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Woord vooraf
Op vrijdagochtend 14 oktober 2016 organiseerde de AIV zijn jaarlijkse themabijeenkomst met
als onderwerp ‘Advisering in een sterk veranderde internationale en maatschappelijke
context’ in de Max van der Stoelzaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De directeur
van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Kim Putters, trad op als hoofdspreker.
Een recent rapport van het SCP diende als uitgangspunt voor de discussie omdat hieruit blijkt
dat de Nederlandse burger zich zorgen maakt over onderwerpen op terreinen waarover de AIV
adviseert zoals het beleid rond vluchtelingen, asiel en migratie, de effecten van globalisering en
de turbulentie binnen de EU. De voorzitter van de AIV, Jaap de Hoop Scheffer, opende de
bijeenkomst en trad als co-referent op. Afsluitend dankte hij de ongeveer zestig leden, oudleden en andere geïnteresseerden voor hun bijdragen aan de geanimeerde discussie.
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Inleiding van Kim Putters

maakt over de toekomst. Het aantal
gepensioneerden, dat door de bank
genomen een redelijk stevige economische
positie heeft, neemt de komende decennia
sterk toe, van 2,8 miljoen
vijfenzestigplussers nu naar 4,7 miljoen in
2050. De ‘onzekere werkenden’ geven stem
aan de boosheid in de maatschappij. Bij de
‘achterblijvers’ is sprake van stapeling van
problemen. De ‘onzekere werkenden ’en
‘de achterblijvers’, samen 29% van de
Nederlandse bevolking, hebben het
vertrouwen in de instituties verloren.

De inleiding van de heer Putters is getiteld
‘Tussen de wijk en de wereld. Verdeeld land
tussen hoop en vrees?’ Het SCP brengt elk
kwartaal het ‘Continu Onderzoek
Burgerperspectieven’ uit. Dit onderzoek
beoogt een beeld te geven van de
veranderingen en constanten in de
persoonlijke, politieke en maatschappelijke
opvattingen van de Nederlandse burgers.
Voor dit onderzoek wordt elk kwartaal een
peiling gehouden en Nederlanders hebben
globaal gesproken het idee dat het met
henzelf goed gaat. Nederland scoort hoog
op veel indexen. Tegelijkertijd staan de
verzorgingsstaat, de economie en de
welvaart onder druk. Nederlanders maken
zich daarom zorgen over de houdbaarheid
van deze verworvenheden in de toekomst
(slide 2).
Het SCP heeft een model ontwikkeld dat de
Nederlandse samenleving in zes groepen
onderverdeelt op basis van de toegang tot
vier verschillende hulpbronnen: persoons-,
economisch, cultureel en sociaal kapitaal
(slides 3 en 4). De zes groepen zijn: de
gevestigde bovenlaag, de jonge kansrijken,
de werkende middengroep, de comfortabel
gepensioneerden, de onzekere werkenden
en de achterblijvers. Veel overheidsbeleid
richt zich op de laatste groep, maar dit
beleid is in de laatste decennia nog weinig
effectief gebleken en het gebrek aan
toegang tot hulpbronnen wordt in veel
gevallen van generatie op generatie
doorgegeven. In de middelste groepen
heerst veel onzekerheid. Hieronder vallen
de mensen die vaak ‘veel ballen in de lucht
moeten houden’. Hun verantwoordelijkheid
voor kinderen of ouderen en/of
afhankelijkheid van (onzekere) banen of
zorg, maakt dat deze groep zich zorgen

De heer Putters onderscheidt vier
maatschappelijke scheidslijnen (slide 5): het
verschil in levensverwachting en de
kwaliteit van leven, ongelijkheid op de
arbeidsmarkt en in het onderwijs, een
etnische scheidslijn en een scheidslijn wat
betreft zeggenschap (wantrouwen in
instituties). De onderwerpen binnen deze
vier scheidslijnen zijn sterk met elkaar
verweven. Gezondheidszorg, financiële
situatie en onderwijs beïnvloeden de
levensverwachting en de etnische
scheidslijn heeft invloed op de positie op de
arbeidsmarkt. Turkse of Marokkaanse
jongeren met een vergelijkbare
werkervaring als andere Nederlandse
jongeren, zijn significant vaker werkloos. Dit
heeft grote invloed op het
emancipatieproces van Turkse en
Marokkaanse jongeren. Het blijkt dat
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meisjes en vrouwen zich inmiddels vaker
terugtrekken uit de arbeidsmarkt en
zorgtaken op zich nemen omdat ze geen
betaald werk kunnen vinden. Daarnaast
loopt het aantal etnisch gemengde
huwelijken in Nederland terug.

