden. Een partijpositie 
op het plaatje is een gemiddelde positie 
van de respondenten die zeggen op de 
partij te gaan stemmen. Bijvoorbeeld, 
GroenLinks stemmers scoren ver bo-
vengemiddeld op steun voor investe-
ren in het milieu, ondergemiddeld op 

“Nederland behoudt identiteit” en ge-
middeld op “stimuleren van onderne-
merschap”.

Ook kunnen alle respondenten die 
voor een bepaalde partij kiezen weer-
gegeven worden. In schema 41 is aan-
gegeven welk aandeel iedere partij heeft 
onder de respondenten per deelgebied 
op de bi-plot. Dit geeft een profiel van 
de stemmers per partij weer. De ach-
terban van de diverse politieke partijen 
heeft voorkeur voor een bepaalde in-
houdelijke richting, maar er blijft een 
grote inhoudelijke overlap tussen deze 
groepen.
  

Inhoudelijke standpunten van de achterban

GEMIDDELDE POSITIE VAN DE ACHTERBAN

Schema 40

Verkleinen 
inkomens-s-
verschillen en 
meer 
investeren in 
sociale 
zekerheid

Aflossen 
van de 
staats-s-
schuld

Ondernemer- 
schap meer 
stimuleren

Meer respect voor 
gezag en meer 
investeren in politie en 
rechterlijke macht

Meer investeren in 
het onderwijs

Belasting verlagen en/of 
lasten verlichten

Meer investeren in 
het milieu

Nederland behoudt 
identiteit Groep

Wilders

SP CU

D66

CDA VVD

Groen Links

PvdA

LPF SGP
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1 )STEMAANDEEL VAN ACHTERBAN 

Schema 41
1) Hoe donderder de kleur hoe hoger het stemaandeel van een partij in dat gebied. 
 Stemaandeel oplopend van licht geel (tussen 0 ten 10%) naar donkerrood (>70%)
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Appendix

Hoewel de bevolking als geheel eensgezind is over de belangrijkste sociaal-eco-

nomische keuzes en de gewenste Nederlandse samenleving, houden verschillende 

bevolkingsgroepen er soms sterk afwijkende ideeën en voorkeuren op na. Zoals 

we eerder hebben gezien, maken hoogopgeleiden zich in veel grotere mate zorgen 

over het onderwijs dan gemiddeld, zijn jongeren veruit het meest positief over de 

toekomstige welvaartsgroei en zijn werklozen relatief ongelukkig. Het grote aantal 

respondenten van 21minuten.nl (ruim 170.000) en de gedetailleerde vragen maken 

het mogelijk iets te zeggen over de mening van subgroepen van de bevolking. In 

deze appendix worden twee groepen onder de loep genomen: 70+-ers en alloch-

tonen. 

70+-ers 

In dit rapport wordt de mening van Nederlanders tussen de 16 en 69 jaar representatief  
weergegeven. Dat de grens bij 69 jaar ligt, heeft te maken met de internetpenetratie van 
69-plussers, die met 15% veel lager is dan bij de rest van de bevolking, van wie 85% toe-
gang heeft tot het internet. 70+-ers maken echter ruim 10% van de totale bevolking uit, 
een percentage dat binnen vijfentwintig jaar zal oplopen tot ongeveer 16%. 21minuten.
nl is in de unieke gelegenheid om de denkbeelden van deze sterk groeiende bevolkings-
groep nader toe te lichten.

In totaal hebben 3.622 senioren de vragenlijst op internet geheel ingevuld. Gemiddeld 
heeft de 70+-er 28 minuten gespendeerd aan het invullen van de vragenlijst, vergeleken 
met ruim 21 minuten voor de overige respondenten. Om deze groep 70+ respondenten 
representatief  te maken voor de gehele 70+ groep in Nederland, is een herweging toe-
gepast naar de man/vrouwverhouding, het opleidingsniveau en de 2003 stemvoorkeur 
van 70+ Nederlanders. Ook op enkele psychografische kenmerken is de groep herwo-
gen naar de psychografie van de bevolkingsgroep van 60-69 jaar, waarbij dus aangeno-
men wordt dat de psychografie van 70+-ers hier weinig van verschilt. Deze herweging 
is behoorlijk ingrijpend, aangezien de groep 70+ respondenten zeer 'scheef' is: deze 
bestaat vooral uit hoogopgeleide mannen. Door de herweging geeft het resultaat wel 
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een goed beeld van wat er leeft onder deze bevolkingsgroep.

