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Voorwoord
De European Social Survey (ESS) is een enquêteonderzoek onder de bevolking van inmiddels meer dan dertig Europese landen, gestart in 2002 en sindsdien elke twee jaar
herhaald. Nederland behoort sinds de start van het onderzoek tot de deelnemers, en
Nederlandse onderzoekers behoren tot de meest intensieve gebruikers van deze
groeiende en nationaal en internationaal gezien belangrijke dataverzameling.
Sinds 2007 organiseren DANS (Data Archiving and Networked Services) en de Nederlandse nationale coördinator van de ESS een (twee)jaarlijkse workshop voor onderzoekers in Nederland die met de ESS-gegevens werken of willen werken en die voor
hun conceptpublicaties een kritisch publiek zoeken. Bovendien fungeren de workshops als ontmoetingsplaats waar praktische informatie over het gebruik van de ESSdatabestanden kan worden uitgewisseld.
In 2009 verscheen een bundel met proceedings van de eerste twee workshops,
(Ganzeboom en Wittenberg (red.) 2009). De tweede bundel die nu voor u ligt, is samengesteld vanuit hetzelfde principe, een laagdrempelige publicatie gericht op Nederlandse onderzoekers en andere geïnteresseerden. Veel van de in deze bundel opgenomen stukken zullen uitgroeien tot Engelstalige (vervolg)papers, die in peerreviewed journals een plek zullen vinden.
De ESS is snel op weg om het centrale survey-instrument te worden in een aantal
maatschappijwetenschappen, in het bijzonder de politicologie en de sociologie. De
artikelen in deze bundel getuigen van het scala van onderzoeksvragen die met behulp
van de ESS-data onderzocht kunnen worden.
In het inleidend hoofdstuk schetst Kees Aarts in het kort de achtergrond van de ESS
en gaat hij in op de vier methodologische ontwikkelingsprojecten die in Nederland in
2010 zijn gestart. Vervolgens laten zes onderzoekers, ieder vanuit hun eigen onderzoeksperspectief, zien welke mogelijkheden de ESS biedt.
Hester van Herk, Patrick Groenen en Joost van Rosmalen beschrijven in hun artikel
de samenhang tussen culturele waarden en stemgedrag van de Nederlandse bevolking. Han Werts, Peer Scheepers en Marcel Lubbers focussen in hun bijdrage op de rol
van euroscepticisme op radicaal rechts stemgedrag in nationale verkiezingen in Europa. In de European Social Survey is voor Nederland een nieuwe onderwijsvraagstelling
gebruikt. Heike Schröder en Harry Ganzeboom valideren de hierop door hen ontwikkelde opleidingsmaat, de International Standard Level of Education (ISLED-NL), aan de
hand van externe data. Michael Savelkoul, Maurice Gesthuizen en Peer Scheepers kijken in hun onderzoek naar de relatie tussen etnische diversiteit en informeel sociaal
kapitaal. Wim van Oorschot, Tim Reeskens, Bart Meuleman analyseren op basis van de
vierde golf van het ESS (2008) hoe Europese burgers de gevolgen van de welvaartsstaat ervaren, en welke individuele determinanten en factoren op het landenniveau
deze percepties kunnen verklaren.
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Ten slotte kijkt Peggy Schyns in haar artikel naar de samenhang tussen nationale en
individuele factoren en subjectief welbevinden in Europa. Van vijf andere onderzoekers is een uitgebreid abstract van hun workshoppresentatie opgenomen.
We hopen met deze tweede bundel wederom te laten zien dat de European Social
Survey een belangrijke data-infrastructuur is die door Nederlandse sociale wetenschappers met een breed spectrum aan onderzoeksvragen benut wordt ten behoeve
van sociaalwetenschappelijke analyses van hoge kwaliteit.
Kees Aarts, nationaal coördinator ESS
Marion Wittenberg, projectmanager sociale wetenschappen DANS
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De European Social Survey in
Nederland
Kees Aarts

De European Social Survey is een enquêteonderzoek onder de bevolking van inmiddels meer dan dertig Europese landen, gestart in 2002 en sindsdien elke twee jaar
herhaald. Nederland behoort sinds de start van het onderzoek tot de actieve deelnemers. De ESS biedt kwalitatief uitstekende metingen van de publieke opinie in Europa. Sommige onderwerpen behoren tot een vaste kern van terugkerende modules,
andere onderwerpen worden op basis van een open competitie tussen wetenschappers voor elke ESS-golf opnieuw vastgesteld. De ESS biedt tevens een schat aan andere
gegevens over de respondenten (achtergrondkenmerken) en over de context waarin
het onderzoek plaatsvond. Last but not least zijn aan de ESS verschillende projecten
gekoppeld die als doel hebben de kwaliteit van enquêteonderzoek te verbeteren. In
deze bijdrage worden kort de vier methodologische ontwikkelingsprojecten geschetst
die in Nederland in 2010 zijn gestart.

Inleiding
De European Social Survey is een enquêteonderzoek onder de bevolking van inmiddels meer dan dertig Europese landen, gestart in 2002 en sindsdien elke twee jaar
herhaald. Nederland behoort sinds de start van het onderzoek tot de deelnemers, en
Nederlandse onderzoekers behoren tot de meest intensieve gebruikers van de gegevens die de ESS oplevert. De geschiedenis en achtergronden van de ESS zijn elders uitvoerig beschreven (zie bijvoorbeeld Ganzeboom 2009). Hier volstaan we met een hele
korte schets en een vooruitblik.

Achtergrond
In de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen verscheidene onderzoekers in de
sociale wetenschappen in Europa met een poging om een geheel nieuwe, Europabrede enquête te ontwerpen die moest voldoen aan de hoogste standaarden voor
het survey-onderzoek. Deze laatste vereiste kwam niet uit de lucht vallen. Er bestonden en bestaan in Europa tal van systematische, internationaal-vergelijkende enquêteonderzoeken, maar deze lieten doorgaans van land tot land uiteenlopende kwaliteit zien op punten als steekproeftrekking, veldwerk, codering, documentatie en
compleetheid. Heel vaak zijn de onderzoekers die aan zulke projecten deelnemen al
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blij dat ze in staat zijn gegevens te verzamelen. De kwaliteit van het verzamelde, en
de internationale vergelijkbaarheid kwamen en komen meestal op de tweede plaats.
De ESS beoogde om nieuwe standaarden te formuleren en toe te passen, en dat is
voor een flink deel gelukt (hoewel de praktijk op sommige onderdelen weerbarstig
blijft). Van het begin af aan zijn door een strakke, centraal geleide organisatie alle
deelnemende landen via hun nationale coördinatoren met zachte maar stevige hand
aangemoedigd om de centraal opgestelde specificaties voor opzet en uitvoering van
het onderzoek nauwgezet te volgen. Voor enquêteonderzoekers die hun veldwerk
anders meestal grotendeels volgens eigen inzichten opzetten, is deze aanpak even
wennen. De vertaling van de (Engelse) bronvragenlijst alleen al vereist: coördinatie en
afstemming met de Vlaamse collega’s, verificatie van de conceptvertaling door een
gespecialiseerd extern bureau (Capstan), doorspreken van de suggesties van dit bureau met de Vlaamse collega’s, en het vaststellen van de definitieve vertaling die inclusief alle voorgaande stappen nauwkeurig wordt gedocumenteerd. Soortgelijke
procedures gelden voor de steekproeftrekking, de monitoring van het veldwerk, de
codering van complexe variabelen en de documentatie en oplevering van het uiteindelijke databestand. Al deze werkzaamheden maken het nationale coördinatorschap
tot een flinke klus met heel veel e-mailcorrespondentie, waar doorgaans ook meerdere personen bij betrokken zijn. Wie een indruk wil krijgen van de omvang, complexiteit en vertakkingen van de ESS, kan om te beginnen de website www.europeansocialsurvey.org raadplegen.
Het resultaat van al deze inspanningen is een internationaal over het algemeen
goed vergelijkbaar databestand, dat dan ook steeds meer gebruikt wordt door wetenschappers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Net als bij andere herhaalde
enquêteonderzoeken geldt bovendien ook voor de ESS dat zijn waarde sterk toeneemt bij iedere nieuwe aflevering. Het wordt immers steeds beter mogelijk om ontwikkelingen door de tijd heen te schetsen, en het zijn juist sociale veranderingen die
voor sociaalwetenschappelijke onderzoekers het interessantst zijn. De groeiende populariteit van de ESS is goed te merken in analyses van het gebruik van de data. Er zijn
momenteel (najaar 2011) meer dan 40.000 geregistreerde gebruikers van ESS-data, in
zo’n 220 landen. Het aantal gebruikers in Nederland bedraagt nu ongeveer 1.700,
waarmee Nederland in de top-10 staat als het gaat om absolute aantallen gebruikers
(en natuurlijk veel hoger wanneer het inwonersaantal wordt meegewogen). Er zijn
tot 2010 al meer dan 600 wetenschappelijke publicaties over de ESS verschenen. Volgens een recente bibliografische studie van 494 van deze publicaties in de periode
2004-2010 waren er 592 auteurs bij betrokken met 262 verschillende institutionele affiliaties. De publicaties verschenen in 167 verschillende tijdschriften, en in 19 talen.
Nederlanders blijken overigens een belangrijk aandeel te hebben in deze publicaties:
bij een van elke acht publicaties op basis van ESS-gegevens waren Nederlanders betrokken. Daarmee laten de Nederlandse onderzoekers hun collega’s uit Duitsland,
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten achter zich (Malnar 2011).
In 2011 is ronde 5 van de ESS afgesloten. Daarmee liggen ook de eerste tien jaar ESS
achter ons. In die eerste tien jaar heeft de ESS gewerkt met een Central Coordinating
Team (CCT) onder leiding van Roger Jowell aan de City University in Londen. Samen
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met City University zijn zes andere instellingen van meet af aan betrokken bij de opzet
en uitvoering van de ESS, en vertegenwoordigers van deze zes instellingen hebben
dan ook eveneens zitting in het CCT. De zes instellingen zijn: GESIS (Mannheim), SCP
(Den Haag), Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), Katholieke Universiteit Leuven,
NSD (het Noorse data-archief in Bergen), en de Universiteit van Ljubljana. Alle zeven
founding institutions hebben specifieke taken; zo richten medewerkers van de Universidad Pompeu Fabra zich specifiek op de kwaliteit van meting in de surveys. De Nederlanders Ineke Stoop (SCP) en Willem Saris (Pompeu Fabra) zijn van het begin af aan lid
van het CCT.
Internationaal toezicht op het CCT wordt uitgeoefend door een Scientific Advisory
Board, waarin ieder deelnemend land een vertegenwoordiger heeft die wordt afgevaardigd door de financierende instelling in dat land. In Nederland is dit NWO; de
Nederlandse vertegenwoordiger was tot 2009 Jacques Thomassen (Universiteit
Twente) en na hem Peer Scheepers (Radboud Universiteit Nijmegen).
Zoals gezegd heeft ieder deelnemend land een nationale coördinator (NC). Deze
persoon is het contact voor het CCT in het land, en vormt de schakel tussen de centrale
ESS-operatie en de lokale uitvoering. De NC is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de ESS in zijn land, en bereidt daarvoor ook eventuele contracten voor met
de organisatie die het veldwerk gaat uitvoeren. In Nederland werden de ronden 1 en
2 gecoördineerd door Peer Scheepers en Rob Eisinga (Radboud Universiteit Nijmegen).
Ronden 3 en 4 waren in handen van Harry Ganzeboom, met assistentie van Heike
Schröder (Vrije Universiteit Amsterdam). Ronden 5 en 6 worden gecoördineerd door
Kees Aarts (Universiteit Twente) achtereenvolgens geassisteerd door Yfke Ongena
(nu: Rijksuniversiteit Groningen) en Minna van Gerven-Haanpaa (Universiteit Twente).
De NC wordt in Nederland benoemd door het gebiedsbestuur van NWO-MaGW. Dit
gebiedsbestuur heeft tevens een begeleidingscommissie voor het project ingesteld, de
ESS-Netherlands commissie of kortweg: ESSNeth. De huidige voorzitter van ESSNeth is
Peer Scheepers; leden zijn Marcel van Aken (Universiteit Utrecht), Wouter van der
Brug (Universiteit van Amsterdam), Jacques Hagenaars (Universiteit van Tilburg), en
Clara Mulder (Rijksuniversiteit Groningen). Peter Doorn (DANS) en Jan Spit (SCP) zitten
als toehoorder in ESSNeth. Het werk van ESSNeth en van de NC wordt voorts ondersteund door NWO in de persoon van Anne Westendorp, terwijl het Nederlandse dataarchief DANS een aanzienlijke bijdrage levert aan de disseminatie van de ESS in de
persoon van Marion Wittenberg.

Een toekomstbestendige ESS
De centrale ESS-organisatie werd gedurende de ronden 1 tot en met 4 gefinancierd
met Europese fondsen, en de nationale dataverzameling met nationale fondsen. Bij
een project van deze omvang blijkt vaak hoe broodnodig een zekere bureaucratische
competentie van de initiatiefnemers is, en de ESS vormt hierop geen uitzondering.
Dankzij het organisatorische talent gecombineerd met doelgerichtheid van een aantal
van de initiatiefnemers is de ESS zowel op de Roadmap van het European Strategic
Fund for Research Infrastructures (ESFRI), als op de Nederlandse Nationale Roadmap
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voor grootschalige infrastructurele voorzieningen gekomen. Hiermee is de financiering van de ronden 5 tot en met 8 van de ESS in Nederland in beginsel veiliggesteld. In
2011 is een nieuwe aanvraag ingediend om op de Nederlandse Roadmap te kunnen
blijven. Tegelijk zijn internationaal de eerste stappen gezet om de ESS om te vormen
tot een ERIC – European Research Infrastructure Consortium. Dergelijke ERICs zullen
naar verwachting in de toekomst een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van
een Europa-brede onderzoeksinfrastructuur.
Bij de omvorming van de ESS tot een ERIC behoren ook aanpassingen in de organisatie. Als alles zich volgens plan ontwikkelt, zal de rol van de zeven founding institutions in de organisatie op den duur wat minder prominent worden, waardoor er meer
ruimte ontstaat voor andere instellingen en landen om mee te sturen. Hoe dit zich
ook verder ontwikkelt, het zal van het grootste belang blijven om een sterke vorm
van centrale coördinatie te behouden, omdat het project anders onvermijdelijk zal
verbrokkelen en verrommelen.
De ESS is een van de weinige sterke infrastructurele voorzieningen in de sociale wetenschappen in Europa. Nederland speelt er een belangrijke rol in. Die Nederlandse
rol is twee jaar geleden onderstreept toen vanuit de ESFRI-gelden vier methodologische ontwikkelingsprojecten zijn geformuleerd en gefinancierd die in de komende tijd
een extra impuls zullen geven aan het enquêteonderzoek in het algemeen en de ESS
in het bijzonder.

Methodologische ontwikkelingsprojecten
Bij de plaatsing van de ESS op de Nederlandse Roadmap voor grootschalige infrastructurele voorzieningen is niet alleen de bekostiging van vier ESS-ronden in Nederland
(2010-2017) veiliggesteld. Hiernaast zijn tevens middelen beschikbaar gesteld voor de
uitvoering van vier ondersteunende methodologische projecten (development projects). Deze methodologische projecten zijn door de vorige nationale coördinator in
samenwerking met de ESSNeth-commissie geformuleerd, en hebben als doel de kwaliteit van de ESS in Nederland verder te verhogen. De vier projecten zijn in 2009 na een
open aanvraagronde toegekend aan verschillende Nederlandse instellingen.
Het eerste project richt zich op de verbetering van het steekproefkader van de ESS
in Nederland, en is in 2009 tezamen met het nationaal coördinatorschap toebedeeld
aan Kees Aarts (Universiteit Twente). Kort gezegd komt dit project neer op het volgende. In elk deelnemend land moet de steekproef voor iedere ESS-ronde een kanssteekproef zijn uit de doelpopulatie. Dit houdt in dat de kans van iedere Nederlandse
burger van 16 jaar en ouder om in de bruto steekproef voor de ESS te belanden, bekend moet zijn. Alleen wanneer dit het geval is, kunnen in principe statistische methoden worden gebruikt om te generaliseren van de steekproef naar de doelpopulatie.
Er zijn verschillende manieren om een dergelijke kanssteekproef te realiseren. Met
name het gebruik van verschillende steekproefkaders varieert over de deelnemende
landen, en soms ook in een land van de ene naar de andere ronde. Een belangrijk
onderscheid hierbij is dat tussen steekproeven getrokken uit een personenkader en
steekproeven uit een adressenkader. In het eerste geval is een register nodig van alle
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personen die tot de doelpopulatie behoren (en natuurlijk van hun adresgegevens), en
kan de steekproef eenvoudig direct uit dit kader worden gerealiseerd. In het tweede
geval wordt eerst een steekproef van adressen getrokken, bijvoorbeeld uit een register van alle postafgiftepunten, en wordt daarna bij ieder getrokken adres via een ander toevalsproces het lid van het huishouden bepaald die voor het interview in aanmerking komt. Een derde soort steekproefkader is het huishoudenskader: hierbij
wordt gebruikgemaakt van een register van alle huishoudens in een land.
In ronde 4 van de ESS (2008-9) werd in twaalf van de 28 deelnemende landen een
personenkader gebruikt. Acht deelnemende landen hanteerden een adressenkader,
en eveneens acht landen een huishoudenskader. Het personenkader sluit in theorie
het beste aan op de gewenste steekproef, die immers ook uit personen bestaat, en
niet uit adressen of huishoudens. Maar in de praktijk levert een personenkader niet
automatisch de beste gegevens. Het persoonsregister kan bijvoorbeeld afwijkingen
vertonen van de werkelijke verblijfplaats van personen, waardoor de respons systematisch vertekend kan worden.
In de Nederlandse ESS is tot dusverre gebruikgemaakt van een adressenkader. In de
eerste vijf ronden van de ESS is een steekproef getrokken uit bewoonde adressen,
waarna op ieder geselecteerd adres een nadere selectie is gemaakt van de te ondervragen persoon. Dit adressenkader wordt in vele Nederlandse surveys gebruikt. Toch
wordt in Nederland vaak de voorkeur gegeven aan een personenkader. Het personenkader is in principe beschikbaar via de Gemeentelijke Basisadministraties (GBA) – de
administratie die elke gemeente wettelijk dient bij te houden over de personen die in
de gemeente wonen, hun gegevens, en natuurlijk hun woonadres – of door samenwerking met het CBS, dat met behulp van het Burgerservicenummer (BSN) alle GBA’s
doorlopend verrijkt met gegevens uit andere administraties. Maar in de praktijk is het
niet gemakkelijk om een steekproef te verkrijgen uit GBA of met behulp van het CBS.
Met name de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers speelt hierbij
een belangrijke rol.
In dit methodologische ontwikkelingsproject wordt getracht een zuivere vergelijking te maken tussen steekproeven uit een adressenkader en uit een personenkader.
Door de resultaten van deze twee kaders zo goed mogelijk te vergelijken, kan een
beter beeld worden verkregen van de relatieve voor- en nadelen van elk kader. Niet
alleen de beperkingen en de kosten, ook de resulterende respons en de kwaliteit van
de beantwoording van vragen spelen hierbij een rol.
Het project houdt in dat er twee steekproeven worden getrokken: een uit het
adressenkader dat tot nu toe steeds is gebruikt in de Nederlandse ESS, en een uit het
personenkader van de GBA. Bij een deel van de adressensteekproef wordt (evenals bij
de ‘echte’ ESS) extra informatie gezocht over telefoonnummers, waardoor een huishouden beter bereikt kan worden; bij het andere deel blijft die extra informatie achterwege en is alleen het adres beschikbaar. Een deel van de personensteekproef
wordt, zoals de bedoeling is, persoonlijk benaderd. Bij een ander deel van de personensteekproef worden echter de persoonlijke gegevens tijdelijk verwijderd zodat alleen adresgegevens overblijven. Dit laatste deel wordt vervolgens net zo behandeld
als de adressensteekproef. Zijn de resultaten van deze vier experimentele groepen
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hetzelfde, als we kijken naar responspercentages en naar de inhoudelijke uitkomsten
van het onderzoek? Als de resultaten hetzelfde zijn, maakt het blijkbaar niets uit welk
steekproefkader wordt gebruikt. Als er verschillen optreden, kan worden nagegaan
welk steekproefkader het beste geschikt is voor welk doel, en kan een afweging tussen verschillende kaders worden gemaakt.
Dit project wordt uitgevoerd door Ann-Kristin Kölln onder begeleiding van
Kees Aarts (beiden Universiteit Twente). Het veldwerk wordt verricht door GfK Panel
Services. Bij de afsluiting van deze tekst (oktober 2011) was de procedure om een
steekproef te verkrijgen uit het GBA nog gaande.
Het tweede project gaat over de voor- en nadelen van het gebruik van gemengde
interviewmethoden. Ook bij dit project staat de kwaliteitsverbetering van de ESS, en
meer algemeen van enquêteonderzoek, centraal. De ESS wordt altijd afgenomen door
middel van persoonlijke vraaggesprekken van een interviewer met de geselecteerde
respondenten. De interviewer maakt daarbij in Nederland altijd gebruik van een computer waarop de vragenlijst is geprogrammeerd, en van een boekje met toonkaarten
voor de respondent. In sommige andere landen vult de interviewer nog een papieren
vragenlijst in. De volgorde, presentatie en formulering van de vragen volgen de strakke ESS-richtlijnen.
Nu worden sommige bevolkingsgroepen in enquêteonderzoek, en dus ook in de
ESS, systematisch ondervertegenwoordigd. Te denken valt aan jongeren, tweeverdieners en etnische minderheden. Deze ondervertegenwoordiging is een bekend gegeven, maar daarom nog niet minder problematisch. Een gevolg is namelijk dat de resultaten van enquêtes minder gemakkelijk te generaliseren zijn naar de Nederlandse
bevolking als geheel, en bovendien dat resultaten voor de genoemde groepen twijfelachtig zijn. De onderzoeker weet immers meestal niet om welke redenen bepaalde
jongeren, tweeverdieners en minderheden niet meedoen: die redenen zouden weleens kunnen samenhangen met de kenmerken en opvattingen waarin we nu juist geinteresseerd zijn.
Het is dus belangrijk om deze moeilijk waarneembare groep zo goed mogelijk in
het enquêteonderzoek te betrekken. Onder meer door het CBS is hiernaar in de afgelopen jaren al veel onderzoek verricht, waarbij vooral gezocht is naar de juiste prikkels
(incentives) om moeilijk waarneembare groepen te bewegen om toch mee te doen
aan onderzoek. Dit onderzoek heeft een aantal gemakkelijk bruikbare richtlijnen opgeleverd voor de keuze en dosering van zulke prikkels (zie bijvoorbeeld CBS 2005). In
dit ESS-ontwikkelingsproject wordt een andere weg ingeslagen. In dit project staan
niet de prikkels, maar de wijze waarop enquêteonderzoek plaatsvindt centraal. Zijn
moeilijk waarneembare groepen beter benaderbaar door andere vormen van interviewen dan het persoonlijke vraaggesprek?
In dit project worden experimenten uitgevoerd met de benaderingsmethoden van
respondenten nadat deze een brief over het onderzoek hebben ontvangen (mondeling aan huis, of via de telefoon), en met de ondervragingsmethoden (mondeling met
behulp van computer – CAPI, telefonisch met behulp van computer – CATI, online via
het internet – CAWI). Bij de derde ondervragingsmethode, via internet, wordt bovendien gevarieerd tussen een enquête die alleen van tekst op het beeldscherm gebruik-
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maakt, en een variant waarin op het beeldscherm ook beeld en geluid van een interviewer verschijnen. Doel is na te gaan wat de effecten van deze verschillende experimentele condities zijn op de medewerking aan het onderzoek van de drie genoemde
moeilijk waarneembare groepen, jongeren, etnische minderheden en tweeverdieners.
Om het experiment nog waardevoller te maken wordt aan een deel van de te benaderen personen de keuze gelaten hoe zij zelf het liefst worden ondervraagd: persoonlijk,
via de telefoon of online. Een ander deel wordt door de onderzoekers toegewezen
aan deze condities.
Ook voor dit project is de beschikbaarheid van een personensteekproef uit het GBA
essentieel: alleen met behulp van deze steekproeftrekking kunnen tevoren twee van
de drie moeilijk waarneembare groepen (jongeren en etnische minderheden) worden
geselecteerd. Het project wordt uitgevoerd door Marieke Haan aan de Rijksuniversiteit Groningen onder begeleiding van Yfke Ongena; het veldwerk wordt uitgevoerd
door GfK Panel Services. Ook voor dit project geldt dat op het moment van schrijven
de steekproef nog niet beschikbaar is.
Het derde methodologische ontwikkelingsproject heeft betrekking op de implementatie van een panel component in de Nederlandse ESS. De ESS is een reeks van
cross-sectionele studies, wat wil zeggen dat voor iedere nieuwe ronde in elk land een
geheel nieuwe steekproef uit de doelpopulatie wordt getrokken. Hierdoor wordt de
representativiteit van deze steekproeven in elke ronde bevorderd. Maar met cross-sectionele onderzoeken is het heel lastig om individuele veranderingen in kaart te brengen, of om de betrouwbaarheid van metingen op waarde te schatten. Voor dit soort
doelen is een panelonderzoek – het herhaald bevragen van dezelfde groep respondenten – beter geschikt. Een van de nadelen van panelonderzoek is echter weer dat
door de selectieve uitval van respondenten (degenen die op een bepaald moment niet
meer meedoen lijken niet goed op degenen die wel blijven meedoen) de representativiteit van het onderzoek slechter wordt.
In dit project worden de respondenten van ESS ronde 5 in Nederland (2010-2011)
met tussenpozen van acht maanden nog drie keer opnieuw ondervraagd. Circa tweederde van hen zal worden benaderd via een web-enquête (online survey); en de overige eenderde zal net als in 2010-2011 worden benaderd voor een persoonlijk interview.
Door gebruik te maken van recent ontwikkelde onderzoeksdesigns voor panelstudies
(Alwin 2007, 2009) kan met behulp van deze vier opeenvolgende vraaggesprekken
met dezelfde respondent nauwkeurig worden nagegaan hoe betrouwbaar de antwoorden op bepaalde vragen zijn. Hiernaast is het ook mogelijk om individuele veranderingen in opvattingen in kaart te brengen. Natuurlijk zullen in de loop van dit
project steeds meer respondenten afhaken, zoals in iedere panelstudie. Toch wordt
verwacht dat er na vier benaderingen, in 2012, voldoende respondenten over zijn om
zinvolle analyses van betrouwbaarheid en individuele veranderingen uit te kunnen
voeren. Hierbij is tevens voorzien dat in de verschillende panelgolven diverse experimenten met de vragenlijsten worden uitgevoerd. Gekeken wordt onder meer naar
het effect van omdraaiing van de antwoordschalen bij vragen, eventuele verankeringseffecten in de vraagstelling, de lengte van de antwoordschalen, en het verschil
tussen bipolaire tegenover unipolaire antwoordschalen. Het derde ontwikkelingspro-
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ject zal op deze manier een schat aan gegevens opleveren die door hun panelstructuur (metingen op dezelfde respondenten) een scala aan analysemogelijkheden bieden. Dit project is in 2010 toegekend aan Bojan Todosijevic van de Universiteit Twente.
Nadat deze naar het buitenland was vertrokken, is het project toegewezen aan Kees
Aarts. Het wordt nu uitgevoerd aan de Universiteit Twente door Sedef Turper, onder
begeleiding van Minna van Gerven-Haanpaa, Kees Aarts en (op afstand) Bojan Todosijevic.
Het vierde project tenslotte richt zich op verbetering van de meting van sociale achtergrondvariabelen, met name van opleiding en beroep. Deze twee variabelen zijn
van groot belang om ontwikkelingen in de maatschappelijke structuur te kunnen meten en vergelijken. De ESS laat zich erop voorstaan dat de meting van achtergrondkenmerken van respondenten van hoge kwaliteit is. Maar in de praktijk blijken hierbij
tal van problemen op te treden die deze vergelijkbaarheid bemoeilijken. Het internationale standaardformaat voor de meting van opleiding dat in de ESS is ingevoerd, telt
zeven categorieën. Maar in sommige landen is de verzamelde informatie over de opleiding niet gedetailleerd genoeg om zelfs deze zeven klassen goed te kunnen vullen.
Bovendien blijkt het erg moeilijk om nationale school- en opleidingssystemen zodanig
te harmoniseren dat iedere onderzoeker weet wat er precies moet gebeuren. In dit
project wordt de reeds verzamelde informatie over opleiding in de vorige ESS-ronden
gebruikt om, gebruikmakend van zoveel mogelijk bronnen, achteraf een nieuwe harmonisatiemaat van opleiding te construeren, die hierna ter beschikking zal worden
gesteld aan iedere ESS-onderzoeker.
Een soortgelijke strategie wordt gevolgd bij de meting van beroepen. De bestaande
procedures voor de harmonisering van de meting van beroepen lijden aan tekortkomingen: adequate kwaliteitscontrole van het werk in verschillende ESS-landen was
niet mogelijk; de meetkwaliteit van de gebruikte toonkaart was laag, en de geharmoniseerde meting was niet volgens de meest recente internationale standaard.
Dit project is toegekend aan en uitgevoerd door de vorige nationale coördinator
van de ESS in Nederland, Harry Ganzeboom van de Vrije Universiteit. Het project is op
het moment van schrijven grotendeels afgerond.
Tezamen beloven de vier ontwikkelingsprojecten een belangrijke kwaliteitsverbetering van de ESS mogelijk te maken, niet alleen in Nederland maar ook in de overige
deelnemende landen. Het vierde project heeft zelfs direct betrekking op de ESS als
geheel en is niet beperkt tot Nederland. Alle vier projecten illustreren het belang dat
in Nederland wordt gehecht aan de ESS, evenals aan het zoeken naar oplossingen
voor praktische problemen in enquêteonderzoek.
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Waarden, segmenten en politieke
partijen
Stabiliteit en verandering in de jaren nul
Hester van Herk, Patrick J.F. Groenen en Joost van Rosmalen

In de European Social Survey zijn in alle rondes van 2002 tot en met 2008 de culturele
waarden van Schwartz gemeten. Waarden kunnen beschouwd worden als redelijk stabiele kenmerken van mensen. Op basis van waarden kunnen mensen in segmenten
ingedeeld worden die hun voorkeuren voor deze waarden weergeven. De mate waarin de waarden als belangrijk of onbelangrijk worden beschouwd, verschilt per segment. Bijvoorbeeld, personen in het ene segment kunnen relatief veel belang hechten
aan veiligheid, terwijl in een ander segment vooral waarde gehecht wordt aan het
zelf keuzes kunnen maken. Deze waarden van Schwartz blijken gerelateerd aan attitudes en gedragingen van mensen, en ook aan stemgedrag.
In Nederland hebben wij over de jaren 2002 tot en met 2008 zeven segmenten van
respondenten gevonden. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van het LC-BML-model (latent class bilinear multinomial logit model), dat corrigeert voor verschillen in
antwoordschaalgebruik). Deze zeven waardensegmenten blijken stabiel in de tijd.
Wat wel verandert is de politieke voorkeur van bepaalde segmenten.
De resultaten geven inzicht in het verband tussen stemgedrag en waardenprioriteiten van de segmenten. Zo blijkt dat personen in het segment dat traditionele waarden
belangrijk vindt, vaker SGP of CU stemmen, terwijl personen in het waardensegment
dat creativiteit en onafhankelijkheid belangrijk vindt, vaker GroenLinks stemmen.
Niet-stemmers zijn niet gelijkelijk verspreid over alle segmenten, maar behoren vooral
tot bepaalde segmenten. Een aantal waardensegmenten laat verschuivingen in politieke voorkeur zien over de tijd, maar andere segmenten blijken stabiel. Verder zijn de
teloorgang van partijen (bijv. LPF) en de opkomst van nieuwe politieke partijen (bijv.
PVV) duidelijk te linken aan een van de segmenten.
De segmentering en de bijbehorende politieke voorkeur laten zien dat het Nederlandse politieke landschap gekenmerkt wordt door meer dan de traditionele linksrechtsindeling. Als de waarden van kiezers raken aan wat een partij voorstaat, zullen
mensen zich daartoe aangetrokken voelen. Congruentie tussen segment en partij
leidt tot trouwe kiezers. Dit laatste is vooral waar te nemen bij partijen zoals GroenLinks, VVD, CU en SGP.
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Introductie
In Nederland zijn de laatste jaren grote veranderingen opgetreden in het politieke
landschap. Grote politieke partijen zoals CDA en PvdA verloren stemmen en nieuwe
partijen zoals LPF in 2003 en later PVV trokken juist veel kiezers aan. Ook is er een
steeds grotere groep mensen die niet naar de stembus gaat. Wat zijn de waarden van
deze mensen? Spreken partijen kiezers aan die dezelfde waardenprioriteiten hebben?
Richten partijen zich op dezelfde segmenten?
Culturele waarden zijn belangrijk, omdat zij de attituden en het gedrag van mensen
bepalen. Mensen met traditionele waarden hechten meer belang aan de status-quo
en mensen met hedonistische waarden hechten meer belang aan het hebben van plezier. Waarden zijn diepgeworteld in mensen en zij sturen het gedrag van mensen,
zeker als dat meer abstract gedrag is zoals stemgedrag. Politieke partijen appelleren
aan waarden zoals veiligheid, vrijheid van meningsuiting en het zorgen voor naasten.
Daarom is te verwachten dat mensen eerder zullen stemmen op de politieke partij die
het dichtst bij hun waarden staat. Waarden zijn redelijk stabiele kenmerken van mensen die zeker na de adolescentie nog maar weinig veranderen. Waarden zijn daarom
een goed uitgangspunt om segmenten van kiezers te creëren. Het belang van specifieke waarden is niet gelijk voor alle mensen en de verschillende combinaties van waarden die belangrijk gevonden worden leiden tot verschillende segmenten. Segmentering wordt zinvol geacht als het voldoet aan een zestal criteria (Wedel & Kamakura
2001): identificeerbaarheid, voldoende omvang, toegankelijkheid, stabiliteit, responsiviteit en bruikbaarheid. Het gebruik van waarden voor segmentering van kiezers
voldoet aan de meeste van deze criteria; alleen het gemak waarmee op waarde gebaseerde segmenten te bewerken zijn met marketinginstrumenten (toegankelijkheid
en responsiviteit) is minder goed. In een politieke context zijn deze twee criteria iets
minder belangrijk, omdat er bij verkiezingen wordt gewerkt met landelijke campagnes, en er meerdere contactmogelijkheden zijn zoals tv, internet, radio en ook persoonlijk contact.
In dit hoofdstuk onderzoeken wij empirisch de samenhang tussen waardensegmenten en politieke voorkeur. De vragen die wij stellen zijn de volgende. Hoeveel waardensegmenten zijn er? Hangen deze waardensegmenten samen met het stemmen op
politieke partijen? Hoe stabiel is de samenhang tussen segmenten en politieke partijen over de vier ronden van de European Social Survey in Nederland?

Culturele waarden
In de European Social Survey zijn 21 waarden van Schwartz opgenomen die afgeleid
zijn van de Portrait Values Questionnaire (PVQ; Schwartz 2007). Deze 21 waarden vormen samen tien waardendomeinen: power, achievement, hedonism, stimulation, selfdirection, universalism, benevolence, tradition, conformity, en security. De tien fundamentele waardendomeinen kunnen elk gedefinieerd worden op basis van hun centrale doel (Schwartz & Rubel 2005).
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1.

Power (macht): sociale status en prestige, controle of dominantie over mensen en
middelen.
2. Achievement (iets bereiken): persoonlijk succes tonen door het laten zien van
competenties die sociaal gewaardeerd worden.
3. Hedonism (hedonisme): genot en zintuiglijke beloning voor jezelf.
4. Stimulation (stimulatie): opwindende, nieuwe en uitdagende dingen doen.
5. Self-direction (zelf bepalen): onafhankelijk denken en kiezen voor actie, en creatief en onderzoekend zijn.
6. Universalism (universalisme): begripvol zijn, het op prijs stellen, tolereren en beschermen van alle mensen en van de natuur.
7. Benevolence (wederkerigheid): het beschermen en verbeteren van het welbevinden van mensen met wie men frequent persoonlijk contact heeft.
8. Tradition (traditie): respect, betrokkenheid, en acceptatie van ideeën die de traditionele cultuur of religie een persoon bieden.
9. Conformity (conformiteit): afzien van acties, neigingen en impulsen die anderen
kunnen storen of pijn doen en die tegen sociale normen en verwachtingen ingaan.
10. Security (veiligheid/zekerheid): veiligheid, harmonie, en stabiliteit van de gemeenschap, relaties en jezelf.
De structuur van de tien waardendomeinen wordt door Schwartz weergegeven in een
cirkel (zie figuur 1) waarin waardendomeinen die samen voorkomen naast elkaar liggen en waardendomeinen die tegengesteld zijn tegenover elkaar liggen. Bijvoorbeeld, power en achievement liggen naast elkaar en zij liggen tegenover universalism
en benevolence. De theorie van Schwartz stelt dat mensen die de waarden universalism en benevolence erg belangrijk vinden, veel minder belang hechten aan power en
achievement. Dezelfde tegenstelling is te vinden tussen de waarden zoals stimulation
en conformity. Wanneer waarden naast elkaar liggen zijn zij compatibel. Dit geldt bijvoorbeeld voor self-direction en stimulation, omdat te verwachten is dat mensen die
graag uitdagingen aangaan eerder creatief en onderzoekend zijn.
Boven de individuele waardendomeinen onderscheidt Schwartz (1992) vier domeinen van een hogere orde, te weten self-enhancement, self-transcendence, conservation en openness-to-change. Hierbij ligt self-enhancement tegenover self-transcendence en conservation tegenover openness to change. Later heeft Schwartz nog een
andere alternatieve indeling naast de eerdergenoemde gemaakt (zie Fontaine en anderen 2008) waarbij hij een onderscheid maakt tussen persoonsgerichte waarden (power, achievement, hedonism, stimulation en self-direction) en sociaal gerichte waarden die manieren aangeven van hoe wij met anderen kunnen omgaan (universalism,
benevolence, tradition, conformity en security). Overeenkomsten zijn er ook hier tussen de naast elkaar gelegen waarden power en security en tussen self-direction en
universalism: Iemand die onafhankelijk denken belangrijk vindt, zal ook vaker openstaan voor ideeën van anderen. De twee indelingen sluiten naadloos op elkaar aan:
tussen openness to change en self-transcendence ligt groei (maatschappelijk en persoonlijk), tussen self-transcendence en conservation ligt sociaal gericht zijn, tussen
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conservation en self-enhancement ligt bescherming (behouden van de status-quo) en
tussen self-enhancement en openness to change ligt persoonsgericht zijn (met nadruk
op eigen gewin).
De doelen die mensen nastreven kunnen meer gericht zijn op de persoon zelf dan
wel op de sociale omgeving. Tegelijkertijd kunnen ze gericht zijn op persoonlijke groei
en maatschappelijke vooruitgang dan wel op bescherming en handhaven van de status-quo. Wanneer mensen groei nastreven richten zij zich op de toekomst. Dit is vooral het geval bij mensen die self-direction en universalism belangrijk vinden. Zij vinden
onafhankelijk denken en doen belangrijk en zullen daarbij veel verschillende mensen
in de samenleving accepteren. Mensen die waarden als security en power belangrijk
vinden willen vasthouden aan de macht die zij hebben en zij verwachten dat er veiligheid geboden wordt.
In verschillende studies zijn deze waarden gebruikt om attituden en gedrag te voorspellen. Gevonden is onder andere dat mensen die hoog scoren op openness to
change meer innovatief (Steenkamp, Hofstede & Wedel 1999) en minder religieus zijn
(Schwartz and Huismans 1995) en vaker links stemmen (Thorisdottir et al. 2007). Voor
mensen die hoog scoren op conservation geldt het tegenovergestelde. Mensen die
hoog scoren op self-enhancement zijn meer materialistisch (Burroughs & Rindfleisch
2002) en mensen die hoog scoren op self-transcendence zijn doorgaans meer milieubewust (Schultz en anderen 2005).
Figuur 1

De cirkel van Schwartz met de structuur van de tien waardedomeinen

Bron: Shalom Schwartz
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Segmenten
De waardenstructuur van Schwartz is universeel geldend over verschillende landen,
culturen en tijdsperioden. De hiërarchie van de waarden is niet voor alle mensen gelijk. In het algemeen vinden mensen de waarde benevolence de meest belangrijke in
hun leven (Schwartz & Bardi 2001). Wat na deze waarde het belangrijkst wordt gevonden hangt af van de demografische kenmerken van de persoon en de situatie
waarin hij of zij zich bevindt. De een wil en kan meer waarde hechten aan waarden
als self-direction en stimulation, terwijl de ander tradition en conformity belangrijker
vindt. Ook maken sommige mensen een meer uitgesproken onderscheid tussen de
waarden. Er zijn mensen die de meeste waarden ongeveer even belangrijk vinden,
maar ook mensen die bepaalde waarden zeer belangrijk vinden en andere waarden
expliciet afwijzen. Door deze verschillen is het bestaan van segmenten van mensen die
eenzelfde belang hechten aan een combinatie van waarden waarschijnlijk. Zo’n ander
waardenprofiel kan mede bepalen op welke politieke partijen een individu stemt of
dat hij of zij besluit niet te gaan stemmen.