voor het Nederlands EU-lidmaatschap (slide
10).
Toch wijst onderzoek ook op enige
relativering van het wantrouwen. Het
vertrouwen in de politiek is namelijk de
afgelopen periode licht gestegen (slides 11
en 12). Er heerst een groter gevoel van
optimisme over de economie en de
toekomst van het land dan in de meeste
andere Europese landen (slide 13).

Grosso modo duiden Nederlanders steeds
dezelfde onderwerpen aan als de
voornaamste problemen (slide 6).
Afhankelijk van de omstandigheden van het
moment, krijgt een bepaald probleem
prioriteit. In 2015 nam de aandacht voor
integratie en immigratie sterk toe, terwijl
het afgelopen kwartaal samenleven en
gezondheidszorg weer meer prioriteit
krijgen. Tot 2014 was er in Nederland
sprake van toenemende steun voor de
opvang van migranten (slide 7). Meer
recente gegevens zijn nog niet beschikbaar
maar het is aannemelijk dat vanaf 2015
sprake zal zijn van een lichte daling. De
Nederlandse publieke opinie is structureel
negatiever geworden ten opzichte van
immigranten (slide 8), 60% van de
Nederlanders vreest het verlies van
eigenheid.

Nederlanders zijn voorzichtig optimistisch
over globalisering en vrijhandel (slide 14).
Nederland bevindt zich op dit punt in de
middenmoot.
Het binnenlands vertrouwen is relatief
hoog. Nederlanders hebben veel
vertrouwen in het rechtssysteem en in de
volksvertegenwoordiging (slide 15). Ook het
vertrouwen in religieuze organisaties is
groot, ondanks het feit dat slechts een
minderheid van de Nederlanders nog
verbonden is aan een kerkgenootschap
(slide 16). De meeste Nederlanders zijn zeer
stellig wat betreft de scheiding tussen kerk
en staat en men wenst geen inmenging van
religieuze organisaties in de politiek (slide
17).

De heer Putters verwijst naar de publicatie
van het SCP ‘Meer democratie, minder
politiek?’. In Nederland is sprake van een
groeiend wantrouwen in de instituties (slide
9). Nederlanders zijn negatief over politici
en de politieke partijen in het bijzonder. De
democratie in Nederland wordt echter
redelijk positief beoordeeld. Er bestaat
beperkte steun voor de representatieve
democratie (34%) en er is behoefte aan een
uitbreiding van de beslissingsmacht, door
bijvoorbeeld referenda. Directere vormen
van democratie worden voornamelijk
gesteund door laagopgeleiden. De behoefte
aan meer medezeggenschap onder burgers
houdt ook verband met de mate van steun

In het laatste kwartaal is de Nederlandse
steun voor het EU-lidmaatschap in
vergelijking met de andere lidstaten het
hoogst (slide 18). De steun voor het
lidmaatschap betekent echter niet per
definitie dat de meeste Nederlanders
positief tegenover de EU staan. Er is sprake
van negatieve steun, gebaseerd op het idee
dat het beter is om lid te blijven dan om uit
de EU te stappen (slide 19). De steun voor
de EU en voor globalisering is gerelateerd
aan opleidingsniveau. De steun voor
globalisering onder laagopgeleiden is ver
onder het gemiddelde en visa versa.
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Er vindt een ingrijpende verandering plaats
in de Nederlandse samenleving.
Globalisering brengt internationale kwesties
steeds dichter bij huis en kan leiden tot
nieuwe verhoudingen tussen de wijk,
Nederland, de EU en de wereld met nieuwe
rollen voor overheden, bedrijven en burgers
en wel op drie fronten: welvaart, solidariteit
en democratie. Door de veranderingen in
de samenleving is het van belang dat
gekeken wordt naar nieuwe visies op
economie en welvaart en het mogelijk
ontstaan van nieuwe kwetsbare groepen.
Hiervoor is het van belang een nieuw
perspectief te ontwikkelen op kwesties als
solidariteit en inclusiviteit. De rol van
maatschappelijke organisaties is goeddeels
verdwenen waardoor alle problemen naar
de politiek trechteren en worden
gepolitiseerd. Daarom is het noodzakelijk te
bezien op welke wijze meer
representatieve, directe democratie tot
stand kan komen.