70+-ers zijn vrijwel even gelukkig als de rest van de bevolking (Schema 42). Ze zijn 
aanzienlijk gelukkiger met Nederland (66% vergeleken met 48% voor de bevolking als 
geheel) maar maken zich ook in grotere mate zorgen over Nederland (43% versus 35%). 
Ook verwacht deze groep in mindere mate dat de volgende generatie ongelukkig zal zijn 
(25% versus 32%). De senioren maken zich vooral zorgen over bejaarden- en gehandi-
captenzorg, criminaliteit en gezondheidszorg. Opvallend is dat 70+-ers zich veel minder 
zorgen maken over de kosten van levensonderhoud (Schema 43).

Geconfronteerd met de toekomstscenario’s van het Centraal Planbureau maken 70+-
ers significant andere keuzes dan de bevolking als geheel. Zo kiest de helft voor een sce-
nario met kleinere inkomensverschillen en meer werkloosheid (51%), een scenario waar 
slechts 40% van de bevolking als geheel voor kiest. Ook geven senioren de voorkeur aan 
het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor inkomenszekerheid (61% versus 50%), 
en hebben zij minder problemen met een hogere druk op het milieu als dit de economie 
ten goede komt (51% versus 41%).

De politieke partijen hebben aan de 70+-er een loyale kiezer; 77% tot 79% van de CDA-,  

MATE VAN EIGEN GELUK EN MATE VAN GELUK MET LAND 
VAN 70+-ERS
Percentage van de bevolkingsgroep1)

20

8

48

66

(Zeer) ongelukkig (Zeer) gelukkig

Hoe gelukkig bent u met uw land?

(Zeer) ongelukkig (Zeer) gelukkig

Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig bent 
u?

8

9

67

65

1) Exclusief respondenten die "neutraal" en "weet niet" hebben ingevuld. Schema 42

Nederland

70+-ers
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STEMKEUZE 2003 VERSUS VERWACHTE STEMKEUZE 2006 
VAN 70+-ERS
Percentage van de 70+-ers

Vraag 1: Op welke politieke partij heeft u bij de laatste Twee de-Kamerverkiezingen in 2003 gestemd?
Vraag 2: Op welke politieke partij denkt u bij de komende Tw eede-Kamerverkiezingen te gaan stemmen? Schema 44

Weet het 
nog niet

Naar 
Verwachte stemkeuze 2006

Van 
Stemkeuze 
2003

Andere 
partijen 

6

6

25

11

3

9

7

6

9

12

0

0

0

0

2

10

2

20

1

0

0

0

4

0

1

4

0

9

0

0

78

77

58

79

61

ZORGEN VAN 70+-ERS
Percentage van de bevolkingsgroep

3

3

5

6

7

13

14

18

20

19

22

22

22

29

29

29

31

Woonruimte

Werkloosheid

Economische groei

Innovatie

Kosten levensonderhoud

Gezondheidszorg

Criminaliteit

Integratie

Kloof tussen arm en rijk

Bejaarden- & gehandicaptenzorg

Bereidheid inzet voor anderen

Functioneren overheid

Onderwijs

Sociale zekerheid

Te rrorisme

Milieu

Infrastructuur

Nederland 70+-ers

2

1

2

4

8

14

17

15

22

17

17

40

23

26

38

35

13

Vraag: Over welke onderwerpen maakt u zich het meeste zorgen voor Nederland? Kies maximaal 3 onderwerpen Schema 43

To p 4
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PvdA- en SP-stemmers (2003) zegt in 2006 op dezelfde partij te zullen stemmen bij de 
parlementaire verkiezingen (Schema 44). Voor GroenLinks (61%) en de VVD (58%) ligt 
dit percentage aanzienlijk lager. De zwevende 70+-er vormt een relatief  kleine groep  
vergeleken met de bevolking als geheel (24% versus 48%). Naast de kiezersbewegingen 
die voor de gehele bevolking gelden valt op dat een derde van de seniore GroenLinks-
stemmers aangeeft (2003) dit jaar op de SP en de LPF te gaan stemmen (20% op de SP, 
12% op de LPF)5).