Politieke richting
In de politicologische literatuur wordt het onderscheid links-rechts veelgebruikt. Aan
de linkerzijde van het spectrum liggen de progressieve partijen en hiertegenover aan
de rechterzijde de conservatieve partijen. Belangrijke kenmerken van rechts zijn traditionalisme en weerstand tegen verandering, het accepteren van ongelijkheid in de
samenleving en cultureel en economisch conservatisme (Thorisdottir, Jost, Liviatan &
Shrout 2007). Mensen die weerstand hebben tegen verandering vinden het belangrijk
dat de status-quo gehandhaafd wordt en dat regels gevolgd worden. Omdat samenlevingen veelal hiërarchisch zijn, behoort ongelijkheid in een samenleving tot de status-quo. Om de status-quo te handhaven is daarbij onvermijdelijk dat de bestaande
elite wordt gesteund. Cultureel en economisch conservatisme sluiten hier bijna naadloos op aan. Cultureel conservatisme betekent het handhaven van de sociale orde en
het verwerpen van veranderingen in de sociale structuur. Zaken als religie worden belangrijk gevonden, evenals traditionele gezinsstructuren en een conventionele rolverdeling. Economisch conservatieven vinden kapitalisme en privaat ondernemerschap
belangrijk, waarbij competitie tussen bedrijven en individuen op een vrije markt essentieel zijn. Dit laatste heeft als consequentie dat er meer ongelijkheid in de samenleving ontstaat. Zowel cultureel als economisch conservatisme hoort bij een rechtse
oriëntatie.
De indeling in links-rechts is gebruikelijk, omdat het een spaarzame manier is om
politieke partijen te classificeren. In landen waar een tweepartijenstelsel is kan deze
indeling ook een goede weergave zijn van de politieke situatie. In landen of regio’s
waar een meer partijenstelsel is kan de indeling leiden tot een te grote versimpeling
van de werkelijkheid. Aan de links-rechtsindeling wordt dan soms een tweede dimensie toegevoegd die betrekking heeft op het onderscheid libertair versus autoritair
(Evans, Heath & Lalljee 1996) of op meer versus minder Europese integratie (Hooghe,
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Marks & Wilson 2002). Aarts en Thomassen (2008) komen voor Nederland uit op drie
dimensies, links versus rechts, autoritair versus libertair en religieus versus seculier.
Links versus rechts duidt op voor of tegen verschil in sociale gelijkheid tussen mensen
zijn en op voor of tegen een sterke rol van de overheid in de samenleving. Rechts is
hierbij vooral tegen een sterke invloed van de staat op de economie. Autoritair versus
libertair heeft vooral betrekking op omgaan met andere culturen of op rechtshandhaving. Aan de libertaire zijde staat men open voor andere culturen, aan de autoritaire zijde is men meer traditioneel, staat men minder open voor andere, vreemde
culturen en wordt rechtshandhaving belangrijk gevonden. De dimensie religie ten
slotte gaat over de rol die de kerk in de samenleving moet hebben en over morele
zaken.
In Nederland valt de VVD en in mindere mate het CDA onder rechts evenals veel van
de nieuwe partijen in het laatste decennium zoals LPF, LN en PVV. Onder links vallen
partijen als GroenLinks, SP en PvdA. Uitgesproken libertaire partijen zijn D66 en
GroenLinks en in mindere mate PvdA en SP. De religieuze partijen zijn SGP, CU en
CDA. De overige partijen zijn seculier.

Waarden en politieke partijen
Om waarden en politieke voorkeur te onderzoeken in de Nederlandse situatie gaan
wij uit van de eerdergenoemde drie dimensies van Aarts en Thomassen (2008): linksrechts, libertair-autoritair en religieus. Belangrijke punten bij links versus rechts zijn
gelijkheid van mensen en de rol van de staat in de samenleving. Rechts vindt (inkomens)ongelijkheid belangrijk en links staat voor meer gelijkheid tussen mensen. De
waarde universalism stelt dat mensen gelijk behandeld moeten worden en dat gelijke
kansen voor iedereen belangrijk zijn. De waarde achievement staat hier recht tegenover en mensen die deze waarde belangrijk vinden willen juist bewonderd worden en
dat anderen hun verworvenheden herkennen. Op het hogere niveau van de waardedimensies zijn dergelijke verbanden ook gevonden: mensen die self-transcendence belangrijker vinden zijn vaker links georiënteerd en mensen die self-enhancement belangrijker vinden vaker rechts georiënteerd (Thorisdottir e.a. 2007, Caprara e.a. 2006).
Libertaire partijen staan welwillend tegenover zaken als euthanasie, etnische minderheden en asielzoekers en hebben progressieve ideeën over inkomensverschillen
(Aarts & Thomassen 2008). Autoritaire partijen zijn sterk gekant tegen deze zaken en
dan vooral tegen zaken die te maken hebben met immigratie en asiel. Te verwachten
is dat mensen die een voorkeur hebben voor libertaire partijen waarden zoals universalism en self-direction relatief erg belangrijk zullen vinden (Caprara e.a. 2006). Autoritaire partijen willen het tegenovergestelde: duidelijke machtsverschillen, respect
voor autoriteit en handhaving van traditionele regels. Waarden die goed aansluiten
bij mensen die kiezen voor meer autoritaire partijen zijn conformity, power en ook
security als het gaat om rechtshandhaving door de staat. Mensen die waarden als universalism en benevolence belangrijk vinden staan juist positief tegenover immigratie
(Davidov e.a. 2008).
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Religieuze partijen vinden een duidelijke rol van de kerk in de samenleving erg belangrijk evenals het naleven van de morele regels en gebruiken van de kerk. Religiositeit heeft een sterke relatie met waarden (Schwartz & Huismans 1995): mensen die
sterk religieus zijn vinden waarden als tradition en conformity belangrijk en waarden
als stimulation en hedonism onbelangrijk. Mensen die hoog scoren op traditionele
waarden zullen vaker stemmen op een van de religieuze partijen. Een waarde die tot
nu toe nauwelijks is genoemd is security. Deze waarde kan samenhangen met meerdere dimensies, ook omdat het in de ESS gemeten is met twee items, een item over de
veiligheid die geboden moet worden door de overheid en een ander item over de
veiligheid van de omgeving waarin men woont. Wanneer er behoefte is aan een sterke regering die de regels handhaaft, zal men eerder op een rechtse of autoritaire partij stemmen. Wanneer men echter verlangt naar vervlogen tijden waarin er door de
overheid nog goed voor de bevolking werd gezorgd (‘de oude verzorgingsstaat’), zal
men eerder links stemmen.
Waarden hangen samen met politieke oriëntatie (Barnea & Schwartz 1998, Thorisdottir e.a. 2007) en waarden bepalen welke politieke keuzes mensen maken. Mensen
zullen dus stemmen op een partij waarin zij hun eigen waarden herkennen. In Nederland is het politieke landschap in de laatste jaren sterk veranderd. Er zijn partijen bijgekomen, verdwenen en samengevoegd. Verder zijn in de laatste decennia partijen
sterk in omvang toegenomen of afgenomen. Waarden zijn, in tegenstelling tot het
politieke landschap, wel redelijk stabiel in de tijd. We verwachten in Nederland dat
als er partijen verdwijnen, mensen zullen gaan stemmen op andere partijen waarin zij
zich herkennen. De reden is dat mensen congruentie willen tussen hun waarden en
hun attituden en gedrag. Zij zullen stemmen op de partij die hun denkbeelden en
waardenprioriteiten het best vertegenwoordigt en verdedigt, welke partij dat is
hangt af van het aanbod aan partijen bij de verkiezingen.

Politieke veranderingen in de jaren nul
In de jaren nul is een aantal gebeurtenissen belangrijk geweest in de politiek in Nederland. Zo was er de opkomst van de meer populistische partijen zoals Leefbaar Nederland (LN), LPF en later PVV. LN en LPF legden in hun partijprogramma’s grote nadruk
op etnische groepen, immigratie en asielzoekers en de PVV doet dat nu nog sterker. In
lijn met de negatieve sentimenten ten aanzien van vreemdelingen zijn ook anti-Europese sentimenten bij de PVV belangrijk. Anti-Europese sentimenten komen ook bij de
populistisch linkse partij SP voor. Verder hebben in de jaren nul de aanslag op de Twin
Towers (9/11/2001), de moord op Pim Fortuyn (6/5/2002) en de moord op Theo Van
Gogh (2/11/2004) de roep om meer veiligheid in de gehele samenleving versterkt. Dit
laatste blijkt ook uit het onderzoek van Aarts en Thomassen (2008), waarin de dimensie libertair-autoritair tussen 1989 en 2006 sterk in belang is toegenomen voor partijkeuze.
In de jaren nul is er ook een verandering opgetreden in de problemen die de bevolking het meest prangend vindt. Werkloosheid was voor 1998 een belangrijk onderwerp, maar dat speelt nauwelijks meer bij de kiezer in de jaren nul. Problemen die in
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die tijd speelden waren minderheden en asiel, gevolgd door gezondheidszorg en orde
en veiligheid (Aarts & Thomassen 2008). Deze problemen waren in de jaren nul belangrijke aandachtspunten in de verkiezingsprogramma’s van de populistische partijen.

Methode
In deze studie worden vier ronden van de European Social Survey (ESS) gebruikt uit
2002, 2003/2004, 2005/2006 en 2007/2008. Voor de analyses zijn 7801 respondenten
geselecteerd. In de ESS zijn in elke ronde de 21 PVQ (Portrait Values Questionnaire)
gebaseerde waarden van Schwartz (Schwartz 2007) gevraagd. De statements zijn voor
mannen en vrouwen verschillend en zijn geoperationaliseerd met statements zoals
‘Nieuwe ideeën bedenken en creatief zijn is belangrijk voor haar. Zij wil dingen graag
op haar eigen, originele manier doen.’ Elk statement is beantwoord op een 6-puntschaal lopend van 1 = ‘lijkt heel erg veel op mij’ tot en met 6 = ‘lijkt helemaal niet op
mij’.
In de ESS hebben de respondenten ook aangegeven of zij hebben gestemd bij de
laatste verkiezingen en, zo ja, op welke politieke partij zij toen hebben gestemd. Dat
betreft dus voor ronde 2002 de verkiezingen van 6 mei 2002, voor ronde 2004 de verkiezingen van 22 januari 2003 en voor de latere twee rondes de verkiezingen van 22
november 2006. Wij hebben de verdeling over de politieke partijen in de ESS vergeleken met de officiële verkiezingsuitslag en het blijkt dat deze sterk overeenkomt voor
alle jaren.
Om segmenten te bepalen gebruiken wij het Latent Class BilinearMultinomialLogit
model (LC-BML-model; Van Rosmalen, Van Herk & Groenen 2010). Het model levert
twee soorten segmenten op: (1) antwoordstijlsegmenten (in de Engelstalige literatuur
worden antwoordstijlen response styles genoemd; zie voor meer informatie Van Herk,
Poortinga & Verhallen 2004) die de verschillen in antwoordstijlen corrigeren en (2)
waardensegmenten die verschillen van mensen in hun waarden weergeven. Corrigeren voor antwoordstijlen is belangrijk, omdat de verschillende antwoordstijlen die
mensen gebruiken de inhoudelijke verschillen kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, bepaalde prominente antwoordstijlen zoals acquiescence (vaak sterk positief antwoorden) en de extreme antwoordstijl hangen samen met leeftijd en opleidingsniveau.
Ook is er in enquêtes vaak een groep mensen die minder of niet geïnteresseerd is in
de vragen, moeite heeft met het invullen van de vragenlijst, nauwelijks discrimineert
tussen de antwoorden of vragen gewoonweg niet invult. Ook deze mensen hebben
vaak een antwoordstijl die de inhoudelijke verschillen vertroebelen. De in de data
voorkomende antwoordstijlen worden met het LC-BML-model simultaan met de op
inhoud gebaseerde segmenten berekend. Hierdoor zijn de op inhoud gebaseerde segmenten, de waardensegmenten, meer valide.
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Resultaten
Waardensegmenten
Een belangrijke focus bij waardenonderzoek is het bepalen van een gemiddelde hiërarchie van de culturele waarden in een of meer culturele groepen. Schwartz en Bardi
(2001) hebben panculturele normen gevonden, dat zijn normen die in het algemeen
gelden in elke maatschappij. Zij vonden dat mensen wereldwijd waarden als benevolence, self-direction en universalism de meest belangrijke waarden vinden en waarden
als power, traditie en stimulatie de minst belangrijke. In tabel 1 staat de hiërarchie
voor Nederland. Net als in de panculturele hiërarchie, blijken Nederlanders vooral
waarden als onafhankelijkheid (gemiddelde score 2,1), gelijkheid (2,13) en loyaliteit
(2,18) belangrijk te vinden. Relatief onbelangrijk zijn respect van anderen krijgen
(3,48) en een opwindend leven leiden (3,86). Het minst belangrijk is rijk zijn en dure
dingen bezitten (4,30). De volgorde van de gemiddelde waarden over alle respondenten heen is stabiel over de tijd: de correlatie in de volgorde van de waarden tussen de
rondes van de ESS is steeds groter dan 99%.
In tabel 1 staat de stabiele volgorde van de waardenprioriteiten van alle Nederlanders tezamen. Deze volgorde geldt echter niet voor iedereen. Zeker voor waarden als
traditie en stimulatie is te verwachten dat deze voor sommige mensen heel belangrijk
zullen zijn, terwijl zij voor anderen van ondergeschikt belang zijn. Dit leidt dan tot
verschillende segmenten, die op elkaar lijken wat betreft de waarden benevolence en
power, maar die verschillen op het belang dat zij toekennen aan traditie en stimulatie.
Met het LC-BML-model vinden wij zeven waardensegmenten en tien antwoordstijlsegmenten. De segmenten zijn stabiel over de jaren 2002 tot en met 2008. In het model worden alle antwoordcategorieën en alle waarden op een 1-dimensionale as
weergegeven (zie figuur 2). De plaatsing van de waarden op deze as verschilt per
waardensegment, maar de plaatsing van de antwoordcategorieën is in elk segment
gelijk. Hoe hoger een waarde op deze as scoort, des te meer belang wordt er in het
bijbehorende waardensegment gehecht aan de betreffende waarde. De zeven waardensegmenten verschillen in omvang van 18,9% tot 10,1% van de populatie. In de
volgende paragraaf worden de zeven segmenten gebaseerd op waardenprioriteiten
met later toegevoegde informatie over sociodemografie en stemgedrag een voor een
besproken.
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Tabel 1

Maatschappelijke norm in Nederland (1 = ‘past bij mij’, 6 = ‘past helemaal
niet’)

Waarde

Waarde

Afkorting

Label

dimensie
Important to make own decisions and be free

Zelf bepa-

Gemiddelde

SD

Indepen-

2,10

len

dent

Important that people are treated equally and have

Universalis- UN

Equality

2,13

equal opportunities

me

Important to be loyal to friends and devote to people

Wederke-

Loyalty

2,18

close

righeid
Universalis- UN

Care for

2,26

me

nature

Important to care for nature and environment
Important to help people and care for others well-being

Wederke-

BE

BE

Help others 2,29

righeid
Important to understand different people

Universalis- UN

Under-

me

stand

2,42

others
Important to think new ideas and being creative

Zelf bepa-

SD

Creative

2,51

len
Important to seek fun and things that give pleasure

Hedonisme HE

Have fun

2,60

Important that government is strong and ensures safety

Veiligheid/

SE

Strong go-

2,73

SE

Security

2,76

CO

Behave

2,82

zekerheid
Important to live in secure and safe surroundings

Veiligheid/

vernment

zekerheid
Important to behave properly

Conformiteit

properly

Important to follow traditions and customs

Traditie

TR

Tradition

2,84

Important to try new and different things in life

Stimulatie

ST

Look for

2,90

Important to do what is told and follow rules

Conformi-

CO

Follow ru-

new things
teit
Important to have a good time

2,94

les

Hedonisme HE

Have a

3,07

good time
Important to be humble and modest, not draw attention Traditie

TR

Modesty

Important to show abilities and be admired

Iets berei-

AC

Be admired 3,36

3,29

Important to be successful and that people recognize

Iets berei-

achievements

ken

Important to get respect from others

Macht

PO

Get respect 3,48

Important to seek adventures and have an exciting life

Stimulatie

ST

Excitement

3,86

Important to be rich, have money and expensive things

Macht

PO

Be rich

4,30

ken
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AC

Be success-

3,36
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Figuur 2

De zeven waardensegmenten en de voor responsestijl gecorrigeerde
waarde items verkregen met het LC-BML model. Links staan steeds de
antwoordcategorieën en rechts de waarde items

Figuur 2a

Segment I: de traditionelen

Figuur 2b

Segment II: de plezierzoekers

Figuur 2c

Segment III: de onverschilligen
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Figuur 2d

Segment IV: de veiligheidszoekers

Figuur 2e

Segment V: de innovators

Figuur 2f

Segment VI: de onafhankelijken
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Figuur 2g

Segment VII: de gelijkheidszoekers

‘De Traditionelen’ (Segment I, 18,9%). Dit segment hecht veel belang aan waarden
zoals loyaliteit, goed omgaan met de natuur, het gelijkwaardig behandelen van iedereen in de wereld, zich goed gedragen en bescheiden zijn. Volstrekt onbelangrijk vinden zij rijk zijn, succesvol zijn, bewonderd worden en een spannend leven leiden.
Mensen in dit segment zijn wat ouder (gemiddeld 58,6 jaar), in meerderheid vrouw
(63,3%) en zijn wat lager opgeleid dan gemiddeld. Van dit segment is 84,0% gaan
stemmen bij de laatste verkiezingen.
Het tweede waardensegment ‘De Plezierzoekers’ (Segment II, 17,0%) hecht relatief
veel belang aan hedonisme, onafhankelijkheid en gelijkheid van alle mensen. Net als
bij het vorige segment wordt rijk zijn minder belangrijk gevonden. Echter, zich goed
gedragen en zich houden aan tradities wordt minder belangrijk gevonden dan in segment I. Mensen in dit segment zijn gemiddeld 48,7 jaar, in meerderheid vrouw (65,5%)
en hebben een gemiddelde opleiding. Van dit segment is 80,8% gaan stemmen bij de
laatste verkiezingen.
‘De Onverschilligen’ (Segment III, 16,0%) vinden alle waarden ongeveer even belangrijk; een uitgesproken voor- of afkeur voor bepaalde waarden is er niet. Het valt op
dat zij de in Schwartz’ theorie tegenstrijdige waarden als veiligheid en plezier hebben
beide even belangrijk vinden. Net als bij de andere segmenten vinden de mensen in
dit segment rijk zijn en spannende dingen doen relatief onbelangrijk. Mensen in dit
segment zijn gemiddeld 50,2 jaar, iets lager opgeleid dan gemiddeld (11,9 jaar). De
verdeling man-vrouw is 50-50%. Van dit segment is 72,8% gaan stemmen bij de laatste verkiezingen, het laagste percentage in de steekproef.
‘De Veiligheidszoekers’ (Segment IV, 14,4%) vinden het in vergelijking met de andere
segmenten van essentieel belang dat er een sterke regering is en dat de omgeving
waarin zij wonen veilig is. In tegenstelling tot veel andere segmenten vinden zij nieuwe ervaringen opdoen van ondergeschikt belang. In het segment veiligheidszoekers
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zitten net zoveel mannen als vrouwen, de gemiddelde leeftijd is 48,1 en men heeft
gemiddeld 13,2 jaar op school gezeten. In dit segment is 82,6% bij de laatste verkiezingen naar de stembus geweest.
‘De Innovators’ (Segment V, 12,3%) daarentegen vinden nieuwe ervaringen opdoen,
creativiteit en genieten juist relatief belangrijk; dat zij zich daarmee niet conformeren
aan de directe omgeving vinden zij prima. In vergelijking met de andere segmenten
wordt rijk zijn in dit segment relatief belangrijk gevonden. ‘De innovators’ is het
jongste segment (35,8 jaar) en ook relatief hoger opgeleid (14,1 jaar) met een meerderheid aan mannen: 57,7%. Van deze groep is 73,1% gaan stemmen.
‘De Onafhankelijken’ (Segment VI, 11,1%) vinden waarden gelijkheid, openheid voor
anderen en nieuwe ervaringen opdoen erg belangrijk. Bescheiden zijn en zich sterk
houden aan tradities en regels vinden zij minder belangrijk. De ‘Onafhankelijken’ maken duidelijk onderscheid tussen waarden die zij meer of minder belangrijk vinden.
Waarden in de domeinen self-transcendence en openheid voor verandering worden
duidelijk belangrijker gevonden dan de waarden in de domeinen self-enhancement
en conservation. Dit segment heeft iets meer vrouwen (53,4%) dan mannen, is het
hoogst opgeleid van alle segmenten (14,8 jaar gemiddeld) en relatief jonger (42,7
jaar). Er is 82,8% gaan stemmen bij de laatste verkiezingen.
Het kleinste segment (Segment VII, 10,1%) noemen we de ‘Gelijkheidszoekers’, deze
mensen vinden gelijk zijn en gelijke behandeling en kansen geven aan iedereen erg
belangrijk evenals zorgen voor de natuur en de omgeving. Voor hen is, net als voor de
segmenten Traditionelen en Plezierzoekers, rijk zijn van ondergeschikt belang. Mensen in dit segment zijn iets ouder dan gemiddeld (52,2 jaar), in meerderheid vrouw
(60,0%) en zijn wat hoger opgeleid dan gemiddeld (13,6 jaar). In dit segment zijn de
meeste mensen gaan stemmen: 87,2%.
De omvang van de zeven waardensegmenten blijkt redelijk stabiel over de tijd. Over
de jaren heen blijven de segmenten II ‘Plezierzoekers’, V ‘Innovators’ en VII ‘Gelijkheidszoekers’ gelijk wat betreft omvang. Segment I is in de tijd iets kleiner geworden
en was in 2008 nog 18,0%. Segment III ‘Onverschilligen’ is gegroeid naar 17,2% in
2008. De grootste verandering naar beneden is opgetreden in segment IV ‘Veiligheidszoekers’ dat in 2002 15,7% van de respondenten had en in 2008 nog 13,5%. De
grootste verandering in positieve zin is voor segment VI ‘Onafhankelijken’ dat gegroeid is van 9,8% in 2002 naar 12,7% in 2008.

Antwoordstijlsegmenten
In de data zijn tien antwoordstijlsegmenten gevonden, waarvan het antwoordgedrag
lijkt op de antwoordstijlsegmenten zoals gevonden in Van Rosmalen et al. (2010). Er
zijn twee genuanceerd positieve segmenten, waarbij de respondenten vooral de categorieën 1 tot en met 3 gebruiken (samen 41,9%), een segment met zwakke acquiescence (16,1%), een segment waarin alle categorieën worden gebruikt (11,4%), en seg-
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menten met respectievelijk midpointresponding (9,8%), vermijden van extreme categorieën (8,5%), sterke acquiescence (5,1%), hoofdzakelijk ‘2 ‘en ‘5’ (4,7%), veel negatieve categorieën (1,7%) en veel missing (0,8%). Vier segmenten hiervan vertonen
scores die kunnen duiden op bias: vermijden van extreme categorieën, sterke acquiescence, alleen 2 en 5, disaquiescence en veel ontbrekende antwoorden (missing values).
Bias duidt op een systematische fout in de antwoorden. Zo’n fout ontstaat doordat
respondenten de neiging hebben om de antwoordschaal op een bepaalde systematische manier te gebruiken onafhankelijk van hun mening. Acquiescence is de neiging
van respondenten om de positieve kant van de antwoordschaal te gebruiken, ongeacht de vraag die gesteld wordt. Disaquiescence is het tegenovergestelde van acquiescence. Mensen die deze antwoordstijl hebben kiezen een van de negatieve antwoordcategorieën voor de vragen, eveneens onafhankelijk van de inhoud van de vraag.
Waardensegmenten en de antwoordstijlsegmenten kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer de twee typen segmenten onafhankelijk van elkaar zijn, komen alle
responsestijlen relatief net zo vaak voor in elk waardensegment. Wanneer er afhankelijkheid is, kan dat duiden op meer bias in een of meer waardensegmenten. De huidige resultaten geven aan dat de antwoordstijlsegmenten sterke acquiesence, score 2
en 5, disaquiescence en missing relatief vaker voorkomen in waardensegment III ‘Onverschilligen’. In het waardensegment I ‘traditionelen’ is het antwoordstijlsegment
waarin extreme categorieën worden vermeden iets groter.
Figuur 3

Correspondentieanalyse op een kruistabel van partijkeuze (per verkiezingsjaar) en de zeven waardensegmenten
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Segmenten en politieke partijen
Met correspondentieanalyse (Hoffman & Franke 1986) kunnen de segmenten worden
afgebeeld samen met de politieke partijen waarop zij hebben gestemd. Voor deze
analyse is gebruikgemaakt van een kruistabel met in de kolommen de segmenten en
in de rijen de stemmen op de politieke partijen in respectievelijk 2002, 2003 en 2006.
Dit is een tabel met 7 kolommen en 36 rijen. De correspondentieanalyse is gebruikt
om de verbanden tussen de rijen en de kolommen in de tabel tegelijkertijd te visualiseren (zie figuur 3).
De totale inertie in de tabel is goed weer te geven in twee dimensies (samen 87%
van de inertie); de overige dimensies dragen marginaal bij. In de figuur is een visualisatie gegeven van de segmenten en de politieke partijen waarop gestemd is. De labels
geven aan over welke verkiezingen en welk jaar het gaat, bijvoorbeeld ‘06 GL’ aan de
rechterkant van de figuur refereert naar stemmen op GroenLinks in 2006. De zeven
segmenten zijn weergegeven als Seg1 tot en met Seg7. De eerste dimensie scheidt de
religieuze partijen (SGP, CU and CDA) van de niet-religieuze partijen (GroenLinks, SP).
De tweede dimensie scheidt de meer rechtse VVD en de PVV van zowel de religieuze
als de linkse partijen. Het onderscheid tussen libertaire en liberale partijen is ook te
maken: de libertaire partijen D66, GroenLinks, SP en PvdA liggen bij elkaar in het kwadrant linksboven in de figuur.
De segmenten hebben elk een onderscheidende positie op de twee dimensies. Op
de eerste dimensie onderscheidt segment I ‘de traditionalisten’ zich van de segmenten
VI en VII (‘de onafhankelijken’ en ‘de gelijkheidszoekers’). Segment I ‘traditionalisten’
stemt relatief vaak op SGP en CU en segmenten VI ‘de onafhankelijken’ en VII ‘de gelijkheidszoekers’ stemmen relatief vaak op GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP.
Segment V stemt relatief vaak op de VVD. De segmenten II en IV liggen dicht bij de
oorsprong in de figuur, hetgeen betekent dat de mensen in deze segmenten qua
stemgedrag niet sterk afwijken van het gemiddelde van de Nederlandse bevolking.
Twee segmenten, III en V, vallen op doordat zij relatief vaak niet stemmen. Meer
dan een kwart van de mensen in zowel het segment III ‘de onverschilligen’ als het
segment V ‘de innovators’ hebben niet gestemd. Wanneer men in segment III wel
stemt is dat conform verwachting verdeeld over alle politieke partijen. Bij segment V
is dat anders. Wanneer segment V gaat stemmen, dan stemmen zij relatief vaker op
VVD of op een van de (toen) nieuw opgerichte meer populistische partijen zoals LN,
LPF en meer recent PVV.
De positie van de politieke partijen ten opzichte van de segmenten wisselt bij de
verkiezingen van 2002, 2003 en 2006. De positie van de religieuze partijen SGP, CU en
CDA is relatief stabiel en dat geldt ook voor de libertaire partij D66. Voor andere partijen zijn verschuivingen waarneembaar, GroenLinks heeft een meer uitgesproken positie gekregen in de periode 2002-2006 en ook de VVD is van een positie in het midden
verschoven naar een meer perifere positie in de figuur. Voor GroenLinks betekent dit
dat de partij nu nog meer dan eerst stemmers heeft met het waardenprofiel van segmenten VII ‘de gelijkheidszoekers’ en vooral VI ‘de onafhankelijken’. Voor de VVD betekent dit dat zij in de jaren 2002 en 2003 kiezers uit alle segmenten trok, maar in
2006 relatief meer kiezers uit segment V ‘de innovators’ en relatief minder uit bijvoor-
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beeld segment I ‘de traditionelen’. Een andere opvallende verschuiving in de jaren is
die van SP. In 2002 trok SP relatief veel kiezers uit de segmenten VI ‘de onafhankelijken’ en VII ‘de gelijkheidszoekers’. In 2006 is de SP verschoven richting oorsprong. Dat
betekent dat mensen uit meer segmenten nu kiezen voor de SP.
De verschuivingen van de partijen in de tijd en de positie ten opzichte van andere
partijen geeft inzicht in de mate waarin de partij concurreert met andere partijen in
de verschillende segmenten. Wanneer een partij dicht bij een andere partij ligt, betekent dat dat mensen de twee partijen even aantrekkelijk zouden kunnen vinden bij
de verkiezingen. In de figuur is af te lezen dat segment VII ‘de gelijkheidzoekers’
dichtbij zowel SP, PvdD als GroenLinks ligt. Deze partijen trekken dus kiezers met dezelfde waardenprioriteiten. De PvdA en het CDA liggen dicht bij elkaar vlak bij de oorsprong, dit betekent dat zij kiezers hebben uit alle segmenten en elkaar sterk beconcurreren. De nieuwe partijen LPF, LN en PVV liggen in de figuur heel dicht bij de
categorie ‘niet stemmen’. Segment III ‘de onverschilligen’, dat hier dichtbij ligt maakt
vooral de keuze tussen niet stemmen of stemmen op een populistische partij. Een keuze voor libertaire of religieuze partijen is minder waarschijnlijk in segment III.

Discussie en conclusie
De waarden van de Nederlandse bevolking zijn stabiel over de jaren 2002 tot en met
2008. Wij vinden zeven segmenten op basis van deze waarden. De segmenten hebben
elk een redelijke omvang, het grootste is 18,9% en het kleinste 10,1%. De segmenten
hebben verschillende achtergrondkenmerken en kunnen daardoor ook geïdentificeerd en benaderd worden. De segmenten zijn redelijk stabiel in de tijd. Er is wel een
kleine verandering in de omvang van de segmenten in de tijd. Segment IV ‘de veiligheidszoekers’ is iets kleiner geworden en segment VI ‘de onafhankelijken’ is gegroeid.
Uit onze analyses met het LC-BML-model gevolgd door een correspondentieanalyse
komen de in de literatuur gevonden drie dimensies waarop politieke partijen in Nederland in te delen zouden zijn duidelijk terug. We vinden religieuze partijen (SGP, CU
en CDA) versus de andere partijen, linkse (GL, SP, PvdD) versus rechtse partijen (VVD en
PVV) en libertaire (D66, GL) versus meer liberale en traditionele partijen. Net als uit
eerder onderzoek (Aarts & Thomassen 2008), blijkt uit onze resultaten dat de in de
literatuur vaak gebruikte links-rechtsindeling voor Nederland een te grote versimpeling is om het politieke spectrum adequaat te beschrijven.
Wij vinden een duidelijke samenhang tussen waardensegmenten op basis van
Schwartz’ waarden en stemgedrag op politieke partijen. Segment I ‘de traditionelen’
stemt relatief vaker op de religieuze partijen (SGP en CU). Segment VI stemt vaker op
de libertaire partijen als D66 en GroenLinks. Segment VII ‘de gelijkheidszoekers’ vaker
op PvdD en SP. Bij de verkiezingen in 2006 heeft VVD relatief veel stemmen getrokken
in segment V ‘de innovators’, bij de verkiezingen in 2002 en 2003 was de positie van
de VVD veel minder duidelijk. Toen kwamen de kiezers minder vaak uit een bepaald
segment. Heel interessant is de positie van segment III ‘de onverschilligen’: mensen in
dit segment gaan relatief vaker dan andere segmenten niet naar de stembus, als zij
wel gaan wordt er relatief vaak gekozen voor een van de (nieuwe) rechts-populisti-
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sche partijen (LPF in 2002 en PVV in 2006). Dit zou kunnen betekenen dat mensen in
segment III weer overgaan tot niet stemmen als de verwachtingen die men heeft van
de nieuwe partij niet waargemaakt worden. Segment III ‘de onverschilligen’ lijkt ook
qua antwoordgedrag minder consciëntieus dan andere segmenten. De mensen in dit
segment geven relatief vaak hetzelfde antwoord op de waarden en soms ook random
antwoorden, vandaar de scores dicht bij de oorsprong. Dit kan duiden op een desinteresse die verdergaat dan alleen desinteresse in politiek.
In de jaren nul is het onderscheid tussen de politieke partijen toegenomen. PvdA en
CDA zijn middenpartijen gebleven die mensen trekken uit bijna alle segmenten. Voor
politieke marketing waarbij men appelleert aan culturele waarden is dat moeilijk, omdat mensen uit diverse segmenten worden aangesproken door deze partijen. Een belangrijke implicatie van onze bevindingen is dat veel andere politieke partijen zich wel
kunnen profileren door zich te richten op de segmenten die het dichtst bij hun waarden staan. De kiezers van de SGP bevinden zich hoofdzakelijk in segment I. GroenLinks wordt vooral gekozen door mensen uit de segmenten VI en VII en hetzelfde
geldt voor de Partij voor de Dieren. De SGP kan de waarde ‘zich proberen te houden
aan de gewoonten, die men vanuit zijn geloof of zijn familie heeft meegekregen’ benadrukken en de Partij voor de Dieren en GroenLinks ‘goed omgaan met het milieu’
en ‘gelijke kansen in het leven voor iedereen’.
Dit onderzoek naar de samenhang tussen waarden en stemgedrag geeft aanleiding
om verder onderzoek te doen. Wij vinden dat het segment ‘Veiligheidszoekers’ is afgenomen tussen 2002 en 2008. Het kan zijn dat dit segment relatief groter was in de
ronde 2002-2003 door de maatschappelijke situatie in die jaren. Bij het veldwerk in de
jaren erna waren er geen aanslagen in Nederland en groeide de economie hard. Meer
welvaart heeft tot effect dat mensen postmodernistische waarden zoals onafhankelijkheid belangrijker gaan vinden. De crisis in 2008 leidt tot meer economische en sociale onzekerheid; dit zal kleine effecten hebben op de waardensegmenten en waarschijnlijk grote effecten op het stemgedrag. Een voorbeeld van een dergelijk groot
effect is het substantiële aantal mensen dat bij de laatste verkiezingen (2010) op de
PVV heeft gestemd. Dit zijn waarschijnlijk mensen uit meerdere segmenten. De volgende rondes van de ESS kunnen helpen om antwoord te geven op deze en andere
vragen over waardensegmenten en veranderingen in stemgedrag.
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Euroscepticisme en radicaal rechts
stemgedrag in Europa, 2002-2008
Sociale scheidslijnen, sociaal-politieke
attituden en contextuele determinanten ter
verklaring van stemmen op radicaal rechtse
partijen
Han Werts, Peer Scheepers en Marcel Lubbers

In deze bijdrage focussen we ons op de relatie tussen euroscepticisme en radicaal
rechts stemgedrag in nationale verkiezingen in 18 Europese landen, tussen 2002 en
2008. Dit doen we met behulp van geavanceerde multilevel modellen, die we toetsen
op data van het European Social Survey. We richten ons voornamelijk op de vraag in
hoeverre euroscepticisme, gecontroleerd voor andere relevante sociaal-politieke determinanten, een verklaring biedt voor radicaal rechts stemgedrag in nationale verkiezingen. Ook houden we rekening met contextuele kenmerken, naast individuele
factoren waarvan in eerdere studies is aangetoond dat het belangrijke verklaringen
zijn voor radicaal rechts stemgedrag. Uit de resultaten blijkt dat euroscepticisme, na
etnische dreiging en politiek wantrouwen, de sterkste verklaring vormt voor radicaal
rechts stemgedrag in nationale verkiezingen. Daarnaast verklaren we met euroscepticisme waarom bepaalde sociale categorieën, onder andere lager opgeleiden, handarbeiders en werklozen, een grotere kans hebben te stemmen op radicaal rechtse partijen.

Inleiding
Sinds het Verdrag van Maastricht in 1992 is de publieke steun voor Europese eenwording in veel landen drastisch gedaald. Op grond van het feit dat zowel Fransen als
Nederlanders recentelijk het Grondwettelijk Verdrag hebben afgewezen, menen we
af te mogen leiden dat een groot deel van de burgers aarzelt over verdere Europese
integratie (De Vries & Edwards 2009). In de politieke arena ventileren voornamelijk
partijen aan beide uiteinden van het politieke spectrum kritiek op Europa (Hooghe &
Marks 2005; De Vries & Edwards 2009). Veel radicaal rechtse partijen zijn succesvol gebleken in het mobiliseren van nationale sentimenten tegenover de Europese Unie
(McLaren 2002, Hooghe & Marks 2005, Lubbers 2008). In de verkiezingen voor het
Europees Parlement van 2007 wisten met name radicaal rechtse partijen deze anti-EU-
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sentimenten onder kiezers te mobiliseren en haalden daarmee meer zetels dan ooit in
het Europees Parlement.1 Deze partijen zien de wording van een politieke en zelfs
culturele Europese Unie als een bedreiging voor de soevereiniteit van de natiestaat:
vrijwel alle radicaal rechtse partijen zijn het erover eens dat de huidige EU de nationale belangen in onvoldoende mate behartigt en dat de EU fundamenteel hervormd
dient te worden of afgeschaft (Mudde 2007). De relatie tussen euroscepticisme en radicaal rechts stemgedrag heeft tot nu toe evenwel weinig empirische aandacht gekregen in eerdere studies.
In recente studies bleek dat houdingen tegenover Europese integratie van invloed
zijn op het stemgedrag in nationale verkiezingen (o.a. Evans 1998, 2002, Gabel 2000,
Tillman 2004, De Vries & Tillman 2009, De Vries 2010). In deze studies lag de focus
echter niet specifiek op radicaal rechts stemgedrag. Ivarsflaten (2005), daarentegen,
liet zien dat euroscepticisme een belangrijke verklaring is voor radicaal rechts stemgedrag in Frankrijk en Denemarken. Ook Van der Brug, Fennema en Tillie (2005) vonden
een positieve relatie tussen anti-EU-sentimenten en radicaal rechts stemgedrag in
Frankrijk. Omdat slechts enkele studies de relatie tussen houding tegenover de Europese Unie en stemgedrag tijdens nationale verkiezingen hadden onderzocht, richtten
Lubbers en Scheepers (2007) zich op de relatie tussen euroscepticisme en stemmen op
radicaal rechtse partijen in 13 landen, waarbij ze het European Social Survey van 2002
gebruikten. Ze vonden dat stemmen op radicaal rechtse partijen, naast andere relevante sociaal-politieke attituden, deels verklaard wordt door euroscepticisme.
In onderhavige studie bouwen we voort op eerdere studies door de relatie tussen
euroscepticisme en radicaal rechts stemgedrag in Europa te onderzoeken; maar nu in
meer landen en met recente, kwalitatief uitstekende, herhaalde cross-sectionele data,
die ons de mogelijkheden bieden om de verschillende theoretische raamwerken vanuit een dynamischer oogpunt te benaderen (Meuleman, Davidov & Billiet 2009). Daarnaast maakt de toevoeging van Oost-Europese landen het mogelijk om te toetsen of
inmiddels klassieke theoretische benaderingen – over zowel radicaal rechts stemgedrag als euroscepticisme – die zijn ontwikkeld voor Westerse landen, ook gelden in
Oost-Europese landen. Ook houden we, in tegenstelling tot Lubbers en Scheepers
(2007), rekening met contextuele kenmerken, naast individuele factoren waarvan in
eerdere studies is aangetoond dat het belangrijke verklaringen zijn voor radicaal
rechts stemgedrag.
In deze studie trachten we drie onderzoeksvragen te beantwoorden. 1) Welke sociale categorieën hebben een grotere kans om op radicaal rechtse partijen te stemmen,
sinds het begin van 21e eeuw? 2) In hoeverre verklaart euroscepticisme waarom bepaalde sociale categorieën een grotere kans hebben op radicaal rechtse partijen te
stemmen? 3) In hoeverre wordt radicaal rechts stemgedrag verklaard door contextuele kenmerken en veranderingen in deze kenmerken?

Theorieën en hypothesen
Op grond van eerder onderzoek weten we dat met name lagere sociale strata (mensen met een lagere opleiding, een lager inkomen of van een lagere sociale klasse) een
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grotere kans hebben om op radicaal rechtse partijen te stemmen (o.a. Falter & Schumann 1988, Falter & Klein 1994, Kitschelt 1995, Mayer 1999, Lubbers, Gijsberts &
Scheepers 2002). Deze onderzoeken gaven daarmee (voorlopig) antwoord op de
vraag ‘wie’ er op deze partijen stemt. Sommigen van deze onderzoekers toonden ook
het belang van sociaal-politieke attituden aan, als (voorlopig) antwoord op de vraag
‘waarom’ bepaalde mensen op deze partijen stemmen. Daarom verbinden we ook in
deze studie de ‘wie’ en ‘waarom’ vraag inzake radicaal rechts stemgedrag.
De vraag waarom lagere sociale strata meer kans hebben op radicaal rechtse partijen te stemmen wordt verklaard door vier clusters van sociaal-politieke attituden: een
negatieve houding tegenover immigranten, een positieve houding tegenover de eigen groep, autoritaire attituden en politieke ontevredenheid (e.g. Billiet & De Witte
1995, Mayer 1999, Lubbers & Scheepers 2000, Mudde 2007). Naast deze verklaringen
nemen we ook euroscepticisme op in de theoretische beschouwing als mogelijke, additionele verklaring voor radicaal rechts stemgedrag. Allereerst bespreken we kort de
klassieke verklaringen. Daarnaast kijken we naar de sociale context waarin mensen
leven (‘waar’) als mogelijke verklaring. De integratie van deze drie vragen (wie, wat
en waar) ofwel het gelijktijdig toetsen van micro- en macroverklaringen voldoet aan
de zogenaamde ‘theoretical funnel of causality’ (Mayer 1999).

Etnische competitietheorie
De etnische competitietheorie bouwt voort op de theorie van de economische belangen: mensen stemmen op de partij die hun (economische) belangen het beste waarborgt (Downs 1957, Lipset 1960/1981). Theoretici van de etnische competitietheorie
traditie stelden dat – door gemeenschappelijke economische belangen – etnische
groeperingen in een constante concurrentie zijn om schaarse goederen, hetgeen antagonistische attituden teweegbrengt (Coser 1956, Blalock 1967, Levine & Campbell
1972). In de meeste Europese landen werken etnische minderheden vooral in de lagere regionen van de arbeidsmarkt, waar ook de werkloosheid over het algemeen
hoger is (Kiehl & Werner 1999). Sociale categorieën die in gelijke sociale posities verkeren als allochtonen, ervaren meer etnische dreiging en concurrentie en zullen daardoor een negatievere houding hebben tegenover allochtonen, hetgeen zich onder
meer uit in stemmen op radicaal rechtse partijen die immers claimen dat zij opkomen
voor de belangen van de lagere strata (Lubbers et al. 2002).
Van der Brug en Fennema (2003) en Coffé (2005) benadrukten de relevantie van
meer algemene percepties van dreiging: zo zou de achteruitgang van de leefomgeving ook een voedingsbodem voor gevoelens van dreiging zijn (Van Wilsem 1998). Dit
geldt met name voor lagere sociale strata, aangezien zij meer kans hebben om in een
buurt te wonen waarin relatief veel criminaliteit voorkomt. De verwachting is daarom
dat mensen uit lagere sociale strata zich vaker onveilig voelen in hun eigen buurt (o.a.
Hale 1996, Van Wilsem 1998). Daarnaast kunnen mensen uit lagere strata zich direct
bedreigd voelen door etnische minderheden, omdat zij ook (menen te) weten dat etnische groeperingen oververtegenwoordigd zijn in verschillende vormen van criminaliteit (Dagevos & Gijsberts 2010). Radicaal rechtse partijen geven in het publieke debat
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aan dat ‘minderheden’ de oorzaak zijn van verschillende sociale problemen. Tegelijkertijd beweren deze radicaal rechtse partijen dat zij de belangen van autochtonen
behartigen. Daarom zouden deze partijen een aantrekkelijke optie zijn voor mensen
uit lagere sociale strata, die deze problemen immers in hun dagelijkse leven sterker
zouden ervaren. Onze hypothese luidt daarom als volgt: lager opgeleide mensen,
mensen met een laag inkomen, handarbeiders en werklozen hebben een grotere
kans om op radicaal rechtse partijen te stemmen, (1a) omdat ze meer etnische dreiging ervaren, en (1b) omdat hun subjectieve gevoel van onveiligheid over het algemeen groter is.