verkiezingen blijkt de mening toch minder
extreem, mensen stemmen vaak meer
gebalanceerd en brengen wel doordacht
een stem uit. Daarbij is Nederland het
meest concurrerende land van de EU, dit
geeft vertrouwen voor de toekomst.
De heer Putters is van oordeel dat de
stemming onder de Nederlanders het beste
begrepen kan worden vanuit drie
heersende sentimenten onder burgers:
ontevredenheid over het beleid, een
negatief oordeel over het systeem en een
groot gevoel van onzekerheid. Dat laatste is
vaak dominant, onzekerheid over wat komt.
Lokale politici krijgen uiteindelijk nog het
meeste vertrouwen.
De heer Schout wijst op de geringe steun
voor de EU bij veel grote lidstaten. Naar zijn
oordeel heeft dit grote gevolgen voor de
noodzakelijke samenhang voor een goed
functioneren van de EU.
De heer Putters onderschrijft deze analyse,
het overall beeld is somber. De
demografische ontwikkeling in Afrika en de
positie van de opkomende landen in Azië
zullen de stabiliteit van de EU bovendien
verder onder druk zetten.
Volgens de heer Van der Hoeven groeit het
verschil in steun voor globalisering tussen
opleidingsniveaus, omdat de
hogeropgeleiden meer profiteren van dit
fenomeen dan de laagopgeleiden.
Globalisering leidt tot toenemende
inkomensverschillen. Nederland en
Denemarken zijn in dit verband twee
landen die goed met elkaar zijn te
vergelijken. Als gevolg van een ander
sociaal systeem wordt in Denemarken naar
zijn oordeel globalisering een stuk
positiever beoordeeld.

Vragen uit de zaal
De heer Van Eekelen dankt de heer Putters
voor zijn presentatie en onderschrijft zijn
conclusies. Zelf heeft hij het gevoel dat
Nederlanders geneigd zijn negatief te
reageren wanneer er vluchtig om hun
mening gevraagd wordt en dat velen zich
negatief uitlaten op sociale media. Bij
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Volgens de heer Putters is er niet zozeer
alleen sprake van polarisering tussen hoogen laagopgeleiden, maar wel tussen de zes
groepen die in de presentatie zijn
besproken. Het niveau van sociale
voorzieningen is een factor van belang maar
Denemarken en Nederland laten zich in een
aantal opzichten slecht met elkaar
vergelijken. Denemarken heeft een kleinere
bevolking, weinig grote steden en relatief
weinig allochtone inwoners. Die
omstandigheden zijn naar zijn mening in
belangrijke mate de reden voor dit verschil.

collectieve norm verdwijnt naar de
achtergrond.
De heer Korteweg wijst op de desinformatie
tijdens de Brexit-campagne en is benieuwd
of het SCP ook data heeft over het
vertrouwen onder de Nederlandse
bevolking in de media, experts, academici
en adviescolleges.
Volgens de heer Putters vertrouwen
Nederlanders in meerderheid de media als
geheel, maar het vertrouwen in journalisten
neemt af. Over het vertrouwen in experts,
academici en adviescolleges zijn geen
gegevens beschikbaar. Wel is er een trend
waarneembaar dat mensen zich vooral
richten op de eigen informatiekanalen.

De heer Van Staden stelt dat de AIV in het
verleden met enige regelmaat heeft
gewaarschuwd voor het afbrokkelende
draagvlak voor internationaal beleid. Welke
mogelijkheden ziet de heer Putters om het
engagement met internationaal beleid te
versterken?