Allochtonen

Allochtone Nederlanders vormen met 19% van de totale Nederlandse populatie een 
grote bevolkingsgroep. Het CBS voorspelt dat groep in 2030 een kwart van de gehele 
bevolking zal uitmaken. In totaal hebben 9.575 allochtonen de vragenlijst van 21minu-
ten.nl geheel ingevuld, met een gemiddelde invultijd van 25 minuten.

De allochtone bevolkingsgroep bestaat uit een 1e en een 2e generatie; mensen die zelf  
in het buitenland geboren zijn en mensen die in Nederland geboren zijn maar waarvan 
minimaal één ouder in het buitenland geboren is. De meningen van deze twee groepen 
verschillen echter niet significant. De groep allochtonen kan ook verdeeld worden naar 
land van herkomst. Daarbij zijn de volgende landen en landengroepen gebruikt: Indo-
nesië (28%), Suriname (11%), Turkije (7%), de Nederlandse Antillen en Aruba (5%), 
Marokko (5%) en andere landen (44%). De antwoorden van de bevolkingsgroepen met 
als afkomst Turkije en Marokko wijken het meest af  van de antwoorden van de andere 
groepen en de bevolking als geheel; in dit kader zal dan ook de nadruk liggen op de 
meningen van de groep Turken en Marokkanen. 

900 respondenten met Turkije en Marokko als land van herkomst hebben de vragenlijst 
van 21minuten.nl ingevuld. De Turkse respondenten geven aan het minst gelukkig te 
zijn (Schema 45). 39% is gelukkig, en dat is een significant verschil met de autochtone 
Nederlanders, waarvan 67% zegt gelukkig te zijn. Hoewel mensen afkomstig uit Ma-
rokko zelf  wel iets gelukkiger zijn – 55% is gelukkig – zijn zij van alle groepen het 
minst gelukkig met Nederland, 30%, versus 48% voor de autochtone bevolking. Opval-
lend is de overeenkomst tussen respondenten van Indonesische afkomst en autochtone 
Nederlanders: de mate van geluk en mate van geluk met Nederland is bij deze twee 
bevolkingsgroepen vrijwel gelijk. Surinamers, Antillianen & Arubanen zijn matig geluk-
kig (54% respectievelijk 52%) en matig gelukkig met Nederland (38% respectievelijk 
43%).

5)    Aangetekend moet worden dat de groep GroenLinks-stemmers in 2003 statistisch gezien klein is..
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MATE VAN EIGEN GELUK EN MATE VAN GELUK MET LAND 
VAN ALLOCHTONEN
Percentage van de bevolking, naar herkomst (1e en 2e generatie)1)

20

20

25

32

22

24

25

48

49

42

30

38

43

39

(Zeer) ongelukkig (Zeer) gelukkig

Hoe gelukkig bent u met uw met 
Nederland?

(Zeer) ongelukkig (Zeer) gelukkig

Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig bent 
u?

8

8

11

14

15

17

26

67

65

60

55

54

52

39

Schema 45

Nederland 
(autochtonen)

1) Exclusief respondenten die "neutraal" en "weet niet" hebben ingevuld.

Andere landen

Indonesië

Marokko

Antillen en Aruba

Suriname

Turkije

De aandachtsgebieden waar de diverse bevolkingsgroepen zich zorgen voor Nederland 
over maken, verschillen (Schema 46). Allen, allochtoon en autochtoon, maken zich gro-
te zorgen over de kosten van levensonderhoud. Daarnaast geven de respondenten met 
herkomst ‘andere landen’ aan dezelfde drie zorggebieden prioriteit als de autochtone 
Nederlanders. Onderwijs en de bereidheid zich in te zetten voor anderen zijn vooral een 
grote zorg voor mensen afkomstig uit Indonesië. De 1ste en 2de generatie Turken en 
Marokkanen maken zich grote zorgen over de kloof  tussen arm en rijk (34%), sociale 
zekerheid (25% respectievelijk 28%), en werkloosheid (20% respectievelijk 24%). Zij 
maken zich ook meer dan gemiddeld zorgen over economische groei en minder dan 
gemiddeld zorgen over bejaarden- & ouderenzorg.