Theorie van de psychologische belangen
In de klassieke studie van de autoritaire persoonlijkheid gaven Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson en Nevitt (1950) een andere verklaring voor de vraag waarom met name
lagere sociale strata meer kans zouden hebben om op radicaal rechtse partijen te
stemmen (o.a. Lipset 1960/1981, Falter & Klein 1994). Het belangrijkste theoretische
idee was dat de sociaal-economische positie van lagere sociale strata wordt gekenmerkt door armoede en deprivatie, hetgeen vervolgens zou kunnen leiden tot angst
en frustratie (Fromm 1942/1997); Scheepers, Felling & Peters 1990). Velen uit deze sociale strata zouden zich daarom onderwerpen aan sterke autoriteiten of strenge traditionele normen (Lubbers 2001: 55). Aangezien radicaal rechtse partijen een nadruk
leggen op traditionele normen en een sterke leider, kunnen deze partijen deze psychologische behoeftes vervullen. De hypothese luidt: lager opgeleide mensen, mensen
met een laag inkomen, handarbeiders, werklozen en mensen die deprivatie ervaren in
hun huidige sociaal-economische situatie, hebben meer kans om op radicaal rechtse
partijen te stemmen, (2a) omdat ze behoefte hebben aan autoriteit.

Sociale desintegratietheorie
Eerdere onderzoekers hebben ook aangetoond dat mensen die gedesintegreerd zijn
van maatschappelijke instituties, een grotere kans hebben om op radicaal rechtse partijen te stemmen (o.a. Lubbers & Scheepers 2007). De algemene veronderstelling van
de desintegratietheorie kan worden teruggevoerd op Durkheims (1866/1966) algemene hypothese die luidt dat: hoe beter mensen zijn geïntegreerd in een intermediaire
groepering, des te groter de kans is dat ze de normen en waarden van die groep zullen naleven (Ultee, Arts & Flap 2003). Daarnaast zullen degenen die sociaal geïntegreerd zijn (zoals kerkleden), vaak niet op radicaal rechtse partijen stemmen, omdat
de sociale instituties waartoe ze behoren (de kerken), een (andere) norm verspreiden
op welke partij zij zouden moeten stemmen. Gedesintegreerde mensen ontbreekt het
aan een dergelijke normatieve beperking, aangezien zij geen ‘natuurlijke’ band meer
hebben met zulke instituties en daarom geen druk voelen om op een bepaalde partij
te moeten stemmen (Lubbers 2001). In eerder onderzoek werd gesuggereerd dat gedesintegreerde mensen een grotere kans zouden hebben op radicaal rechtse partijen
te stemmen, vanwege de sterkere sociale isolatie die desintegratie met zich mee-
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brengt. Desintegratie en sociale isolatie zouden mensen ontvankelijk maken voor
‘nieuwe groepsbindingen’ (Scheepers, Billiet & De Witte 1995). Radicaal rechtse partijen verschaffen het idee van het ‘behoren tot een groep’ door openlijk te appelleren
aan nationalistische symbolen (Lubbers, Scheepers & Billiet 2000). Bovendien weten
ze, door een beroep te doen op nostalgie (Kornhauser 1960, Mudde 1999), gedesintegreerde mensen aan zich te binden, juist omdat deze mensen zouden verlangen naar
tradities uit ‘de goede, oude tijden’. Onze hypothese luidt daarom als volgt: niet-religieuze mensen, mensen die niet naar de kerk gaan, werklozen en alleenstaanden hebben een grotere kans op radicaal rechtse partijen te stemmen, (3a) omdat zij meer
sociaal geïsoleerd zijn, en (3b) omdat ze meer gehecht zijn aan nationale tradities.

Euroscepticisme
Sinds de transformatie van de EEG in de EU en het Verdrag van Maastricht hebben de
meeste radicaal rechtse partijen zich gekeerd tegen (verdere) Europese integratie. Zij
verzetten zich tegen verdergaande inperking van de nationale soevereiniteit. Dat idee
gaat in tegen de ideologie van radicaal rechtse, vaak ook nationalistische partijen:
voortgaande politieke of zelfs culturele integratie binnen de EU staat haaks op het
idee dat Europa bestaat uit unieke naties waarvan de verschillen in stand gehouden
moeten worden (Rydgren 2007). De verwijzing naar het Verdrag van Maastricht door
Le Pen als het ‘schandelijke Verdrag van Troyes’ spreekt voor zich (Mudde 2007: 160).
Vanwege de relatief recente relevantie van dit onderwerp hebben slechts enkele onderzoekers daadwerkelijk euroscepticisme verdisconteerd als een aparte factor ter
verklaring van de successen van radicaal rechts (Ivarsflaten 2005, Van der Brug et al.
2005, Lubbers & Scheepers 2007).
Van de studies over euroscepticisme (McLaren 2002, DeVreese & Boomgaarden
2005, Hooghe & Marks 2005, Lubbers 2008) kunnen we de relevantie ervan inzake
radicaal rechts stemgedrag afleiden (De Master & Le Roy 2000, McLaren 2002). Allereerst zouden hogere sociale strata meer profiteren van vrij verkeer van personen en
goederen in de EU (Eichenberg & Dalton 1993). Omdat deze geprivilegieerde strata
betere mogelijkheden hebben om in internationale settings te opereren, zouden ze
welwillender staan tegenover Europese integratie (Gabel & Palmer 1995). Gabel
(1998) toonde aan dat zij, die direct profiteren van deze economische voordelen, inderdaad positiever staan tegenover Europese integratie. Vice versa kan het openen
van grenzen en de uitbreiding van de EU toenemende concurrentie veroorzaken, met
name in de lagere regionen van de arbeidsmarkt, waarvan lagere sociale strata de EU
zullen beschuldigen. Daarom verwachten we dat lager opgeleide mensen, mensen
met een laag inkomen en handarbeiders een grotere kans hebben op radicaal rechtse
partijen te stemmen, (4a) omdat ze eurosceptischer zijn.
Deflem en Pampel (1996) en De Master en Le Roy (2000) stelden dat euroscepticisme
wordt gedreven door de vermeende bedreiging van de nationale identiteit. In dat licht
zou de EU dezelfde bedreiging vormen als migratie, bijvoorbeeld een bedreiging van
de traditionele manieren van leven en een bedreiging van een (eens) homogene samenleving. DeVreese & Boomgaarden (2005) en Lubbers (2008) toonden aan dat euro-
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scepticisme sterk samenhangt met ervaren etnische dreiging. Bovendien vond Evans
(2000) dat etnocentrische houdingen sterk bepalend zijn voor anti-EU-standpunten.
De toenemende focus op Europa, verpakt in verschillende symbolische uitdrukkingen, kan de angst van mensen voor het verlies van nationale tradities en de nationale
soevereiniteit doen toenemen. Onze hypothese luidt daarom als volgt: niet-religieuze
mensen, mensen die niet naar de kerk gaan, werklozen en alleenstaanden hebben
een grotere kans op radicaal rechtse partijen te stemmen, (4b) omdat ze eurosceptischer zijn.

De protestverklaring
Andere onderzoekers hebben voortgebouwd op een wijdverbreid geaccepteerd inzicht dat radicaal rechtse partijen zouden profiteren van politiek protest. Volgens
deze benadering worden mensen, die op deze partijen stemmen, niet zozeer aangetrokken door de ideologische standpunten van deze partijen, maar is een stem voor
deze partijen voornamelijk een uiting van politieke ontevredenheid (Kitschelt 1995,
Mudde 2007). Alhoewel er een groot aantal studies is waarin wordt aangetoond dat
mensen niet alleen op radicaal rechtse partijen stemmen uit politieke ontevredenheid,
blijkt de protesthypothese vooralsnog niet verworpen (Lubbers et al. 2002, Ivarsflaten
2005). We verwachten dat met name mensen die deprivatie ervaren in hun sociaaleconomische situatie, zich verzetten tegen de gevestigde politieke partijen. Zij zullen
ontevreden zijn over de politiek, zich onmachtig voelen, en derhalve een grotere kans
hebben op radicaal rechtse partijen te stemmen, omdat deze partijen (beweren te)
luisteren naar de ontevredenen en veelal tegen beslissingen van de zittende regering
zijn. Onze hypothese luidt dan ook: mensen die deprivatie ervaren in hun huidige
sociaal-economische situatie, hebben een grotere kans op radicaal rechtse partijen te
stemmen, (5a) omdat ze ontevredener zijn over de heersende politiek.

Contextuele hypothesen
Naast kenmerken op individueel niveau onderzoeken we ook het effect van nationale
contextkenmerken waarvan we weten dat ze bijdragen aan de verklaring van radicaal
rechts stemgedrag. Eerdere onderzoekers keken naar het effect van werkloosheid
(o.a. Arzheimer & Carter 2006), het relatieve aantal etnische minderheden (o.a. Lubbers et al. 2002), immigratie (o.a. Golder 2003), maar ook nettomigratie (het verschil
tussen immigratie en emigratie: o.a. Jesuit & Mahler 2004) of het relatieve aantal asielzoekers (Swank & Betz 2003). In deze studie zullen we al deze kenmerken alsook de
veranderingen daarin verdisconteren als mogelijke verklaringen van radicaal rechts
stemgedrag. Omdat we verwachten dat we de bevindingen uit eerdere onderzoeken
opnieuw zullen aantreffen, formuleren we hierover geen contextuele hypothesen.
We beperken ons tot contextuele kenmerken die tot nu toe minder aandacht gekregen hebben in eerder onderzoek.
Voorzover we weten zijn er geen studies die contextuele hypothesen hebben afgeleid van de sociale desintegratie benadering. We verwachten dat (toenemende) sociale desintegratie in en modernisering van een land ook een effect zullen hebben op
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successen van radicaal rechts. Er is een tendens zichtbaar waarin banden met sociale
instituties afnemen (Putnam 2000) waardoor meer mensen geïsoleerd raken van sociale instituties, een tendens die al eerder is geconstateerd (Kornhauser 1960). Volgens
deze theoretici gaan de toenemende modernisering en individualisering hand in
hand waardoor mensen een grotere kans hebben om sociaal geïsoleerd te raken.
Onze hypothese luidt: in landen met (6a) een hoger niveau van modernisering en (6b)
een hoger niveau van individualisering hebben mensen een grotere kans op radicaal
rechtse partijen te stemmen.
Verschillende auteurs hebben de macroverklaringen uitgebreid met kenmerken van
de aanbodkant van radicaal rechts stemgedrag. Die verklaringen dragen tot op zekere
hoogte bij aan de verklaring van radicaal rechtse successen (Lubbers et al. 2002, Norris
2005, Arzheimer 2009). De actuele beleidscontext inzake integratie van etnische minderheden heeft echter weinig aandacht gekregen. Derhalve onderzoeken we het effect hiervan op het stemmen op radicaal rechtse partijen, zoals voorgesteld door Lubbers et al. (2002) en Arzheimer (2009).

Data
2

Data zijn afkomstig van de European Social Survey (ESS). De eerste ronde werd gehouden 2002/2003; de vierde in 2008/2009. Het project is bekend om zijn hoge methodologische standaarden van het design en de uitvoering.
In deze studie zullen we radicaal rechts stemgedrag onderzoeken van mensen uit 30
Europese landen tussen 2002 en 2008. Het is een van de eerste studies waarin we ook
Oost-Europese landen kunnen opnemen in een cross-nationaal onderzoek naar radicaal rechts stemgedrag. We hebben die landen geselecteerd die hadden geparticipeerd in tenminste twee ESS-rondes. We hebben die respondenten geselecteerd die
tenminste 18 jaar oud waren, om het actuele electoraat van Europese landen te weerspiegelen. Respondenten behorend tot een minderheidsgroep (6,4%) hebben we buiten de studie gelaten.

Operationaliseringen
Radicaal rechts stemgedrag
De afhankelijke variabele, radicaal rechts stemgedrag, is gemeten op basis van de
vraag of mensen tijdens de laatste verkiezingen hadden gestemd en zo ja, op welke
partij. We hebben de antwoorden gehercodeerd als ‘gestemd op een radicaal rechtse
partij’ versus ‘gestemd op een andere partij’. We hebben een aantal personen niet
meegenomen in de analyses: personen die aangaven niet te hebben gestemd tijdens
de laatste nationale verkiezingen, personen die zich niet herinnerden op welke partij
ze hadden gestemd of die dit niet wilden zeggen. In tabel 1 staat een overzicht van
welke partijen we als radicaal rechts aanduiden in de onderzochte landen, met het
3
percentage respondenten dat aangaf op deze partij(en) te hebben gestemd. Over
het algemeen zijn de proporties goed te vergelijken met de uitkomsten van nationale
verkiezingen in deze periode. De percentages respondenten die aangaven op een
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Tabel 1

Radicaal rechtse partijen en bijbehorende proportie stemmen in 18
Europese landen
Radicaal rechtse

Percentage

Radicaal rechtse

Percentage

partij(en)

stemmen in

partij(en)

stemmen in
data

data
België

VB, FN

9,1

Bulgarije

Ataka

11,2

Noorwegen

FRPn

Oostenrijk

FPÖ, BZÖ

15,6
6,5
3,7

Denemarken FRPd, DFP

8,5

Polen

LPR

Duitsland

Republikaner, NPD/DVU

1,1

Roemenië

PRM

6,2

Frankrijk

FN, MNR

7,1

Slowakije

SNS

7,3

Griekenland

LAOS

1,8

Slovenië

SNS

4,1

Hongarije

MIÉP/Jobbik

0,4*

Turkije

MHP

8,4

Italië

Lega Nord, MS-FT

3,7

Verenigd Koninkrijk BNP

Nederland

LPF, PVV

7,2

Zwitserland

SVP, NA/SD, UFD, FP, TL

0,2*
25,6

* Hoewel de gemiddelde proportie stemmen onder de grens van 0,5 is, hebben de radicaal rechtse partijen in
deze landen in twee ESS-rondes tenminste 0,5% van de stemmen behaald.
Bron: verschillende externe bronnen

radicaal rechtse partij te hebben gestemd, zijn echter wat lager dan de percentages in
de verkiezingen, hetgeen in overeenstemming is met eerdere studies (o.a. Lubbers &
Scheepers 2007).

Individuele achtergrondkenmerken
We gebruiken verschillende indicatoren om de sociale positie van mensen in beeld te
brengen. Het opleidingsniveau is gemeten door de respondenten te vragen naar hun
hoogst bereikte opleidingsniveau. De meting van sociale klasse hebben we ontleend
aan de EGP classificatie van Erikson, Goldthorpe en Portocarero (1979). Aan deze klassen voegen we een aparte categorie toe van mensen die aangaven niet werkzaam te
zijn: werklozen, gepensioneerden, huisvrouwen en studenten.
Het netto maandinkomen is gemeten met een aantal categorieën. Aangezien deze
verdeling geen rekening houdt met de verschillende levensstandaarden in de landen,
hebben we de originele categorieën gehercodeerd in vijf nieuwe categorieën: vier
kwartielen en een vijfde categorie bestaande uit mensen die hun inkomen niet wilden
4
opgeven of die aangaven geen idee te hebben van hun inkomen.
Wat betreft denominatie maken we een onderscheid tussen niet-religieuzen, katholieken, protestanten, oosters-orthodoxen en mensen die behoren tot een andere
religie. De tweede meting van religiositeit – kerkgang – verwijst naar de frequentie
waarmee mensen religieuze activiteiten bijwonen.
De burgerlijke staat van mensen hebben we vastgesteld in vier categorieën:
getrouwd, gescheiden, verweduwd, en niet of nooit getrouwd. Ervaren deprivatie is
gemeten door aan respondenten te vragen hoe ze zich voelen met hun huidige huishoudinkomen, waarbij antwoorden variëren van ‘goed kunnen rondkomen van het
huidige inkomen’ tot ‘erg moeilijk rond te komen van het huidige inkomen’. Naast
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bovengenoemde variabelen nemen we ook twee controlevariabelen mee in de analyse: geslacht en leeftijd.

Sociaal-politieke attituden
De meting van euroscepticisme hebben we gebaseerd op de mate waarin respondenten het Europees Parlement wantrouwen. In slechts een van de ESS-ronden is aan de
respondenten gevraagd in hoeverre ze het eens waren met de stelling dat de Europese eenwording te ver gaat. De correlatie tussen beide items was 0,32. Daarnaast
zijn enkel in de ESS-ronde van 2002 metingen van politiek euroscepticisme opgenomen (Lubbers & Scheepers 2005). We construeerden een schaal van deze items waarmee respondenten konden aangeven in hoeverre zij de soevereine natiestaat prefereren bij verschillende beleidsbeslissingen. Deze meting van politiek euroscepticisme
bleek slechts 0,11 te correleren met wantrouwen in het Europees Parlement: dat geeft
aan dat de verschillende metingen refereren naar verschillende aspecten van de EU
(Lubbers & Scheepers 2007). We zullen nagaan in hoeverre de verschillende metingen
dezelfde resultaten opleveren voor de jaren waarin deze metingen aanwezig zijn.
De meting van ervaren etnische dreiging hebben we gebaseerd op items over de
mate waarin mensen vinden dat immigranten een bedreiging vormen voor economie
en cultuur. We berekenden een gemiddelde score voor de items waarop respondenten
een valide antwoord gaven, hetgeen resulteerde in een betrouwbare schaal van 0,84.
Het subjectieve gevoel van onveiligheid hebben we gemeten via de vraag hoe veilig
mensen zich (zouden) voelen wanneer ze in het donker alleen in de eigen buurt lopen.
Autoritarisme hebben we gemeten met drie items. Mensen is gevraagd in hoeverre
ze het belangrijk vinden: om zich correct te gedragen; dat er een sterke overheid is die
de veiligheid verzekert; om te doen wat hen verteld wordt. Via een factoranalyse constateerden we de unidimensionaliteit van deze items, met een betrouwbaarheid van
0,62. De meting van sociale isolatie bevat één item over informeel sociaal kapitaal.
Respondenten is gevraagd hoe vaak ze hun vrienden, familie of collega’s in een sociale
context ontmoeten. Verder is mensen gevraagd in hoeverre ze het belangrijk vinden
om gewoonten en tradities op te volgen. Dit item hebben we gebruikt voor de meting
van verbondenheid met tradities.
Politiek wantrouwen, tenslotte, hebben we gemeten via drie items. Twee daarvan
gaan over vertrouwen: vertrouwen in politici en vertrouwen in het nationaal parlement. Het andere item gaat over tevredenheid met de nationale regering. Ook bij
deze items constateerden we unidimensionaliteit via factoranalyse, met een betrouwbare schaal van 0,82.

Contextuele kenmerken5
Het werkloosheidscijfer hebben we berekend door het aantal inactieve mensen te
delen door de totale beroepsbevolking: het werkloosheidscijfer van het jaar waarin
het interview afgenomen werd. De verandering in het werkloosheidscijfer en het
immigratiecijfer6 is berekend als het verschil in beide cijfers van het jaar waarin het
interview afgenomen werd met de cijfers van het jaar daarvoor. Het aantal etnische
minderheden is gebaseerd op de nationaliteit van de inwoners en gemeten via het
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aantal allochtonen per 1.000 inwoners van een land. Het nettomigratiecijfer is gemeten als het verschil tussen het aantal immigranten en emigranten in een bepaalde
periode, per 1.000 inwoners. Voor de meting van het percentage alleenstaanden in
een land, als een maatstaf voor individualisering, hebben we de individuele data geaggregeerd. In navolging van eerdere studies (o.a. del Mar Rubio, Yáňez, Folchi & Carreras 2010) gebruiken we de energie-intensiteit van een land als proxy voor modernisering, gemeten als bruto binnenlandse consumptie van energie gedeeld door het
bbp van een land (met constante prijzen, 1995 = 100). Om het nationale beleid ten
aanzien van minderheden te meten, hebben we gebruikgemaakt van de ‘Migrant Integration Policy Index’ (MIPEX) waarin wordt getoond hoe het beleid ten aanzien van
minderheden is geregeld in 25 EU-lidstaten en 2 landen die niet behoren tot de EU. Er
zijn twee metingen geweest van het nationaal beleid ten aanzien van minderheden:
in 2005 en 2007. We gebruiken MIPEX I als referentie voor de eerste drie ronden, terwijl we MIPEX II als referentie gebruiken voor de vierde ronde.7 Een overzicht van de
variabelen en bijbehorende waarden geven we in tabel A2 in de appendix.

Analyses
We gebruiken multilevel analyses om onze hypothesen te toetsen. Met deze analysetechniek verkrijgen we parameterschattingen op grond waarvan we kunnen zeggen
in hoeverre er verschillen bestaan tussen individuen in de kans om te stemmen op
radicaal rechtse partijen (within-variance) en in hoeverre er verschillen bestaan tussen
landen (between-variance) (Snijders & Bosker 1999). We nemen contextuele kenmerken op om na te gaan in hoeverre de variantie wordt verklaard door relevante landkenmerken, terwijl het opnemen van individuele kenmerken het mogelijk maakt om
te controleren voor compositie-effecten.
Omdat we te maken hebben met een binomiale afhankelijke variabele (stemmen
voor een radicaal rechtse partij versus stemmen voor een andere partij), gebruiken we
multilevel logistische regressie voor het toetsen van onze hypothesen (met behulp van
MLwiN; Rasbash et al. 2005). We onderscheiden hierbij drie analyseniveaus: individuen
(niveau 1), surveyjaar (niveau 2), en landen (niveau 3). We hebben alle ordinale en
interval variabelen getransformeerd in z-scores. Door middel van deze procedure
wordt voor elk van deze variabelen de gemiddelde score op 0 gesteld en de standaarddeviatie op 1.
Onderaan tabel 2 tonen we de variantie parameters. Deze parameters blijken significant: steun voor radicaal rechtse partijen varieert sterk tussen landen en jaren. We
constateren dat de variantie op landniveau niet is gedaald na het toevoegen van de
individuele kenmerken. Daaruit kunnen we concluderen dat er in onze studie geen
sprake is van compositie-effecten. Om de robuustheid van de verschillende effecten
op radicaal rechts stemgedrag te testen, hebben we verschillende sensitiviteitsanalyses uitgevoerd (Chatterjee & Hadj 1988). Hierbij hebben we blokken landen ver8
wijderd die gelijk zijn ten aanzien van cultuur, geografische ligging of politiek. We
kunnen concluderen dat de resultaten op individueel niveau robuust zijn.
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Resultaten
Sociale achtergrondkenmerken
In tabel 2 laten we de resultaten van de multilevel logistische regressie-analyse zien.
We startten met een model dat alleen de sociale achtergrondkenmerken van respondenten bevat. Over het algemeen vinden we dezelfde resultaten als in eerder onderzoek. Lager opgeleiden, handarbeiders, werklozen, niet-religieuzen, mensen die
minder vaak naar de kerk gaan, alleenstaanden (of gescheiden mensen), jongeren,
mannen en mensen die deprivatie ervaren in hun huidige sociaal-economische situatie
blijken allemaal een grotere kans te hebben om te stemmen op radicaal rechtse partijen. Daarnaast blijkt dat, gecontroleerd voor andere individuele kenmerken, het inkomensniveau geen significante invloed heeft op radicaal rechts stemgedrag.

Sociaal-politieke attituden
Vanaf model 3 nemen we, naast individuele en contextuele kenmerken, de metingen
van sociaal-politieke attituden op in de modellen. Allereerst zien we dat al deze attituden een direct significant effect hebben op radicaal rechts stemgedrag, echter, ongecontroleerd voor de effecten van de andere sociaal-politieke attituden. Na controle
voor al deze attituden gelijktijdig in model 8, blijken de effecten van sociale isolatie
en autoritarisme niet meer significant. Radicaal rechts stemgedrag blijkt het sterkst te
worden verklaard door ervaren etnische dreiging (B = 0,524): mensen die meer etnische dreiging ervaren, hebben een grotere kans om op radicaal rechtse partijen te
stemmen. Daarnaast blijken ook politiek wantrouwen (B = 0,204) en euroscepticisme
(B = 0,162) relatief sterke determinanten voor radicaal rechts stemgedrag. Aangezien
een van onze voornaamste doelen is om na te gaan of euroscepticisme, naast andere
sociaal-politieke attituden, een verklaring biedt voor radicaal rechts stemgedrag, is dit
de eerste indicatie dat dit inderdaad het geval is. Verder blijkt de kans om op radicaal
rechtse partijen te stemmen groter naarmate mensen meer gehecht zijn aan nationale
tradities (B = 0,091) en naarmate de subjectieve onveiligheid van mensen groter is (B =
0,084).
Op grond van de sensitiviteitsanalyses kunnen we de effecten van individuele kenmerken op radicaal rechts stemgedrag vergelijken tussen Oost- en West-Europese landen. We kunnen op grond van onze resultaten laten zien dat alle effecten in deze
verschillende analyses vrijwel niet verschillen van de oorspronkelijke effecten. Er is
evenwel een opvallend verschil: in Oost-Europese landen – waar bijna de helft van de
oosters-orthodoxe populatie leeft – hebben deze oosters-orthodoxe mensen een grotere kans om op radicaal rechtse partijen te stemmen, terwijl deze relatie niet significant is in West-Europa. Gelet op deze overeenkomsten tussen Oost- en West-Europese
landen, kunnen we dus stellen dat klassieke theorieën die aanvankelijk ontwikkeld
zijn om stemgedrag in West-Europa te verklaren, ook opgaan voor Oost-Europese landen. Daarnaast kunnen we met de sensitiviteitsanalyses laten zien dat het effect van
euroscepticisme op radicaal rechts stemgedrag gelijk is in Oost- en West-Europese landen.
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Tabel 2

Multilevel logistische regressieanalyse voor de kans om te stemmen op
radicaal rechtse partijen versus stemmen op andere partijen (N = 60.995)
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8

Constante
Geslacht (ref=vrouw)
Leeftijd (z)
Leeftijd² (z)
Opleiding (z)

-3,333** -2,362** -2,782** -2,402** -2,475** -1,900*
0,338**

0,345**

0,408**

0,342**

0,362**

0,370**

-2,469** -2,614**
0,325**

0,411**

-0,108** -0,111** -0,149** -0,131** -0,134** -0,109** -0,134** -0,167**
0,016

0,017

-0,007

0,011

0,016

0,026

0,035

0,007

-0,232** -0,234** -0,111** -0,225** -0,227** -0,204** -0,205** -0,101**

Sociale klasse
Hogere bestuurders (ref)
Lagere bestuurders

0,162**

0,156**

0,156**

0,166**

0,165**

0,157**

0,167**

Routine hoofd-arbeiders

0,248**

0,254**

0,222**

0,249**

0,249**

0,244**

0,265**

0,157**
0,223**

Lagere verkopers

0,538**

0,547**

0,437**

0,540**

0,541**

0,501**

0,530**

0,422**

Zelfstandig met medewerkers

0,640**

0,657**

0,570**

0,648**

0,651**

0,614**

0,626**

0,542**

- zonder medewerkers

0,600**

0,616**

0,506**

0,617**

0,620**

0,542**

0,588**

0,488**

Supervisor handarbeid

0,731**

0,751**

0,581**

0,734**

0,734**

0,692**

0,719**

0,559**

Geschoolde handarbeiders

0,634**

0,651**

0,478**

0,638**

0,638**

0,590**

0,616**

0,452**

Ongeschoolde handarbeiders

0,681**

0,697**

0,536**

0,684**

0,688**

0,631**

0,651**

0,503**

Landwerkers

0,467**

0,482**

0,346**

0,470**

0,464**

0,489**

0,477**

0,349**

Eigen boerenbedrijf

0,495**

0,513**

0,409**

0,505**

0,500**

0,546**

0,462**

0,412**

Werklozen

0,337**

0,349**

0,262**

0,350**

0,329**

0,346**

0,332**

0,262**

Ervaren deprivatie

0,037**

0,039*

-0,023

0,038*

0,036*

Niet-religieus

0,190*

0,181**

0,150

0,195**

0,221**

0,151*

0,211*

0,162

Rooms-Katholieken

0,068

0,062

0,057

0,049

0,079

0,106

-0,003

Protestanten

0,231**

0,223**

0,153

0,218**

0,213**

0,241**

0,259**

0,164

Oosters-Orthodoxen

0,439**

0,422**

0,435**

0,419**

0,416**

0,383**

0,506**

0,417**

-0,016

0,009

-0,055**

Denominatie
-0,014

Andere denominatie (ref)
Kerkgang

-0,112** -0,114** -0,107** -0,121** -0,139** -0,070** -0,098** -0,099**

Burgerlijke staat
Getrouwd (ref)
Gescheiden
Verweduwd

0,220**

0,225**

0,232**

0,236**

0,250**

0,200**

0,228**

0,236**

-0,027

-0,028

-0,008

-0,022

-0,015

-0,022

-0,015

0,004

0,005

0,005

0,051

0,016

0,029

0,013

0,017

0,069

Werkloosheid

-0,018

-0,011

-0,019

-0,018

-0,039

-0,020

-0,024

Δ Werkloosheid

-0,182

-0,203

-0,181

-0,186

-0,200

-0,192

-0,214

Nooit getrouwd
Contextuele kenmerken
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Immigratiecijfer

0,074*

0,092**

0,073*

0,069*

0,082*

0,081*

0,093*

Δ Immigratiecijfer

0,027

0,062

0,031

0,036

0,048

0,032

0,073

% etnische minderheden

0,031

0,018

0,037

0,038

0,018

0,012

0,012

Asielzoekers

0,387**

0,409**

0,386**

0,395**

0,381**

0,378**

0,402**
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% alleenstaanden in een land
Energieconsumptie (/100)

-0,047*

-0,040

-0,045*

-0,044*

0,065

0,076

0,062

0,061

-0,053** -0,044*
0,016

0,072

-0,042*
0,057

Etnische competitietheorie
Etnische dreiging (z)

0,623**

0,524**

Subjectieve victimisatie (z)

0,104**

0,084**

Theorie van de psychologische belangen
Law and order (z)

0,117**

0,023

Sociale desintegratietheorie
Sociale isolatie (z)

0,041**

0,006

Verbondenheid met tradities (z)

0,143**

0,091**

Protestverklaring
Politiek wantrouwen (z)

0,434**

Euroscepticisme

0,204**
0,381**

0,162**

Variantie op landniveau

1,062**

0,571**

0,623**

0,575**

0,573**

0,631**

0,546**

0,701**

Variantie survey year * land

0,143**

0,182**

0,189**

0,180**

0,185**

0,198**

0,164**

0,191**

Noot: z = gestandaardiseerde variabele
** coëfficiënt is ten minste twee keer de standaardfout
* coëfficiënt is tussen 1,5 en twee keer de standaard fout
Bron: European Social Survey (2002-2008)

Toetsen van hypothesen over intermediaire sociaal-politieke attituden
In model 8 laten we zien dat de parameters van verschillende achtergrondkenmerken
afnemen, na toevoeging van de intermediaire variabelen. Dit betekent dat sociaalpolitieke attituden het effect van achtergrondkenmerken op radicaal rechts stemgedrag mediëren (Davis 1985). Onze hypothesen op individueel niveau zijn zo geformuleerd dat we toetsen in hoeverre de parameters van de verschillende achtergrondkenmerken worden gereduceerd door elke sociaal-politieke attitude afzonderlijk.
In tabel 3 vatten we de resultaten van de hypothesentoetsing samen. In de tabel
staat allereerst de oorspronkelijke parameter van de kans om op een radicaal rechtse
partij te stemmen, afgeleid van model 1 in tabel 2, nog niet gecontroleerd (of gemedieerd) door een attitude. Teneinde na te gaan of een oorspronkelijk effect gemedieerd wordt door een bepaalde sociaal-politieke attitude, berekenen we de verandering in het directe effect van de achtergrondkenmerken, na de respectievelijke
toevoeging van deze attituden (gecontroleerd voor individuele en contextuele kenmerken). Door deze procedure verkrijgen we inzicht in het belang van de specifieke
attituden ter verklaring van het radicaal rechtse stemgedrag van de genoemde sociale
categorieën (Davis 1985). Ter verduidelijking (voor de lezer) zijn de significant veranderde parameters vet gedrukt.
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Tabel 3

Initiële parameters van de achtergrondkenmerken ter verklaring van radicaal
rechts stemgedrag, en de verandering in deze parameters na toevoeging van
de betreffende sociaal-politieke attitude (N = 60.995)
Initiële model Etnische Subjectieve Autorita- Sociale Verbondenheid Politiek
dreiging victimisatie risme

isolatie met tradities

Euro-

wantrouwen scepticisme

Opleiding

-0,234**

Δ0,122

Δ0,006

Δ0,009

-

-

-

Inkomen

-0,030 n.s

Δ0,028

Δ0,006

Δ0,005

-

-

-

Δ0,006

0,697**

Δ-0,159

Δ-0,009

Δ-0,013

-

-

-

Δ-0,046

0,651**

Δ-0,173

Δ-0,006

Δ-0,013

-

-

-

Δ-0,035

Werklozen

0,349**

Δ-0,094

Δ0,006

Δ0,001

-

Δ-0,017

Ervaren

0,037**

-

-

Ongeschool-

Δ0,019

de arbeiders
Geschoolde
arbeiders
Δ0,001

Δ0,002
-

Δ-0,003
-

Δ-0,054

-

deprivatie
Niet-religieus
Kerkgang
Alleenstaand

0,181**

-

-

-

Δ0,000

Δ0,039

-

Δ0,030

-0,114**

-

-

-

Δ0,001

Δ-0,026

-

Δ0,016

0,225**

-

-

-

Δ0,007

Δ0,017

-

Δ0,003

(gescheiden)
Bron: European Social Survey (2002-2008)

Etnische competitietheorie
We veronderstelden dat lager opgeleide mensen, mensen met een lager inkomen,
handarbeiders en werklozen een grotere kans hebben te stemmen op radicaal rechtse
partijen, aangezien ze meer etnische dreiging ervaren (hypothese 1a). Wanneer we
kijken naar de veranderende effecten, na toevoeging van etnische dreiging, blijkt dat
de effecten van de sociale achtergrondkenmerken significant afnemen, hetgeen in lijn
is met onze hypothese. De grootste daling is zichtbaar bij de handarbeiders (met veranderingen van -0,159 en -0,173 voor respectievelijk geschoolde en ongeschoolde arbeiders). Omdat het directe effect van inkomen op radicaal rechts stemgedrag al eerder niet significant bleek; en ook omdat de directe effecten van opleidingsniveau,
handarbeiders en werkloosheid nog steeds significant zijn na toevoeging van de twee
kenmerken, kunnen we hypothese 1a slechts gedeeltelijk bevestigen.
We verwachtten ook dat de toevoeging van subjectieve onveiligheidsgevoelens de
effecten van opleiding, inkomen, handarbeiders en werkloosheid op radicaal rechts
stemgedrag zou doen afnemen. Hoewel het directe effect van subjectieve onveiligheid significant is, blijkt het de effecten van de achtergrondkenmerken niet significant
te mediëren. Hypothese 1b kunnen we daarom verwerpen.

Theorie van de psychologische belangen
Op grond van de theorie van de psychologische belangen verwachtten we dat zowel
lagere sociale strata als mensen die deprivatie ervaren in hun huidige sociaal-economische positie, een grotere kans hebben op radicaal rechtse partijen te stemmen, aange-
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zien ze een grotere behoefte aan autoriteit hebben (hypothese 2a). In tabel 3 laten
we zien dat de effecten van opleidingsniveau, werkloosheid en ervaren deprivatie
niet significant afnemen na toevoeging van de law and order attituden. De toevoeging hiervan verklaart echter wel deels de relatie tussen handarbeiders en radicaal
rechts stemgedrag. Dit wil zeggen dat handarbeiders een grotere kans hebben te
stemmen op radicaal rechtse partijen, omdat ze autoritaire standpunten ondersteunen. De afname in het effect, na toevoeging van law and order, is echter maar net
significant. Hypothese 2b moeten we dus, op één uitzondering na, verwerpen.

Sociale desintegratietheorie
De parameters van de sociaal gedesintegreerde categorieën – niet-religieuzen, mensen die niet naar de kerk gaan, werklozen en alleenstaanden – veranderden vrijwel
niet, na toevoeging van sociale isolatie en verbondenheid met nationale tradities, hetgeen inhoudt dat we met de sociale desintegratietheorie de verschillen in radicaal
rechts stemgedrag niet kunnen verklaren. Hypothesen 3a en 3b kunnen we aldus verwerpen.

Euroscepticisme
In lijn met de etnische competitietheorie verwachtten we dat lagere sociale strata een
grotere kans hebben om op radicaal rechtse partijen te stemmen vanwege hun eurosceptische houding. In tabel 3 laten we zien dat de effecten van opleidingsniveau en
handarbeiders inderdaad afnemen, na toevoeging van euroscepticisme. Dit betekent
dat lager opgeleiden en handarbeiders een grotere kans hebben op een radicaal
rechtse partij te stemmen, omdat ze eurosceptischer zijn. Voor hypothese 4a vinden
we dus gedeeltelijke ondersteuning. Wanneer we kijken naar de sociaal gedesintegreerde categorieën blijkt dat euroscepticisme deels kan verklaren waarom mensen
die minder vaak naar de kerk gaan, maar ook werklozen een grotere kans hebben om
te stemmen op radicaal rechtse partijen. Door de toevoeging van euroscepticisme in
het model zien we een significante daling van het effect van kerkgang (-0,016) en
werkloosheid (-0,017) op radicaal rechts stemgedrag. De effecten van religiositeit en
alleenstaand-zijn veranderen niet significant na toevoeging van euroscepticisme, hetgeen betekent dat het niet kan verklaren waarom deze categorieën vaker op radicaal
rechtse partijen stemmen. Onze verwachting dat sociaal gedesintegreerde categorieen een grotere kans hebben op radicaal rechtse partijen te stemmen vanwege hun
eurosceptische houding, blijkt dus inderdaad op te gaan voor twee van de vier categorieën: mensen die minder vaak naar de kerk gaan en werklozen. We kunnen hypothese 4b daarom deels bevestigen. Aangezien zowel hypothese 4a als 4b deels wordt bevestigd, kunnen we concluderen dat beide mechanismen, zoals uiteengezet in de
secties over (etnische) competitie en sociale desintegratie, een rol spelen in de beoor9
deling van de relevantie van euroscepticisme voor radicaal rechts stemgedrag.
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Protestverklaring
In tabel 3 kunnen we het effect zien van de toevoeging van politiek wantrouwen aan
het model. Politiek wantrouwen blijkt een relatief belangrijke verklaring te zijn voor
radicaal rechts stemgedrag. Daarnaast zien we dat de significantie van het effect van
deprivatie verdwijnt na toevoeging van politiek wantrouwen, zoals verwacht in hypothese 5a. Het blijkt dat mensen die deprivatie ervaren in hun huidige sociaal-economische situatie, een grotere kans hebben om te stemmen op radicaal rechtse partijen,
omdat ze een groter wantrouwen hebben tegenover de heersende politieke elite. We
kunnen hypothese 5a daarom bevestigen.

Contextuele kenmerken
In het eerste model hebben we, naast de achtergrondkenmerken, ook de contextuele
kenmerken opgenomen. Omdat het immigratiecijfer en nettomigratiecijfer multicollineair bleken (Ling 2008), hebben we besloten om laatstgenoemde te verwijderen uit
de uiteindelijke analyses. In Model 2 laten we zien dat drie contextuele kenmerken
significant effecten hebben op radicaal rechts stemgedrag. Hoe hoger het immigratiecijfer van (B = 0,074) en hoe meer asielzoekers (B = 0,387) in een land, des te groter de
kans dat mensen stemmen op radicaal rechtse partijen. Verder blijkt het percentage
alleenstaanden in een land een significant negatieve invloed te hebben op het stemmen op radicaal rechtse partijen (B = -0,047), hetgeen niet strookt met onze verwachtingen. Daarom moeten we hypothese 6b verwerpen. Aangezien gegevens over nationaal beleid aangaande minderheden niet voor alle landen beschikbaar waren, hebben
we daarnaast een aparte analyse uitgevoerd om het effect hiervan op radicaal rechts
stemgedrag te onderzoeken (niet getoond). Met deze resultaten kunnen we laten
zien dat het beleid van landen aangaande minderheden geen effect heeft op de kans
om al dan niet op radicaal rechtse partijen te stemmen.