De heer Krop vraagt hoe de uitslag van het
Oekraïnereferendum kan worden verklaard
in relatie tot de omvang van de groepen
‘achterblijvers’ en ‘onzekere werkenden’.
Deze groepen maken ongeveer 30% van de
Nederlanders uit, terwijl 65% tegen een
associatieakkoord met Oekraïne heeft
gestemd.

De heer Putters stelt dat onderzoek uitwijst
dat de steun onder Nederlanders voor
missies groeit en dat het besef dat er een
relatie bestaat tussen de veiligheid thuis en
in het buitenland, toeneemt. Toch blijft het
percentage steun voor buitenlandse missies
beperkt. Nederlanders zijn ten onrechte de
opvatting toegedaan dat de overheid
enorme bedragen uitgeeft aan
internationaal beleid, vooral aan
ontwikkelingssamenwerking en defensie.

De heer Putters geeft aan dat het lastig is
de uitslag van het referendum te spiegelen
aan de zes groepen van de eerder getoonde
maatschappij-indeling, ook vanwege het
lage opkomstpercentage. Hoewel de
meeste problemen voorkomen in de laagste
30% van de bevolking, heerst er ook
boosheid onder de bovenste 70%.

Mevrouw Sie uit haar zorgen over het
pessimisme van Nederlanders ten aanzien
van de toekomst, zeker onder kwetsbare
mensen. Hierbij gaat het volgens haar
vooral om een gevoel dat zowel politici als
mensen zelf de controle hebben verloren
en ook niet meer kunnen terugwinnen.

De heer Hirsch Ballin wijst op de
communicatiekloof in de huidige
samenleving. Door het gebruik van social
media ontvangen veel mensen eenzijdige
informatie, waardoor bestaande
opvattingen enkel bevestigd worden. Wordt

De heer Putters deelt deze zorgen en ziet
ook een toenemend egocentrisme, de
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er onderzoek gedaan naar het
mediagebruik in Nederland?

(‘Trump, Brexit, and the Rise of Populism:
Economic Have-nots and Cultural
Backlash’). Joseph Nye noemde dit rapport
deze week in een (in het Nederlands
vertaald) opinieartikel in de Volkskrant. De
onderzoekers betogen dat de toename van
populisme niet alleen wordt veroorzaakt
door de globalisering. Zij wijzen ook op de
cultural backlash dat vertaald zou kunnen
worden als de conservatieve
tegenbeweging. Dit is een reactie op de
progressieve culturele veranderingen van
de afgelopen decennia; de tijd van het postmaterialisme. Mensen hebben het gevoel
dat gaandeweg allerlei traditionele waarden
verloren zijn gegaan.

De heer Putters bevestigt dat er inderdaad
sprake is van een kloof qua mediagebruik.
Onder Turkse en Marokkaanse jongeren
wordt bijvoorbeeld veel internationaal
nieuws gelezen, maar wordt nauwelijks
meer gebruik gemaakt van Nederlandse
mediakanalen, die door hen niet vertrouwd
worden en soms als propagandistisch
(tegen hen) worden beschouwd. Door de
technologische ontwikkelingen worden wij
steeds meer tijd- en plaats onafhankelijk.
Op dit moment is het SCP bezig met een
toekomstverkenning (2050) voor Nederland
en de dilemma’s die zich in dit verband in
de toekomst mogelijk aandienen.
Reactie AIV-voorzitter Jaap de Hoop
Scheffer
De heer De Hoop Scheffer dankt de heer
Putters voor de informatieve en
inspirerende inleiding en geeft een reactie
vanuit de rol en positie van de AIV. De
verschuivende machtsverhoudingen in de
wereld zijn in het kader van het onderwerp
van vanochtend van belang. De effecten
manifesteren zich steeds nadrukkelijker en
zijn langzamerhand onontkoombaar: de
opkomst van China en andere regionale
machten, het voorzichtige buitenlands
beleid van de VS, de agressie van Rusland
en de desintegratie van de EU. Alom is
duidelijk dat ‘het Westen’ niet langer de
dienst uitmaakt. Nederlandse burgers
nemen deze ontwikkelingen waar en dat
draagt bij aan het gevoel van onzekerheid,
‘fear breeds proximity’.