De steun voor het huidige regeringsbeleid is onder Turkse en Marokkaanse allochtonen 
significant lager dan bij de rest van de bevolking (10% versus 25%), net als het vertrou-
wen dat de regering de juiste maatregelen neemt om de economie weer harder te laten 
groeien (5% versus 28%). Hoewel deze groep de stelling ‘het blijft nodig Nederland te 
hervormen’ bovengemiddeld steunt, geeft de groep ook aan in mindere mate bereid te 
zijn koopkracht in te leveren (25% versus 38%). Men ziet meer in de oplossing ‘meer 
mensen aan het werk’ om Nederland in de toekomst welvarend te houden (60% versus 
53%). 
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ZORGEN VAN ALLOCHTONEN 
Percentage van de bevolking, naar herkomst (1e en 2e generatie)

3

3

5
6

7

Kloof tussen arm en rijk

22Bejaarden- & gehandicaptenzorg

22Bereidheid inzet voor anderen

19Functioneren overheid

20Onderwijs

18Sociale zekerheid

14Te rrorisme

13Milieu

Infrastructuur

Woonruimte

Werkloosheid

Economische groei

Innovatie

31Kosten levensonderhoud

29Gezondheidszorg

29Criminaliteit

29Integratie

22

Nederland
(autoch-
tonen)

IndonesiëAntillen 
en Aruba

Andere
Landen

Turk ije

3

7

4
8

4

50

23

18

15

34

15

25

15

25

11

20

13

3

3

7
7

6

34

29

26

27

23

19

21

23

22

19

11

15

3

5

6
5

8

30

28

24

24

22

19

24

23

27

19

11

15

3

9

9

3

15

15

20

21

18

17

15

11

36

26

27

24

26

Vraag: Over welke onderwerpen maakt u zich het meeste zorgen voor Nederland? Kies maximaal 3 onderwerpen

Marokko

2

8

7

1
4

7

5

38

26

19

21

34

21

21

16

28

24

Schema 46

To p 4

Suriname

1

5

8
9

4
8

11

20

24

21

20

19

42

23

24

22

30

Gevraagd naar beleidskeuzes op basis van scenario’s van het Centraal Planbureau, geven 
Turken en Marokkanen duidelijk de voorkeur aan grotere inkomensverschillen, mits de 
overheid garant staat voor inkomenszekerheid. Vooral aan dit sociale vangnet hechten 
zij, net als Antillianen & Arubanen en Surinamers, een groter belang dan autochtone 
Nederlanders. De maatregel ‘versoepeling van het ontslagrecht’ kan dan ook op minder 
steun rekenen van de Turkse en Marokkaanse allochtonen, zelfs als dit leidt tot meer 
werkgelegenheid (42% versus 50%).

Turken en Marokkanen ervaren de huidige samenleving verassend genoeg als minder ver 
verwijderd van de gewenste samenleving dan autochtone Nederlanders. Ze vinden de 
huidige samenleving minder individualistisch (83% versus 91%), minder brutaal (85% 
versus 90%) en minder gericht op materiaal succes (78% versus 85%). Aan de andere 
kant ervaren zij juist meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid (77% versus 69%) 
terwijl hun ideale samenleving juist meer sociale zekerheid kent (79% versus 70%).

Kort voor de verkiezingen is het allochtone electoraat in dezelfde mate onzeker over 
zijn stemkeuze als de autochtone kiezers. 28% respectievelijk 25% van de mensen die  
aangeeft te zullen gaan stemmen weet nog niet welke partij de voorkeur heeft bij de ko-
mende verkiezingen, en 27% respectievelijk 29% van de mensen die wel een voorkeur 
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STEMKEUZE 2003 VERSUS VERWACHTE STEMKEUZE 2006
VAN ALLOCHTONEN
Percentage van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders

Vraag 1: Op welke politieke partij heeft u bij de laatste Twee de-Kamerverkiezingen in 2003 gestemd?
Vraag 2: Op welke politieke partij denkt u bij de komende Tw eede-Kamerverkiezingen te gaan stemmen? Schema 47
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heeft zegt hierover nog niet zeker te zijn. Dit betekent dat de helft van zowel de alloch-
tonen als de autochtonen die van plan zijn om te gaan stemmen nog 'zweven'. 