Conclusies
In deze studie richtten we ons op de vraag in hoeverre euroscepticisme invloed heeft
op de voorkeur van Europeanen om te stemmen op radicaal rechtse partijen in nationale verkiezingen. We boekten vooruitgang ten opzichte van eerdere studies door gebruik te maken van recente, kwalitatief hoogstaande cross-sectionele data voor 18
Europese landen, inclusief Oost-Europese landen. Euroscepticisme blijkt, naast andere
sociaal-politieke attituden zoals etnische dreiging en politiek wantrouwen, in belangrijke mate bij te dragen aan de verklaring van radicaal rechts stemgedrag. Op grond
van onze bevindingen kunnen we laten zien dat weerstand tegen Europese integratie
een relevante factor is in de verklaring van radicaal rechtse successen, zelfs in nationale verkiezingen. Euroscepticisme bleek een sterke sociaal-politieke determinant
voor radicaal rechts stemgedrag, zelfs de op twee na sterkste determinant. Daarom is
de eerdere conclusie (Lubbers en Scheepers 2007) dat euroscepticisme ‘continues to be
a dwarf as compared to other socio-political stances’ niet langer gerechtvaardigd.
Daarnaast vonden we dat euroscepticisme deels verklaart waarom lager opgeleide
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mensen, handarbeiders, werklozen en mensen die minder vaak naar de kerk gaan een
grotere kans hebben te stemmen op radicaal rechtse partijen.
Overeenkomstig eerder onderzoek kunnen we concluderen dat ervaren etnische
dreiging en politiek wantrouwen de sterkste determinanten zijn voor radicaal rechts
stemgedrag (Ivarsflaten 2008). Met betrekking tot klassieke theorieën betekent dit
dat de verklaringen van de etnische competitietheorie en de protestverklaring het
meeste bijdragen aan ons begrip van radicaal rechts stemgedrag in Europa na de
eeuwwisseling. Determinanten die we hebben afgeleid van de sociale desintegratietheorie en de theorie van de psychologische belangen bleken, in een model gelijktijdig met ervaren etnische dreiging en politiek wantrouwen, vrijwel geen effect te hebben op het al dan niet stemmen op radicaal rechtse partijen.
In termen van achtergrondkenmerken, beschouwd als belangrijke indicatoren van
sociale scheidslijnen, blijkt dat vooral opleidingsniveau een belangrijke determinant is
voor radicaal rechts stemgedrag. Daarnaast bleek dat ervaren etnische dreiging het
beste verklaart waarom lagere sociale strata een grotere kans hebben te stemmen op
een radicaal rechtse partij.
In deze studie onderzochten we, naast inmiddels klassieke contextuele kenmerken,
ook het effect van drie contextuele kenmerken die nog niet in beschouwing waren
genomen in relatie tot radicaal rechts stemgedrag. Allereerst bleek het beleid van
een land ten aanzien van minderheden geen significante invloed te hebben op het al
dan niet stemmen op radicaal rechtse partijen. Daarnaast bleek ook het effect van de
mate van modernisering van een land niet significant te zijn, terwijl het effect van
individualisering significant negatief bleek. Deze laatste contra-intuïtieve bevinding is
inconsistent met de uitkomst op het individuele niveau, waar alleenstaanden een grotere kans bleken te hebben te stemmen op radicaal rechtse partijen. Nader onderzoek
is nodig naar de invloed van contextuele kenmerken, afgeleid van de sociale desintegratietheorie en mogelijke andere theorieën. Aangaande de klassieke contextuele
kenmerken blijken de aanwezigheid van asielzoekers in een land en het immigratiecijfer van een land belangrijkere verklaringen voor radicaal rechts stemgedrag dan het
aantal buitenlanders dat al aanwezig is in het land.
Onze meting van euroscepticisme bestond uit slechts één item, over wantrouwen in
het Europees Parlement. Hoewel we een lage correlatie vonden met uitgebreidere en
inhoudelijk meer geldige metingen van euroscepticisme, rechtvaardigen de resultaten
de stelling dat het effect van euroscepticisme enigszins onderschat wordt hierdoor.
Daarnaast hebben we een additionele analyse uitgevoerd met een andere meting
van euroscepticisme: in hoeverre de Europeanen vinden dat de Europese eenwording
te ver gaat. Vergeleken met de oorspronkelijke modellen blijkt dat de resultaten voor
een groot deel gerepliceerd worden, hetgeen we als een bewijs beschouwen voor de
(externe) criteriumvaliditeit van onze meting van euroscepticisme. Voor vervolgonderzoek zou het beter zijn om een meting op te nemen in het European Social Survey die
meerdere dimensies van euroscepticisme bevat, zoals bijvoorbeeld geopperd door
Taggart en Szcerbiak (2002), Kopecky en Mudde (2002), en Lubbers en Scheepers
(2005), zodat inzichten kunnen worden gegenereerd over de vraag in hoeverre de
relevantie van de meting van euroscepticisme die wij gebruikten, wordt onderschat.
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Evenals in het onderhavige onderzoek zijn er andere studies, die zich slechts op enkele
landen richtten (o.a. Ivarsflaten 2005, Van der Brug et al. 2005), met uiteenlopende
metingen van euroscepticisme, waarin onderzoekers aantonen dat euroscepticisme
een (belangrijke) verklaring is voor radicaal rechts stemgedrag.
Vanuit het volk bestaat er steeds meer weerstand tegen verdere EU-integratie, hoewel op verschillende manieren en in uiteenlopende richtingen (Lubbers & Scheepers
2010). Deze weerstand wordt in de politiek voornamelijk geventileerd door radicaal
rechtse partijen. Wij kunnen, op grond van onze resultaten, laten zien dat deze partijen inderdaad electoraal profiteren van euroscepticisme onder de Europese kiezers,
ook in nationale verkiezingen. We verwachten dat vanwege verdere EU-expansie en
toenemende migratie vanuit nieuwe EU-landen naar rijkere EU-lidstaten, vanwege de
crisis om de euro en vanwege de debatten over het budget van de EU, euroscepticisme
in de toekomst weleens een steeds belangrijkere determinant zal kunnen worden
voor radicaal rechts stemgedrag in Europa.

Noten
1.

2.
3.

4.

5.

6.
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De British National Party (6,2%) behaalde voor het eerst in haar bestaan een zetel. Het
Belgische Vlaams Belang behaalde 9,9% van de stemmen, de Nederlandse Partij voor
de Vrijheid 17,0%, het Front National 6,3%, de Lega Nord 10,2%, het Oostenrijkse radicaal rechts 17,3% en de Deense People’s party 14,8%. In Oost-Europa behaalde het
Bulgaarse Ataka 12% van de stemmen, de Greater Romania Party 8,7%, het Hongaarse
JOBBIK 14,8%, en de Slowaakse National Party 5,6%.
http://www.europeansocialsurvey.org
Om te worden opgenomen in de analyses, moeten landen ten minste in twee ESS-rondes geparticipeerd hebben. Daarnaast moet er tenminste één radicaal rechtse partij
aanwezig zijn in het betreffende land, die ook als aparte categorie voorkomt in de
data, en een significante proportie (>0,5%) van de stemmen gehaald heeft in ten
minste twee ESS-rondes. Aangezien 12 landen niet voldoen aan deze criteria, nemen
we uiteindelijk 18 landen mee in het onderzoek. De uiteindelijke landen worden getoond in tabel 1.
In totaal heeft 20,1% van de respondenten niet geantwoord hoeveel het huishoudinkomen bedraagt. 7,1% gaf aan het inkomen niet te weten, 12,8% weigerde antwoord
te geven, en 0,2% had een andere reden voor het niet geven van een antwoord op
deze vraag. Aangezien de ESS in wave 4 een andere meting van huishoudinkomen gebruikt dan in de eerste drie rondes, konden we de verschillende metingen niet vergelijkbaar maken. Derhalve nemen we inkomen niet als een aparte predictor mee in de
analyse. Aanvullende analyses voor de eerste drie rondes laten zien dat, gecontroleerd
voor andere individuele kenmerken, inkomen geen significant effect heeft op radicaal
rechts stemgedrag (B = -0,028).
Cijfers over werkloosheid, immigratie, aantal etnische minderheden en energieconsumptie zijn afgeleid van Eurostat (2009), een statistische database van de Europese
Commissie. Cijfers over asielaanvragen zijn afgeleid van de website van het United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Op deze website waren echter alleen
data beschikbaar van 2002 tot en met 2006 (ronde 1-3), waardoor we voor ronde 4
cijfers hebben afgeleid van Eurostat (2009).
Aangezien er voor een aanzienlijk aantal landen in te veel jaren geen valide informatie
beschikbaar was over drie contextuele kenmerken (aantal asielzoekers, netto migratiesaldo en het aantal etnische minderheden), bleek het onmogelijk de verandering in
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7.

8.

9.

deze kenmerken op een valide en betrouwbare manier te operationaliseren. Derhalve
hebben we besloten alleen voor het werkloosheids- en immigratiecijfer de ‘veranderingsvariabelen’ mee te nemen.
MIPEX I bevat van 15 landen informatie over vijf beleidsterreinen aangaande migranten. MIPEX II is vervolgens uitgebreid met 12 landen en één beleidsterrein. Een Spearman’s rank correlatiecoefficient van 0,861 duidt op een hoge correlatie tussen de twee
rangordes. Derhalve veronderstellen we dat het minderhedenbeleid van landen niet
sterk verandert binnen enkele jaren. We veronderstellen dat beleid wordt voorbereid
en ontwikkeld voor de lange termijn. Beide MIPEX-metingen zijn vergelijkbaar gemaakt door de scores te standaardiseren. Voor enkele landen (Bulgarije, Hongarije
(ronde 1-3), Noorwegen (ronde 1-3), Polen (ronde 1-3), Roemenië, Slowakije (ronde 23), Slovenië, Zwitserland (ronde 1-3), Oekraïne en Turkije) konden we het effect van
nationaal beleid ten aanzien van minderheden op het stemmen op radicaal rechtse
partijen niet onderzoeken, aangezien voor deze landen geen data beschikbaar waren.
Om deze landen te behouden voor de overige analyses, hebben we enkele aanvullende analyses uitgevoerd voor het vaststellen van het effect van nationaal beleid op
radicaal rechts stemgedrag, en deze variabele in de verdere analyses buiten beschouwing gelaten.
De blokken die we verwijderd hebben zijn: niet-EU-landen (Bulgarije, Noorwegen,
Zwitserland en Turkije), mediterrane landen (Griekenland en Italië), voormalige Oostbloklanden (Bulgarije, Hongarije, Polen en Roemenië), West-Europese landen (Frankrijk, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk) en Centraal-Europese landen (Oostenrijk, Duitsland, Hongarije, Zwitserland, Polen, Slowakije en Slovenië).
Aangezien onze afhankelijke variabele uit slechts één item bestaat, hebben we onze
analyses herhaald met een andere meting van euroscepticisme: in hoeverre de Europeanen vinden dat de Europese eenwording te ver gaat, welke alleen aanwezig was in
de laatste drie ESS-rondes. Hoewel we enkele veranderingen zagen in de parameters,
bleken de resultaten over het algemeen weinig te verschillen van de resultaten gebruikmakend van het initiële item over wantrouwen in het Europese Parlement (hoge
(externe) criterium validiteit). Daarom mogen we concluderen dat wantrouwen in het
Europese Parlement een goede weerspiegeling is van euroscepticisme.
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Appendix

Tabel A1

Descriptieve waarden – European Social Survey (2002-2008)
(N = 60.995)

Variabele
Leeftijd

Minimum

Maximum

Gemiddelde

SD

18

102

49,62

Opleidingsniveau

0

4

2,79

16,55
0,99

Kerkgang

0

5

1,63

1,52

Ervaren deprivatie

0

3

0,90

0,84

Etnische dreiging

0

10

4,94

2,07

Subjectieve victimisatie

0

3

1,00

0,79

Autoritarisme

0

5

3,30

0,96

Sociale isolatie

0

6

2,12

1,53

Verbondenheid met tradities

0

5

3,38

1,31

Euroscepticisme

0

10

5,33

2,27

Politiek wantrouwen

0

10

5,64

2,04

Contextuele kenmerken
Werkloosheid (%)

2,50

20,00

6,97

3,47

Δ Werkloosheid (%)

-3,90

1,70

-0,17

0,88

Netto migratiecijfer (%)

-1,59

12,18

2,62

2,64

4,88

1,00

1,01
3,98

Asielzoekers (%)
Immigratie (%)

0
0,16

21,29

6,02

Δ Immigratie (%)

-5,26

2,46

0,16

1,03

Buitenlanders (%)

0,07

8,68

3,89

2,50

Alleenstaanden (%)

25,69

54,80

43,25

5,22

Energieconsumptie (hoeveelheid energie per kg olie)

87,22

1089,66

238,76

182,68

MIPEX (N = 42.091)

71,40

123,20

97,84

14,13

Denominatie
Niet-religieus

0

1

Rooms-katholiek

0

1

36%
30%

Protestants

0

1

20%

Oosters-orthodox

0

1

9%

Andere denominatie (ref.)

0

1

5%

Burgerlijke staat
Getrouwd (ref.)

0

1

62%

Gescheiden

0

1

9%

Verweduwd

0

1

9%

Nooit getrouwd

0

1

20%

Sociale klasse
Hogere bestuurders (ref.)

0

1

18%

Lagere bestuurders

0

1

22%

Routine hoofdarbeiders

0

1

9%

Lagere verkopers

0

1

9%
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Zelfstandig met werknemers

0

1

Zelfstandig zonder werknemers

0

1

2%
3%

Supervisor handarbeid

0

1

4%

Geschoolde arbeiders

0

1

8%

Ongeschoolde arbeiders

0

1

14%

Landarbeid

0

1

2%

Eigen boerenbedrijf

0

1

2%

Werkloos

0

1

7%

Geslacht (ref. = vrouw)

0

1

49%

Radicaal rechts stemgedrag

0

1

7%

Tabel A2

Effect van inkomensniveau op radicaal rechts stemgedrag
(N inkomen interval = 43.870; N inkomen categorieën = 37.316)
Model 1 (constante) Model 2 (individuele Model 3 (contextuele Model 4
variabelen)

Inkomen (interval)

variabelen)

(alle variabelen)

-0,150**

-0,028

-0,030

-0,002

Laagste kwartiel

0,475**

0,115

0,116

0,080

Laag kwartiel

0,513**

0,209**

0,211**

0,174**

Hoog kwartiel

0,283**

0,120*

0,188*

0,115*

0,400**

0,166**

0,166**

0,044

Hoogste kwartiel (ref.)
Inkomen niet opgegeven

** coëfficiënt is ten minste twee keer de standaardfout
* coëfficiënt is tussen 1,5 en twee keer de standaardfout
Bron: European Social Survey (2002-2008)

Tabel A3

Correlatie tussen sociaal-politieke attituden

Etnische dreiging

Etnische Subjectieve Autoritarisme Sociale

Verbondenheid Euro-

dreiging victimisatie

met tradities

isolatie

1

Subjectieve victimisatie

0,179**

1

Autoritarisme

0,149**

0,117**

1

Sociale isolatie

0,114**

0,124**

0,114**

Verbondenheid met tradities 0,108**

0,086**

0,442**

0,089**

Euroscepticisme

0,231**

0,062**

-0,029**

0,032**

-0,031**

1

Politiek wantrouwen

0,269**

0,180**

0,022**

0,087**

-0,002

0,482**

** coëfficiënt is tenminste twee keer de standaardfout
Bron: European Social Survey (2002-2008)
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De waarde van diploma’s in
Nederland
De ESS-NL kwantificaties getoetst
Heike Schröder en Harry B.G. Ganzeboom

In een eerdere paper hebben we kwantificaties gepresenteerd van de 13 opleidingscategorieën die in ESS-NL onderscheiden worden. Deze kwantificaties werden bepaald als optimale schaling van de opleidingscategorieën. Uit de eerdere analyses van
de ESS-data bleek dat de nieuwe schaal opleiding beter representeert dan bestaande
kwantificaties.
In deze bijdrage presenteren we een validatie van de aldus bepaalde opleidingsscores aan de hand van verse data, ontleend aan het ISSP-NL 2002-2008 (N = 4913). Onze
algehele conclusie is dat de op basis van ESS-NL geconstrueerde opleidingskwantificatie een valide en sterke meting van het niveau van opleidingsniveau in Nederland oplevert.

Inleiding
Onderwijssystemen verschillen sterk tussen landen en nationale onderwijssystemen
veranderen bovendien in de loop van tijd. Het Nederlandse onderwijssysteem is hiervan een goed voorbeeld. Het kent een grote hoeveelheid programma’s en typen die
bovendien door de tijd heen aan diverse hervormingen onderhevig zijn geweest. Deze
grote hoeveelheid historische en huidige onderwijstypen maakt het meten van opleidingsniveau in vragenlijsten lastig. Een uitputtende opsomming van alle mogelijkheden ligt buiten het bereik van een gesloten vraagstelling. In plaats daarvan worden
meestal onderwijskwalificaties die in verschillende historische perioden zijn behaald
over één kam geschoren en wordt er volstaan met een enkele aanduiding en het opsommen van een beperkt aantal voorbeelden. Ook de diversiteit aan alternatieven
binnen het gehele onderwijsstelsel wordt nogal eens onder het vloerkleed geveegd
door een beperkte hoeveelheid alternatieven te presenteren. Op die manier worden
verschillende soorten onderwijs a priori gelijkgesteld en de verantwoordelijkheid voor
de juiste keuze binnen deze mixed bag wordt gelegd bij de respondenten. De hoeveelheid informatie die op deze manier verloren gaat kan aanzienlijk zijn en dit
neemt toe naarmate er bij voorbaat minder categorieën onderscheiden worden.
In de European Social Survey is voor Nederland (ESS-NL) een nieuwe onderwijsvraagstelling gebruikt. Deze nieuwe vraagstelling is met 13 categorieën uitgebreider
dan de meeste gangbare vraagstellingen. Wij hebben eerder (Ganzeboom & Schröder
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2009) onderzocht hoe de verschillende opleidingscategorieën in ESS-NL zich ten opzichte van elkaar verhouden wat betreft inputs (ouderlijke opleidingsniveaus en beroepen) en outputs (verwerving van beroep en partner). Dit resulteerde in een optimale schaling van de onderscheiden opleidingscategorieën. Uit een vergelijking met
andere opleidingsmetingen bleek dat deze gedetailleerde schaling het niveau van de
opleiding merkbaar beter representeert dan zowel de internationaal geharmoniseerde opleidingsmaat in de ESS, ISCED (International Standard Classification of Education) als de eveneens in de ESS voorhanden alternatieve opleidingsmaat, de door de
respondent gerapporteerde duur van de gehele onderwijsloopbaan.
In een volgende stap hebben we daarna de verschillende opleidingsmetingen gecombineerd in een multiple indicatoren model waardoor we de verschillende combinaties van metingen konden vergelijken met de afzonderlijke indicatoren. Uit deze
vergelijkingen hebben wij geconcludeerd dat het gebruik van de metingen tegelijkertijd in een latent variabelenmodel de meetkwaliteit meer verbetert dan meer detail in
een afzonderlijke indicator.
De door Ganzeboom & Schröder (2009) gegenereerde optimale schalingen van de
Nederlandse opleidingskwalificaties waren verkregen in een analyse van de eerste
drie rondes (R1-R3, 2002-2006) van de ESS. Inmiddels zijn ook de data van de vierde
ronde (R4, 2008) beschikbaar. Wij hebben met gebruik hiervan de opleidingscategorieën in de ESS opnieuw geschaald, deze keer dus met de data van alle vier de rondes.
De nieuwe schaal is bovendien van een naam voorzien: ISLED, de International Standard Level of Education. De Nederlandse variant duiden we aan als ISLED-NL.
We hebben in ons eerdere artikel aangetoond dat de meetkwaliteit van ISLED-NL
superieur is aan die van zowel ISCED als de duurmaat. Men zou echter kritisch kunnen
opmerken dat het nogal wiedes is dat met ESS-data ISLED beter werkt dan de alternatieven. Dat waren immers de brondata, en dus is de echte proef op de som nog niet
genomen. Voor een meer serieuze validatie van de ISLED moeten we nagaan of deze
schaal ook een betere meetkwaliteit vertoont als we met andere data werken. In dit
hoofdstuk passen we de ISLED-NL toe op andere data, namelijk op gegevens uit 6
rondes ISSP-NL (International Social Survey Programme 2002-2008).

Theoretische achtergrond
Opleidingsniveau is een breed concept en voordat we kunnen bepalen hoe men dit
het beste kan meten, moet wel helder zijn welke conceptuele betekenis van opleiding
men voor ogen heeft (Braun & Müller, 1997). Vanuit een stratificatieperspectief zijn
wij geïnteresseerd in de sociale betekenis van opleiding. Hierbij denken we niet alleen
aan de waarde van kwalificaties op de arbeids- en huwelijksmarkt, maar ook aan de
sociale factoren die bepalen welk opleidingsniveau mensen verwerven, in het bijzonder ouderlijke beroeps- en opleidingsniveaus.
We baseren ons hierbij op twee belangrijke theorieën over de rol van onderwijs. In
de eerste plaats is dat de theorie zoals neergelegd in het statusverwervingsmodel van
Blau en Duncan (1967). Volgens dit inmiddels klassieke model neemt opleiding een
centrale plaats in het proces van sociale reproductie in: het opleidingsniveau van een
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individu wordt bepaald door het opleidings- en beroepsniveau van de vader, en op
haar beurt bepaalt de opleiding dan weer het (eerste en huidige) beroep van het individu zelf. Bij de ontwikkeling en validering van een maat voor opleidingsniveau maken we direct gebruik van dit model, maar breiden het uit door aan de inputkant opleiding en beroep van de moeder toe te voegen en aan de outputkant het
opleidingsniveau van de partner, dat net als beroep sterk met opleidingsniveau correleert.
In de tweede plaats maken we gebruik van de theorie van positionele goederen
(Hirsch 1976). Volgens dit idee produceert het onderwijssysteem een enkelvoudige
hiërarchie van mensen die met hun kwalificaties op de arbeidsmarkt en huwelijksmarkt met elkaar wedijveren om aantrekkelijke banen en huwelijkspartners. Van belang in het positionele goederenperspectief is niet de absolute waarde van diploma’s
(d.w.z. de inhoud van het geleerde), maar hun relatieve waarde vergeleken met andere diploma’s. Men kan deze theorie, al naar gelang de veronderstelde functie van
diploma’s, verschillend interpreteren. Wij sluiten ons aan bij Thurow (1975) die de
functie van opleiding definieert in termen van sociale uitsluiting. Mensen met een
hoger opleidingsniveau hebben een betere concurrentiepositie in de banenrij en bijgevolg toegang tot de eveneens hiërarchisch hoger geordende beroepen en hun beloningen. Het voordeel van sommige individuen gaat noodzakelijk ten koste van anderen, minder hoog opgeleiden die geen toegang hebben tot deze beroepen of
daaruit worden verdrongen. Beroepen behoren eveneens tot de positionele goederen. In dit perspectief is er dus geen relatie tussen de inhoud van het onderwijs en de
inhoud van de baan (laat staan de kwaliteiten van de partner), maar kunnen we opleidingsschalingen op basis van criteriumvariabelen als een rangorde afleiden.

Implicaties voor het meten van opleidingsniveau
Door onze meetmethodes af te leiden uit sociale stratificatiemodellen verschuiven wij
de focus van gangbare schalingsmethoden op basis van formele kenmerken van opleidingsprogramma’s, zoals het aantal jaren dat nodig is om een opleiding af te ronden
of de verkregen diploma’s, naar een functioneel kenmerk, namelijk het bepalen van
de plaats van mensen in de sociale hiërarchie. Anders uitgedrukt: wij vestigen de aandacht in plaats van op statische op proceskenmerken van opleidingssystemen. Concreet betekent een en ander dat wij nagaan hoe begeerd verschillende Nederlandse
opleidingsniveaus zijn bij bepaalde sociale groepen, in termen van ouderlijke kenmerken als beroep en opleidingsniveau en wat ze uiteindelijk opleveren op de arbeids- en
huwelijksmarkt, dat wil zeggen naar welke beroepen en partners zij leiden.
Een uit de positionele goederentheorie afkomstig grondbeginsel voor de hier voorgestelde meetprocedure is het idee dat elk onderwijsstelsel hoe dan ook altijd een
enkelvoudige hiërarchie van hoger en lager opgeleiden produceert, die zich zowel uit
in succes op arbeidsmarkt en huwelijksmarkt, als in de mate waarin groepen met een
hogere maatschappelijke status erin slagen de aantrekkelijke positie voor hun kinderen te bestemmen en kinderen van lagere statusgroepen daarvan uit te sluiten. Van
deze aanname maken we gebruik door na te gaan hoe deze hiërarchie zich uit in de
samenhang met de gekozen criteriumvariabelen, te weten ouderlijke opleidings- en
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beroepsniveaus, het beroep van de respondent zelf en het opleidingsniveau van de
partner.

Methodologische achtergrond
Figuur 1
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Onze meetprincipes zijn direct te vertalen in een MIMIC-model (zie figuur 1). In dit
model intermedieert opleidingsniveau tussen meerdere inputvariabelen en meerdere
outputvariabelen (MIMIC staat voor Multiple Indicators, Multiple Causes). De relevantie van dit MIMIC-model voor het bepalen van opleidingsniveau kan niet alleen substantieel, vanuit het statusverwervingsmodel en de positionele goederentheorie, worden beredeneerd, maar ook vanuit de klassieke meettheorie en wel als volgt. In een
causale keten van drie variabelen veronderstellen we dat X een effect heeft op Y uitsluitend en alleen via Z. Of deze veronderstelling in de praktijk met empirische gegevens overeenstemt, hangt in sterke mate af van de meetkwaliteit van de tussenliggende variabele Z (Kelley 1973). Als X of Y niet perfect gemeten is, vinden we
verzwakte coëfficiënten b(YZ) en b(ZX), maar blijft gelden b(YX|Z) = 0. Als daarentegen Z niet goed gemeten is, verandert dit en zal in het algemeen gelden: bYX|Z > 0.
Om een causale keten adequaat te schatten is het daarom noodzakelijk om meetproblemen in Z te corrigeren. Deze redenering kunnen we toepassen op het probleem
van optimale schaling van opleidingscategorieën. Een suboptimale schaling is er een
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die de intermediërende rol van opleiding afzwakt en grotere directe effecten van inputs op outputs te zien geeft. Een optimale schaling daarentegen is er een die maximaal recht doet aan de mediërende rol van het opleidingsniveau en de indirecte effecten van inputs op outputs (via opleidingsniveau) zo groot mogelijk maakt, ofwel de
directe effecten van inputs op outputs minimaliseert.
Nu we het theoretisch raamwerk voor het meten van opleidingsniveau hebben afgebakend, is de volgende stap de voor- en nadelen van verschillende meetprincipes tegen elkaar af te wegen. Als we opleidingen uit verschillende landen of perioden op
vergelijkbare manier willen meten, hebben we de keuze uit drie verschillende werkwijzen die we achtereenvolgens kort de revue laten passeren: geharmoniseerde opleidingstypologieën via een grootste gemene deler, opleidingsduur en opleidingsschalen
(voor een uitvoerigere inleiding zie Ganzeboom & Schröder 2009).
De meest gebruikte aanpak is de strategie van de grootste gemene deler (GGD),
waarbij men zoekt naar benoeming van de gemeenschappelijke elementen in de te
harmoniseren indelingen. In de praktijk van cross-nationaal vergelijkend onderzoek,
zo ook in de ESS en in de ISSP, wordt er voor een GGD strategie veelal gebruikgemaakt
van de eerdergenoemde ISCED-classificatie. De moeizame uitkomsten van deze strategie zijn gemakkelijk te voorzien. Ten eerste zal een GGD-strategie altijd leiden tot een
verlies aan informatie doordat een GGD per definitie minder details kent dan de te
harmoniseren brongegevens. Ten tweede is het soms niet mogelijk om voor een aantal categorieën een gemeenschappelijke noemer te vinden. Deze problemen worden
bovendien groter naarmate men meer gegevensbronnen harmoniseert: meer gegevens leidt tot minder details in de meting. Dat de problemen van GGD-classificaties in
de praktijk grote schadelijke gevolgen hebben voor uitkomsten is herhaaldelijk aangetoond (Kerckhoff & Dylan 1999; Schneider 2008).
Een tweede mogelijke strategie om opleidingscategorieën vergelijkbaar te maken is
gebaseerd op de tijdsduur, uitgedrukt in het aantal jaren dat individuele opleidingstrajecten in beslag nemen. Deze eveneens veelvuldig in survey-onderzoek toegepaste
strategie (wederom ook in ISSP en ESS) is gebaseerd op de veronderstelling dat naarmate men langer in het onderwijssysteem verblijft, men ook steeds hogere kwalificaties verkrijgt. Ook duurmaten zijn echter al vaak problematisch gebleken (Hout &
DiPrete 2006; Schneider 2007). Dat geldt vooral voor sterk gestratificeerde opleidingssystemen, waar eenzelfde lengte van programma’s tot kwalificaties van verschillend
niveau kan leiden. Dit is ook voor Nederland het geval, waar bijvoorbeeld vwo en
mbo even lang duren.
Een derde, minder gebruikelijke manier om opleidingscategorieën op een noemer
te brengen is via een gemeenschappelijke schaling. Bij het schalen van opleiding worden opleidingsscores dusdanig gegenereerd dat de correlatie tussen de geschaalde
opleidingsvariabele en een gegeven criteriumvariabele gemaximeerd wordt (Braun &
Müller 1997). Er zijn twee strategieën van opleidingsschalingen in de literatuur te vinden. Eén werkwijze is die van Treiman en Terrell (1975) die in een vergelijking van de
Amerikaanse en Britse onderwijssystemen zogenaamde effect-proportional scaling
toepassen om vergelijkbare opleidingsscores te construeren. Zij gebruiken een output-
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variabele, de beroepsstatus van de respondent, als criteriumvariabele. Smith en Garnier (1986) genereren juist een opleidingsschaal door (in loglineaire modellen) een inputvariabele als criteriumvariabele in te zetten, het beroep van de vader. Hun aanpak
zou als oorzaak-proportioneel (cause-proportional) schalen betiteld kunnen worden.
Wij sluiten in onze methode bij de schalingsstrategie aan. We gaan een stap verder
door de twee genoemde benaderingen te integreren door zowel in- en outputvariabelen als criteriumvariabelen voor onze opleidingsschaal te benutten (cause- and effect-proportional scaling). En we wijken nog op een tweede manier af van onze voorgangers door zowel aan de input- als ook aan de outputkant niet één, maar meerdere
criteriumvariabelen te gebruiken.

Het Nederlandse onderwijssysteem in survey-onderzoek
Nederland kent een zeer gedifferentieerd en sterk gestratificeerd onderwijssysteem
dat bovendien in de loop der jaren ingrijpend en herhaaldelijk is hervormd (denk bijvoorbeeld aan de Mammoetwet van 1968 of de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
1996). Zonder zelfs nog naar inhoudelijke variatie te verwijzen zijn er daardoor tientallen verschillende schooltypen en vervolgopleidingen te onderscheiden, verdeeld
over (de verschillende niveaus van) basis-, voortgezet en hoger onderwijs.
Op grond van deze diversiteit van huidige en historische opleidingstypen is het meten van opleidingsniveau in vragenlijsten bepaald geen gemakkelijke taak. Aangezien
het theoretisch moeilijk is om al die opleidingen a priori hiërarchisch te ordenen en
praktisch onmogelijk om een uitputtende opsomming ervan in een vragenlijst op te
nemen, zijn compromissen in survey-onderzoek onontkoombaar. Opvallend is dat er
geen standaardvraagstelling naar het Nederlandse onderwijssysteem blijkt te bestaan.
Wie vragenlijsten uit verschillende onderzoeken naast elkaar legt, komt tot de onthutsende ontdekking dat opleidingsniveau in bijna elke vragenlijst anders is gemeten.
De voorgelegde indelingen lijken uiteraard op elkaar, maar vragenlijsten verschillen
wat betreft de precieze vraagstelling, het aantal onderscheiden categorieën, de (impliciet gepresenteerde) hiërarchische ordening en de concrete voorbeelden van de categorieën waaruit de respondent moet kiezen.
Een ander probleem is dat er binnen één vragenlijst vaak naar het opleidingsniveau
van meerdere personen wordt gevraagd en dat ook hier geen sprake is van een standaard. Hierbij valt onmiddellijk op dat er vaak aanzienlijk meer zorg wordt besteed
aan het meten van het opleidingsniveau van de respondent dan aan dat van andere
personen, zoals partner of ouders van de respondent. Vaak is het opleidingsniveau
van de respondent gedetailleerder en dubbel in kaart gebracht. Aangezien minder
detail neerkomt op verlies van informatie en derhalve afgezwakte regressiecoëfficiënten is dit betreurenswaardig.

Het Europees Sociaal Survey (ESS)
In de ESS wordt opleidingsniveau voor de respondent op twee onafhankelijke manieren gemeten. Er wordt zowel gevraagd naar het aantal jaren onderwijs dat mensen
hebben afgerond als naar hun hoogst behaalde kwalificatie. Terwijl de vraag naar de
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opleidingsduur voor alle landen in de ESS hetzelfde is, zijn de vragen naar de hoogst
behaalde opleiding specifiek naar land gesteld in de vorm van meer of minder gedetailleerde onderwijsclassificaties die worden voorgelegd aan de respondent. Deze
land-specifieke classificaties lopen in de ESS sterk uiteen wat betreft het aantal onderscheiden categorieën, variërend van 5 categorieën voor Groot-Brittannië tot en met
19 voor Luxemburg. Met 13 categorieën hoort Nederland tot de landen met de meest
gedetailleerde classificaties. Om deze maten vergelijkbaar te maken worden ze vervolgens geharmoniseerd in de 7 hoofdcategorieën van ISCED. Voor de meeste landen
betekent dit dat het aantal onderscheiden categorieën sterk wordt gereduceerd, terwijl er belangrijke onderscheidingen wegvallen. In de praktijk is een aantal van de
ISCED hoofdcategorieën nauwelijks gevuld.
Voor Nederland wordt er in de ESS een tamelijk gedetailleerde onderwijsclassificatie
gebruikt die met 13 categorieën uitgebreider is dan welke andere bestaande indeling
dan ook (zie Appendix). Ten opzichte van in ander Nederlands onderzoek gebruikte
metingen zijn er met name meer niveaus onderscheiden in het middelbaar beroeps
onderwijs (mbo) en is postacademisch onderwijs toegevoegd. Harmonisatie via ISCED
betekent voor ESS-NL dat alle verschillen tussen lbo en mavo, tussen havo, mbo en
vwo en tussen hbo en wo wegvallen. De oorspronkelijke variabele bevat dus meer
informatie en heeft daardoor een hogere meetkwaliteit.
Voor de respondent wordt opleidingsniveau in de ESS dubbel gemeten. Er wordt namelijk ook gevraagd naar het aantal jaren dat men in opleiding heeft doorgebracht.
De meting van het opleidingsniveau van partners en ouders zit in de ESS anders in
elkaar dan die van de respondent. Hier wordt er volstaan met één meting en daarenboven is helaas niet ESS-NL, maar alleen ISCED opgenomen in het databestand. De
oorspronkelijke variabelen die zijn gebruikt om ISCED te coderen zijn niet beschikbaar, waardoor we de optimale schaling alleen voor de respondent kunnen toepassen.

Het International Social Survey Programme (ISSP)
Ook het ISSP kent een dubbele meting van opleidingsniveau voor de respondent. Net
als in de ESS wordt er zowel naar het aantal jaren gevraagd als naar de hoogst behaalde kwalificatie. De Nederlandse ISSP-classificatie is met 9 categorieën minder gedetailleerd dan die van de ESS en de niveaus zijn bij de presentatie aan de respondent
ook iets anders geordend. Gelukkig is het wel zo dat dezelfde kwalificaties bij elkaar
zijn gegroepeerd. Op één uitzondering na: de programma’s van de bbl (beroepsbegeleidende leerweg) en bol (beroepsopleidende leerweg). Die worden in ESS-NL gezien
als zijnde van eenzelfde niveau van mbo, terwijl ze in ISSP-NL beide bij het kort middelbaar beroepsonderwijs (kmbo) geplaatst zijn. Dit is wel een probleem, maar afgezien daarvan zijn de twee classificaties compatibel en kunnen er gemakkelijk ESSISLED-scores aan de overeenkomstige ISSP-NL niveaus toegekend worden. Tabel 1
toont de twee classificaties naast elkaar.
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Tabel 1

Het Nederlandse opleidingssysteem in de ESS en in de ISSP

ESS-NL

ISSP-NL

1

lo-

2

lo

3
4

1

Lager onderwijs

vmbo

2

lbo, hhs, lts, vmbo-b, lhno, vbo

mavo

3

mavo, ulo, mulo, vmbo-t

5

kmbo

6

kmbo, leerlingwezen, bbl-bol

6

mbo

7

mbo+

7

mbo

8

havo

4

havo, mms

9

vwo

5

vwo

10

hbo

8

hbo

11

wo

12

wo+

9

wo

13

dr

Verder kunnen we bij de ISSP gebruikmaken van het feit dat er niet alleen voor de
respondent maar ook voor partner en ouders gedetailleerde opleidingsvariabelen beschikbaar zijn. Afgezien daarvan verkeren we voor Nederland in de gelukkige omstandigheid dat ook het opleidingsniveau van de partner dubbel gemeten is, namelijk via
een duurmaat. Dit stelt ons in staat om niet alleen voor random, maar ook voor systematische meetfout te corrigeren.

Onderzoeksontwerp en methode
Het genereren van ISLED
Ten opzichte van onze eerdere analyses (Ganzeboom & Schröder 2009) zijn er wat betreft het maken van een ISLED-schaal twee dingen veranderd. Ten eerste zijn inmiddels de ESS-data van ronde 4 beschikbaar, waarvan we dankbaar gebruik hebben gemaakt. De nieuwe ISLED-schaal is dus met vier in plaats van drie rondes ESS (2002,
2004, 2006, 2008) gegenereerd. Ten tweede hebben we onze optimale schaal voorzien
van een naam: ISLED (International Standard Level of Education) en van een metriek
(meeteenheid).
Net zoals bij onze eerdere analyses brengen we de gedetailleerde opleidingsgegevens van de respondent in verband met input- en outputvariabelen. We passen ons
eerder gebruikte algoritme toe.
– Kies criteriumvariabelen die een direct effect hebben op, respectievelijk direct beinvloed worden door opleidingskwalificaties. Als inputvariabelen kiezen we ouderlijke beroepen en opleidingen en als outputvariabelen beroep van de respondent
en opleiding van de partner. De beroepen zijn geschaald naar sociaal-economische
status (ISEI), de opleidingen als een eenvoudige lineaire schaling van de ISCED categorieën.
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–

Construeer een additieve indexvariabele voor respectievelijk alle inputs en outputs, door de betreffende z-gestandaardiseerde indicatoren ongewogen te middelen (correlatie tussen inputs en outputs: 0,85).
– Regresseer outputs op opleidingsdummies. Behoud verwachte waarden.
– Regresseer inputs op opleidingsdummies. Behoud verwachte waarden.
– Vorm optimale schaling uit een zodanige weging van de twee sets verwachte
waarden dat:
• de invloed van inputs op geschaalde opleidingsniveaus maximaal is,
• de invloed van geschaalde opleidingsniveaus op outputs maximaal is,
• de directe invloed van inputs op outputs minimaal is.
– De gevonden optimale gewichten zijn 0,61 voor inputs en 0,39 voor outputs.
Let wel: de gewichten zijn in alle landen hetzelfde, terwijl de inputs en de outputs (en
de correlatiestructuur) wel verschillen.
Optimaal schalen op deze manier leidt wel tot de beste meting, maar nog niet tot een
tussen landen vergelijkbare meting. Hiervoor hebben we een metriek nodig. De metriek hebben we als volgt verkregen:
– We definiëren een vergelijkende metriek door het gemiddelde en de spreiding
tussen de optimale schaal (in een over het gehele databestand gestandaardiseerde
Z-term) gelijk te maken aan gemiddelde en standaarddeviatie van de duurmaat.
– Vervolgens projecteren we terug in een 0-100 metriek door een logistische transformatie toe te passen: ISLED = 100*(exp(Z)/(1+exp(Z))).
Gemiddelde en spreiding van de ISLED zijn hierdoor evenredig met die van de duurmaat, maar worden uitgedrukt in een metriek van 0 tot 100.