De toenemende naar binnengekeerdheid
heeft overigens ook gevolgen voor het
imago van Nederland en de mogelijkheden
om internationaal beleid te beïnvloeden.
Daarvan zijn we ons niet altijd bewust, in
het buitenland worden de
binnenlandspolitieke ontwikkelingen wel
degelijk gevolgd. Zo informeerde president
Obama destijds bij zijn kennismaking met
de heer De Hoop Scheffer naar de rol van
de heer Wilders in het publieke debat in
Nederland.

In dit verband is het onderzoek van Ronald
Inglehart en Pippa Norris van de Harvard
Kennedy School interessant,

Wat betekenen de bevindingen van het SCP
voor de AIV? Geen business as usual maar
wat dan wel? Het is de taak van de AIV om
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de internationale ontwikkelingen – die
elkaar in hoog tempo opvolgen – in het
juiste perspectief te plaatsen. Politiek en
burger zijn gediend met betrouwbare
informatie over de wereld waarin zij leven.
Wat raakt Nederland, nationaal, als
onderdeel van de Europese Unie, als deel
van de wereldgemeenschap van de
Verenigde Naties, als onderdeel van een
strategisch bondgenootschap als de NAVO?
Hoe houden we onze morele kaders
overeind in een wereld waar de aandacht
voor mensenrechten onder druk staat?
Waar liggen op al deze terreinen de
Nederlandse belangen? Hoe kunnen we die
belangen duiden in brede zin? Wat raakt de
burger?

dit fenomeen. De korpsleiding worstelde
met de vraag hoe het mogelijk was ‘dat
buitenlandse conflicten zomaar pardoes in
Nederlandse straten en scholen terecht
kwamen?’ Het bezoek vond plaats ten tijde
van de strijd om de Syrische stad Kobane.
Een politieman merkte op: ‘De slag om
Kobane woedt ook bij ons in de
Schilderswijk. (…) Ik was geen Bromsnor
meer, maar moest ineens Ban Ki-moon of
Staffan de Mistura zijn, (…) ik had op dat
moment de skills nodig om Turken en
Koerden en Alevieten en nog tien andere
groepen uit elkaar te houden om te
voorkomen dat er een mini-Kobane werd
uitgevochten.’ In het onderwijs hebben
docenten met vergelijkbare problemen te
kampen en moeten zij omgaan met een
sterk gepolariseerde discussie in de klas.
Reden waarom hoogleraar pedagogiek
Mischa de Winter deze week pleitte voor
speciale lessen op school over terrorisme.
Dit zijn een paar voorbeelden maar zo zijn
er natuurlijk veel meer. Dit leidt tot de
tweede discussievraag: ‘Moet de AIV zich
ook toeleggen op binnenlandse
vraagstukken met een externe dimensie?’.

Door de hoge omloopsnelheid van
informatie zou de AIV daarom naast de
‘traditionele’ adviezen sneller kunnen
inspelen op de actualiteit met adviezen van
bijvoorbeeld maximaal vijf bladzijden die in
een kort tijdsbestek tot stand komen. Dit
leidt tot de eerste van de drie
discussievragen over de rol van de AIV die
vanochtend – naar aanleiding van de
inleiding van de heer Putters – centraal
zouden kunnen staan: ‘Zou de AIV korte en
op de directe actualiteit toegespitste
adviezen moeten uitbrengen?’