Om een goed beeld van de kiezersbeweging onder allochtonen te krijgen, zijn de bevol-
kingsgroepen met herkomst ‘andere landen’ en ‘Indonesië’ uit de groep allochtonen ge-
filterd. Deze twee bevolkingsgroepen laten namelijk een beeld zien dat vergelijkbaar is 
met dat van autochtone Nederlanders. Als deze groepen meegenomen zouden worden 
in de definitie, zou dit de kiezersbeweging van allochtonen te veel nivelleren. Turken, 
Marokkanen, Antillianen & Arubanen en Surinamers verschillen wél op een aantal pun-
ten van het autochtone electoraat. Opvallend is bijvoorbeeld dat de allochtone SP- en 
CDA-stemmers in veel mindere mate stemvast zijn; 58% zegt wederom op de SP te 
gaan stemmen, in vergeleken met 71% van de autochtonen, en 29% zegt wederom op 
de CDA te gaan stemmen in vergelijking met 54% van de autochtonen. 
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Summary in English

In 2006, 21minuten.nl provided Dutch society for the second time with the opportunity 
to express its views on socio-economic issues that are important for the future of  the 
Netherlands. Between September 20 and October 31, more than 170.000 respondents 
completed the questionnaire.

Some noticeable themes emerge from the 2006 edition of  21minuten.nl. First of  all, 
the recent economic recovery has not reassured Dutch citizens and, consequently, they 
want further reform. Furthermore, there is an even stronger desire than in 2005 to at-
tain a society built on solidarity and oriented towards quality of  living. There is wide 
support for measures that stimulate growth of  prosperity and simultaneously help 
achieve the desired organization of  society. Confidence in authorities, Government and 
political parties remains very low. On the eve of  the elections for the Tweede Kamer 
(second chamber or lower house of  parliament), citizens are still remarkably undecided 
on whom to give their vote. 

Contentment with the Netherlands (48%) has dropped over the last one and a half  
years and, despite the recent economic recovery, Dutch citizens want to continue press-
ing ahead to secure future growth in prosperity. There is wide support for further eco-
nomic reform. When it comes to policy choices, the Dutch express their preference 
for economic growth more emphatically than one and a half  years ago – as long as this 
does not increase the pressure on the environment. Dutch citizens expect that current 
policies would harm rather than improve the country’s economic position, and they 
are worried about future growth in prosperity (67%). Dutch citizens perceive further 
globalization and a strong Europe to be advantageous, but retain reservations about the 
further unification of  Europe. 

To maintain the current level of  prosperity, Dutch citizens are willing to make firm 
choices. They opt to increase participation in the labor market, mainly by making work-
ing hours more flexible and by extending the possibilities to work from home. They 
support a more flexible labor market if  employers would intensify their commitment 
to in-service training or re-education of  employees (54%), or help them search for 
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new employment (58%). Cheaper childcare would only make a limited contribution 
to increased participation. The Dutch consider better education and extra training for 
employees to be the most important means of  increasing labor productivity in. 66% of  
working people indicate that they would like to receive additional training and 72% say 
they would accept performance pay or already receive it. Interest in entrepreneurship 
has risen slightly, to 31%.

Respondents feel that social security and the organization of  society are at least as 
important as the economy. The vast majority (more than 90%) wants a society that is 
more oriented towards solidarity, quality of  life, and modesty. This view has become 
stronger over the past one and a half  years. Citizens want to make extra investments in 
healthcare, care for the elderly and handicapped, as well as social security. Most (78%) 
feel that healthcare can improve and, in particular, become more efficient without com-
promising the current supply and quality. Citizens also emphatically choose for the 
preservation of  social security. In this respect, they prefer a system that is built on soli-
darity, but nonetheless strict. To keep the AOW (old age pension law) affordable, the 
Dutch prefer to work more now (80%) instead of  raising the AOW pensioning age or 
lowering the AOW benefit. A large majority of  Dutch citizens that express their opinion 
expect (82%) and support (60%) restrictions on the hypotheekrenteaftrek (deduction 
of  interest on mortgages) for mortgages that come into effect in or after the next cabi-
net term.

Confidence in Government’s policies and the authorities’ execution thereof  is still very 
low (25% and 15% respectively), although this has improved somewhat since last year. 
Moreover, citizens are critical of  the political parties, which enjoy little confidence and 
are perceived as failing to distinguish themselves with respect to content (25%). This is 
why, so close to the elections, a large number of  Dutch voters (45%) are still not sure 
for whom they will vote. Citizens look for leadership in bringing about the desired 
society. The business community gets assigned a significant role in strengthening the 
Netherlands (55%), but is expected to become more involved in solving the country’s 
social problems.
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