Het valideren van ISLED
Eenmaal gemaakt is het zaak om ISLED aan nadere validaties te onderwerpen. In onze
eerdere bijdrage hebben wij validatieanalyses met de ESS-data laten zien. Aangezien
dit dezelfde data waren als die waarmee de ISLED is gegenereerd, onderwerpen we
de ISLED deze keer aan een strengere toets door de ESS-ISLED toe te passen op verse
data. We gebruiken hiervoor zes rondes van de ISSP-NL data (2002-2008).
Net als alle andere variabelen zijn ook sociale achtergrondvariabelen vatbaar voor
meetfouten. De klassieke meettheorie biedt ons werktuigen om deze meetfouten te
diagnosticeren en te corrigeren (disattenuation). We gebruiken hiervoor multiple indicatoren (duur en ISLED), die we beschouwen als congenerieke metingen van hetzelfde onderliggende concept. Een simultaan vergelijkingenmodel (enkele gemeenschappelijke factor) diagnosticeert en corrigeert random meetfouten.
Op grond van de aanwezigheid in de ISSP-data van dubbele opleidingsmetingen
voor niet alleen respondent, maar ook partner, kunnen wij niet alleen random maar
ook systematische meetfouten opsporen en corrigeren. Van systematische meetfouten
is sprake indien respondenten telkens dezelfde fout maken bij het representeren van
een opleidingsniveau. De oorzaak kan liggen in een verkeerde vraagstelling. Een belangrijk type systematische meetfout is gecorreleerde meetfout, i.e. fouten die elke
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keer te zien zijn wanneer we opleidingsniveau met eenzelfde vraagstelling meten.
Correctie voor systematische meetfouten is mogelijk in een MTMM-model (Multiple
Trait, Multiple Methods), voor het eerst gepresenteerd door psychometrici in de jaren
vijftig, maar tegenwoordig vooral toegepast in attitudeonderzoek om responsstijlen
te modelleren. Random meetfouten kunnen we opsporen door metingen te herhalen
(multiple indicators) en systematische meetfouten door de fout zelf te herhalen (multiple traits). MTMM combineert de twee methoden. Wij herhalen hetzelfde meetmodel voor de opleiding van verschillende personen, in dit geval de respondent en diens
partner. Voor beiden hebben we zowel de duur en ISLED (als ook ISCED) ter beschikking.
Figuur 2

MTMM-model

EDU

EDDUR

SEDU

ISLED

SEDDUR

SISLED

Figuur 2 geeft ons basis-MTMM-model schematisch weer. De twee latente opleidingsvariabelen (ovalen) voor respondent (EDU) en partner (SEDU) worden telkens met
twee indicatoren (rechthoeken) gemeten: een duurmaat en ISLED. De losstaande pijlen naar de gemeten variabelen vertegenwoordigen hun random meetfouten. De verbonden pijlen tussen de twee duurmaten (EDDUR en SEDDUR) en tussen de twee
ISLEDs (ISLED en SISLED) representeren correlaties tussen hun residuen. Als zodanig is
dit model niet geïdentificeerd. Dat wordt het wel als we het uitbreiden met andere
criteriumvariabelen. Dit zijn beroep van de respondent (OCC), vaders en moeders beroepen (FOCC, MOCC) en hun opleidingen (FEDUC, MEDUC). Het volledige model is te
zien in figuur 3. Alleen de gemeten opleidingsvariabelen hebben hier een naam, omdat zij dubbel gemeten zijn en belangrijk zijn voor het meetmodel.
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Figuur 3

Het volledige SEM-model

Analyse
Het genereren van ISLED
Het eerste deel van de analyse is een replicatie van onze vorige analyses, alleen nu met
vier in plaats van drie rondes ESS. Tabel 2 laat de oude en de nieuwe gestandaardiseerde schaalwaarden zien (kolommen 1 en 2). De nieuwe waarden lijken sterk op die
van de eerder gerapporteerde analyse en geven eenzelfde volgorde weer van de Nederlandse opleidingsniveaus. Deze volgorde komt grotendeels overeen met de volgorde die in de ESS aan de respondenten is gepresenteerd (de volgorde van ISSP-NL
wijkt hiervan af). De enige uitzondering is dat in de ESS-typologie havo volgt op
mbo+ (vet gedrukt), terwijl deze volgorde in onze analyses omdraait en havo juist
minder waard blijkt te zijn dan mbo+.
In de derde kolom van tabel 2 zien we de nieuwe schaalwaarden getransformeerd in
de ISLED-metriek. Voorzien van een metriek zijn ze nu ook bruikbaar voor vergelijkend onderzoek en kunnen we er een interpretatie aan toekennen. Aangezien de
ISLED-metriek gebaseerd is op de gehele ESS (35 Europese landen), kunnen we aan de
waarden aflezen waar zich een bepaald opleidingsniveau bevindt in de Europese opleidingshiërarchie. De waarden geven globaal (namelijk onder veronderstelling van
normaliteit) aan hoeveel procent van de Europese bevolking boven dan wel beneden
een bepaald opleidingsniveau zit. Voor het laagste Nederlandse opleidingsniveau,
niet voltooid basisonderwijs (lo-), betekent dit dat er 21% van de Europese bevolking
een opleiding heeft die minder waard is op arbeids- en huwelijksmarkt en in termen
van competitie tussen sociale groeperingen. Voor het hoogste opleidingsniveau, promotieonderzoek, betekent dit dat toch nog 7% van de Europese bevolking een opleiding heeft die meer waard is.
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Tabel 2

Schalingen van ESS-NL-opleidingsniveaus met drie respectievelijk vier
rondes ESS
Oud (3 rondes ESS)

Nieuw (4 rondes ESS)

ISLED

lo-

-2,221

-1,8075

21,1

lo

-1,627

-1,5265

25,8

vmbo

-1,228

-1,1861

31,8

mavo

-0,572

-0,4779

45,9

kmbo

-0,422

-0,4244

47,2

mbo

-0,196

-0,1411

53,0

mbo+

0,312

0,3828

63,9

havo

0,132

0,2459

61,2

vwo

0,668

0,6749

69,4

hbo

1,040

1,0105

75,0

wo

1,681

1,6693

84,1

wo+

2,160

2,0270

87,8

dr

2,416

2,7567

92,9

Het valideren van ISLED
Tabellen 3a en 3b laten meetmodellen zien. In een simultaan vergelijkingenmodel
hebben wij de ISLED vergeleken met zowel ISCED als ook de duurmaat. In tabel 3a
treffen we de meetcoëfficiënten voor de ESS-data (rondes 1 t/m 4) aan. We zien dat
de duurmaat de slechtste meting is. Als we alleen deze maat gebruiken, verliezen we
bijna 22% van de informatie (1-0,782). Het gebruik van ISCED vermindert dit informatieverlies behoorlijk. Nu verliezen we nog maar 10% (1-0,899). Vervangen we ISCED
door ISLED, kunnen we het informatieverlies met nog eens 3% beperken. Maar 7%
informatieverlies betekent dat ook ISLED geen perfecte meting is.
Om de kritiek te beantwoorden dat ISLED alleen met ESS-data zou werken omdat
die daarmee is gemaakt, passen we ISLED-NL vervolgens toe op ISSP-data. Tabel 3b
toont de uitkomsten van vier verschillende analyses. Deze analyses verschillen van elkaar op twee dimensies, namelijk hoe de ouderlijke opleidingen gemeten zijn (links:
ISCED, rechts: ISLED) en of er wel of niet gecorrigeerd is voor systematische meetfouten (boven: niet, beneden: wel). Deze verfijningen waren met de ESS-data niet mogelijk, omdat hier de opleiding van de ouders alleen maar in ISCED-formaat beschikbaar
is en omdat we daar niet over een duurmeting voor de partner beschikken. Het eerste
dat in deze tabel opvalt, is dat de ISLED wederom in alle analyses verreweg het beste
presteert. Opvallend is dat de coëfficiënten nauwelijks van elkaar verschillen (alleen in
het derde decimaal). Wel doet deze keer de duurmaat het iets beter dan ISCED. Als we
alleen met ISCED meten, verliezen we 20% informatie, met de duurmaat 18%. Bij gebruik van ISLED daalt dat verlies naar 8%, een behoorlijke winst. Meten we ook de
ouderlijke opleidingen in ISLED, dan wordt het nog eens 0,2% minder.
Als we bovendien voor systematische meetfout corrigeren, behalen we extra winst
van nog eens 1,7%. Deze winst is toe te schrijven aan het feit dat er wel systematische
meetfouten in de duurmaat blijken te zitten, maar niet in ISLED. Maar let op: correctie
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Tabel 3a
Indicator

Meetmodel ESS (3 opleidingsindicatoren)
Meetcoëfficiënt

Duur

0,782

ISCED

0,899

ISLED

0,929

Tabel 3b

Meetmodellen ISSP (3 opleidingsindicatoren)
Ouderlijke opleidingen in ISCED resp. ISLED
Meetcoëfficiënt
ISCED

ISLED

Duur

0,819

0,817

ISCED

0,801

0,801

ISLED

0,921

0,923

Duur

0,803

0,801

ISCED

0,814

0,813

ISLED

0,938

0,940

Zonder correctie voor systematische meetfout

Met correctie voor systematische meetfout

voor een systematische meetfout in duur leidt tot een zwakkere meetcoëfficiënt voor
die variabele, die nu toch, net als in de ESS, een slechtere meting blijkt dan ISCED.
Maar wat maakt het nou uit hoe goed we opleiding meten? Tabel 4 geeft daar uitsluitsel over. Er zijn twee manieren om naar deze tabel te kijken. In de eerste plaats
kunnen we de verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen vergelijken. We stellen vast dat die voor alle drie de afhankelijke variabelen, opleiding respondent, opleiding partner en beroep respondent de verklaarde variantie voor ISLED aanzienlijk hoger is dan voor ISCED of duur en wel gemiddeld 6% voor opleiding respondent, 4%
voor opleiding partner en maar liefst 12% voor beroep respondent. In de tweede
plaats kunnen we de regressiecoëfficiënten vergelijken. We zien dat de directe effecten van inputs op outputs, bijvoorbeeld vaders en moeders opleiding (FEDUC/MEDUC)
op opleiding partner gemiddeld kleiner worden naarmate we beter meten, terwijl de
indirecte effecten, bijvoorbeeld van opleiding respondent (EDUC) op beroep of opleiding partner juist groter worden. Dit heeft ook inhoudelijk relevante gevolgen. Zo
blijkt het effect van moeders beroep (MOCC) op de opleiding van de respondent niet
meer significant te zijn als we opleidingsniveau adequaat meten.
Maar ook al levert ISLED veel winst op vergeleken bij ISCED en de duurmaat, we
verliezen in het beste geval nog steeds 6% van de informatie. Door duur en geschaalde kwalificaties in één model te combineren, kunnen we ook dit verlies ondervangen en bereiken we onvertekende regressiecoëfficiënten en navenant hogere percentages verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen. Een en ander is te zien in
kolom 4 van tabel 4. Dit is het best mogelijke model, met ISLED-metingen voor de
ouders en gecorrigeerd voor zowel random als systematische meetfout. De verklaarde
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Tabel 4

Modelparameters voor Nederland ISSP 2003-2008 (N = 4913)
Enkelvoudige metingen van opleidingsniveau voor vader en moeder in
ISCED (model 1 en 2) resp. ISLED (model 3 en 4)
1
ISCED

2

3

4

EDDUR

ISLED

EDDUR & ISLED

A. Structural models
OPLEIDING RESPONDENT
FEDUC

0,188

0,187

0,172

0,228

MEDUC

0,095

0,125

0,138

0,125

FOCC

0,087

0,117

0,150

0,117

MOCC

0,077

0,044#

0,074

0,093

0,147

0,166

0,214

0,251

FEDUC

0,132

0,089

0,120

0,106

MEDUC

0,069

0,093

0,065

0,054

EDUC

0,467

0,509

0,514

0,591

0,314

0,351

0,370

0,459

FOCC

0,196

0,182

0,134

0,078

MOCC

0,050

0,053

-0,008#

-0,017#

0,547

0,540

0,686

0,762

0,441

0,427

0,558

0,628

76,294

91,303

114,169

R2
OPLEIDING PARTNER

R2
BEROEP RESPONDENT

EDUC
R2

B. Fit statistics
FIML Chi-square
RMSEA

78,165
0,0214

0,0211

0,0239

0,0206

Gestandaardiseerde coëfficiënten. # = niet significant.

variantie neemt toe voor alle drie de afhankelijke variabelen: met 3,5% voor opleiding respondent, bijna 9% voor opleiding partner en 7% voor het beroep van de respondent. Ook de regressiecoëfficiënten veranderen weer op dezelfde, voorspelbare
manier: gemiddeld nemen de indirecte effecten toe en de directe af.
Als we nu de zwakste en de sterkste metingen naast elkaar leggen, dan komen we
tot de opzienbarende conclusie dat we van opleiding respondent 10%, van opleiding
partner 14,5% en van beroep respondent 18,7% meer variantie kunnen verklaren als
we voor alle meetfouten corrigeren en alle opleidingsvariabelen optimaal meten. Tussen de regressiecoëfficiënten zien we overeenkomstige grote discrepanties.

Conclusie
De ISLED-NL blijkt heel goed bruikbaar te zijn ook voor ISSP-data. De ISLED-schaling
verbetert ook hier merkbaar de meetkwaliteit van de opleidingsvariabele. De ISLED is
gedetailleerder dan de ISCED en bevat minder random meetfout dan zowel de ISCED
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en de duurmaat. Bovendien blijkt de ISLED in tegenstelling tot de duurmaat geen systematische meetfouten te bevatten.
Maar, net als bij de ESS-data, geldt ook voor de ISSP-data dat een combinatie van
twee metingen maximale meetkwaliteit oplevert. ISLED presteert weliswaar aanzienlijk beter dan ISCED en duur, maar is niet perfect en we houden wel een verlies van 6%
van de informatie over. Het feit dat de ISSP-data niet alleen voor de respondent maar
ook voor de partner dubbele opleidingsmetingen bevatten, maakt het mogelijk om
deze imperfectie volledig te compenseren. Door in een MTMM-model niet alleen voor
random maar ook voor systematische meetfouten te corrigeren, bereiken wij een onvertekende meting die haar weerslag krijgt in hogere regressiecoëfficiënten en hogere percentages verklaarde variantie in de afhankelijke variabelen.
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Appendix Het Nederlandse onderwijssysteem in de ESS
ESS

ISCED

lo-

niet voltooid lager onderwijs

0

lo

lager onderwijs (lo), basisschool, lager speciaal onderwijs

1

vmbo

lager beroepsonderwijs (lbo), lagere technische school (lts), nijverheidsonderwijs,

2

huishoudschool, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo): basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg
mavo

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo), (meer) uitgebreid lager onder-

2

wijs (mulo, ulo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo): theoretische of
gemengde leerweg
kmbo

kort middelbaar beroepsonderwijs (kmbo)

3

mbo

middelbaar beroepsonderwijs (mbo), beroepsopleidende leerweg (bol), beroepsbege-

3

mbo+

mbo-plus voor toegang tot het hbo, korte hbo-opleiding (korter dan 2 jaar)

4

havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), vooropleiding hoger beroepsonderwijs

3

vwo

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), gymnasium, atheneum, hogere

leidende leerweg (bbl)

(vhbo), middelbare meisjesschool (mms)
3

burgerschool (hbs)
hbo

hoger beroepsonderwijs (hbo), kweekschool, conservatorium, mo-akten, nieuwe stijl

5

hogescholen
wo

wetenschappelijk onderwijs (wo), universiteit, technische/economische hogeschool

5

oude stijl
wo+

postdoctorale opleiding (leraren- en beroepsopleidingen zoals medici, apotheker)

6

dr

aio/oio of andere promotieopleiding tot graad van doctor

6

NB: In ESS is de ISCED indeling gerepresenteerd door de variabele EDULVL/EDULVLa.
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Etnische diversiteit en informeel
sociaal kapitaal in Europese landen
en regio’s
Een toets van de ‘constrict-’, conflict- en
contacttheorie1
Michael Savelkoul, Maurice Gesthuizen en Peer Scheepers

In dit onderzoek kijken we naar de relatie tussen etnische diversiteit en informeel sociaal kapitaal, en trachten we die te verklaren door middel van de ‘constrict-’, conflicten contacttheorie. Gebruikmakend van de European Social Survey (2002/2003) hebben
we multilevel regressieanalyses uitgevoerd met drie niveaus: individuen, regio’s en
landen. We kunnen, op grond van onze resultaten, een positief effect laten zien van
etnische diversiteit op landniveau op informeel helpen, maar geen indirect effect via
de intermediaire variabelen. Naarmate er sprake is van meer etnische diversiteit op
regioniveau, is de kans op interetnisch contact groter, hetgeen vervolgens positief samenhangt met beide dimensies van informeel sociaal kapitaal. Naarmate mensen
meer etnische dreiging ervaren, blijken zij anderen minder vaak informeel te ontmoeten.

Inleiding
De afgelopen decennia nam het aantal immigranten in veel westerse landen toe. Men
verwacht dat deze trend doorzet in de toekomst (Cornelius en Rosenblum 2005, Hooghe, Trappers, Meuleman en Reeskens 2008). Hierdoor is de impact van migratie en
toegenomen etnische diversiteit op de sociale cohesie in toenemende mate onderwerp geworden van het publieke, politieke en wetenschappelijke debat (onder anderen Cheong, Edwards, Gouldbourne en Solomos 2007). De aandacht voor deze relatie
is verder toegenomen naar aanleiding van een recente studie van Putnam (2007),
waarin hij stelde dat etnische diversiteit in de Verenigde Staten niet alleen heeft geleid tot een toename van wantrouwen in etnische minderheden, maar tevens als gevolg zou hebben gehad dat mensen zich terugtrekken uit het sociale leven. Dit patroon heeft volgens hem betrekking op ‘[...] attitudes and behavior, bridging and
bonding social capital, public and private connections’ (Putnam 2007, p.151). Voor
deze stelling liet hij overigens geen overtuigend bewijs zien.
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In dit onderzoek richten wij ons op de relatie tussen etnische diversiteit en informeel sociaal kapitaal (conform Pichler en Wallace 2007), dat wil zeggen informele
banden met de directe sociale omgeving, bijvoorbeeld familieleden of goede vrienden. We veronderstellen dan ook dat informeel sociaal kapitaal betrekking heeft op
relatief sterke banden in het private domein en derhalve een strikte toets vormt van
Putnams (2007) propositie. Indien etnische diversiteit daadwerkelijk informele banden
in het private domein zou reduceren, kan dit als indicatief worden beschouwd voor
afnemende sociale cohesie.
In deze studie gaan we echter nog een stap verder. Eerder onderzoek met betrekking tot de relatie tussen etnische diversiteit en informeel sociaal kapitaal (bijvoorbeeld Gesthuizen, Van der Meer en Scheepers 2009) is, voor zover ons bekend, niet
alleen relatief schaars, maar kent ook een belangrijke lacune. Tot dusver werd uitsluitend gekeken naar de directe relatie tussen etnische diversiteit en informeel sociaal
kapitaal, zonder aandacht te besteden aan de onderliggende mechanismen, ofwel de
indirecte relaties.2 Ondanks dat een direct verband niet altijd kon worden vastgesteld,
is het theoretisch mogelijk dat etnische diversiteit zowel positieve als negatieve indirecte effecten heeft op iemands private banden, die elkaar echter opheffen. Indien
dergelijke indirecte effecten niet worden verdisconteerd, zou dit het ontbreken van
een direct effect kunnen verklaren. In dit onderzoek richten we ons expliciet op deze
onderliggende mechanismen. Putnam (2007) verwees in dit verband naar twee theorieën, te weten conflict- en contacttheorie, die beide bruikbaar zijn om deze relatie te
verklaren en uiteenlopende verklaringen aanvoeren.
In deze studie streven we ernaar om op twee vlakken voort te bouwen op eerder
onderzoek. Allereerst zullen we de onderliggende mechanismen ontrafelen en toetsen om de relatie tussen etnische diversiteit en informeel sociaal kapitaal beter te kunnen verklaren. Daarnaast zullen we etnische diversiteit onderscheiden op zowel landals regioniveau. Volgens Gesthuizen et al. (2009) zouden onderzoekers, met cross-nationale aandacht voor de effecten van etnische diversiteit op verschillende dimensies
van sociale cohesie, een additioneel niveau (tussen het individuele en het landniveau)
moeten onderscheiden, bij voorkeur het gemeenteniveau. Eerder onderzoek naar het
effect van etnische diversiteit op gemeente- of buurtniveau op verschillende dimensies van sociaal kapitaal, is uitsluitend uitgevoerd binnen landen (bijvoorbeeld Leigh
2006, Letki 2008, Laurence 2011, Tolsma, Van der Meer en Gesthuizen 2009). Ondanks
het feit dat deze niveaus van belang zijn, is het praktisch onmogelijk om geschikte
data te vinden op dergelijke niveaus voor alle landen in cross-nationaal onderzoek.
Aangezien het sociale leven (bijvoorbeeld werk, school en vrijetijdsactiviteiten) deels
plaatsvindt buiten iemands directe buurt of gemeente, veronderstellen we dat het
regionale niveau eveneens interessant is en de veronderstelde mechanismen mogelijkerwijs ook hier een rol spelen. Uit eerder onderzoek naar weerstand tegen etnische
minderheden (bijvoorbeeld Schlueter en Wagner 2008, Savelkoul, Scheepers, Tolsma
en Hagendoorn 2011) is al gebleken dat diverse effecten die wij ook in dit onderzoek
zullen betrekken en uitvoeriger zullen bespreken in het theoriedeel, ook een rol spelen op het regionale niveau. Op het landniveau spelen andere mechanismen een rol,
die bijvoorbeeld samenhangen met een verschillende samenstelling van de etnische
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minderheidsgroepen in de verschillende landen (onder andere als gevolg van verschillen in immigratiebeleid) of verschillen ten aanzien van het beeld dat in de media geschetst wordt van etnische minderheidsgroepen.
In tegenstelling tot eerder cross-nationaal onderzoek zullen we het effect van etnische diversiteit zowel op het land- als het regioniveau gelijktijdig verdisconteren,
waardoor we de effecten op beide niveaus nauwkeuriger in kaart kunnen brengen
(zie bijvoorbeeld Tolsma et al. 2009). Hierbij maken we gebruik van de European Social Survey (2002/2003), aangevuld met data met betrekking tot etnische diversiteit op
beide contextuele niveaus. Daarnaast zullen we andere land- en regiokenmerken
meenemen, die volgens eerder onderzoek invloed hebben op informeel sociaal kapitaal of de intermediaire variabelen (bijvoorbeeld Schneider 2008, Gesthuizen et al.
2009). Onze eerste onderzoeksvraag luidt: (1) In welke mate heeft etnische diversiteit
in (a) Europese landen en (b) regio’s binnen Europese landen (in 2002/2003) invloed op
informeel sociaal kapitaal? Daarnaast zullen we antwoord geven op de tweede onderzoeksvraag: (2) Met welke mechanismen kunnen we de relatie tussen etnische diversiteit en informeel sociaal kapitaal verklaren?

Theorieën en hypothesen
Om de invloed van etnische diversiteit op informeel sociaal kapitaal te verklaren maken we gebruik van drie theorieën (‘constrict-’, conflict- en contacttheorie), waaruit
we tegengestelde verwachtingen afleiden ten aanzien van het effect van etnische diversiteit op informeel sociaal kapitaal. Aangezien we het effect van etnische diversiteit zowel op land- als regioniveau zullen meenemen, houden we er rekening mee dat
de sterkte van de effecten kan verschillen. Het effect van etnische diversiteit op informeel sociaal kapitaal zal waarschijnlijk in dezelfde richting zijn, maar zal op het regioniveau mogelijk het sterkst zijn als gevolg van een grotere mate van ‘nabijheid’ (Hagendoorn 2009, Tolsma et al. 2009). Bij de formulering van onze hypothesen maken
we echter geen onderscheid naar de relatieve sterkte van deze effecten. Daarnaast
zullen we twee dimensies van informeel sociaal kapitaal onderscheiden: ‘informeel
ontmoeten’ en ‘informeel helpen’ (conform Pichler en Wallace 2007). Bij de bespreking van de data en meetinstrumenten komen we hier uitvoeriger op terug. De hypothesen formuleren we evenwel ten aanzien van informeel sociaal kapitaal in het algemeen.

‘Constricttheorie’
De eerste theorie die we gebruiken voor het afleiden van hypothesen ten aanzien van
het effect van etnische diversiteit op informeel sociaal kapitaal, is Putnams (2007) ‘constricttheorie’. Volgens Putnam vermindert etnische diversiteit de sociale cohesie, zowel met betrekking tot de etnische minderheid als de etnische meerderheid. Etnische
diversiteit zou leiden tot anomie ofwel sociale isolatie, waardoor de mate van informeel sociaal kapitaal afneemt. Putnams theoretische onderbouwing van deze effecten blijft echter impliciet. Ondanks het feit dat eerdere onderzoekers geen bevestiging konden vinden voor Putnams claim op landniveau (Gesthuizen et al. 2009),
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zullen we deze studie repliceren, gebruikmakend van andere data, en bovendien uitbreiden door tevens het regionale niveau hierbij te betrekken. Op basis van Putnams
propositie kunnen we de volgende hypothese formuleren: (1) Etnische diversiteit binnen (1a) Europese landen alsmede (1b) regio’s binnen deze landen zal de mate van
informeel sociaal kapitaal reduceren van inwoners van deze landen, respectievelijk
regio’s.
Putnam (2007) veronderstelt in zijn ‘constricttheorie’ een direct negatief effect van
etnische diversiteit op informeel sociaal kapitaal. Het blijft echter onduidelijk ‘hoe’
etnische diversiteit informeel sociaal kapitaal beïnvloedt. Om hierin meer inzicht te
verkrijgen is het noodzakelijk om te kijken naar de onderliggende mechanismen. In
dit verband noemt Putnam twee theorieën: de conflict- en contacttheorie. We bespreken deze hieronder.

Conflicttheorie
De eerste theoretische traditie is gebaseerd op de realistische groep conflicttheorie
(Coser 1956, Blalock 1967, Bobo 1999) en de etnische competitietheorie (Scheepers,
Gijsberts en Coenders 2002, Coenders, Gijsberts, Hagendoorn en Scheepers 2004a) en
wordt vaak ‘conflicttheorie’ genoemd (Putnam 2007, Tolsma et al. 2009). De conflicttheorie veronderstelt dat etnische diversiteit zorgt voor competitie tussen de etnische
meerderheidsgroep en etnische minderheidsgroepen, die betrekking heeft op
schaarse bronnen (bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt) of culturele waarden. Door etnische diversiteit ervaart de etnische meerderheid daarom in toenemende mate etnische dreiging. Ten aanzien van het effect dat ervaren etnische dreiging vervolgens
heeft op informeel sociaal kapitaal, kunnen we twee tegengestelde hypothesen formuleren. De conflicttheorie veronderstelt dat deze ervaren dreiging resulteert in een
toename van de weerstand tegen etnische minderheden, evenals in een focus op de
eigen etnische groep (Coser 1956, Coenders et al. 2004a/Coenders, Gijsberts en Scheepers 2004b).3 Op basis hiervan verwachten we dat ervaren etnische dreiging ervoor zal
zorgen dat mensen zich richten op hun private domein. Met andere woorden, het
informeel sociaal kapitaal dat bestaat uit (grotendeels zelfgekozen) private connecties
zal toenemen als gevolg van ervaren etnische dreiging.
Ondanks het feit dat de conflicttheorie een mogelijke verklaring biedt voor het effect van etnische diversiteit op informeel sociaal kapitaal, is de richting van het veronderstelde verband tegengesteld aan de verwachtingen op basis van de ‘constricttheorie’. Hooghe, Reeskens, Stolle en Trappers (2009) bieden een alternatieve verklaring.
Volgens hun redenering zou ervaren etnische dreiging daadwerkelijk het effect van
etnische diversiteit op informeel sociaal kapitaal kunnen verklaren (in lijn met de conflicttheorie). Zij stellen echter dat deze perceptie van etnische dreiging als gevolg van
etnische diversiteit kan resulteren in algemene gevoelens van sociaal ongemak, ook
met betrekking tot private connecties (Hooghe et al. 2009). Dit kan uiteindelijk resulteren in een reductie van informeel sociaal kapitaal. Concluderend kan gesteld worden dat Hooghe et al. (2009) refereren naar een mechanisme dat geïntroduceerd
werd door de conflicttheorie, om het door de ‘constricttheorie’ voorspelde negatieve
effect van etnische diversiteit te verklaren.
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Samenvattend verwachten we dat (2) etnische diversiteit binnen (2a) Europese landen alsmede (2b) regio’s binnen deze landen zal leiden tot een toename van de ervaren etnische dreiging van mensen in deze landen/regio’s. Op basis van de conflicttheorie veronderstellen we vervolgens dat (2c) percepties van etnische dreiging de
mate van informeel sociaal kapitaal verhogen. Gebaseerd op de propositie van Hooghe en diens coauteurs (2009) verwachten we echter een tegenovergesteld effect: (2d)
percepties van etnische dreiging reduceren de mate van informeel sociaal kapitaal.

Contacttheorie
De tweede theorie waar door Putnam (2007) naar verwezen werd, is de (interetnische)
contacttheorie (Allport 1954, Pettigrew en Tropp 2006), op grond waarvan we veronderstellen dat interetnisch contact weerstand reduceert tegen etnische minderheden.
In eerdere studies is herhaaldelijk aangetoond dat etnische diversiteit de kans op interetnisch contact vergroot, hetgeen vervolgens leidt tot minder weerstand tegen etnische minderheidsgroepen (Wagner et al. 2006, Schlueter en Wagner 2008, Schlueter
en Scheepers 2010). De contacttheorie is op twee manieren van belang, aangezien
interetnisch contact zowel een direct als een indirect effect kan hebben op informeel
sociaal kapitaal.
In eerder onderzoek is aangetoond dat interetnisch contact niet alleen negatief samenhangt met weerstand tegen etnische minderheden, maar ook met percepties van
etnische dreiging. Pettigrew en Tropp (2006) hebben in hun meta-analytische studie
aangetoond dat mensen met interetnische contacten ook daadwerkelijk minder negatieve attitudes ten aanzien van etnische minderheden hebben, onder andere door een
reductie van interetnische angst. Interetnisch contact vermindert de dreiging en onzekerheid die mensen ervaren in een interetnische context. Empirisch bewijs voor deze
negatieve relatie tussen interetnisch contact en percepties van etnische dreiging is recent aangedragen door onder anderen Schneider (2008), Pettigrew, Wagner en Christ
(2010), alsmede door Schlueter en Scheepers (2010). Het is derhalve van belang om
naast percepties van etnische dreiging ook interetnisch contact te onderscheiden als
een belangrijk mechanisme dat het effect van etnische diversiteit op informeel sociaal
kapitaal kan verklaren.4
Naast dit indirecte effect is het ook mogelijk dat interetnisch contact een direct effect heeft op informeel sociaal kapitaal. Voor zover ons bekend, is er in eerder empirisch onderzoek tot dusver geen aandacht besteed aan een dergelijk direct effect van
interetnisch contact. Desondanks kunnen we in voorgaand onderzoek hiervoor bruikbare indicaties vinden. Wilson (2000) stelde dat mensen die extraverter en socialer
zijn, eerder in contact zullen komen met andere mensen (onder wie etnische minderheden), hetgeen zal resulteren in grotere netwerken. Dit zou eveneens kunnen leiden
tot meer informeel sociaal kapitaal. Aangezien extraverte personen naar verwachting
meer mensen kennen, zal dit hun kansen om anderen informeel te ontmoeten en te
helpen waarschijnlijk vergroten. Op basis van deze redenering kunnen we een positieve relatie verwachten tussen interetnisch contact en informeel sociaal kapitaal. We
zijn ons er echter van bewust dat dit mogelijk verwijst naar een onderliggend mecha-
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nisme in plaats van een causaal verband. We zullen hierop terugkomen in onze discussie.
Samenvattend verwachten we dat (3) etnische diversiteit binnen (3a) Europese landen alsmede (3b) regio’s binnen deze landen zal leiden tot meer interetnische contacten van mensen in deze landen respectievelijk regio’s. Bovendien toetsen we of (3c)
interetnisch contact positief gerelateerd is aan de mate van informeel sociaal kapitaal.

Determinanten van informeel sociaal kapitaal op het contextuele en
individuele niveau
Om het effect van etnische diversiteit op zowel het land- als regioniveau strikt te kunnen toetsen, zullen we andere land-, en regiokenmerken meenemen, waarvan in eerder onderzoek werd aangetoond dat deze invloed hebben op informeel sociaal kapitaal, dan wel op onze intermediaire variabelen (bijvoorbeeld Schneider 2008,
Gesthuizen et al. 2009). Daarnaast zullen we ook verschillende individuele kenmerken
in de analyses betrekken, waarvan is gebleken dat deze invloed hebben op informeel
sociaal kapitaal en op beide intermediaire variabelen (bijvoorbeeld Wilson en Musick
1997, Schlueter en Scheepers 2010, Savelkoul et al. 2011). We zullen hier nader op
ingaan bij de bespreking van de data en meetinstrumenten. Figuur 1 geeft het theoretische kader weer, waarbij de nummers verwijzen naar de hypothesen.
Figuur 1

Theoretisch kader: relatie tussen etnische diversiteit en informeel sociaal
kapitaal

Land
kenmerken

Etnische
diversiteit L
Landniveau
Regioniveau

Etnische
diversiteit R

3a (+)

Regio
kenmerken

1a (í)
2a (+)
1b (í)

Individueel niveau

2b (+)
3b (+)

Ervaren etn.
dreiging
2c (+)
2d (í)

Individuele
kenmerken

Informeel
sociaal
kapitaal

3c (+)

Interetnisch
contact

N.B: stippellijn heeft betrekking op relaties waarvoor gecontroleerd wordt. Tevens gecontroleerd voor effecten van land- en regiokenmerken op ervaren etnische dreiging en interetnisch contact.
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Data en meetinstrumenten
Data
Om onze hypothesen te toetsen maken we gebruik van de eerste wave van de European Social Survey (ESS 2002/2003) (Jowell en The Central Co-ordinating Team 2003),
die wordt gearchiveerd en gedistribueerd door de Norwegian Social Science Data Services (NSD). Op grond van deze data hebben we de unieke mogelijkheid om informeel
sociaal kapitaal te bestuderen en gelijktijdig beide intermediaire variabelen (ervaren
etnische dreiging en interetnisch contact) te verdisconteren binnen een groot aantal
Europese landen. De data zijn verzameld door middel van mondelinge interviews met
respondenten van 15 jaar en ouder, wonend in private huishoudens. De steekproeven
werden aselect getrokken voor 21 Europese landen en Israël.
We hebben uitsluitend Europese landen geselecteerd waarvoor relevante secundaire data beschikbaar waren met betrekking tot etnische diversiteit op het regionale
niveau. Om respondenten te groeperen in regionale gebieden, corresponderend met
het ‘Nomenclature of Statistical Territorial Units’ classificatieschema (NUTS; zie Eurostat 2003), maken we gebruik van een landspecifieke indicator die voorhanden is in de
ESS. We hebben besloten het NUTS-2-niveau te hanteren, dat verwijst naar middelgrote regio’s (800.000 tot 3 miljoen inwoners).5
We hebben uitsluitend respondenten meegenomen die zijn geboren in het surveyland, de nationaliteit hebben van het desbetreffende land en van wie de ouders eveneens zijn geboren in het surveyland. Dit heeft geresulteerd in een dataset met 23.754
respondenten, wonend in 126 regio’s die gesitueerd zijn in 15 Europese landen.

Afhankelijke variabele: informeel sociaal kapitaal
Volgens Pichler en Wallace (2007) kunnen drie belangrijke aspecten van informeel sociaal kapitaal onderscheiden worden: dichtheid, sterkte en uitgebreidheid van sociale
netwerken. Om ‘dichtheid’ te meten werd aan respondenten gevraagd hoe vaak zij
informeel sociaal contact hebben met vrienden, familieleden of collega’s. Hierbij
werd opgemerkt dat dit vrijwillig contact betreft, hiermee benadrukkend dat dit zelfgekozen sociale banden betreft. We noemen deze dimensie: ‘informeel sociaal kapitaal – ontmoeten’.
Om de ‘sterkte’ van informeel sociaal kapitaal te meten werd respondenten gevraagd hoe vaak zij informele hulp bieden aan anderen (buiten de familie, werk en
vrijwilligersorganisaties om). Deze dimensie noemen we ‘informeel sociaal kapitaal –
helpen’. Voor beide items maken we gebruik van een zevenpuntsschaal die loopt van
‘iedere dag’ tot ‘nooit’. Respondenten met ontbrekende waarden (inclusief de antwoordcategorie ‘onbekend’) werden niet meegenomen in de analyses.6 We hebben
beide afhankelijke variabelen dusdanig geconstrueerd, dat een hogere waarde duidt
op een grotere mate van informeel sociaal kapitaal.
Aangezien afzonderlijke items met betrekking tot informeel sociaal kapitaal met
verschillende groepen (bijvoorbeeld familie, vrienden, collega’s etc.) ontbreken, was
het onmogelijk de ‘uitgebreidheid’ van informeel sociaal kapitaal mee te nemen.
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Intermediaire variabelen: ervaren etnische dreiging en interetnisch contact
Om onze hypothesen te toetsen die zijn afgeleid van de conflict- en contacttheorie,
hebben we een tweetal intermediaire variabelen opgenomen in onze analyses. Allereerst hebben we ervaren etnische dreiging gemeten aan de hand van zes items die
verwijzen naar economische en niet-economische issues gerelateerd aan immigranten.
In eerder onderzoek is aangetoond dat ervaren etnische dreiging equivalent gemeten
kan worden met behulp van deze items binnen alle landen in de ESS (Coenders, Lubbers en Scheepers 2004c). Deze items zijn, indien noodzakelijk, zodanig gecodeerd dat
een hogere waarde een hoger niveau van ervaren etnische dreiging weerspiegelt. Respondenten met ontbrekende waarden op meer dan twee van de zes items werden
verwijderd. Bij de overige respondenten werden de ontbrekende waarden vervangen
door de waarde op het hoogst, of op een na hoogst, correlerende item. Tot slot werd
een schaal geconstrueerd op basis van de gemiddelde score op de zes items (Cronbachs alpha = 0,82).
De mate van interetnisch contact werd gemeten door zowel te vragen naar het niveau van interetnisch contact met vrienden als met collega’s (conform Schlueter en
Wagner 2008), gebruikmakend van een driepuntsschaal. Respondenten die aangaven
niet werkzaam te zijn op het moment van de survey, werden samengevoegd met de
respondenten die geen interetnisch contact hebben met collega’s. Respondenten met
ontbrekende waarden op een of beide items werden verwijderd. We hebben beide
items zodanig gecodeerd dat een hogere waarde verwijst naar meer interetnisch contact en vervolgens gebruikt voor de constructie van een vijfpuntsschaal.7

Etnische diversiteit op het contextuele niveau
We hebben een tweetal veelvuldig gebruikte maten voor etnische diversiteit geconstrueerd (zie Hooghe et al. 2009), beide op het land- en regioniveau, die zijn afgeleid
van twee theoretische tradities. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van cijfers afkomstig van Eurostat (2010a), die betrekking hebben op de volkstelling van 2001.
Deze cijfers omvatten informatie over het aantal autochtonen en over etnische minderheden op het NUTS-3- en het landniveau. Deze cijfers zijn geaggregeerd naar het
NUTS-2-niveau om onze regionale etnische diversiteitsmaten te kunnen construeren.
Onze eerste meting van etnische diversiteit wordt vaak migrant stock genoemd en
is veelvuldig gebruikt in onderzoek naar interetnische relaties en weerstand tegen
etnische minderheden. Onlangs werd deze maat ook gebruikt om verschillende dimensies van sociaal kapitaal te verklaren (bijvoorbeeld Gesthuizen et al. 2009). Etnische minderheden werden op basis van hun nationaliteit verdeeld in twee groepen, te
weten westers en niet-westers.8 Onze meting van ‘migrant stock’ (zowel op NUTS-2als op landniveau) verwijst naar het percentage etnische minderheden met een nietwesterse nationaliteit ten opzichte van de totale bevolking.
Onze tweede meting van etnische diversiteit wordt vaak etnische fragmentatie genoemd en is gerelateerd aan de Herfindahl index (HI) (zie bijvoorbeeld Alesina et al.
2003, p.159). Deze meting is veelvuldig gebruikt in onderzoek naar de effecten van
etnische diversiteit op verschillende dimensies van sociaal kapitaal (bijvoorbeeld Letki
2008, Laurence 2011) en geeft de kans weer dat twee aselect gekozen individuen van
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een populatie tot verschillende (etnische) groepen behoren.9 Ook deze meting hebben we berekend op zowel het NUTS-2-niveau als het landniveau.10 In lijn met Gesthuizen et al. (2009) zullen we beide metingen van etnische diversiteit meenemen.

Controlevariabelen op het contextuele niveau
Op het contextuele niveau controleren we voor het werkloosheidspercentage op het
land- en regioniveau in 2002. Cijfers met betrekking tot de werkloosheidspercentages
op landniveau zijn afkomstig van Eurostat (2010b), behalve voor Zwitserland (OECD
2010). Voor de meeste landen in onze dataset kon informatie met betrekking tot de
werkloosheidspercentages ook voor het regionale niveau verkregen worden van Eurostat (2010b). Voor Slovenië zijn deze cijfers op het NUTS-2-niveau alleen beschikbaar
vanaf 2005 (Eurostat 2010b). Voor Zwitserland hebben we gebruikgemaakt van cijfers
met betrekking tot de werkloosheidspercentages in de NUTS-2-regio’s in 2002, afkomstig van OECD (2010). Tot slot hebben we cijfers gebruikt met betrekking tot de werkloosheidspercentages in de Deense regio’s in 2007, die eveneens afkomstig zijn van
OECD (2010).11

Controlevariabelen op het individuele niveau
In navolging van eerder onderzoek naar informeel sociaal kapitaal, ervaren etnische
dreiging en interetnisch contact, hebben we verschillende determinanten op het individuele niveau meegenomen (bijvoorbeeld Putnam 2007, Gesthuizen et al. 2009,
Schneider 2008). De sociale klasse is gemeten door respondenten te vragen naar hun
belangrijkste activiteit in de afgelopen zeven dagen. Met het oog op de zuinigheid
van ons model, hebben we een beknopte versie van de EGP-classificatie (Erikson, Goldthorpe en Portocarero 1979) gebruikt om de sociale klasse te meten van de respondenten met een betaalde baan (zie Appendix, tabel A.1). Naast deze categorieën hebben we vijf andere categorieën onderscheiden voor respondenten zonder betaalde
baan. Het opleidingsniveau van de respondenten werd gemeten aan de hand van het
aantal jaren voltijdopleiding.12 Om burgerlijke staat te meten, onderscheiden we vijf
categorieën (zie Appendix, tabel A.1). Religiositeit is gemeten door respondenten te
vragen hoe vaak zij religieuze diensten bijwonen (los van speciale gelegenheden zoals
huwelijken en begrafenissen). De originele meting op basis van een zevenpuntsschaal
is teruggebracht tot vier (dummy) categorieën. Een vijfde categorie werd toegevoegd
voor respondenten met een ontbrekende waarde op dit item (zie Appendix, tabel
A.1). De urbanisatiegraad van de directe leefomgeving van de respondenten werd gemeten aan de hand van een vijftal categorieën, zoals beoordeeld door de respondent
zelf. Hieraan werd een zesde categorie toegevoegd voor respondenten voor wie informatie ontbrak over de urbanisatiegraad. Tot slot hebben we een dummy variabele
voor geslacht opgenomen, alsmede leeftijd (inclusief een gekwadrateerde term).13
Voor alle variabelen geldt, tenzij anders aangegeven, dat respondenten met ontbrekende waarden uit de analyse zijn verwijderd. Dit heeft geresulteerd in een dataset
van 21.796 respondenten. Voor de descriptieve statistiek over de individuele en (gecentreerde) contextuele variabelen, verwijzen we naar tabel A.1 (Appendix). Correlaties tussen de contextuele variabelen, zowel op het land- als regioniveau, worden
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weergegeven in tabel A.2 (Appendix), terwijl in tabel A.3 (Appendix) de gemiddelde
waarden van beide afhankelijke variabelen per land worden getoond.

Analyses
Om onze hypothesen te toetsen, passen we multilevel random intercept regressieanalyse toe, waardoor we rekening houden met de hiërarchische structuur in de data
(Snijders en Bosker 1999). Allereerst hebben we de nul-modellen geschat zonder determinanten op het individuele of contextuele niveau (zie tabel 1, model A). Op grond
daarvan krijgen we inzicht in de varianties op het individuele en beide contextuele
niveaus. Zoals blijkt uit tabel 1, zijn de varianties van onze afhankelijke variabelen
(informeel sociaal kapitaal) veruit het grootst op het individuele niveau. Dit is in overeenstemming met eerder onderzoek (bijvoorbeeld Gesthuizen et al. 2009). De varianties op het landniveau blijken daarnaast groter te zijn dan de varianties op het regioniveau, hetgeen ook blijkt uit de intraklassecorrelaties op beide niveaus. Hetzelfde
patroon wordt waargenomen met betrekking tot beide intermediaire variabelen (ervaren etnische dreiging en interetnisch contact).
Tabel 1

Variantie individueel, regio- en landniveau (nul-modellen en modellen inclusief
determinanten individueel niveau) (15 landen; 126 regio’s; N = 21.796)
Variantie individ. niveau Variantie regioniveau
Model A

Model B

Variantie landniveau

Model A IKC - A Model B Model A IKC - A Model B

Ervaren etnische dreiging

2,243

2,083

0,059

2,40% 0,046

0,152

6,19% 0,159

Interetnisch contact

1,030

0,896

0,046

3,89% 0,029

0,107

9,04% 0,101

Inf. sociaal kapitaal - ontmoeten 2,167

1,919

0,025

1,03% 0,028

0,234

9,65% 0,269

Inf. sociaal kapitaal – helpen

2,925

0,047

1,43% 0,044

0,211

6,44% 0,222

3,019

Bron: European Social Survey (2002/2003). Alle schattingen zijn significant: p < 0,05 (tweezijdige toets).
Model A: nul-model; model B: model determinanten individueel niveau. IKC: Intraklassecorrelatie model A op regioen landniveau.