Het derde onderwerp betreft de
informatiesamenleving waarin we leven.
Iedereen wordt via internet en sociale
media geconfronteerd met een overload
aan informatie. Dat leidt enerzijds tot de
nodige verwarring en onduidelijkheid. Wat
is waar en niet waar, vandaar de
oprukkende factcheckers. Regimes en
partijen die het minder goed met ons voor
hebben, maken daar handig gebruik van.
Zie bijvoorbeeld de
desinformatiecampagnes vanuit Rusland
over MH-17. Anderzijds versterkt het
gebruik van internet en sociale media de
neiging bij mensen om informatie te zoeken
‘binnen het eigen gelijk’. Sterker nog,

Een tweede punt betreft de constatering
dat de wereld de wijk is binnengekomen.
Vandaag de dag maken internationale
vraagstukken onderdeel uit van nationale
discussies en discussies in de wijk. De
aanhoudende beroering in Nederland na de
mislukte coup in Turkije en de onderlinge
spanningen binnen de Turkse gemeenschap
als gevolg daarvan, zijn een treffend
voorbeeld. De column in Vrij Nederland van
de heer Colijn over zijn bezoek aan de
politie Haaglanden vormt een illustratie van
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zoekmachines stimuleren dat zelfs. Het SCP
constateert in het laatste Continu
Onderzoek Burgerperspectieven dat achter
de stellingnames over globalisering vaak
meer zwak verankerde intuïties schuil gaan
dan met informatie gefundeerde en in
discussies verstevigde opvattingen. Naar
het oordeel van het SCP kunnen meningen
gemakkelijk veranderen als er een voor veel
mensen relevante en boeiende politieke en
maatschappelijke discussie ontstaat.

verstrekken van informatie soelaas bieden.
Uit het verloop van de opvang van
asielzoekers op gemeentelijk niveau
bijvoorbeeld, is gebleken dat het goed is
onderscheid te maken tussen de behoefte
bij mensen aan informatie en de behoefte
aan inspraak in de besluitvorming. Wat de
derde vraag betreft, merkt de heer Putters
op dat politici zich veel te weinig
rekenschap geven van de wijze waarop
bepaalde ontwikkelingen worden beleefd,
welke sentimenten er leven en hoe dit zou
moeten worden meegenomen in de
beleidsvorming.

Ook hier ligt een belangrijke taak voor de
AIV, om in de veelheid aan informatie over
internationale vraagstukken de juiste
informatie te filteren en adviezen te
schrijven die ook voor het bredere publiek
interessant zijn en zo een grotere rol te
spelen in het publieke debat. Dat leidt tot
de derde en laatste vraag: Moet de AIV
meer dan tot nog toe participeren in actuele
politieke en publieke discussies?
Aansluitende discussie
De heer De Hoop Scheffer geeft de heer
Putters eerst de gelegenheid te reageren en
nodigt de aanwezigen uit om vervolgens te
reflecteren op de drie vragen over het
functioneren van de AIV. De heer Putters
meent dat het compacter bedienen van het
publieke debat een belangrijke meerwaarde
kan hebben. Het SCP verkent ook
mogelijkheden voor meer frequente
publicaties. Werken met fact sheets en
interactieve methoden zou voor de AIV
interessant kunnen zijn. Over het punt van
informatiepolarisatie, waarbij iedereen
bevestiging van zijn eigen mening ziet en
wil, zijn er fluctuaties in hoe mensen dingen
ervaren. Het is van belang de onderliggende
redenen in kaart te brengen: soms betreft
het boosheid, soms onzekerheid, soms
onbehagen. Voor een deel kan het

Mevrouw Van Reisen vraagt zich af hoe
veranderende bewegingen en contacten op
lokaal niveau leiden tot wijzigingen op
internationaal niveau. Waar er bijvoorbeeld
een terugval is in het budget voor
ontwikkelingssamenwerking, is er
tegelijkertijd een toename in het aantal
remittances van persoon naar persoon. De
heer Putters meent dat dit verschil een
indicatie is van de effecten van
individualisering.
De heer Korthals Altes zou de eerste en
derde vraag over de rol van de AIV
bevestigend willen beantwoorden.
Daarnaast is hij van mening dat de AIV er
goed aan zou doen om, net als in het
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verleden, een briefadvies uit te brengen ten
behoeve van de kabinetsformatie.

advies te geven over de wijze waarop de
AIV zich in het publieke debat zou moeten
manifesteren. Wel constateert hij dat de
check and balances in het Nederlandse
politieke systeem verdwijnen. Binnen
departementen is er steeds minder ruimte
voor tegenspraak. Adviesraden kunnen
andere inzichten op tafel leggen, ook als
deze minder welgevallig zijn.

De heer Voorhoeve is van mening dat de
AIV zich niet moet laten meeslepen in de
haastige besluitvorming en hij voelt weinig
voor snelle en kortlopende adviestrajecten.
De meerwaarde van de AIV is gelegen in de
brede samenstelling van de raad, die
weloverwogen tot een advies komt. Wel
ziet hij mogelijkheden om de banden met
het parlement aan te halen door
rechtstreekse contacten met Kamerleden
en hun medewerkers. In de Tweede Kamer
bestaat grote behoefte aan informatie.

Mevrouw Van Golstein Brouwers merkt op
dat de sustainable development goals nog
weinig aan bod komen in het publieke
debat, terwijl het bedrijfsleven hier juist al
volop mee bezig is. Ze vraagt zich daarom af
of het de taak van de overheid is de SDG’s
meer onder de aandacht van de burger te
brengen. De heer Putters is het daar
volmondig mee eens. Planbureaus zijn bezig
met de opstelling van rapporten over dit
onderwerp, waaronder het SCP. Ook met
betrekking tot dit onderwerp moet een
brug naar de burger worden geslagen. De
heer De Hoop Scheffer wijst tot slot op de
rol van de private sector.

De heer De Zwaan heeft aarzelingen om de
derde vraag bevestigend te antwoorden. Hij
vraagt zich af of de AIV één van de
stakeholders is. De burger kan zelf via
(social) media veel informatie vergaren over
Europese integratie maar de communicatie
tussen de overheid en de burger kan
worden verbeterd. De AIV dient zich vooral
te richten op de ‘geadresseerden’. De heer
Putters vindt het niet aan hem om een
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zorgen
over
de
toekomst

2

Gescheiden werelden?

Persoonskapitaal

3

Economisch
kapitaal

Cultureel
kapitaal

Sociaal
kapitaal

Nederland in zes groepen
1. Gevestigde bovenlaag

Hoog totaal
hulpbronnen

2. Jonge kansrijken
71%
3. Werkende middengroep
4. Comfortabel gepensioneerden
5. Onzekere werkenden
29%

6. Achterblijvers
Laag totaal
hulpbronnen
4

Maatschappelijke scheidslijnen
1. Verschil in levensverwachting / kwaliteit van leven
2. Kansenongelijkheid in onderwijs en arbeid
3. Etnische scheidslijn: gescheiden werelden
4. Zeggenschap: wantrouwen in instituties

Gevolgen voor de opvattingen van Nederlanders over internationale
kwesties?
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Het nationaal probleembesef:
integratie & immigratie
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7

Verliest Nederland zijn eigenheid?
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Groeiend wantrouwen in instituties in NL:
•Negatief over politiek systeem
(vooral politieke partijen). Positief
over democratie
•Negatieve steun aan EU
•Beperkte steun representatieve
democratie (ca. 34%)
•Behoefte aan meer
beslissingsmacht, vooral onder
lager opgeleiden (70%).
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Meer directe democratie: wie wil meer referenda?
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Lichte stijging politiek
vertrouwen
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Percentage vertrouwen 2008/1 - 2016/3
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Nederland in Europa (1): mate van
optimisme over economie en over land
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Nederland in Europa (2): houding
tegenover globalisering en vrijhandel
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Nederland in Europa (3):

institutioneel vertrouwen (parlement &
rechtssysteem)
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Nederland in Europa (4):

vertrouwen in volksvertegenwoordiging
en in religieuze organisaties
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Nederland in Europa (5): acceptatie
van religie in publieke sfeer en politiek
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NL in/over EU: pessimistisch, maar
lidmaatschap onvermijdelijk
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Dit kwartaal positiever over EU-lidmaatschap
(waarschijnlijk door Brexit-nieuws)

19

Lageropgeleiden veel
negatiever over globalisering
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Nieuwe verhoudingen tussen de wijk,
Nederland, EU en de wereld?
1. Herijking perspectief op welvaart?
2. Herijking perspectief op solidariteit en inclusie?
3. Herijking perspectief op zeggenschap en democratie?
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Dank voor uw
aandacht!

@SCPonderzoek