Aangezien de varianties van beide intermediaire variabelen alsook de afhankelijke
variabelen significant zijn op beide contextuele niveaus, en derhalve het gebruik van
multilevel regressieanalyse op drie niveaus rechtvaardigen, hebben we vervolgens alle
individuele (controle) variabelen opgenomen (tabel 1, model B). Tot slot, hebben we
de contextuele variabelen op beide niveaus toegevoegd, om verschillen tussen regio’s
en landen te verklaren en om onze hypothesen te toetsen. Voordat we echter onze
resultaten bespreken, willen we eerst ingaan op een drietal methodologische kwesties.
Allereerst dient aandacht besteed te worden aan het belang van het onderscheiden
van het regio- en landniveau. In tabel A.4 (Appendix) tonen we aan dat de initiële
effecten van de determinanten op het regionale niveau op de afhankelijke variabelen
(gecontroleerd voor alle variabelen op het individuele niveau) het resultaat zijn van
verschillen in ‘migrant stock’ en werkloosheid op het landniveau (vergelijk de model-
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len 1b/1c/1d en 2b/2c/2d; tabel A.4a, Appendix). Aan de andere kant kunnen we in
tabel A.4b (model 4a/4d) zien dat de initiële effecten van beide determinanten op het
landniveau in feite effecten zijn op het regioniveau. Zodra rekening wordt gehouden
met het regioniveau, zijn beide effecten op het landniveau niet langer significant.
Met andere woorden, indien beide contextuele kenmerken alleen op het regio- of
landniveau zouden worden meegenomen in de analyse, zonder rekening te houden
met de geneste structuur van regio’s in landen, zou dit leiden tot andere conclusies.
Daarnaast is ons theoretisch kader (zie figuur 1) relatief complex. Niet alleen kan
verwacht worden dat beide afhankelijke variabelen (positief) gecorreleerd zijn, ook
beide intermediaire variabelen hangen naar verwachting (negatief) met elkaar samen
(conform Savelkoul et al. 2011). Idealiter zou een dergelijk model geschat dienen te
worden, gebruikmakend van zogenaamde hierarchical structural equation modelling
technieken. Aangezien we met dergelijke technieken echter slechts twee hiërarchische niveaus kunnen onderscheiden, terwijl we met onze eerste analyses reeds het belang van beide contextuele niveaus én het individuele niveau hebben aangetoond,
hebben we besloten om separate multilevel regressieanalyses uit te voeren. Om desondanks rekening te kunnen houden met de veronderstelde relatie tussen beide intermediaire variabelen hebben we besloten om ervaren etnische dreiging als predictor
voor interetnisch contact op te nemen en vice versa.
Ten derde hebben we verschillende sensitiviteitsanalyses uitgevoerd om de robuustheid van onze resultaten te toetsen (beschikbaar op verzoek). Aangezien beide metingen van etnische diversiteit (‘migrant stock’ en etnische fragmentatie) hoog bleken te
correleren, zowel op het regio- als op het landniveau (r > 0.90; zie tabel A.2, Appendix), hebben we besloten om deze niet gelijktijdig op te nemen in onze analyses. Zodoende voorkomen we multicollineariteit. De resultaten bleken substantieel gelijk te
zijn voor beide metingen van etnische diversiteit. We zullen hierop terugkomen bij de
bespreking van onze resultaten. Daarnaast hebben we gekeken naar extreme waarden en invloedrijke gevallen, hetgeen een risico vormt bij een beperkt aantal landen
of regio’s in multilevel regressieanalyse. Indien een land of regio extreem afwijkt op
een of meerdere kenmerken, kunnen de uiteindelijke resultaten van de analyses hierdoor beïnvloed worden. In dit geval bleek dat Wenen, evenals de Zwitserse NUTS-2regio’s, een relatief hoge mate van etnische diversiteit vertonen (zowel in termen van
‘migrant stock’ als etnische fragmentatie), die meer dan twee keer zo hoog is dan het
gemiddelde van alle regio’s. We hebben besloten om Wenen uit de analyse te verwijderen, aangezien alleen deze regio een invloedrijk geval bleek te zijn met betrekking
tot de schatting van het effect van etnische diversiteit op ervaren etnische dreiging.14
Dit heeft geresulteerd in een uiteindelijke dataset met 21.468 respondenten. Tot slot
hebben we twee sensitiviteitsanalyses uitgevoerd, waarbij andere controlevariabelen
op het landniveau werden meegenomen. Voorgaand onderzoek (bijvoorbeeld Gesthuizen et al. 2009) heeft aangetoond dat andere determinanten, zoals welvaart (dat
wil zeggen bruto binnenlands product) en inkomensongelijkheid, eveneens invloed
hebben op (informeel) sociaal kapitaal. Aangezien deze determinanten uitsluitend
beschikbaar waren op het landniveau, hebben we besloten deze alleen mee te nemen
in onze sensitiviteitsanalyses. Hierbij hebben we beide determinanten separaat op-
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genomen in de analyses ter vervanging van de werkloosheidspercentages (resultaten
beschikbaar op verzoek).15 De effecten van ‘migrant stock’ op onze afhankelijke en
intermediaire variabelen bleven echter substantieel gelijk.16 We zullen hierop terugkomen bij de bespreking van onze resultaten.

Resultaten
Allereerst zullen we stilstaan bij het directe effect van etnische diversiteit op beide afhankelijke variabelen. In tabel 2 (model 1 en 2) staan de effecten van ‘migrant stock’
(zowel op regio- als landniveau) op informeel sociaal kapitaal. Uit onze resultaten blijkt
een direct positief effect van ‘migrant stock’ op het landniveau op informeel helpen (b
= 0,053; S.E. = 0,022).17 Aangezien dit effect in de tegengestelde richting is dan verwacht op basis van Putnams ‘constricttheorie’ en we geen effect op de andere dimensie van informeel sociaal kapitaal hebben gevonden, moeten we hypothese 1a verwerpen voor beide afhankelijke variabelen. Daarnaast vinden we geen direct (negatief)
effect van ‘migrant stock’ op het regioniveau op beide dimensies van informeel sociaal
kapitaal, waardoor ook hypothese 1b verworpen moet worden voor beide dimensies.
Vervolgens hebben we ervaren etnische dreiging en interetnisch contact opgenomen
in de analyses en verschillende multilevel regressieanalyses separaat uitgevoerd. Na
beide intermediaire variabelen als afhankelijke variabelen te hebben opgenomen in
model 3 en 4, hebben we deze vervolgens als determinanten van informeel sociaal
kapitaal opgenomen in model 5 en 6. Allereerst zullen we ingaan op de ‘intermediaire’ rol van ervaren etnische dreiging tussen etnische diversiteit enerzijds en informeel sociaal kapitaal anderzijds, zoals aangegeven in hypothesen 2c en 2d. Uit tabel 2
blijkt dat ‘migrant stock’ (zowel op het regio- als het landniveau) geen effect heeft op
ervaren etnische dreiging.18 Hypothesen 2a en 2b worden dan ook verworpen. Ervaren etnische dreiging blijkt echter een negatief effect te hebben op informeel ontmoeten (b = -0,032; S.E. = 0,007), waarmee hypothese 2d bevestigd wordt voor deze
afhankelijke variabele. Hypothese 2c, waarin we een positief effect van ervaren etnische dreiging op informeel sociaal kapitaal veronderstelden, wordt verworpen voor
beide afhankelijke variabelen.
Vervolgens hebben we gekeken naar de ‘intermediaire’ rol van interetnisch contact
tussen etnische diversiteit en informeel sociaal kapitaal. Interetnisch contact bleek,
zoals verwacht, negatief gerelateerd te zijn aan ervaren etnische dreiging. Daarnaast
vonden we een positief effect van ‘migrant stock’ op interetnisch contact, echter uitsluitend op het regioniveau (b = 0,044; S.E. = 0,005). Hiermee wordt hypothese 3b
bevestigd, maar dient hypothese 3a verworpen te worden. Op grond van onze resultaten kunnen we verder laten zien dat interetnisch contact positief samenhangt met
beide dimensies van informeel sociaal kapitaal (b = 0,100; S.E. = 0,010 voor informeel
ontmoeten; b = 0,203; S.E. = 0,012 voor informeel helpen), waarmee hypothese 3c ondersteuning krijgt voor beide afhankelijke variabelen.19
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Bron: European Social Survey 2002/2003)

** significant p < 0,05; * significant p < 0,10 (tweezijdige toets)

staat, geslacht, leeftijd, leeftijd gekwadrateerd en urbanisatiegraad). De resultaten van de controlevariabelen worden weergegeven in tabel A.5 (Appendix).

Lege cellen: parameters niet geschat als gevolg van modelspecificaties. Gecontroleerd voor variabelen op individueel niveau (opleidingsniveau, sociale klasse, religiositeit, burgerlijke

1,920

Variantie individ. niveau

-2 log likelihood

Interetnisch contact

Ervaren etnische dreiging

0,033 *

0,035

0,006

0,008

0,137 **

S.E.

75.121,539

Werkloosheidspercentage

Intermediaire variabelen

0,001

-0,058

Migrant stock

Variabelen landniveau

-0,000

Migrant stock

4,899

B

kapitaal - helpen

kapitaal - ontmoeten

Model 2
Informeel sociaal

Informeel sociaal

Model 1

Resultaten drie niveau-analyses informeel sociaal kapitaal, ervaren etnische dreiging en interetnisch contact (determinanten
regio- en landniveau) (15 landen; 125 NUTS-2-regio’s; N = 21.468)

Variabelen regioniveau

Intercept

Tabel 2

Ondanks het feit dat we geen eenduidige bevestiging hebben gevonden voor de intermediaire effecten van interetnisch contact en ervaren etnische dreiging tussen etnische diversiteit enerzijds en informeel sociaal kapitaal anderzijds, kunnen we met
onze resultaten laten zien dat beide ‘intermediaire’ variabelen wel degelijk samenhangen met informeel sociaal kapitaal.
Tot slot zullen we beknopt ingaan op de controlevariabelen op het individuele niveau (tabel A.5; Appendix). Onze resultaten blijken grotendeels in overeenstemming
te zijn met eerder onderzoek met betrekking tot de determinanten van ervaren etnische dreiging alsmede van interetnisch contact (bijvoorbeeld Schneider 2008, Schlueter en Scheepers 2010, Savelkoul et al. 2011). Respondenten met een lagere sociaaleconomische status (in termen van opleidingsniveau en sociale klasse) blijken meer
etnische dreiging te ervaren, terwijl mannen en hoger opgeleiden meer interetnisch
contact hebben. Bovendien blijken de gevonden determinanten van informeel helpen
grotendeels overeen te komen met eerdere bevindingen (bijvoorbeeld Wilson en Musick 1997): vrouwen, hoger opgeleiden en respondenten die vaker naar de kerk gaan,
bieden meer informele hulp. Voor een algemeen overzicht van onze bevindingen, verwijzen we naar figuur 2.
Figuur 2

Overzicht resultaten separate multilevel regressieanalyses

N.B.: schattingen gebaseerd op separate multilevel regressieanalyses, waarbij ervaren etnische dreiging, interetnisch contact, respectievelijk beide dimensies van informeel sociaal kapitaal als afhankelijke variabelen zijn
opgenomen (niet-significante schattingen niet weergegeven). Schattingen zijn gecontroleerd voor werkloosheidspercentages op het regio- en landniveau, alsmede voor alle determinanten op het individuele niveau
(opleidingsniveau, sociale klasse, religiositeit, burgerlijke staat, geslacht, leeftijd, leeftijd gekwadrateerd en
urbanisatiegraad). Ervaren etnische dreiging en interetnisch contact hangen negatief samen.
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Conclusies en discussie
In dit onderzoek hebben we gekeken naar de relatie tussen etnische diversiteit en
informeel sociaal kapitaal. Aandacht voor het effect van etnische diversiteit op sociaal
kapitaal is toegenomen na Putnams (2007) stelling dat etnische diversiteit ertoe leidt
dat mensen zich terugtrekken uit het sociale leven, waardoor sociaal kapitaal zou afnemen. In deze studie richtten we ons op informeel sociaal kapitaal, dat verwijst naar
relatief sterke, voornamelijk zelfgekozen banden op het private domein. Wij menen
dat de keuze voor deze vorm van sociaal kapitaal een strikte test vormt voor Putnams
propositie.
In tegenstelling tot eerder onderzoek hebben we drie niveaus onderscheiden: individuen genest in regio’s, die vervolgens genest zijn in landen. Ondanks het feit dat de
variantiecomponent op het regioniveau relatief klein was voor onze afhankelijke variabelen, laten onze resultaten zien dat het noodzakelijk is om dit niveau te onderscheiden om het ‘intermediaire’ effect van interetnisch contact accuraat te kunnen vaststellen. Indien we kijken naar onze eerste onderzoeksvraag met betrekking tot het
directe effect van etnische diversiteit op informeel sociaal kapitaal, blijkt dat we geen
bevestiging kunnen vinden voor Putnams ‘constricttheorie’, waarin hij stelt dat etnische diversiteit een negatief effect heeft op informeel sociaal kapitaal. Op grond van
onze resultaten kunnen we een positief effect laten zien van etnische diversiteit op
het landniveau (van zowel ‘migrant stock’ als van etnische fragmentatie) op informeel
helpen. Deze relatie werd zelfs sterker indien we controleerden voor bruto binnenlands product of inkomensongelijkheid in plaats van het werkloosheidspercentage op
landniveau. Dit positieve effect van ‘migrant stock’ is in overeenstemming met de bevindingen van Gesthuizen et al. (2009), die beide metingen van etnische diversiteit
gelijktijdig hebben opgenomen in hun analyses, maar hierbij gebruik hebben gemaakt van de Eurobarometer in plaat van de European Social Survey. Op het regionale
niveau vonden we geen direct effect van etnische diversiteit op informeel sociaal kapitaal, hetgeen mogelijk verklaard wordt door de relatief lage intraklassecorrelatie van
onze afhankelijke variabelen op dit niveau. Tot zover lijkt het geschetste beeld, althans voor Europa, positiever dan verwacht op basis van Putnams propositie.
Onze doelstelling in dit onderzoek was echter ook om een stap verder te gaan door
eveneens naar de onderliggende mechanismen te kijken die een verklaring kunnen
vormen voor de relatie tussen etnische diversiteit en informeel sociaal kapitaal. Op
basis van de conflicttheorie (Blalock 1967, Scheepers et al. 2002) alsook de contacttheorie (Allport 1954, Pettigrew en Tropp 2006), hebben we ervaren etnische dreiging en
interetnisch contact gebruikt om deze relatie te verklaren. Indien we kijken naar onze
tweede onderzoeksvraag, blijkt dat we geen bevestiging hebben kunnen vinden voor
het intermediaire effect van interetnisch contact of ervaren etnische dreiging tussen
etnische diversiteit enerzijds en informeel sociaal kapitaal anderzijds. We hebben alleen een direct effect van etnische diversiteit op het landniveau op informeel helpen
gevonden, echter geen indirect effect op dit niveau via de intermediaire variabelen.
Indien we echter nauwkeuriger kijken naar deze intermediaire effecten, blijkt de situatie complexer te zijn. Onze resultaten laten op het regionale niveau een direct posi-
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tief effect zien van etnische diversiteit op interetnisch contact, hetgeen vervolgens
positief samenhangt met informeel ontmoeten en helpen. Met andere woorden, er is
dus sprake van een indirect effect van etnische diversiteit op het regionale niveau op
informeel sociaal kapitaal, via interetnisch contact.
Indien we kijken naar de indirecte effecten van etnische diversiteit op informeel
sociaal kapitaal via ervaren etnische dreiging en interetnisch contact, blijken onze resultaten slechts gedeeltelijk onze verwachtingen te bevestigen. We hebben geen (positief) effect gevonden van etnische diversiteit, op het land- dan wel regioniveau, op
ervaren etnische dreiging. Aangezien dit mogelijkerwijs het resultaat zou kunnen zijn
van een (positief) curvilineair verband tussen etnische diversiteit en ervaren etnische
dreiging (zie Schneider 2008, Savelkoul et al. 2011), hebben we additioneel ook een
gekwadrateerde term van onze etnische diversiteit maten opgenomen, echter zonder
aanwijzingen te vinden voor een dergelijk verband. Een andere mogelijke verklaring
zou de discrepantie tussen het actuele en het ervaren niveau van etnische diversiteit
kunnen zijn. Schlueter en Scheepers (2010) hebben recent aangetoond dat, in tegenstelling tot de werkelijke groepsgrootte, de ervaren groepsgrootte van de etnische
minderheidsgroepen in een land een positief effect heeft op de mate van ervaren
etnische dreiging. Dit hangt mogelijk ook samen met andere factoren (met name op
het landniveau), zoals verslaggeving over etnische minderheden in de media, of politieke omstandigheden. Deze factoren spelen mogelijkerwijs eveneens een rol bij het
ontstaan van ervaren etnische dreiging, bijvoorbeeld via de ervaren groepsomvang.
Desalniettemin kunnen we met onze resultaten laten zien dat ervaren etnische dreiging een rol speelt bij het verklaren van informeel sociaal kapitaal, gezien het negatieve verband met informeel ontmoeten. Ondanks het feit dat we (in tegenstelling tot
eerder onderzoek; bijvoorbeeld Schlueter en Wagner 2008), geen positief effect hebben gevonden van etnische diversiteit op ervaren etnische dreiging, geeft het negatieve effect van deze ervaren dreiging op informeel ontmoeten wellicht inzicht in de
onderliggende mechanismen van Putnams (2007) ‘constricttheorie’. Aangezien ervaren etnische dreiging alleen een negatieve impact heeft op informeel ontmoeten, lijkt
dit mechanisme echter minder generiek dan verwacht op basis van de ‘constricttheorie’. We veronderstellen dat deze bevinding verklaard zou kunnen worden door het
feit dat informeel helpen sterkere banden reflecteert dan informeel ontmoeten: informeel helpen veronderstelt immers ontmoeten. Deze assumptie lijkt te worden bevestigd in tabel A.4 (Appendix), waaruit blijkt dat het gemiddelde niveau van informeel ontmoeten in alle landen hoger is dan het gemiddelde niveau van informeel
helpen.
Daarnaast kunnen we met onze resultaten een positief effect van etnische diversiteit op het regioniveau op interetnisch contact laten zien, hetgeen we niet hebben
kunnen vinden op het landniveau. We veronderstellen dat dit voor de hand liggend
is, aangezien nabijheid hier een belangrijke rol speelt: de waarschijnlijkheid op interetnisch contact neemt alleen toe indien etnische minderheden aanwezig zijn in iemands directe omgeving en niet indien deze geconcentreerd zijn in andere delen van
een land. Interetnisch contact bleek vervolgens positief samen te hangen met beide
dimensies van informeel sociaal kapitaal. We nemen aan dat deze positieve relatie

94

Michael Savelkoul, Maurice Gesthuizen en Peer Scheepers

verklaard zou kunnen worden door middel van extraversie (Wilson 2000). Mensen die
extraverter zijn en socialer zijn ingesteld, zullen makkelijker in contact komen met
anderen, onder wie etnische minderheden, hetgeen uiteindelijk hun sociale netwerken vergroot en ervoor zorgt dat zij (meer) anderen (vaker) informeel ontmoeten en
helpen. We zijn ons ervan bewust dat deze redenering mogelijk wijst op een onderliggend ‘mechanisme’ of schijnverband (bijvoorbeeld extraversie), in plaats van op een
causale relatie. Een dergelijke causale relatie is echter denkbaar in termen van zogenaamde spill-over effecten: mensen die meer interetnisch contact hebben, zullen als
gevolg hiervan ook beschikken over meer informeel sociaal kapitaal, aangezien hun
netwerk mogelijk deels vergroot wordt via hun contacten met etnische minderheden.
Evidentie voor dergelijke spill-over effecten werd gevonden in eerder onderzoek naar
formeel sociaal kapitaal, dat wil zeggen voor religieus en seculier vrijwilligerswerk
(Jackson, Bachmeister, Wood en Craft 1995, Ruiter en De Graaf 2006). In dit geval is
het echter ook waarschijnlijk dat het causale verband andersom loopt. Toekomstig
onderzoek zal, gebruikmakend van longitudinale panelgegevens, deze onderliggende mechanismen nauwkeuriger moeten ontrafelen. Het gebruik van paneldata
zou bovendien een striktere toets mogelijk maken van Putnams propositie in het algemeen, omdat op deze wijze vastgesteld zou kunnen worden in welke mate informele
banden afnemen indien de etnische diversiteit toeneemt in de loop der tijd.
Tot slot willen we benadrukken dat we met onze resultaten niet alleen de complexiteit weergeven van de mechanismen die invloed hebben op informeel sociaal kapitaal, maar tegelijkertijd ook het belang om meerdere contextuele niveaus te onderscheiden. Zoals blijkt uit onze bevindingen, spelen verschillende mechanismen een rol
op diverse contextuele niveaus. Helaas was het door beperkingen met betrekking tot
de beschikbare data niet mogelijk ook lagere contextuele niveaus in de analyses te
betrekken. Het is dus mogelijk dat, ondanks het feit dat onze resultaten Putnams bevindingen tegenspreken en een positiever beeld schetsen voor Europa dan voor de
Verenigde Staten, andere mechanismen een rol spelen op het gemeente- of buurtniveau die wel in overeenstemming zouden zijn met Putnams ‘constricttheorie’. In eerdere studies naar de relatie tussen etnische diversiteit op het gemeente- en/of buurtniveau en verschillende dimensies van sociaal kapitaal, treffen we immers sterk
uiteenlopende resultaten aan (zie bijvoorbeeld Letki 2008, Laurence 2011, Tolsma et
al. 2009). Aangezien door databeperkingen de mogelijkheden voor cross-nationaal
onderzoek hoogstwaarschijnlijk zeer gering zullen zijn om daarnaast ook gemeenteof buurtkenmerken mee te nemen, zal toekomstig onderzoek voort kunnen bouwen
op onze studie door de intermediaire rol van ervaren etnische dreiging en interetnisch
contact te toetsen in gemeenten en buurten binnen een enkel land.

Noten
1

2

Dit onderzoek maakt deel uit van een project gefinancierd door NWO (dossiernummer: 432-08-005). Een eerdere versie van dit hoofdstuk werd gepubliceerd in Social
Science Research.
Empirisch onderzoek naar de effecten van etnische diversiteit op verschillende dimensies van sociale cohesie is grotendeels gericht op weerstand tegen etnische minderhe-
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den (bijvoorbeeld Quillian 1995, Taylor 1998, Scheepers et al. 2002). Gedurende de afgelopen jaren is echter ook aandacht besteed aan andere dimensies, zoals formeel sociaal kapitaal (bijvoorbeeld Costa en Kahn 2003, Tolsma, Van der Meer en Gesthuizen
2009) en algemeen vertrouwen (bijvoorbeeld Alesina en La Ferrara 2002, Leigh 2006,
Hooghe, Reeskens, Stolle en Trappers 2009). Onderzoek naar de effecten van etnische
diversiteit op informeel sociaal kapitaal is echter schaars.
We zijn ons bewust van het feit dat de conflicttheorie met name een onderscheid
maakt tussen de eigen etnische in-group en andere etnische out-groups. We veronderstellen echter dat persoonlijke contacten op het private domein ofwel (grotendeels
zelf gekozen) private connecties, (ook) beschouwd kunnen worden als een (zelf gedefinieerde) in-group.
De causale relatie tussen interetnisch contact en ervaren etnische dreiging is echter
onduidelijk. Ondanks het feit dat eerdere onderzoekers interetnisch contact merendeels als causaal voorafgaand aan ervaren etnische dreiging hebben beschouwd (bijvoorbeeld McLaren 2003, Schneider 2008, Schlueter en Scheepers 2010, Pettigrew et al.
2010), is de tegenovergestelde causale volgorde niet ondenkbaar. Mensen die dreiging
ervaren van etnische minderheden zullen mogelijkerwijs contact met deze groepen
vermijden. Voor zover ons bekend is deze relatie nog niet eerder adequaat getoetst,
gebruikmakend van panelgegevens. Derhalve veronderstellen wij geen causale volgorde tussen interetnisch contact en ervaren etnische dreiging (in lijn met Savelkoul,
Scheepers, Tolsma en Hagendoorn 2011).
Het NUTS-2-niveau was het kleinst mogelijke regionale niveau dat beschikbaar was of
verkregen kon worden voor een groot aantal landen in de ESS. Voor sommige landen
was alleen informatie op het NUTS-3-niveau beschikbaar, hetgeen vervolgens geaggregeerd diende te worden naar het NUTS-2-niveau. De landen die uiteindelijk worden
meegenomen in onze analyses zijn: Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden
en Zwitserland. In Denemarken werd het NUTS-2-niveau pas geïntroduceerd in 2007,
hetgeen samenviel met een herindeling van het NUTS-3-niveau. We hebben besloten
de NUTS-2-classificatie van 2007 voor Denemarken te hanteren en hebben de voormalige NUTS-3-regio’s als volgt gegroepeerd: Hovedstaden (Københavns og Frederiksberg
Kommune, Københavns Amt, Frederiksborg Amt en Bornholms Amt), Midtjylland
(Ringkøbing Amt, Århus Amt en Vejle Amt), Nordjylland (Nordjyllands Amt, Viborg
Amt), Sjælland (Roskilde Amt, Storstrøms Amt en Vestsjællands Amt) en Syddanmark
(Fyns Amt, Ribe Amt en Sønderjyllands Amt).
De correlatie tussen beide metingen van informeel sociaal kapitaal is positief en significant (r = 0,145). In totaal werden 684 respondenten (minder dan 3%) uit de analyse
verwijderd als gevolg van ontbrekende waarden op een of beide variabelen.
De vijfpuntsschaal van interetnisch contact is als volgt geconstrueerd: 0 (beide items:
‘no, none at all’), 1 (een item: ‘no, none at all’; andere item: ‘yes, a few’), 2 (beide items:
‘yes, a few’; of: een item ‘no, none at all’; andere item ‘yes, several’), 3 (een item ‘yes,
several’; andere item ‘yes, a few’) en 4 (beide items: ‘yes, several’). We zijn ons bewust
van het feit dat beide soorten contact mogelijkerwijs een andere invloed hebben op
onze afhankelijke variabelen. Gezien de complexiteit van ons model, hebben we er
echter voor gekozen om een schaal van interetnisch contact te construeren.
De informatie met betrekking tot het aantal autochtonen en allochtonen in Europese
landen en regio’s (Eurostat 2010a) is gebaseerd op nationaliteit en een indicator ten
aanzien van het geboorteland. De beschikbare informatie aangaande de nationaliteiten betrof vaak breed gedefinieerde geografische regio’s. We beschouwen de volgende regio’s als indicator voor een westerse nationaliteit: EU-landen (inclusief surveylanden), landen behorend tot de Europese Vrijhandelsassociatie, Noord-Amerika en
Oceanië. De overige regio’s worden beschouwd als verwijzend naar een niet-westerse
nationaliteit: Centraal- en Oost-Europa, Europese republieken van de voormalige USSR
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(exclusief Baltische staten), overige landen van Europa, Midden- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië, alsmede een categorie ‘overige nationaliteit’. Naast deze groepen hebben we
besloten ook degenen met de nationaliteit van het betreffende surveyland als ‘nietwesters’ te beschouwen indien men in het buitenland geboren is of het geboorteland
onbekend is. We veronderstellen dat deze groep met name genaturaliseerde niet-westerse immigranten betreft. Tot slot willen we een aantal opmerkingen plaatsen bij de
andere categorieën. De categorie ‘overige nationaliteit’ zal naar verwachting met
name respondenten betreffen waarvan de nationaliteit onbekend is (vaak asielzoekers). Daarnaast is de categorie ‘Centraal- en Oost-Europa’ breed gedefinieerd. Deze
categorie verwijst naar landen in onze dataset (bijvoorbeeld Tsjechië en Hongarije),
maar ook landen als Albanië en Macedonië. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
autochtonen in de Oost-Europese landen in onze dataset als ‘westers’ in plaats van
‘niet-westers’ zullen worden beschouwd. De categorie ‘overige landen van Europa’
omvat helaas zowel westerse als niet-westerse landen (dat wil zeggen Andorra, Cyprus,
Malta, San Marino, Turkije en Vaticaanstad). We hebben echter besloten deze categorie als niet-westers te beschouwen, aangezien met name Turkije een groot aantal emigranten naar verschillende EU-landen kent. Ondanks het feit dat deze categorisering
van Eurostat (2010a) een aantal tekortkomingen kent, blijkt onze meting van ‘migrant
stock’ relatief hoog te correleren op het landniveau met eerder gebruikte metingen
van migrant stock (bijvoorbeeld Schneider 2008; r = 0,87 voor 14 landen).
9 We zijn ons ervan bewust dat de Herfindahl index (en dus ook etnische fragmentatie)
kleurenblind is: deze meting houdt alleen rekening met de relatieve proporties van de
verschillende etnische groepen, zonder de daadwerkelijke etnische compositie in
ogenschouw te nemen (zie Hagendoorn 2009, Tolsma et al. 2009). Aangezien deze meting echter veelvuldig wordt gebruikt in onderzoek naar de effecten van etnische diversiteit op (informeel) sociaal kapitaal (bijvoorbeeld Putnam 2007, Tolsma et al. 2009)
en zich hierbij richt op een andere dimensie van etnische diversiteit die mogelijkerwijs
eveneens interessant is voor beleidsmakers, hebben we besloten beide metingen van
etnische diversiteit mee te nemen (conform Gesthuizen et al. 2009).
10 We hebben de volgende negen (‘etnische’) groepen onderscheiden: autochtonen (nationaliteit van surveyland alsmede geboren in surveyland), westerse landen (dat wil
zeggen EU-landen, landen behorend tot de Europese Vrijhandelsassociatie, NoordAmerika en Oceanië), Afrika, Azië, Zuid- en Midden-Amerika, voormalig communistische landen (dat wil zeggen Centraal- en Oost-Europa alsmede de Europese republieken (exclusief Baltische staten) van de voormalige USSR, andere Europese landen (dat
wil zeggen ‘overige landen van Europa’, voornamelijk verwijzend naar Turkije), ‘overige nationaliteit’ (ook verwijzend naar respondenten met onbekende nationaliteit,
zoals asielzoekers) en tot slot genaturaliseerde immigranten (respondenten met de nationaliteit van het surveyland, die echter in het buitenland geboren zijn of wier geboorteland onbekend is).
We zijn ons ervan bewust dat deze meting van etnische fragmentatie een aantal nadelen kent, aangezien het onmogelijk is om volledig elkaar uitsluitende groepen te onderscheiden. Het is mogelijk dat er overlap bestaat tussen de categorie ‘genaturaliseerde immigranten’ en sommige andere categorieën. Daarnaast is het mogelijk dat
de categorie ‘genaturaliseerde immigranten’ verschilt per land als gevolg van verschillen ten aanzien van immigratiebeleid. Desalniettemin hebben we besloten deze categorie niet uit te sluiten, aangezien deze (in ieder geval voor sommige landen) zal verwijzen naar relatief grote groepen (genaturaliseerde) niet-westerse immigranten.
11 Aangezien de NUTS-2-classificatie pas in 2007 geïntroduceerd werd in Denemarken,
hebben we besloten de werkloosheidspercentages in de vijf Deense NUTS-2-regio’s in
2007 te gebruiken (OECD 2010).
12 Aangezien de ISCED-classificatie niet beschikbaar was voor Oostenrijk, hebben we besloten een lineaire meting van opleidingsniveau te gebruiken voor alle landen. Voor
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respondenten met ontbrekende waarden op deze variabele hebben we (indien beschikbaar) informatie gebruikt over het opleidingsniveau gebaseerd op de ISCED-classificatie (voor alle landen behalve Oostenrijk). Voor ieder land hebben we het gemiddelde aantal jaren voltijdopleiding berekend dat behoort tot de betreffende ISCEDcategorie.
Voor studenten die ten tijde van het interview nog studeerden, hebben we de studieduur op het moment van de survey meegenomen. Aangezien we deze groep ook onderscheiden bij onze meting van sociale klasse, voorkomen we dat de resultaten hierdoor beïnvloed worden. Respondenten met extreme waarden op de opleidingsschaal
(dat wil zeggen meer dan 20 jaar; N = 326) zijn gecodeerd naar een maximum waarde
van 20 jaar.
Om de leeftijd van respondenten te berekenen hebben we het geboortejaar van de
respondent afgetrokken van het jaar van interview. Voor 55 respondenten bleek het
jaar van interview echter onbekend te zijn. Voor deze respondenten hebben we het
jaar (dat wil zeggen 2002 of 2003) gekozen, waarin de meeste respondenten in het
desbetreffende land waren geïnterviewd. Tot slot hebben we de minimumleeftijd (dat
wil zeggen 15) afgetrokken.
Weglating van andere regio’s met een relatief hoge mate van etnische diversiteit bleek
de resultaten niet te beïnvloeden. Na verwijdering van Wenen blijkt het initiële negatieve effect van ‘migrant stock’ op ervaren etnische dreiging niet langer significant te
zijn, terwijl alle andere effecten substantieel gelijk blijven.
Cijfers met betrekking tot het bruto binnenlands product (tegen marktprijzen in euro’s
per inwoner in 2002) op landniveau zijn afkomstig van Eurostat (2010c). Inkomensongelijkheid op landniveau werd gemeten aan de hand van de Gini-index, die uitsluitend
beschikbaar was voor alle landen in onze analyse in 2007 (UNDP 2007). We veronderstellen echter dat deze meting gebruikt kan worden als een proxy voor de voorgaande
jaren.
Bovendien hebben we onze modellen geschat met weglating van de controlevariabele
‘urbanisatiegraad’, die waarschijnlijk controleert voor effecten op een nog lager contextueel niveau (bijvoorbeeld gemeente). Onze resultaten veranderen echter nauwelijks en leiden nog steeds tot dezelfde conclusies.
De resultaten zijn vergelijkbaar indien de meting van etnische fragmentatie gebruikt
wordt. Indien we controleren voor bruto binnenlands product of inkomensongelijkheid, worden de effecten van etnische diversiteit op het landniveau sterker.
Etnische fragmentatie op het regioniveau blijkt een negatief effect op ervaren etnische dreiging te hebben (b = -0.738; SE = 0.438).
Indien we onze meting van etnische fragmentatie gebruiken, blijven de resultaten in
model 4, 5 en 6 substantieel gelijk. Additioneel hebben we onze modellen getoetst
met de twee afzonderlijke metingen van interetnisch contact: contact met vrienden
en contact met collega’s (beschikbaar op verzoek). In eerder onderzoek (Savelkoul et
al. 2011) hebben we aangetoond dat beide typen contact verschillend worden beïnvloed door contextuele en individuele determinanten en eveneens uiteenlopende effecten hebben op weerstand tegen minderheden. Met onze resultaten kunnen we laten zien dat interetnisch contact met vrienden het sterkst negatief samenhangt met
ervaren etnische dreiging (in lijn met Savelkoul et al. 2010). Daarnaast blijkt onze controlevariabele werkloosheidspercentage op het landniveau uitsluitend invloed te hebben op interetnisch contact met collega’s. Opmerkelijk is dat beide typen contact positief samenhangen met informeel helpen, terwijl uitsluitend interetnisch contact met
vrienden positief samenhangt met informeel ontmoeten. Gezien de complexiteit van
ons model hebben we besloten beide vormen van contact als een schaal mee te nemen. Toekomstig onderzoek zou, afhankelijk van de beschikbare data, deze mechanismen nauwkeuriger kunnen ontrafelen, gebruikmakend van betrouwbaardere metingen van beide (en wellicht andere) typen van interetnisch contact.
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Appendix
Tabel A.1 Descriptieve statistiek - variabelen op het individuele en contextuele
niveau (15 landen; 126 regio’s; N = 21.796)
Variabele

Range

Gemiddelde /

S.D.

Percentage

Individueel niveau
Afhankelijke variabelen
Informeel sociaal kapitaal - ontmoeten

0-6

4,04

1,55

Informeel sociaal kapitaal - helpen

0-6

2,64

1,80

Intermediaire variabelen
Ervaren etnische dreiging

0 - 10

5,38

1,56

Interetnisch contact

0-4

0,94

1,09

Controlevariabelen individueel niveau
Leeftijd (15 = 0)

0 - 88

Leeftijd kwadraat

0 - 7.744

Opleidingsniveau (jaren)

0 - 20

31,30

17,78

1.295,79

1.222,56

11,76

3,89

Religiositeit
Kerkgang nooit (ref.)

0/1

29,61%

Kerkgang zelden

0/1

40,71%

Kerkgang een keer per maand

0/1

10,19%

Kerkgang een keer per week of vaker

0/1

19,27%

Kerkgang - ontbrekende waarde

0/1

0,22%
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Tabel A.1 (gecontinueerd)
Variabele

Range

Gemiddelde /

S.D.

Percentage
Sociale klasse
Service klasse (ref.)

0/1

18,70%

Routine hoofdarbeid

0/1

11,28%

Zelfstandig

0/1

3,92%

Handarbeid

0/1

16,23%

Sociale klasse ontbrekend (werkend)

0/1

1,54%

Werkloos

0/1

3,81%

Student

0/1

8,85%

Huishouden

0/1

11,56%

Gepensioneerd

0/1

19,43%

Overige werkgelegenheidssituatie

0/1

4,68%

Burgerlijke staat
Ongetrouwd/nooit getrouwd (ref.)

0/1

28,97%

Getrouwd

0/1

54,98%

Gescheiden

0/1

7,63%

Weduwe/weduwnaar

0/1

8,15%

Burgerlijke staat - ontbrekende waarde

0/1

0,27%

Grote stad

0/1

14,94%

Voorstad of randgemeente grote stad

0/1

14,14%

Dorp of kleine stad (ref.)

0/1

29,12%

Plattelandsdorp

0/1

32,14%

Boerderij of huis op platteland

0/1

9,44%

Urbanisatiegraad - ontbrekende waarde

0/1

0,22%

Man (ref.)

0/1

48,51%

Vrouw

0/1

51,49%

Urbanisatiegraad

Geslacht

Regioniveau
Migrant stock (gecentreerd)

-5,01 - 17,71

0,00

4,40

Etnische fragmentatie (gecentreerd)

-0,11 - 0,44

0,00

0,11

Werkloosheidspercentage (gecentreerd)

-6,20 - 18,10

0,00

6,37

Landniveau
Migrant stock (gecentreerd)

-4,66 - 11,16

0,00

4,17

Etnische fragmentatie (gecentreerd)

-0,11 - 0,32

0,00

0,11

Werkloosheidspercentage (gecentreerd)

-3,97 - 13,13

0,00

4,39

Bronnen: European Social Survey (2002/2003), Eurostat (2010a/b), OECD (2010)
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Tabel A.2 Pearson correlaties contextuele variabelen
Landniveau (N = 15)
Migrant Etnische
stock

Regioniveau (N = 126)
Werkloosheids-

fragmentatie percentage

Migrant stock

1,000

Etnische fragmentatie

0,974**

Migrant Etnische
stock

Werkloosheids-

fragmentatie percentage

1,000

Werkloosheidspercentage -0,514*

1,000
-0,516*

0,968**
1,000

-0,367**

1,000
-0,396**

1,000

** significant p<0.01, *significant p<0.05 (tweezijdige toets)
Bronnen: Eurostat (2010a/b), OECD (2010)

Tabel A.3 Landsgemiddelden informeel ontmoeten en helpen
Land

Gemiddelde

Gemiddelde

informeel ontmoeten

informeel helpen

Denemarken

4,39

2,82

Finland

4,16

2,21

Hongarije

2,88

2,61

Ierland

4,06

2,52

Italië

3,85

2,15

Nederland

4,29

3,18

Noorwegen

4,78

2,61

Oostenrijk

4,02

3,40

Polen

3,37

2,19

Portugal

4,56

2,44

Slovenië

3,60

3,10

Spanje

4,27

1,98

Tsjechië

3,43

1,90

Zweden

4,31

2,74

Zwitserland

4,20

3,34

Bron: European Social Survey (2002/2003)
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Werkloosheid

0,033*

0,008 **

0,011

0,081 **

-0,001

0,003

4,893

0,006

0,007

0,150 **

-0,059

0,000

0,001

0,002

4,898

0,033 *

0,035

0,006

0,007

0,137**

-0,046

0,065

1,771

0,019**

0,020**

0,107**

(2 niveaus L.)a

-0,042

0,050

1,687

0,007 **

0,009 **

0,090 **

(2 niveaus R.)b

Model 2b

-0,009

0,021

1,754

0,007

0,009 **

0,133 **

(3 niveaus)c

Model 2c

-0,048

0,048

-0,003

0,013

1,769

Bron: European Social Survey (2002/2003)

** significant p < 0.05; * significant p < 0.10 (tweezijdige toets)

lijke staat, geslacht, leeftijd, leeftijd gekwadrateerd en urbanisatiegraad). Niet gecontroleerd voor ervaren etnische dreiging en interetnisch contact.

Lege cellen: parameters niet geschat als gevolg van modelspecificaties. Gecontroleerd voor alle individuele controlevariabelen (opleidingsniveau, sociale klasse, religiositeit, burger-

0,020 **

0,022 **

0,008

0,009

0,107 **

(3 niveaus)c

Model 2d

a Twee niveaus: landniveau en individueel niveau; b Twee niveaus: regioniveau en individueel niveau; c Drie niveaus: Landniveau, regioniveau en individueel niveau.

0,003

-0,055

Migrant stock

Landniveau

0,006

4,888

-0,041

0,034

0,136**

Werkloosheid

4,867

Migrant stock

Regioniveau

Intercept

(3 niveaus)c

(2 niveaus R.)b

(2 niveaus L.)a

(3 niveaus)c

Informeel sociaal kapitaal - helpen
Model 2a

Model 1d

Model 1b

Model 1a
Model 1c

Informeel sociaal kapitaal - ontmoeten

Tabel A.4a Resultaten multilevel regressieanalyses op basis van twee en drie niveaus: informeel sociaal kapitaal (15 landen; 126 regio’s; N =
21,796)
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-0,015

Werkloosheid

0,028

0,007

0,010**

0,081**

0,001

-0,026

6,247

0,007

0,008**

0,126**

-0,016

-0,002

0,002

-0,026

6,249

0,029

0,031

0,007

0,008**

0,125**

-0,030

0,054

0,981

0,010**

0,011**

0,059**

(2 niveaus L.)a

-0,029

0,048

0,945

0,003**

0,004**

0,049**

(2 niveaus R.)b

Model 4b

-0,019

0,044

0,950

0,004**

0,004**

0,062**

(3 niveaus)c

Model 4c

-0,017

0,011

-0,016

0,041

0,957

Bron: European Social Survey (2002/2003)

** significant p < 0.05; * significant p < 0.10 (tweezijdige toets)

lijke staat, geslacht, leeftijd, leeftijd gekwadrateerd en urbanisatiegraad). Niet gecontroleerd voor interetnisch contact of ervaren etnische dreiging.

Lege cellen: parameters niet geschat als gevolg van modelspecificaties. Gecontroleerd voor alle individuele controlevariabelen (opleidingsniveau, sociale klasse, religiositeit, burger-

0,011

0,011

0,004**

0,005**

0,058**

(3 niveaus)c

Model 4d

a Twee niveaus: landniveau en individueel niveau; b Twee niveaus: regioniveau en individueel niveau; c Drie niveaus: landniveau, regioniveau en individueel niveau

-0,027

Migrant stock

Landniveau

-0,005

6,195

-0,021

0,029

0,123**

Werkloosheid

6,242

Migrant stock

Regioniveau

Intercepts

(3 niveaus)c

(2 niveaus R.)b

(2 niveaus L.)a

(3 niveaus)c

Interetnisch contact
Model 4a

Model 3d

Model 3b

Model 3a
Model 3c

Ervaren etnische dreiging

Tabel A.4b Resultaten multilevel regressieanalyses op basis van twee en drie niveaus: Ervaren etnische dreiging en interetnisch contact (15
landen; 126 regio’s; N = 21,796)
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4,899
0,012

Opleidingsniveau

B

Intercept

0,018
0,019

-0,059

Gepensioneerd

Huishouden

Overige werkgelegen-

0,041
0,091
0,088

-0,263

Kerkgang zelden

Kerkgang een keer per maand

Kerkgang een keer per week of vaker

Kerkgang (ontbrekend)

Kerkgang nooit (ref.)

Religiositeit

ontbrekend (werkend)

Sociale klasse

0,119

0,315

Student

heidsstatus

-0,095

-0,036

Werkloos

Zelfstandig

Handarbeid

-0,080

-0,039

Routine hoofdarbeid

Service klasse (ref.)

Sociale klasse

Model 2
Informeel sociaal

0,202

0,032 **

0,036 **

0,024 *

0,080

0,051

0,040

0,042

0,049 **

0,055

0,035 **

0,055

0,037 **

0,003 **

0,137 **

S.E.

-0,198

0,577

0,504

0,200

-0,085

-0,051

0,063

-0,022

0,207

-0,022

0,008

0,039

-0,008

0,021

1,770

B

0,249

0,040 **

0,044 **

0,029 **

0,099

0,063

0,049

0,052

0,060 **

0,068

0,043

0,067

0,046

0,004 **

0,107 **

S.E.

kapitaal - ontmoeten kapitaal - helpen

Informeel sociaal

Model 1

0,377

-0,063

-0,135

-0,058

0,104

0,269

0,256

0,248

-0,213

0,353

0,332

0,239

0,182

-0,075

6,463

B

dreiging

0,207 *

0,033 *

0,037 **

0,024 **

0,083

0,052 **

0,041 **

0,043 **

0,050 **

0,057 **

0,036 **

0,056 **

0,038 **

0,003 **

0,121 **

S.E.

Ervaren etnische

Model 3

0,241

-0,066

-0,023

-0,021

-0,257

-0,295

-0,420

-0,445

-0,182

-0,336

-0,083

-0,312

-0,136

0,022

1,546

B

contact
S.E.

0,136 *

0,022 **

0,024

0,016

0,054 **

0,034 **

0,027 **

0,028 **

0,033 **

0,037 **

0,023 **

0,037 **

0,025 **

0,002 **

0,061 **

Interetnisch

Model 4

Model 6
Informeel sociaal

-0,274

0,092

0,088

0,041

0,151

-0,015

0,075

0,077

0,325

0,016

-0,072

0,005

-0,058

0,006

5,005

B

0,201

0,032 **

0,036 **

0,024 *

0,080 *

0,051

0,040 *

0,042 *

0,049 **

0,055

0,035 **

0,055

0,037

0,003 **

0,140 **

S.E.

-0,242

0,589

0,507

0,204

-0,030

0,014

0,154

0,074

0,242

0,053

0,030

0,107

0,023

0,015

1,549

B

0,247

0,040 **

0,044 **

0,029 **

0,099

0,063

0,049 **

0,052

0,060 **

0,068

0,043

0,067

0,046

0,004 **

0,119 **

S.E.

kapitaal - ontmoeten kapitaal - helpen

Informeel sociaal

Model 5

Tabel A.5 Resultaten multilevel regressie analyses met drie niveaus: Informeel sociaal kapitaal, ervaren etnische dreiging en interetnisch
contact (determinanten individueel niveau) (15 landen; 125 NUTS-2-regio’s; N = 21,468)
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0,000

0,006

-0,111

-0,316

Voorstad/randgemeente

Plattelandsdorp

Boerderij/platteland

Ontbrekende waarde

0,201

0,038 **

0,025

0,033

0,033

0,000 **

0,003 **

0,021 **

0,187

0,048

0,044

0,029 **

0,204

0,106

0,044

-0,007

0,061

-0,001

0,033

0,085

0,347

-0,071

0,104

-0,079

B

0,249

0,047 **

0,031

0,040

0,040

0,000 **

0,003 **

0,026 **

0,231

0,059

0,054 *

0,036 **

S.E.

Model 3

-0,244

0,115

0,084

0,049

-0,042

0,000

-0,003

-0,017

-0,010

0,099

0,084

-0,025

B

dreiging

0,207

0,039 **

0,026 **

0,034

0,034

0,000

0,003

0,021

0,192

0,050 **

0,045 *

0,030

S.E.

Ervaren etnische

Model 4

-0,140

-0,126

-0,032

0,144

0,134

0,000

0,001

-0,067

0,131

-0,026

0,039

-0,030

B

contact

Interetnisch

0,135

0,025 **

0,017 *

0,022 **

0,022 **

0,000 **

0,002

0,014 **

0,126

0,032

0,029

0,020

S.E.

Model 5

-0,312

-0,092

0,013

-0,036

0,015

0,000

-0,040

-0,060

-0,261

-0,010

-0,033

-0,291

B

0,201

0,038 **

0,025

0,032

0,033

0,000 **

0,003 **

0,021 **

0,187

0,048

0,044

0,029 **

S.E.

kapitaal - ontmoeten

Informeel sociaal

Model 6

0,229

0,134

0,052

-0,036

0,033

-0,001

0,032

0,098

0,320

-0,064

0,097

-0,073

B

0,247

0,047 **

0,031 *

0,040

0,040

0,000 **

0,003 **

0,026 **

0,230

0,059

0,054 *

0,036 **

S.E.

kapitaal - helpen

Informeel sociaal

Bron: European Social Survey 2002/2003)

** significant p < 0.05; * significant p < 0.10 (tweezijdige toets)

ervaren etnische dreiging meegenomen.

regioniveau). In model 3 is eveneens interetnisch contact opgenomen, terwijl in model 4 ervaren etnische dreiging is opgenomen. In model 5 en 6 zijn zowel interetnisch contact als

Lege cellen: parameters niet geschat als gevolg van modelspecificaties. Migrant stock en werkloosheidspercentages zijn eveneens opgenomen in de modellen (zowel op land- als

0,032

-0,022

Grote stad

Dorp/kleine stad (ref.)

Urbanisatiegraad

-0,040

Leeftijd gekwadrateerd

-0,246

Ontbrekende waarde

Leeftijd

-0,017

Weduwnaar/weduwe

-0,067

-0,032

Geslacht (Man = ref.)

-0,293

Gescheiden

S.E.

kapitaal - helpen

B

kapitaal - ontmoeten

Model 2
Informeel sociaal

Model 1

Informeel sociaal

Getrouwd

Ongetrouwd (ref.)

Burgerlijke staat

Tabel A.5 Vervolg

De gepercipieerde consequenties
van de welvaartsstaat
Een multilevel, cross-nationale analyse van 25
Europese landen
Wim van Oorschot, Tim Reeskens en Bart Meuleman

De maatschappelijke gevolgen van de welvaartsstaat zijn voortdurend onderwerp in
het publieke debat. Critici verklaren dat de welvaartsstaat vooral onbedoelde economische en morele neveneffecten voortbrengt zonder dat de sociale doelstellingen
worden behaald. Hoe burgers de economische, morele en sociale gevolgen van de
welvaartsstaat zien is een belangrijk gegeven in de vraag naar zijn sociale legitimiteit.
Op basis van de vierde golf van het European Social Survey (2008) analyseren we hoe
de Europese burgers de gevolgen van de welvaartsstaat ervaren, of ze de gepercipieerde positieve gevolgen hoger lijken in te schatten dan de negatieve. Vervolgens
gaan we na welke individuele determinanten en factoren op het landenniveau deze
percepties kunnen verklaren. De analyses tonen aan dat de gemiddelde Europeaan
meer oog heeft voor de positieve sociale dan voor de negatieve economische en morele consequenties. Bovendien worden deze percepties op het individuele niveau
vooral bepaald door gerelateerde culturele disposities, terwijl op het landenniveau
vooral de omvang van de welvaartsstaat een rol speelt.

Inleiding
De maatschappelijke gevolgen van de welvaartsstaat staan voortdurend centraal in
het publieke debat (Gough 2001). Volgens critici doet de welvaartsstaat meer slecht
dan goed, met als onbedoelde neveneffecten dat een scala aan uitkeringen enerzijds
de loonkosten doet toenemen terwijl de uitkeringen anderzijds de arbeidsmarkten te
rigide maken (Lindbeck 1995). Neoliberalen benadrukken dan weer eerder de onbedoelde morele consequenties door te stellen dat sociale bijstand de wil om te werken
doet afbrokkelen en de verantwoordelijkheidszin aantast (Murray 1984). Een vaak gehoorde kritiek uit christen-democratische en cummunitaristische hoek is tevens dat de
welvaartsstaat informele zorg en sociale netwerken uitholt (Etzioni 1995). Opmerkelijk is echter dat in het publieke debat deze onbedoelde negatieve neveneffecten de
bovenhand hebben en er minder aandacht uitgaat naar de positieve gevolgen van de
welvaartsstaat, namelijk dat deze armoede bestrijdt en sociale onrust tegengaat.1
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In deze bijdrage gaan we na hoe de bevolking van Europese staten de gevolgen van
de welvaartsstaat percipiëert.2 We kunnen ervan uitgaan dat de legitimiteit van de
Europese welvaartsstaten op de helling zou staan wanneer burgers enkel oog hebben
voor de negatieve onbedoelde neveneffecten van de welvaartsstaat zonder aandacht
te schenken aan de positieve consequenties. In de empirische literatuur over de legitimiteit van de welvaartsstaat is er tot dusver echter weinig aandacht besteed aan
dergelijke percepties over de consequenties van de welvaartsstaat. De beschikbare
studies leveren bovendien slechts beperkte en gefragmenteerde inzichten. Vorig onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat 34 percent van de Canadezen (Gidengil et al.
2003) en 44 percent van de Britten (Bryson 1997) akkoord gaan met het libertaire
standpunt dat mensen minder geneigd zijn om voor zichzelf te zorgen door de invloed van de welvaartsstaat. Sihvo en Uusitalo (1995) hebben de factoren onderzocht
die opvattingen van Finnen over de consequenties verklaren. Ze stellen vast dat vooral
de ouderen, rijken, rechtsen en personen hoog op de sociale ladder vaker van mening
zijn dat de sociale zekerheid en diensten van de welvaartsstaat mensen passief hebben gemaakt en hun zin voor initiatief hebben beknot.
Er is slechts één studie, uitgevoerd in Nederland (Van Oorschot 2010), die systematisch onderzoek heeft gedaan naar een reeks gepercipieerde positieve en negatieve
gevolgen van de welvaartsstaat. Uit dit onderzoek blijkt dat deze percepties uiteenvallen in drie dimensies, namelijk negatieve economische, negatieve morele en positieve sociale gevolgen. Ongeveer tweederde van de Nederlandse bevolking heeft
meer aandacht voor de positieve dan voor de negatieve gevolgen. Deze studie verduidelijkt eveneens dat deze opvattingen sterker worden beïnvloed door culturele disposities dan door sociaal-economische positie. Echter, mogelijk zijn deze bevindingen typisch voor Nederland en kan de uitgebreide en genereuze welvaartsstaat deze hoge
mate van populariteit verklaren.
Dit hoofdstuk draagt bij aan de literatuur door opvattingen over de consequenties
van de welvaartsstaat vanuit een comparatief perspectief te bekijken. Hiervoor maken
we gebruik van gegevens uit het European Social Survey (ESS) 2008, dat items bevat
over individuele percepties over een aantal mogelijke gevolgen van de welvaartsstaat
op de economie, de individuele moraliteit en het sociale leven. Deze gegevens stellen
ons in staat om na te gaan of, en in welke mate, deze percepties inderdaad verschillen
per land. De vragen die we empirisch zullen beantwoorden zijn de volgende. (1) Hoe
zien de Europeanen de positieve en negatieve gevolgen van de welvaartsstaat waarin
zij leven? (2) Wat zijn de structurele en culturele kenmerken van individuen die hun
perceptie van de gevolgen bepalen? (3) Welke nationale contextkenmerken zijn van
invloed in het bepalen van deze percepties tegenover de welvaartsstaat?
Alvorens een antwoord te geven op deze vragen, bespreken we eerst de hypothesen over de individuele en contextuele effecten op gepercipieerde consequenties van
de welvaartsstaat, en staan we stil bij de gebruikte data en methodologie.
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Individuele en contextuele verklaringen voor gepercipieerde
consequenties van de welvaartsstaat
Verklaringen op het individuele niveau
In studies over de legitimiteit van de welvaarsstaat wordt steevast vertrokken van de
assumptie dat percepties beïnvloed worden door twee factoren op individueel niveau,
nl. eigenbelang en gerelateerde culturele disposities (bijv. Kangas 1997, Blekesaune &
Quadagno 2003, Svallfors 2004, Van Oorschot 2002).
Volgens de these van het eigenbelang gaan individuen die materiële voordelen
hebben bij de welvaartsstaat deze institutie ook positiever beoordelen (Kangas 1997,
Svallfors 2004). Deze these voorspelt dus dat positieve percepties van de sociale gevolgen van de welvaartsstaat wijder verspreid zijn onder sociale categorieën die er
sterk van afhangen zoals vrouwen, ouderen, lagere inkomensgroepen, mensen met
een lager opleidingsniveau, werknemers in de publieke sector, de (voorheen) werklozen en uitkeringstrekkers. Eveneens zou men verwachten dat deze categorieën minder overtuigd zijn van eventuele negatieve economische en morele repercussies.
De these van gerelateerde culturele disposities stelt dat relevante individuele waarden, houdingen en overtuigingen bepalend zijn voor de percepties van de consequenties van de welvaartsstaat. Ten eerste hebben verschillende studies aangetoond dat
mensen met een linkse politieke oriëntatie positiever staan tegenover allerhande aspecten van de welvaartsstaat (Meier Jaeger 2006, Papadakis & Bean 1993, zie ook:
Sihvo en Uusitalo 1995, Van Oorschot 2010). Sinds de studie van Lipset (1959) over
waarden bij verschillende sociale klassen weten we echter dat het links-rechtsonderscheid ontrafeld kan worden in twee ongerelateerde ideologische domeinen: een economische dimensie met opinies over gelijkheid, en een culturele en morele dimensie
met voorkeuren voor individuele vrijheid versus autoriteit (zie Houtman 2003). We
kunnen aannemen dat egalitaire ingestelde personen minder kritisch zijn over de economische gevolgen en meer positief over de sociale consequenties, terwijl autoritaire
personen meer bezorgd zijn over morele consequenties.
Een tweede groep van gerelateerde disposities bestaat uit algemene opvattingen
over de welvaartsstaat, haar instellingen en begunstigden. Personen die meer verantwoordelijkheid van de overheid wensen (‘bereik’ van de overheid) en/of de voorkeur
geven aan hogere overheidsuitgaven op het vlak van sociale welvaart (‘mate’ van de
overheid, zie Roller 1995) zullen naar verwachting minder kritische standpunten innemen over mogelijke morele en economische gevolgen van de verzorgingsstaat, alsook
meer oog hebben voor de positieve sociale consequenties.3 Ook veronderstellen we
dat politiek vertrouwen leidt tot meer positieve evaluaties (hoewel vorig empirisch
onderzoek betreffende deze hypothese niet altijd consistent is; zie Edlund 2006).
Wanneer men negatief gekleurde opvattingen heeft over de begunstigden van de
welvaartsstaat, en van oordeel is dat deze personen welvaartssteun niet verdienen,
zal men waarschijnlijk meer oog hebben voor de negatieve gevolgen van de welvaartsstaat (Van Oorschot 2006). Tenslotte is het aannemelijk dat personen met een
pessimistische evaluatie van de huidige socio-economische situatie van hun land en de
mensen die een hogere welvaartslast zien (zoals hogere werkloosheidsratio’s en ar-
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moede) zich meer zorgen maken over de negatieve economische gevolgen van een
uitgebreide welvaartsstaat.
Religieus geïnspireerde standpunten vormen een derde groep potentieel relevante
culturele disposities. De christen-democratische en communitaristische kritiek indachtig verwachten we dat religieuze mensen meer negatieve morele consequenties van
de welvaartsstaat zien. En we verwachten dat de scepsis over morele gevolgen van de
welvaartsstaat het grootst is onder protestanten. Uit historische analyses van de ontwikkeling van Europese verzorgingsstaten blijkt namelijk dat deze groep steeds kritischer is geweest dan andere (Manow 2002; Kahl 2005).

Verklaringen op nationaal niveau: instituties, structuur en cultuur
Onze vergelijkende studie maakt het mogelijk om verder te gaan dan louter individuele verklaringen door te onderzoeken of opvattingen over de gevolgen van de welvaartsstaat ook worden beïnvloed door landenkenmerken. Aangezien dit de eerste
studie is die dit systematisch onderzoekt, is er geen uitgebreide literatuur om op terug
te vallen. Echter, analoog aan de hypothesen op het individuele niveau nemen we aan
dat, naast de institutionele kenmerken van de welvaartsstaat, ook structurele en culturele contextvariabelen relevant zijn voor het verklaren van percepties over welvaartsstaatconsequenties.
De mate van sociale uitgaven kan beschouwd worden als een cruciale institutionele
indicator voor de welvaartsstaat. In een genereuze welvaartsstaat, waar een groot
deel van het nationaal inkomen besteed wordt aan het algemene welzijn met de
daarbij behorende hoge belastingtarieven en uitkeringen, verwachten we dat burgers
zich sterker bewust zijn van zowel de positieve als de negatieve gevolgen van de welvaartsstaat. Als landen veel besteden aan het algemene welzijn, de bestrijding van
armoede en ongelijkheid, dan verwachten we dat dit leidt tot een sterkere perceptie
van de positieve sociale gevolgen daarvan. Tegelijkertijd zijn in gulle welvaartsstaten
uitkeringen vaak hoger en diensten uitgebreider, waardoor we verwachten dat er kritische opvattingen heersen over ongewenste economische neveneffecten en de erosie
van arbeidsethos en zelfredzaamheid.
De structurele landenindicatoren hebben betrekking op politieke en economische
kenmerken alsook de wijze waarop rijkdom verdeeld is tussen burgers onderling.
Voor diverse kenmerken kunnen echter tegenstrijdige hypothesen worden geformuleerd. In welvarende economieën zijn negatieve percepties over economische gevolgen van de welvaartsstaat naar verwachting minder wijdverspreid, omdat mensen
kunnen waarnemen dat er een budgettaire buffer is tegen zulke gevolgen. Anderzijds
is het eveneens mogelijk dat mensen in welvarende landen economisch minder onzeker zijn en dat ze een kleiner risico ervaren voor het verliezen van hun economische
welvaart en werkgelegenheid. Ook met betrekking tot armoede kunnen we tegenstrijdige verwachtingen formuleren. In landen met veel armoede kan de perceptie leven dat de welvaartsstaat noodzakelijke economische investeringen in de weg staat,
wat gepaard kan gaan met een kritischere visie ten aanzien van negatieve economische gevolgen. Anderzijds kan in arme landen de welvaartsstaat gezien worden als
een stimulans voor algemene consumptie. Voor de sociale gevolgen veronderstellen
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we dus dat mensen in landen die beter presteren op sociaal-economische indicatoren
meer de neiging hebben zich bewust te zijn van de positieve sociale gevolgen die welvaartsstaten kunnen genereren.
Onze culturele contextvariabelen verwijzen naar waarden en morele overtuigingen
die – tot op zekere hoogte – gedeeld worden in een land. Het theoretische argument
dat deze aanpak onderbouwt is gegeven door Huckfeldt (1986, p.13) die contexteffecten heeft gedefinieerd als “instances in which individual behaviour is affected by the
presence of a societal property in a population regardless of whether the individual
possesses the property in question”. De data die we ter beschikking hebben stellen
ons in staat om de contextuele effecten na te gaan van de geaggregeerde culturele
variabelen die we onderscheiden van dezelfde waarden op het individuele niveau. Zo
verwachten we dat in meer egalitaire landen (in de zin van veel steun voor een breed
palet van maatregelen alsook de mate waarin publieke middelen naar de welvaartsstaat moeten gaan) de positieve sociale gevolgen van de verzorgingsstaat een sterkere nadruk krijgen in het publieke debat. Individuele percepties worden dan beïnvloed door de heersende publieke opinie. Analoog verwachten we dat de perceptie
van negatieve morele gevolgen meer aanwezig is in landen waarin de bevolking vrij
sterk autoritaire waarden aanhangt, erg kerks is, waar meer negatieve beelden van
uitkeringsontvangers gedeeld worden, en een hogere druk op de welvaartsstaat
wordt ervaren.

Data en methodologie
In deze bijdrage gebruiken we data van de European Social Survey (ESS ronde 4) om
de geformuleerde hypothesen te testen. Deze survey werd in 2008-2009 uitgevoerd in
31 landen. In onze analyses houden we 25 landen over, wat neerkomt op 48.141 respondenten.4 De onderzochte landen zijn: België (BE), Bulgarije (BG), Zwitserland (CH),
Cyprus (CY), Tsjechië (CZ), Duitsland (DE), Denemarken (DK), Estland (EE), Spanje (ES),
Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (GR), Kroatië (HR), Hongarije (HU), Letland
(LV), Nederland (NL), Noorwegen (NO), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Zweden (SE), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Turkije (TR) en het Verenigd Koninkrijk (UK).
Voor elk van deze landen zijn ongeveer 1.500 toevallig geselecteerde respondenten
van 16 jaar en ouder geïnterviewd.

Afhankelijke variabelen
De afhankelijke variabelen hebben betrekking op drie verschillende percepties over
mogelijke gevolgen van de welvaartsstaat, namelijk de economische, sociale en morele consequenties. Respondenten werd een schaal aangeboden met acht5 Likert-items
die verschillende mogelijke gevolgen weergaven. Zoals de formulering van de items
duidelijk maakt (zie tabel 1), weerspiegelt de sociale dimensie (D22, D23, D26) positieve gevolgen van de welvaartsstaat, terwijl de economische (D21, D25) en morele
(D27, D28, D29) items negatieve gevolgen weergeven. Confirmatorische factoranalyse
(CFA) op de gehele dataset heeft aangetoond dat de acht items voldoende betrouwbaar zijn en valide metingen van de drie dimensies weergeven. Aangezien de voorge-
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stelde schalen vatbaar zijn voor ‘acquiescence bias’ (Billiet & McClendon 2000) is een
bijkomende stijlfactor toegevoegd. Corrigeren voor deze vertekening is belangrijk in
deze studie, aangezien de groep van de respondenten die het eens is met alle items
kunstmatig positieve correlaties produceert tussen de positieve sociale gevolgen enerzijds, en negatieve morele en economische gevolgen anderzijds. Bijkomende meervoudige groepenanalyses heeft aangetoond dat de metingen voldoende equivalent
zijn voor vergelijkend onderzoek over landen heen (Steenkamp & Baumgartner
1998).6 In de beschrijvende analyses worden de somschalen geanalyseerd om de oorspronkelijke schaalgrootte zoveel mogelijk in ere te houden; in de multilevel analyses
maken we gebruik van latente factorscores die gecontroleerd zijn voor ‘acquiescence
bias’.
We zien in tabel 1 dat Europeanen in het algemeen vrij sterk overtuigd zijn van
de positieve sociale gevolgen van de welvaartsstaat. Tussen 49 en 56% van de respondenten zijn het er (helemaal) mee eens dat de welvaartsstaat armoede voorkomt,
Tabel 1

Vraagverwoording, percentage instemmenden, en gestandaardiseerde
factorladingen voor de items aangaande de gepercipieerde gevolgen van de
welvaartsstaat
Factorladingen

%

(helemaal) Factor 1: Factor 2: Factor 3:

Item in ESS In hoeverre bent u het oneens (1) of eens (5)
dat sociale voorzieningen in Nederland …

eens

D21

... een te zware last zijn voor de economie?

D22

... grootschalige armoede voorkomt?

D23

Econom

Moraal

Sociaal

36,4

0,659

–

–

55,9

–

–

0,666

... leiden tot een meer gelijke samenleving?

49,4

–

–

0,770

D25

... bedrijven te veel kosten aan belastingen en premies?

41,4

0,627

–

–

D26

... het gemakkelijker maken om werk en gezin te combineren? 52,6

–

–

0,575

D27

... mensen lui maken?

39,2

–

0,710

–

D28

... mensen minder bereid maken om voor elkaar te zorgen?

36,3

–

0,837

–

D29

... ertoe leiden dat mensen zich minder verantwoordelijk

30,9

–

0,815

–

voelen voor zichzelf en hun gezin?
Noot: De fitindicatoren van het CFA-model (inclusief een stijlfactor om te controleren op acquiescence bias): CFI = 0,982;
RMSEA = 0,035; SRMR = 0,020

Tabel 2

Descriptieve gegevens en frequenties van, en correlaties tussen de
gepercipieerde economische, morele en sociale consequenties
Descriptieve gegevensa
N

Gemidd

Correlatiesb

StAfw

Moraal
0,684

Negatieve economische consequenties

46.189

3,07

0,91

Negatieve morele consequenties

47.274

2,94

0,96

Positieve sociale consequenties

47.204

3,33

0,81

Sociaal
-0,048
-0,054

a Gebaseerd op de somschalen. b Berekend op de latente factoren vrij van acquiescence bias.
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gelijkheid creëert, en de combinatie tussen werk en gezin gemakkelijker maakt. Percepties over de negatieve economische en morele gevolgen zijn een stuk minder uitgesproken. Het aandeel van de Europeanen dat dergelijke negatieve gevolgen percipieert varieert tussen 31 en 41%. Voor de meeste Europeanen compenseren positieve
sociale aspecten de negatieve economische en morele gevolgen ruimschoots. Dit is
een opmerkelijke uitkomst gezien het gegeven dat doorgaans de negatieve gevolgen
van de welvaartsstaat de beeldvorming door de media en publieke debatten domineren.
Tabel 2 toont ook sterke positieve correlatie (0,68) tussen de waargenomen negatieve economische en morele consequenties,7 wat betekent dat mensen die denken
dat de welvaartsstaat een last is voor de economie en het bedrijfsleven ook de neiging
hebben te denken dat het mensen lui en minder zorgzaam maakt. Zoals verwacht zien
we ook een negatief verband tussen positieve sociale gevolgen enerzijds, en negatieve economische en morele consequenties anderzijds. Het feit dat de correlatie
zwak is toont evenwel aan dat aandacht voor de positieve sociale gevolgen niet blind
maakt voor eventuele negatieve neveneffecten van de welvaartsstaat.

Onafhankelijke variabelen op het respondentenniveau
De volgende structurele kenmerken typeren een mogelijk zelfbelang in sociale voorzieningen: leeftijd (per tien jaren), geslacht (mannelijk als referentie), opleidingsniveau (geen of lager onderwijs (referentie); lager secundair, hoger secundair, hoger onderwijs). Arbeidsmarktstatus en de sector van tewerkstelling worden gecombineerd in
een enkele variabele met de volgende categorieën: werknemer in de private sector
(referentie); werknemer in de publieke sector; andere tewerkstelling (vooral zelfstandigen); werkloos; student; gepensioneerd; andere. Een extra dummy variabele geeft
aan of men eerder werkloos is geweest gedurende een periode van minstens drie
maanden. De financiële situatie wordt geoperationaliseerd door de individuele beoordeling of men het moeilijk vindt om comfortabel te leven op het huidige inkomen.8
Een laatste structurele variabele heeft betrekking of iemands belangrijkste bron van
inkomen bestaat uit sociale uitkeringen.
Een tweede reeks variabelen heeft betrekking op gerelateerde culturele disposities.
Verschillende opvattingen zijn geoperationaliseerd als somschalen op basis van verschillende items. Opvattingen over economische (on)gelijkheid (gelijkheidsprincipe)
worden gemeten op basis van drie items waarin gevraagd wordt of respondenten inkomensongelijkheid beschouwen als onwenselijk voor de samenleving. ‘Autoritarisme’ is geoperationaliseerd als een combinatie van voorkeuren voor autoritaire onderwijsstijlen en hardere straffen voor degenen die de wet overtreden. ‘Bereik van de
overheid’ geeft voorkeuren weer voor overheidsingrijpen in diverse domeinen, zoals
gezondheidszorg, en de verantwoordelijkheid voor het voorzien van een redelijke levensstandaard voor ouderen en werklozen. ‘Politiek vertrouwen’ is een schaal die het
vertrouwen in het parlement, politici en politieke partijen meet. De variabele ‘ervaren
druk op de welvaartsstaat’ verwijst naar individuele opinies over omvang van verschillende sociale problemen, zoals werkloosheid en armoede. De variabele ‘negatieve
houding ten opzichte van uitkeringstrekkenden’, ten slotte, is geoperationaliseerd
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aan de hand van de inspanningen die werklozen doen om een baan te vinden, misbruik van uitkeringen, en ziekteverzuim. Exacte vraagformuleringen en de resultaten
van factoranalyses staan samengevat in Appendix tabel A1.
Andere opinies zijn geoperationaliseerd als single-item-variabelen. ‘Mate van overheidsingrijpen’ wordt gemeten door een enkel item refererend naar voorkeur voor
belastingverhoging en meer sociale uitgaven versus belastingverlagingen en minder
genereuze sociale uitkeringen. Politieke links-rechtsoriëntatie is opgedeeld in vier categorieën, namelijk een linkse (referentie), midden en rechtse opstelling. Om met de
hoge item-non-respons rekening te houden werd een bijkomende categorie voor ontbrekende informatie gecreëerd. ‘Tevredenheid over de nationale economie’ varieert
van 0 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden). Voor religiositeit zijn twee indicatoren
gebruikt, namelijk deelname aan religieuze erediensten (van 1: elke dag tot 7: nooit)
en religieuze denominatie. Deze laatste variabele maakt een onderscheid tussen
rooms-katholiek (referentie), protestants, orthodox, andere denominatie, en geen denominatie.

Onafhankelijke variabelen op het landenniveau
De institutionele indicator aangaande de sociale uitgaven per hoofd van de bevolking
evenals andere structurele variabelen op het nationale niveau zijn afkomstig van Eurostat voor het ESS jaar 2008 of dichtstbijzijnde (Eurostat 2010). De toestand van de
nationale economie is geoperationaliseerd door het bbp per hoofd van de bevolking
(rekening houdend met verschillen in koopkracht) alsook de groei in bbp per capita.
Langdurige werkloosheid wordt gebruikt als indicator voor de arbeidsmarktmalaise.
Voor inkomensongelijkheid is de S80/S20-ratio, die de verhouding weergeeft tussen
het hoogste inkomenskwintiel en het laagste inkomenskwintiel, gebruikt. Armoede
wordt gemeten als het percentage van de bevolking onder de 60 procent van het
equivalent mediaan inkomen (na sociale uitkeringen).
Als culturele contextvariabelen zijn relevante individuele attitudes uit het ESS geaggregeerd op het nationale niveau, zodat we een beeld hebben van de mate waarin de
bevolking van een land gemiddeld genomen (1) het principe van gelijkheid onderschrijft, (2) autoritair ingesteld is, (3) er negatieve houdingen tegenover welvaartsstaatbegunstigden op nahoudt, (4) een hoog niveau van druk op de welvaartsstaat
percipieert, (5) de voorkeur geeft aan overheidsingrijpen in een breed scala van domeinen (bereik van overheid) (6) voorstander is van hogere belastingen om aan sociale voorzieningen tegemoet te komen (mate van de overheid), en (7) deelneemt aan
religieuze erediensten. De dominante religieuze denominatie in het land is overgenomen uit de Democracy Crossnational Data (Norris 2009).

Methodologie
De verwachting dat de individuele percepties over de consequenties van de welvaartsstaat worden verklaard door verklaringen op het individuele en nationaal niveau vereist het gebruik van multilevel regressieanalyse (Hox 2010). Deze techniek houdt rekening met de geclusterde aard van de ESS data – een steekproef van individuen in
verschillende landen – en maakt het mogelijk effecten van nationale kenmerken op
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individuele afhankelijke variabelen te schatten. Om vergelijkingen tussen modellen
mogelijk te maken zijn waarnemingen met ontbrekende informatie listwise gedelete
uit de multilevel analyse (ze zijn opgenomen voor de cross-nationale beschrijvende
resultaten), waardoor we 38.253 respondenten overhouden in de steekproef in 24 landen.9
In de analyses gaan we als volgt te werk. In de eerste beschrijvende sectie introduceren we de afhankelijke variabelen. Ten tweede staan we stil bij de respondentenkenmerken ter verklaring van percepties van consequenties van de welvaartsstaat, waarbij we een onderscheid maken tussen structurele determinanten en culturele
disposities. Ten derde voegen we variabelen op landenniveau toe aan het individuele
verklaringsmodel.

Resultaten
Verdeling van de gepercipieerde welvaartsstaatconsequenties
Figuur 1 geeft de verdeling van de afhankelijke variabelen in de ESS-landen. In 22 van
de 25 landen ligt de gemiddelde score op gepercipieerde sociale consequenties boven
het middenpunt van de schaal (namelijk 3). Percepties van de negatieve economische
en morele gevolgen zijn minder sterk: gemiddelden boven het schaalmidden zijn
slechts te vinden in respectievelijk 12 en 9 landen. Dat positieve percepties de bovenhand halen wordt ook weerspiegeld in de balansvariabele (dit is de score op positieve
sociale consequenties min het gemiddelde van de negatieve en economsiche gevolgen). Uitgezonderd in drie landen is deze balansvariabele positief, wat erop wijst dat
sociale consequenties van de welvaartsstaat in de pubieke perceptie sterker doorwegen dan negatieve gevolgen. Een sterk positieve balans (groter dan ,5) vinden we niet
enkel terug in de Scandinavische landen en Nederland, die alle worden gekenmerkt
door een omvangrijke welvaartsstaat, maar verrassend genoeg ook in Cyprus, Griekenland en Estland. De reden waarom ook deze minder ontwikkelde welvaartsstaten
hoog scoren is dat de bevolking van deze landen de morele consequenties van de welvaartsstaat lager inschatten dan de meer ontwikkelde landen. Een kleinere positieve
balans (,25 of minder) is terug te vinden in de minder ontwikkelde welvaartsstaten
van Centraal- en Oost-Europa (Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Polen, Roemenië, Slovenië).
Ook in Frankrijk, waar de drie schalen net boven het gemiddelde scoren, is de balans
positief maar eerder klein. In twee landen, namelijk het Verenigd Koninkrijk en Slowakije, wegen de positieve sociale gevolgen niet op tegen de negatieve (met balansscores van -,06 en -,10 respectievelijk). Ten slotte wijkt Hongarije sterk af van de algemene Europese trend, met zijn negatieve saldo van 1 schaalpunt. Deze score is het
resultaat van een bevolking die vooral oog heeft voor de negatieve economische en
morele sociale gevolgen, in combinatie met de laagste perceptie van de positieve sociale gevolgen van alle landen in het onderzoek. De ranglijst van deze landen geeft
geen duidelijke weerspiegeling van zogenaamde welvaartsstaatregimes (Esping-Andersen 1990) of ‘families of nations’ (Castels 1993). Het enige consistente patroon lijkt
dat de Scandinavische sociaal-democratische welvaartsstaten de neiging hebben om
samen te clusteren in een groep met een sterk positief saldo.
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Figuur 1

Verdeling van de gepercipieerde welvaartsstaatconsequenties

Determinanten van het individuele niveau
De determinanten op individueel niveau worden geanalyseerd in twee stappen. In
model 1 schatten we effecten van de structurele kenmerken op individueel niveau.
Aan dit model worden in de tweede stap culturele disposities toegevoegd (model 2 –
zie tabel 3). In onze bespreking zullen we ons voornamelijk concentreren op de bevindingen uit model 2, en verwijzen we naar bevindingen uit model 1 indien nodig. Omdat Hongarije, zoals boven bleek, een sterke uitzonderingspositie inneemt en dus de
algemene trend beinvloedt, is dit land buiten de verdere analyses gehouden.
Alvorens we de effecten van de individuele determinanten bespreken is het noodzakelijk om stil te staan bij drie opmerkelijke vaststellingen. Ten eerste blijkt uit de
verklaarde variantie (R²) van modellen 1 en 2 dat de gepercipieerde consequenties
van de welvaartsstaat sterker beïnvloed worden door culturele disposities dan door
de sociaal-structurele posities van individuen. Voor diverse structurele posities (zoals
werkloos zijn) verdwijnen de effecten of vervagen ze wanneer er wordt gecontroleerd
voor gerelateerde opvattingen. Ten tweede blijkt dat de verklaringsmodellen beduidend beter in staat zijn om de gepercipieerde negatieve economische en morele consequenties te verklaren (R² van 24% en 23% respectievelijk) dan de gepercipieerde
positieve sociale gevolgen (R² van 9%). Ten derde, de sterke positieve correlatie
(0,684) tussen de gepercipieerde negatieve economische en morele consequenties
(eerder weergegeven in tabel 2) uit zich ook in een vergelijkbare determinantenstructuur (zie tabel 3). Herhaaldelijk vinden we dat variabelen die op theoretische gronden
verwacht werden een verklaring te bieden voor percepties van de economische gevolgen ook gerelateerd zijn aan de morele dimensie en vice versa. Aangezien de patronen gelijkaardig zijn, hebben we de bespreking van de percepties van de negatieve
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economische en morele consequenties gecombineerd. Nadat we eerst de effecten op
de perceptie van de negatieve gevolgen bespreken, staan we daarna stil bij de determinanten van gepercipieerde positieve sociale gevolgen.

Individuele determinanten van de percepties van negatieve consequenties
Hoewel de variabelen die eigenbelang uitdrukken globaal genomen geen overweldigende invloed uitoefenen op percepties dat de welvaartsstaat negatieve consequenties heeft, vinden we toch verschillende significante effecten terug. Leeftijd heeft een
positief effect, wat betekent dat ouderen vaker de opvatting hebben dat de verzorgingsstaat de economie schaadt en mensen lui en minder zorgzaam maakt. Vrouwen
zijn minder bezorgd over de mogelijke negatieve gevolgen dan mannen (maar dit
effect verdwijnt wanneer gecontroleerd wordt voor gerelateerde culturele disposites).
Opleidingsniveau heeft een lineare impact: de hoger opgeleiden zijn minder negatief,
hoewel dit effect gereduceerd wordt na de invoering van relevante opvattingen.
Werkloos zijn op het moment van bevraging, of werkloos zijn geweest in het verleden, leidt tot minder kritische percepties over de negatieve gevolgen van de welvaartsstaat. Personen behorend tot de categorie ‘andere tewerkstelling’ (voornamelijk
zelfstandigen) zijn kritischer over de negatieve consequenties dan werknemers in de
particuliere sector. Studenten hebben minder negatieve houdingen tegenover de welvaartsstaat. Ook deze effecten van de individuele tewerkstellingsstatus worden sterk
afgezwakt na controle voor gerelateerde culturele disposities. Subjectief inkomen beinvloedt de negatieve percepties nauwelijks. De bron van deze inkomsten is echter
wel relevant: mensen wier inkomen vooral bestaat uit sociale uitkeringen zijn minder
bezorgd over de mogelijk negatieve impact van de welvaartsstaat op de economie en
op de individuele moraal. Samenvattend, structurele indicatoren die duiden op materiële belangen bij de welvaartsstaat blijken eerder een indirect dan een direct effect te
vertonen op percepties van negatieve economische en morele consequenties. De tendens is dat vooral mensen met een hogere opleiding en mensen met persoonlijke ervaring met welvaartsstaatsteun minder negatieve repercussies zien.
Wanneer we kijken naar de invloed van overtuigingen en houdingen, blijkt dat de
meeste van deze kenmerken de verwachte relatie met de vermeende negatieve gevolgen vertonen. Zoals verwacht staan rechts geöriënteerde respondenten negatiever
tegenover de manier waarop de verzorgingsstaat invloed uitoefent op de economie
en de moraal. Ook wanneer we deze links-rechts opstelling opdelen in een economische (egalitarisme) en morele (autoritarisme) component worden de hypothesen bevestigd. Respondenten die instemmen met het beginsel van gelijkheid percipiëren
minder negatieve economische consequenties, terwijl mensen met autoritaire ideeën
er sterker van overtuigd zijn dat de verzorgingsstaat schadelijk is voor de individuele
moraal. Er is echter ook bewijs voor spill-over-effecten: egalitarisme zwakt de negatieve percepties van morele consequenties af, terwijl autoritarisme de bezorgdheid
over de economische neveneffecten verhoogt.
Zowel het geprefereerde bereik als de geprefereerde mate van overheidsingrijpen
heeft een effect dat in de lijn van de hypothesen ligt. Respondenten die van hun regeringen verwachten dat ze voorzien in individueel welzijn zijn ook minder negatief
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over de economische en morele consequenties van de welvaartsstaat. Een hoge mate
van politiek vertrouwen leidt tot minder sterke percepties van morele consequenties,
maar staat los van gepercipieerde economische gevolgen. Terwijl we een negatief effect verwachtten tussen tevreden zijn met de staat van de economie en het waarnemen van negatieve economische consequenties, is er geen significant verband aanwezig. Ervaring van druk op de welvaartsstaat – dat wil zeggen het idee dat grote delen
van de bevolking worden geconfronteerd met sociale problemen – leidt tot sterkere
percepties dat de welvaartsstaat de nationale economie onder druk zet en de individuele moraal aantast. Negatieve opvattingen over de bijstandstrekkers hebben een
zeer sterk effect op percepties van economische en morele gevolgen, in de zin dat
individuele opinies dat mensen misbruik maken van de verzorgingsstaat leidt tot percepties dat de welvaartsstaat mensen lui en minder zorgzaam maakt en de economische groei belemmert.
Kijken we naar de effecten van religieuze opvattingen, dan blijkt dat de kerkpraktijk enkel relevant is ter verklaring van de percepties van de morele gevolgen van de
welvaartsstaat: frequente kerkgangers zijn er vaker van overtuigd dat de verzorgingsstaat mensen minder zorgzaam en luier maakt. In sommige denomaties zijn deze negatieve percepties sterker uitgekristalliseerd: in vergelijking met rooms-katholieken
staan oosters-orthodoxe gelovigen en mensen zonder denominatie minder negatief
tegenover de economische en morele consequenties. Tegen de verwachting in vinden
we dat protestanten niet kritischer zijn over morele en economische gevolgen dan
katholieken.
Dus een individu dat bezorgd is om negatieve economische en morele gevolgen van
de welvaartsstaat is vooral iemand met een rechtse politieke oriëntatie, met een nietegalitaire en autoritaire houding, die vaker naar de kerk gaat, die een voorkeur heeft
voor een kleine overheid, en die een sterk negatief beeld heeft van de groep van
steuntrekkers. Dit kan kort worden samengevat als het beeld van een persoon met
een ‘conservatieve’ kijk op de samenleving.

Individuele determinanten van de percepties van positieve consequenties
Wat betreft de verklaring van de positieve sociale consequenties blijkt dat slechts drie
variabelen die op zelfbelang duiden relevant zijn, onder controle van gerelateerde
culturele disposities. Twee zijn gerelateerd aan het inkomen: afhankelijk zijn van sociale uitkeringen, maar ook een lager subjectief inkomen leiden tot sterkere percepties
van de positieve sociale gevolgen van de welvaartsstaat. Een derde factor is tewerkstellingsstatuut: studenten zijn iets positiever over de sociale gevolgen in vergelijking
met werknemers in de particuliere sector en andere groepen. We kunnen dit effect
verklaren inzoverre dat student zijn kan worden beschouwd als een positie die goed
is ingebed in de structuur van sociale voorzieningen.
Wat de culturele disposities betreft zien we dat respondenten met een rechtse orientatie iets minder positief zijn in hun perceptie van de sociale gevolgen. Politieke
oriëntatie heeft echter een geringere invloed op percepties van de positieve sociale
dan op die van negatieve economische en morele consequenties. Gelijkheidsstreven
leidt tot een sterkere perceptie van de sociale gevolgen, terwijl autoritarisme geen
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significant effect vertoont. Preferenties voor overheidsinterventie in verschillende domeinen alsook het onderschrijven van belastingverhogingen om dit te bereiken leiden
tot een verhoogde perceptie van positieve sociale externaliteiten. Bovendien zorgt
ook politiek vertrouwen ervoor dat respondenten zich positiever uitlaten over de sociale gevolgen. Daarnaast gaat tevredenheid met de staat van de economie samen
met de het idee dat de welvaartsstaat armoede voorkomt en de combinatie werk en
gezin vereenvoudigt. De perceptie van hoge druk op de welvaartsstaat leidt tot een
negatief effect op de gepercipieerde positieve gevolgen. Het aanvoelen dat een groot
deel van de bevolking slecht af is leidt blijkbaar tot het idee dat de welvaartsstaat
geen positieve gevolgen heeft op sociaal vlak. Ook negatieve houdingen ten opzichte
van uitkeringstrekkers leidt tot minder positieve percepties van de sociale gevolgen.
Ten slotte, wat betreft de religieuze variabelen is er geen effect gevonden.
Een persoon die positieve sociale resultaten van de welvaartsstaat percipieert is dus
in het kort iemand die uitkeringen ontvangt of tevreden is met zijn of haar inkomenssituatie, die een linkse politieke stellingname heeft, egalitarisme onderschrijft, vertrouwen heeft in het politieke systeem, en de welvaartsstaat in het algemeen ook
steunt. Negatiever over de sociale gevolgen zijn degenen die een groot deel van de
bevolking als afhankelijk van de welvaartsstaat ziet, alsook degenen die meer negatieve beelden van uitkeringstrekkers hebben. Mensen kunnen het eerste opvatten als
het falen van de welvaartsstaat, terwijl het laatste mensen afremt om een klare kijk te
hebben op de prestaties van de welvaartsstaat.

Determinanten op het landenniveau
Uit de intraklascorrelaties10 verkregen door een schatting van het ‘lege model’ (zonder controlevariabelen) blijkt dat ongeveer vijf, zeven en elf procent van de variabiliteit in respectievelijk de gepercipieerde economische, morele en sociale gevolgen van
de welvaartsstaat kan toegeschreven worden aan het landenniveau. Bij het toevoegen van individuele informatie, de zogenaamde compositie-effecten, worden deze intraklascorrelaties teruggebracht tot respectievelijk vier, zes en zes procent. Dit betekent dat van de totale variantie in ervaren negatieve economische gevolgen slechts
vier procent kan worden toegeschreven aan het land, terwijl dit zes procent is voor de
negatieve morele en positieve sociale gevolgen.
Aangezien we multilevelanalyse toepassen op een relatief klein aantal landen, zijn
we beperkt in het aantal variabelen dat we op landenniveau tegelijkertijd kunnen
toevoegen. Daarom gaan we als volgt te werk. Eerst worden de variabelen op landenniveau bivariaat getest (dat wil zeggen onder controle van de individuele variabelen
van tabel 3, maar zonder andere variabelen op landenniveau). In een tweede stap
gaan we voor elk van de drie sets van landenvariabelen (namelijk de structurele, culturele en institutionele) na welke variabelen de grootste impact hebben onder controle van alle landenvariabelen uit dezelfde set. In de finale stap worden de significante
variabelen van elke set samen getest, en worden modellen afgetoetst om te komen
tot de meest spaarzame verklaring.
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Tabel 3

Multilevel regressiemodel met individuele verklaringen voor de
gepercipieerde economische, morele en sociale consequenties van de
welvaartsstaat
Economisch (-)

Moreel (-)

Model 1

Model 2

Model 1

Intercept

0,05

-0,05

-0,03

Leeftijd (per 10 jaar)

0,00

Vrouw

0,01***

0,02***

Sociaal (+)

Model 2

Model 1

Model 2

-0,47***

-0,13**

0,03***

0,01**

-0,29***
0,00

-0,01*

-0,00

-0,02*

-0,01

-0,02**

-0,01

Lager secundair

-0,03**

-0,01

-0,05**

-0,02

-0,01

-0,01

Hoger secundair

-0,07***

-0,04***

-0,09***

-0,05***

-0,01

-0,02

Tertiaire opleiding

-0,15***

-0,08***

-0,19***

-0,07***

Werk in publieke sector

-0,06***

-0,01

-0,04**

0,03**

0,04

-0,00

Andere tewerkstelling

0,06***

0,04**

-0,01

0,00
0,00

Opleiding (Ref: Primair)

0,04***

0,01

Werk (Ref: Private sect)
0,04***

0,07***

Werkloos

-0,05**

-0,00

-0,07***

-0,01

0,01

Student

-0,10***

-0,03**

-0,11***

-0,04**

0,06***

Gepensioneerd

-0,03*

-0,02

0,01

Anders

-0,03***

-0,02

-0,01

-0,06***

-0,03***

-0,06***

Eerder werkloos
Financiële tevredenheid
Uitkeringen ontvangen

0,02***
-0,02*

0,00
-0,03***

0,01*
-0,02

0,03
0,01
-0,02**

0,02*

-0,01

-0,02

0,01

0,01

-0,00

0,00

-0,01*

0,04***

0,02***

-0,03**

0,04***

0,04***

Pol houding (Ref: Links)
Midden

0,06***

0,04***

-0,01

Rechts

0,11***

0,09***

-0,02*

Item non-response

0,04***

0,00

-0,02*

Principe van gelijkheid

-0,11***

-0,08***

0,08***

0,08***

Bereik van de overheid

-0,04***

-0,06***

Graad van overheid

-0,04***

-0,04***

0,02***

0,00

-0,01**

0,02***

-0,00

0,00*

Autoritarisme

Politiek vertrouwen
Tevredenheid economie
Geperc. druk welvaartsst

0,01***

0,01***

Kerkpraktijk

0,00

0,01**

0,01**
0,01
0,01***

0,02***
-0,02***
0,00

Denom (Ref: Katholiek)
-0,01

0,01

0,01

Protestant

0,01

Orthodox

-0,04**

-0,06**

Anders

-0,00

-0,06**

0,01

Geen denominatie

-0,02*

-0,01*

-0,02

Negatief bijstandstrekkers

0,19***

0,31***

-0,02***

Verklaarde variantie

1,78%

23,82%

0,58%

22,52%

2,48%

8,97%

Intraclass correlatie

5,04%

4,13%

7,01%

6,18%

9,33%

6,06%

p < 0,05; ** p < 0,01; *** p <0,001. N = 38.253 respondenten, G = 24 landen
Noot: De resultaten zijn verkregen op basis van zes afzonderlijke multilevel modellen met, voor elk van de
afhankelijke variabele, de linkerkolom de structurele respondentenvariabelen weergeeft en de rechterkolom
de hieraan gerelateerde culturele disposities toevoegt.
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Wanneer we kijken naar de belangrijkste bivariate relaties (zie Appendix, tabel 2) dan
blijkt, zoals verwacht, dat percepties van zowel positieve als negatieve gevolgen meer
verspreid zijn in landen met hogere sociale uitgaven. Binnen het pakket van structurele variabelen zijn er twee algemene patronen: de drie gevolgen worden sterker onderschreven in landen die rijker zijn in termen van het bbp per hoofd van de bevolking. Bovendien ligt de perceptie van de negatieve gevolgen lager in landen met een
hogere mate van inkomensongelijkheid. Met betrekking tot de culturele variabelen is
een algemene interessante bevinding dat de perceptie van negatieve economische en
morele consequenties sterker gerelateerd zijn aan de voorgestelde culturele variabelen in vergelijking met de perceptie van positieve sociale gevolgen. Percepties van negatieve gevolgen zijn gemiddeld minder sterk in landen met lagere niveaus van egalitarisme, autoritarisme, de veronderstelde druk op de welvaartsstaat, religiositeit, en
in landen waar er minder ondersteuning is voor een globaal breed scala aan welvaartsstaatvoorzieningen. Percepties van de positieve sociale gevolgen zijn, aan de
andere kant, hoger in landen waar het publiek minder autoritaire opvattingen heeft
en waar de bevolking weinig druk op de welvaartsstaat percipieert, maar waar dan
weer wel de mening wijdverspreid is dat de belastingen verhoogd kunnen worden
om te voorzien in de uitgaven van de welvaartsstaat.
Echter, zoals we eerder al hebben uitgelegd hangen een aantal contextvariabelen
onderling sterk samen. Modelselectie werd toegepast om tot een spaarzame verklaring op landenniveau te komen (tabel 4). Van alle contextvariabelen die bivariaat in
relatie staan met de gepercipieerde consequenties blijken er slechts enkele een direct
effect te hebben. Om een beter zicht te hebben over de relatieve omvang van de
effecten zijn de gestandaardiseerde effecten ook vermeld.
De generositeit van de welvaartsstaat heeft een positief effect op individuele percepties van de negatieve economische en morele gevolgen, maar ook de waargenomen positieve sociale gevolgen. Blijkbaar leeft er in omvangrijke welvaartsstaten, met
hun uitgebreide toepassingen maar ook met hun hoge belastingen en sociale bijdragen, een grotere bezorgdheid over de ongewenste economische neveneffecten, evenals over het feit dat arbeidsethos en persoonlijke en sociale verantwoordelijkheden
Tabel 4

Landeneffecten op de gepercipieerde negatieve economische, negatieve
morele en positieve sociale gevolgen van de welvaartsstaat
Economisch (-)
Param

T-Val

Moreel (-)
Beta

Soc uitgaven

0,02**

3,38

0,12

LD Werkloos

0,03**

2,76

0,09

Bereik overh.
Princ gelijkh.

Param

T-Val

Sociaal (+)
Beta

0,02*

2,96

0,10

-0,14**

-3,22

-0,11

Param

T-Val

Beta

0,03**

4,27

0,17

0,16*

2,20

0,09

° p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01.
Noot: De resultaten zijn verkregen op basis van drie afzonderlijke multilevel modellen, onder controle van de
individuele variabelen van tabel 3, met telkens de gepercipieerde economische, morele en sociale gevolgen
van de welvaartsstaat als afhankelijke variabele. De genoemde landenvariabelen zijn verkregen na verschillende modelselecties.
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onder druk komen te staan. Tegelijkertijd is men er in genereuze welvaartsstaten
eveneens sterker van overtuigd dat deze institutie armoede en ongelijkheid bestrijdt.
De gestandaardiseerde effecten laten bovendien zien dat het effect van de omvang
van de welvaartsstaat op de gepercipieerde sociale gevolgen aanzienlijk groter is dan
het effect ervan op de negatieve economische en morele consequenties. Dus hogere
sociale uitgaven van de welvaartsstaat stimuleren meer de positieve beeldvorming
dan dat ze bijdragen aan negatieve beeldvorming.
We zien dat de negatieve economische gevolgen niet enkel sterker worden opgemerkt in omvangrijke welvaartsstaten, maar ook in landen met een hogere langdurige werkloosheid. Met andere woorden, in landen gekenmerkt door een persistente
arbeidsmarktmalaise zijn individuen er in sterkere mate van overtuigd dat de welvaartsstaat schadelijk is voor de economie en het lokale bedrijfsleven. Wat betreft de
gepercipieerde negatieve morele gevolgen zien we dat in een land waar de bevolking
meer voorstander is van overheidsingrijpen in de individuele levenssfeer, individuen
minder het gevoel hebben dat de verzorgingsstaat mensen lui en minder zorgzaam
maakt. En we zien ook dat in landen waar het principe van gelijkheid prominent aanwezig is mensen meer geneigd zijn om te zien dat de welvaartsstaat een egalitaire
samenleving creëert die mensen uit de armoede houdt en het mogelijk maakt werk
en gezinsleven te combineren.
Deze bevindingen dragen substantieel bij aan de discussie over de ecologische niveaus in het verklaren van sociale en politieke attitudes, aangezien deze effecten het
verschil benadrukken tussen compositionele en contextuele effecten van de cultuur
op individuele percepties van de gevolgen van de welvaartsstaat.

Besluit
In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis van 2008 zijn Europese beleidsmakers geconfronteerd met zowel de voor- als nadelen van genereuze stelsels van sociale
voorzieningen. Terwijl in veel Europese landen de sociale uitkeringen wijdverspreide
armoede hebben tegengegaan, is dit ten koste gegaan van een stijging in de overheidsschuld. Als het echter gaat om de legitimiteit van de welvaartsstaat is het tevens
van belang te weten wat de publieke opinie antwoordt op de vraag of de welvaartsstaat zijn werk goed doet. Deze bijdrage is de eerste in zijn soort die tegelijkertijd
determinanten van het individueel en nationaal niveau heeft gebruikt om percepties
van negatieve economische en morele, en positieve sociale gevolgen in 25 Europese
landen te verklaren. In vele, zo niet de meeste Europese landen zijn debatten over de
welvaartsstaat overwegend negatief gekaderd, en wordt sterk benadrukt dat de verzorgingsstaat een last is voor de economie en individuen afhankelijk maakt. Deze studie toont echter aan dat Europese bevolking gemiddeld genomen meer nadruk legt
op de positieve sociale gevolgen dan op de negatieve economische en morele neveneffecten. Slechts in drie Europese landen – Groot-Brittannië, Slowakije en vooral Hongarije – wegen de gepercipieerde negatieve gevolgen zwaarder door dan de positieve. Verder vinden we een sterke positieve correlatie tussen beide negatieve
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percepties, terwijl de perceptie van de positieve gevolgen op zichzelf staat. Dit betekent dat veel mensen gelijktijdig negatieve en positieve percepties hebben.
In onze analyse hebben we een onderscheid gemaakt tussen verklarende factoren
op respondenten- en landenniveau. De sterke correlatie tussen de perceptie van negatieve economische en morele consequenties wordt bevestigd door het feit dat beide
percepties een vrij gelijkaardige determinantenstructuur vertonen. Het profiel van
een persoon die overtuigd is van de negatieve economische en morele effecten is dat
van iemand met een laag opleidingsniveau en geen persoonlijke ervaring met de welvaartsstaat, met een rechtse politieke stellingname, een niet-egalitaire en autoritaire
houding, die deelneemt aan religieuze diensten, een voorkeur heeft voor een kleine
overheid en een vrij negatieve perceptie heeft van de bijstandstrekkers. Dit kan kort
worden samengevat als het beeld van een persoon met een ‘conservatieve’ blik op de
samenleving. De determinanten van een positieve beeldvorming verschillen aanzienlijk hiervan. Het profiel van een persoon bij wie een sterke beeldvorming leeft van de
positieve sociale resultaten van de welvaartsstaat is dat van iemand die uitkeringen
ontvangt, tevreden is met de inkomenssituatie, politiek links geöriënteerd is, egalitair
ingesteld is, vertrouwen heeft in de overheid, positief staat tegenover overheidsingrijpen in het algemeen. Echter, individuen die een omvangrijk deel van de bevolking als
afhankelijk van de welvaartsstaat zien, en degenen die meer negatieve beelden hebben van steuntrekkers, zullen eerder een negatief dan een positief beeld van de gevolgen van de welvaartsstaat hebben. Mensen kunnen het eerste als een falen van de
prestaties van de welvaartsstaat zien, terwijl de laatste een duidelijk zicht op de goede
werking van de welvaartsstaat kan doen afremmen.
Tegen de verwachting in zijn de percepties over de gevolgen van de welvaartsstaat
geen volledige weerspiegeling van het eigenbelang met betrekking tot de welvaartsstaat. De structurele variabelen alleen bieden maar een zeer geringe verklaring voor
de variatie in deze percepties. We vonden dat de perceptie van de gevolgen van de
welvaartsstaat sterker beïnvloed worden door gerelateerde culturele disposities.
Hoewel de geanalyseerde percepties expliciet refereren aan de nationale verzorgingsstaat, vonden we een relatief geringe variatie over de Europese landen heen.
Vooral wat betreft de negatieve percepties is de variatie tussen landen vrij beperkt.
Bovendien kan een groot deel van de variatie op het nationaal niveau verklaard worden door structurele en culturele compositie-effecten. Desondanks bleek, aanvullend
op compositie-effecten, dat zowel de negatieve economische en morele, als de positieve sociale gevolgen worden beïnvloed door de omvang van de welvaartsstaat. In
landen die meer uitgebreide sociale voorzieningen hebben neemt de burger sterker
waar dat de welvaartsstaat een meer egalitaire samenleving creëert, armoede voorkomt en de combinatie van werk en gezin vergemakkelijkt. Tegelijkertijd worden individuen in deze omvangrijke welvaartsstaten ook gevoeliger voor mogelijke negatieve gevolgen; het effect op de generositeit van de welvaartsstaat is echter groter op
de positieve sociale dan op de negatieve morele en economische gevolgen.
In termen van beleidsrelevantie lijken onze bevindingen te suggereren dat een stijging in de sociale uitgaven globaal genomen leidt tot een sterkere toename in de
positieve perceptie van de verzorgingsstaat dan de toename in de negatieve percep-
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tie. Aan de andere kant zou snijden in de uitgaven het relatieve belang van de negatieve beeldvorming versterken. Vanuit dit perspectief kan de conclusie zijn dat de generositeit van de welvaartsstaat haar maatschappelijke legitimiteit bestendigt, aangezien het vooral de idee bijbrengt dat de welvaartsstaat zijn werk goed doet, meer dan
dat het zorgen opwekt over neveneffecten op de economie en de moraal. Eveneens
vinden we dat een groot deel van de maatschappelijke relevantie van ons onderzoek
ligt in het feit dat het laat zien dat burgers een genuanceerder beeld hebben over de
gevolgen van de welvaartsstaat dan de beleidsmakers, die vooral ingenomen zijn met
de neoliberale kritiek op de welvaartsstaat in de afgelopen twee decennia. Wat we
ook hebben gevonden is dat, in vergelijking met de positieve consequenties, er minder nationale variatie is in de negatieve percepties, wat kan wijzen op het feit dat het
neoliberale paradigma over de hervorming van de welvaartsstaat domineerde in alle
Europese landen. Burgers verschillen ook sterker in hun opinies over de negatieve gevolgen dan over de positieve consequenties, iets wat kan wijzen op de sterkere aanwezigheid van dit discours in het publieke debat. Dit argument krijgt nog bijkomend
gewicht door de positieve correlatie tussen de percepties van de economische en morele opvattingen die geduid kan worden aan het feit dat kritische discussie over de
welvaartsstaat vaak zijn toegespitst op deze twee punten.

Noten
1

2

3

4

5
6

7
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We konden geen recent wetenschappelijk bewijs vinden voor deze stelling, maar uit
onze ervaringen met mediadebatten in verschillende landen voelen we dat deze stelling klopt in vele, zo niet alle EU-landen.
Natuurlijk, de empirische geldigheid van de vermeende gevolgen is een belangrijke
vraagstelling op zichzelf. Empirische studies vinden doorgaans ook minder alarmerende resultaten dan critici van de welvaartsstaat verkondigen. Bijvoorbeeld, risicovolle beleggingen lijken hoger te zijn in meer genereuze welvaartsstaten (Bird 2001) en er
lijkt weinig verband tussen de vervangingsratio’s van de werkloosheidsuitkeringen en
de werkloosheidduur (Atkinson 1995). Bovendien hebben sociale uitkeringen de arbeidsethos niet uitgehold (Barr 1992, Gallie & Alm 2000), noch hebben ze de solidariteit binnen het gezin en tussen de generaties ondermijnd (Kohli 1999, Arber & AttiasDonfut 2000).
We sluiten niet uit dat de gewenste rol van de overheid en de waargenomen consequenties elkaar wederzijds beïnvloeden. Onze cross-sectionele data laten echter niet
toe om de causale richting te testen.
Drie landen die hebben deelgenomen aan de EVS, namelijk Israël, de Russische Federatie en Oekraïne, zijn niet opgenomen in dit onderzoek, omdat structurele gegevens op
landenniveau (afkomstig van Eurostat) ontbreken.
De ESS-vragenlijst bevat een negende item over de gevolgen van de verzorgingsstaat
voor immigratie (D24), maar dit item is uitgesloten van deze analyse.
Voor alle schalen is er partiële scalaire equivalentie aangetoond, hetgeen een voorwaarde is voor het vergelijken van landengemiddelden (Steenkamp & Baumgartner
1998).
Ondanks de sterke correlatie tussen beide variabelen, hebben theoretische, methodologische en inhoudelijke overwegingen doen besluiten om de negatieve economische
en morele consequenties afzonderlijk te analyseren. Op theoretische gronden wijzen
de economische en morele consequenties naar verschillende debatten; op methodologische gronden heeft de CFA aangetoond dat een drie-factoroplossing de meest pas-
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sende beschrijving van de gegevens geeft; op inhoudelijke redenen is dit een van de
eerste pogingen om populaire percepties van consequenties van de welvaartsstaat te
verklaren. Om deze reden willen wij onderzoeken of de negatieve economische en
morele gevolgen worden verklaard door verschillende determinanten.
8 Deze subjectieve indicator is geanalyseerd, omdat het objectieve inkomen lijdt aan een
hoge item-nonrespons. In de literatuur zijn de subjectieve en objectieve variabelen
gebruikt als twee volmachten voor hetzelfde begrip ‘economische kwetsbaarheid’
(Whelan & Maître 2005).
9 Zoals duidelijk zal worden in het volgende gedeelte vallen we terug van 25 naar 24
landen sinds populaire opvattingen van de gevolgen van de welvaartsstaat in Hongarije sterk afwijken van de algemene trend waardoor de algemene geldigheid van de
resultaten in het gedrang komt.
10 Dit is de variantie op landenniveau gedeeld door de som van de variantie op individueel en op nationaal niveau.
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Appendix

Tabel A1

Vraagverwoordingen en factoranalyse voor de gebruikte schalen

Bereik van de overheid (Cronbachs Alpha: 0,84) …

Factorlading

Het is de verantwoordelijkheid van de overheid
… ervoor te zorgen dat iedereen een baan krijgt die er een wil

0,63

... ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg toereikend is

0,74

... ervoor te zorgen dat ouderen een redelijke levensstandaard hebben

0,79

... om te voorzien in een redelijke levensstandaard voor de werklozen

0,66

... om te voorzien in voldoende kinderopvang voor werkende ouders

0,70

... om te voorzien in betaald verlof voor werkenden die tijdelijk voor zieke familieleden moeten zorgen 0,69
Gepercipieerde druk op de welvaartsstaat (Cronbachs Alpha: 0,77)

Factorlading

Van de 100 mensen die de leeftijd hebben om te werken ...
... hoeveel zijn er werkloos en op zoek naar werk?

0,84

... hoeveel zijn langdurig ziek of arbeidsongeschikt?

0,66

... hoeveel hebben niet genoeg geld om in hun basisbehoeften te voorzien?

0,70

Negatieve percepties over welvaartsstaatbegunstigden (Cronbachs Alpha: 0,61)

Factorlading

De meeste werklozen proberen niet echt om een baan te vinden

0,58

Veel mensen slagen erin uitkeringen te krijgen waarop ze geen recht hebben

0,53

Werknemers doen vaak alsof ze ziek zijn om thuis te kunnen blijven

0,64

Principe van gelijkheid (Pearson correlatie: 0,44)

Factorlading

De overheid zou maatregelen moeten nemen om inkomensverschillen te verkleinen

-

Wil een samenleving rechtvaardig zijn, dan moeten verschillen in levensstandaard klein zijn

-

Autoritarisme (Pearson correlatie: 0,50)

Factorlading

Scholen moeten kinderen leren om gezag te gehoorzamen

-

Mensen die de wet overtreden zouden veel zwaardere straffen moeten krijgen dan nu gebruikelijk is

-

Politiek vertrouwen (Cronbachs Alpha: 0,90)

Factorlading

Vertrouwen in het nationale parlement

0,75

Vertrouwen in politici

0,96

Vertrouwen in politieke partijen

0,92

Noot: Principal Iteration Factoring – Varimax rotatie
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Tabel A2

De effecten van nationale kenmerken op individuele percepties van de
gevolgen van de welvaartsstaat
Economisch (-)

Welvaartsstaat
Soc uitgaven/cap (10.000)
Structureel
GDP/capita (10 PPS)
GDP/capita groei
Langdurige werkloosheid

Param.
0,01*
Param.
0,01*
-0,00

Moreel (-)
T
2,11
T
2,71

-0,38

Param.
0,03**
Param.

Sociaal (+)
T

Param.

4,13
T

0,03**

3,67

0,00

0,15

0,02**
Param.
0,02**
-0,01

T
3,35
T
3,79
-1,50

0,01

0,84

-0,01

-0,32

-0,03

-1,60

S80/S20 ratio

-0,03*

-2,38

-0,05*

-2,56

-0,03

-1,60

Armoede 60% Med inkom

-0,01

-1,70

-0,02**

-3,65

-0,01

-1,62

Cultureel

Param.

T

Param.

T

Param.

T

Principe van gelijkheid

-0,11°

-1,75

-0,32**

-3,94

-0,05

Authoritarisme

-0,13°

-1,90

-0,29**

-2,94

-0,20*

-2,31

Bereik van de overheid

-0,08*

-2,60

-0,19***

-4,79

-0,04

-0,95

Mate van overheid

-0,53

0,01

0,18

0,05

0,82

0,11*

2,25

-0,02

-1,30

-0,06*

-2,25

-0,05*

-2,40

Negatief begunstigden

-0,04

-0,52

-0,15

-1,17

-0,09

-0,86

Religieuze praktijk

-0,07*

-2,46

-0,12*

-2,63

-0,04

-0,96

Protestant

-0,03

-0,74

-0,01

-0,14

0,01

0,13

Orthodox

-0,12*

-2,30

-0,24**

-2,88

-0,03

-0,39

Moslim (Turkije)

-0,20*

-2,18

-0,16

-1,12

-0,03

-0,21

Perc. lasten welvaartsstaat

Religieuze traditie:

Ref: Katholiek
° p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
Noot: De resultaten zijn verkregen op basis van verschillende multilevel modellen, met telkens één enkel
landenkenmerk toegevoegd aan het individuele model zoals gerapporteerd in tabel 3.
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Subjectief welbevinden in Europa
Een verkenning van nationale en individuele
factoren*
Peggy Schyns

Europese burgers zijn relatief tevreden en gelukkig met hun leven, maar koplopers
zijn de Scandinavische landen, Oostenrijk en Zwitserland. Steevast achteraan vinden
we enkele voormalige Oostbloklanden, maar ook een Zuid-Europees land als Portugal. Landen met gemiddeld tevreden burgers zijn ook de landen waarin burgers elkaar en de politiek vertrouwen, waar men elkaar sociale steun geeft en het sociale
isolement klein is. Factoren die met een hoger subjectief welbevinden van individuele
burgers samenhangen zijn onder meer een betere sociaal-economische positie (dat wil
zeggen niet werkloos en niet arm zijn), religieus zijn, goed sociaal ingebed zijn (zoals
vertrouwen hebben in en steun geven aan anderen, en contact hebben met familie,
vrienden en collega’s), zich gezond voelen en optimistisch van aard zijn. We sluiten
het hoofdstuk af met voorbeelden van overheidsbeleid die het subjectief welbevinden
van burgers indirect kunnen beïnvloeden.

Inleiding
Subjectief welbevinden van burgers wordt steeds meer als een nuttige – of zelfs noodzakelijke – aanvulling op economische indicatoren van welvaart gezien (Kahneman en
Krueger 2006, Diener et al. 2008, nef (the new economics foundation) 2008). Subjectieve sociale indicatoren geven beleidsmakers inzicht in het emotionele en mentale
leven van burgers, iets wat economische indicatoren met hun focus op productie en
consumptie over het hoofd zien. Niet alleen economische keuzes bepalen hoe tevreden en gelukkig mensen zijn met hun eigen leven, maar ook hoe mensen zich voelen
en waarnaar ze streven in het leven. Op basis van deze kennis kunnen beleidsmakers
tegenslag of misère van bepaalde groepen verminderen en burgers voorlichten over
factoren die het welbevinden verhogen (Diener et al. 2008; Donovan et al. 2002).1
In dit hoofdstuk staan de volgende onderzoeksvragen centraal: hoe tevreden en
gelukkig zijn burgers in Europa met hun leven en welke factoren zorgen ervoor dat
men meer of minder tevreden of gelukkig is? Deze twee vragen bekijken we zowel op
het nationale als het individuele niveau.2 We maken hiervoor gebruik van de European Social Survey (ESS), die in 2006 een uitgebreide module over subjectief welbevinden en sociaal-economische en politieke factoren bevatte. Deze survey omvat naast
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negentien EU-landen ook vier niet-EU-landen (Noorwegen, Zwitserland, Oekraïne en
Rusland) die op subjectief welbevinden een wat extremere positie innemen.
Voordat we overgaan tot het beantwoorden van de onderzoeksvragen, behandelen
we eerst kort de Social Indicator Movement, de discussies over de meetbaarheid van
(subjectieve) sociale indicatoren en rapportages van (subjectieve) sociale indicatoren
in twee EU-landen – Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens beschrijven we
het niveau van subjectief welbevinden van burgers tussen de verschillende landen.
Welke landen scoren het hoogst en het laagst? Hoe hangen bepaalde kenmerken met
elkaar samen: zijn bijvoorbeeld gemiddeld tevreden landen ook landen met een hoger sociaal vertrouwen?
Vervolgens bestuderen we sociale groepen binnen zes landen: Nederland, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Polen. Deze landen zijn gekozen
op basis van drie criteria: de regio binnen Europa, het niveau van welbevinden en de
nationale discussie over sociale indicatoren. Welke groepen burgers binnen deze landen zijn tevredener met hun leven en welke juist minder? En wat zorgt uiteindelijk
voor een groter subjectief welbevinden voor individuen? Spelen geld en gezondheid
een rol, of toch eerder sociale componenten zoals sociale netwerken of vertrouwen?
We sluiten het hoofdstuk af met een voorzichtige aanzet over de implicaties van de
resultaten voor lokaal en nationaal overheidsbeleid.

Subjectieve sociale indicatoren gemeten en gemonitord
Subjectief welbevinden en de Social Indicator Movement
De discussie over het meten van welbevinden staat sinds de door de Franse president
Sarkozy in februari 2008 geïnitieerde Commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress weer volop in de belangstelling. Het Stiglitz-Sen-Fitoussi-rapport dat hieruit voortkwam noemt de tekortkomingen van het bbp als maat
voor economische en sociale vooruitgang en stelt alternatieve indicatoren zoals subjectief welbevinden centraal. De recente aandacht voor het meten van welbevinden
kan de schijn wekken dat het om een nieuw fenomeen gaat, maar eigenlijk is de discussie al oud. Reeds in de jaren zestig zagen vanuit de psychologisch georiënteerde
geestelijke gezondheidsdiscipline invloedrijke studies over het meten van geestelijke
gezondheid en geluk het licht. In de jaren zeventig – met het rapport van de Club van
Rome over grenzen aan de groei als belangrijke motor – volgden studies vanuit de
Social Indicator Movement over een betere meting van kwaliteit van leven dan alleen
met het bbp (Noll 2002a, Schyns 2003).3 Het politieke en economische klimaat van de
jaren zestig was een geschikte voedingsbodem voor vragen over de schaduwkanten
van economische groei: ‘meer’ was niet meer vanzelfsprekend ‘beter’ en de aandacht
voor ‘kwaliteit van leven’ groeide (Noll 2002a).
Sindsdien is men in de psychologie, de sociologie en later ook de economie bezig
geweest indicatoren voor (subjectief) welbevinden te ontwikkelen, testen en verfijnen. Vanaf het begin is er ook kritiek geweest op het gebruik van subjectieve indicatoren, met name over de kwestie of welzijn wel te meten is en tussen personen te
vergelijken.4
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De jaren ‘00: vooruitgang is meer dan alleen economische groei
Het tij lijkt inmiddels voorzichtig te keren. De beperkingen van objectieve, economische indicatoren worden steeds meer erkend en de aanvullende invalshoek van subjectieve metingen van welzijn krijgt meer waardering. Behalve het genoemde rapport
van Stiglitz et al. getuigen ook het World Forum van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en Beyond GDP van onder meer de Europese
Unie (EU), Club van Rome en OESO daarvan. Naar aanleiding van de klimaattop in
Kopenhagen schreef de secretaris-generaal van de Club van Rome in januari 2010:
‘We can no longer accept the long-entrenched concept that exponential, market-driven growth in material consumption is the determinant of human progress: the fundamental purpose must be to make real improvements in the quality of life, the wellbeing and happiness of citizens’ (Lees 2010).
Toch zijn veel landen huiverig om subjectieve sociale indicatoren zoals geluk en tevredenheid met het leven in hun beleid op te nemen, omdat men bijvoorbeeld vreest
dat de overheid het privéterrein van burgers binnendringt, of dat burgers onder druk
worden gezet om gelukkig te zijn (Diener et al. 2008, Bok 2010). Het eerste punt is
enigszins vreemd, omdat de overheid via wetten, belastingen en beleid al lang in levens van burgers ingrijpt en daarin ook (gedeeltelijk) als succesvol wordt gezien. Maar
meer nog dan dat gaat het er om dat subjectieve sociale indicatoren niet bedoeld zijn
als middel om de greep op het leven van burgers te vergroten, maar juist om informatie te verschaffen voor een optimaler overheidsingrijpen (ibid.). Ten aanzien van het
tweede punt is er blijkbaar een misverstand over het idee van een gelukkig en tevreden leven versus het beeld van de altijd blije en opgewekte burger. Bijna iedereen wil
een leven leiden waarin men zich prettig voelt, terwijl dat niet noodzakelijkerwijs samen hoeft te gaan met continu blij en vrolijk zijn. Verder is er, naast de al genoemde
kritiek op de meetbaarheid, het commentaar dat subjectieve indicatoren eerder aspiraties van burgers weerspiegelen (Noll 2002a, Veenhoven 2002, Vogel 2002). Uit onderzoek blijkt echter dat tevredenheidsoordelen niet identiek zijn aan aspiraties, en
dat de relatie tussen beide begrippen vrij complex is: hoge aspiraties hebben betekent
nog niet dat men ontevreden is met het eigen leven, en tevens is de relatie afhankelijk
van de inhoud van de aspiraties (Diener et al. 1999).
De indicatoren van subjectief welbevinden in dit artikel maken onderdeel uit van
het bredere concept ‘kwaliteit van leven’. Kwaliteit van leven wordt in de sociale wetenschappen met objectieve en subjectieve indicatoren gemeten. Voorbeelden van
objectieve sociale indicatoren zijn de gemiddelde levensverwachting bij geboorte, het
aantal ziekenhuisbedden per duizend inwoners, het percentage alfabetisme en aangiftes van vermogens- en geweldsdelicten. We leggen echter de nadruk op subjectieve
sociale indicatoren, dat wil zeggen, het eigen oordeel van het individu. Het gaat dan
bij uitstek om vragen die in een survey aan burgers worden voorgelegd, zoals over de
tevredenheid met het eigen leven, werk, gezondheid en familie en gevoelens in de
afgelopen weken. Objectieve en subjectieve indicatoren hoeven niet gelijk met elkaar
op te lopen. Zo blijken enerzijds de geregistreerde criminaliteit en subjectieve onveiligheidsgevoelens af te nemen, terwijl anderzijds het idee dat Nederland steeds onveiliger wordt toeneemt (Wittebrood en Van Noije 2010).
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Social reporting in Zweden en het Verenigd Koninkrijk
We kijken in vogelvlucht naar de ontwikkeling van sociale indicatoren en social reporting in twee Europese landen die respectievelijk als voorloper en als laatkomer te beschouwen zijn. Zweden kent een van de oudste tradities op het gebied van sociale
indicatoren en social reporting (Vogel 2002). Onder social reporting wordt verstaan
het ‘systematisch beschrijven en analyseren van de stand van zaken van en veranderingen in levensomstandigheden en kwaliteit van leven’ (Noll 2002b: 47). Het belang
van sociale indicatoren is in Zweden vroeg onderkend en gevoed door de behoefte
aan een sociale tegenhanger van het bbp om de gevolgen van modernisering en economische veranderingen te monitoren. Bij gebrek aan een eenduidig begrip zoals
‘geld’ in de economische wereld is een omvangrijk systeem van sociale indicatoren
ontwikkeld, die – uitgezet in surveys – vervolgens hun weg vonden in landelijke rapportages. Sinds 1974 wordt in Zweden de Survey of Living Conditions (ULF) gehouden
waarin ruim 700 sociale indicatoren zijn opgenomen. Het Zweedse systeem is vrij
uniek vergeleken met andere (niet-Scandinavische) landen, omdat geput kan worden
uit registratiesystemen die gegevens van personen via een identificatienummer aan
elkaar kunnen koppelen.
In het Zweedse sociale monitorsysteem wordt de nadruk gelegd op objectieve sociale indicatoren en komen subjectieve indicatoren slechts marginaal aan bod. Dit heeft
te maken met de overtuiging dat subjectieve sociale indicatoren in Zweedse ogen niet
geschikt zijn voor het maken van beleid (Vogel 2002). Pas door EU-harmonisatie is een
aantal subjectieve indicatoren in de survey opgenomen, maar van deze manier van
meten van welbevinden neemt men nadrukkelijk afstand. De sterke traditie en positie
van sociale indicatoren en social reporting in Zweden is sinds 2006 echter in woelig
vaarwater terechtgekomen, aangezien het Zweedse Bureau voor de Statistiek heeft
besloten de Survey of Living Conditions in zijn bestaande vorm af te schaffen, ondanks
protest vanuit de wetenschap, media en het parlement (e-mailuitwisseling met Vogel).
Het Verenigd Koninkrijk is in twee opzichten een tegenhanger van Zweden. Het
land kent een minder lange traditie van het meten van sociale indicatoren en de discussie is meer gericht op het meten van subjectief welbevinden dan op objectieve indicatoren. Zo breekt de invloedrijke Britse econoom Richard Layard met zijn boek
Happiness een lans voor het meten en analyseren van nationaal geluk naast dat van
economische welvaart (nef 2008, Noll en Weick 2010). Verder heeft de aan de regering
gelieerde Strategy Unit in 2002 een bijeenkomst georganiseerd over het belang van
meten van subjectief welbevinden, waarin aanbevelingen gedaan zijn voor de manier
waarop subjectieve welzijnsmaten voor beleid gebruikt kunnen worden (Donovan et
al. 2002). Deze aanbevelingen variëren van investeren in sociaal kapitaal op lokaal
niveau tot educatie van burgers over welzijn en – meer controversieel – van een kortere werkweek ten bate van meer vrije tijd tot progressieve belastingheffing (ibid.).
Belangrijke speler is ook de Britse politieke denktank the new economics foundation
(nef), die met zijn toegankelijke rapporten over (subjectief) welbevinden de dialoog
met de politiek, het maatschappelijk middenveld en de wetenschap opzoekt. In 2007
publiceerde de regering vervolgens nationale indicatoren van welbevinden als onderdeel van een set duurzaamheidsindicatoren, waarbij zowel bestaand materiaal als
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nieuwe surveydata zijn gebruikt (nef 2008). Onderzoekers zien het Verenigd Koninkrijk momenteel dan ook als dé plek waar zowel de wetenschap, de regering als instituties proberen subjectief welbevinden tot beleidsonderwerp te maken (Noll en Weick
2010).

Subjectief welbevinden landenvergelijkend
Levenstevredenheid en geluk
Een van de meest bekende vragen naar subjectief welbevinden is die naar hoe tevreden men is met het eigen leven. Hier gaan we wat dieper in op verschillen tussen twee
indicatoren van subjectief welbevinden, namelijk tevredenheid met het eigen leven
en gelukkig zijn met het eigen leven. In figuur 1 zijn deze twee indicatoren opgenomen.
Figuur 1

Tevredenheid met het eigen leven en geluk in Europa (gemiddelde, schaal
0-10)

Bron: ESS 2006/7, gewogen resultaten

Gemiddeld zijn we in Europa redelijk tot (zeer) tevreden en gelukkig met het leven,
zeker in vergelijking met landen zoals Tanzania, Zimbabwe of Pakistan, waar de levenstevredenheid respectievelijk 3.8, 3.9 en 4.9 is (Bonini 2008). Binnen Europa zien
we echter ook de nodige verschillen. Scoren de Scandinavische landen en Zwitserland
zoals vanouds vrij hoog op deze twee indicatoren van subjectief welbevinden, in landen zoals Oekraïne, Bulgarije, Rusland en Hongarije is men daarentegen beduidend
minder tevreden en gelukkig met het leven. Ook Portugal doet het in dat opzicht
slecht: gemiddeld geeft men hier een onvoldoende voor de tevredenheid met het ei-
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gen leven. De twee uitersten op de schaal, Oekraïne en Denemarken, vertonen een
verschil van 4 punten (op een tienpuntsschaal) in tevredenheid en 2,5 punten in geluk.
Het valt verder op dat er weinig verschil is tussen de gemiddelde geluksbeleving en
levenstevredenheid, vooral in de landen die een 7,0 of hoger scoren. De indicatoren
van tevredenheid en geluk liggen in betekenis dicht bij elkaar voor respondenten,
maar toch weerspiegelt geluk meer een affectieve beoordeling van het leven als geheel en levenstevredenheid meer een cognitieve beoordeling (zie ook Kahneman en
Krueger 2006).5 In de landen waar beide evaluaties laag zijn is men gemiddeld wel iets
gelukkiger dan tevreden met het leven. Deze bevindingen komen overeen met die
van de European Quality of Life Survey (Anderson et al. 2009).

Positieve en negatieve gevoelens
Naast tevredenheid met het leven en geluk worden in subjectief welbevinden emoties
of gevoelens als aparte dimensie onderscheiden. Bewerkstelligen vragen over levenstevredenheid een meer algemeen cognitief retrospectief oordeel, vragen over positieve en negatieve emoties leggen meer gevoelens van het moment zelf (of de afgelopen tijd) vast. Beslissingen die mensen in hun leven nemen zijn namelijk niet alleen
gebaseerd op cognitieve evaluaties, maar ook op momentane gevoelens (Kahneman
en Krueger 2006, Stiglitz et al. 2009, Klucharev en Smidts 2009). Op het individuele
niveau blijkt een grote tevredenheid met het leven niet automatisch samen te gaan
met positieve gevoelens, noch met een afwezigheid van negatieve gevoelens (Stiglitz
et al. 2009). Ook ervaren en rapporteren vrouwen meer positieve en negatieve gevoelens dan mannen, wat hen enerzijds vatbaarder kan maken voor een depressie, maar
anderzijds ook tot een intensievere gelukservaring kan leiden (Diener et al. 1999).
Figuur 2

Negatieve en positieve gevoelens in Europa (schaal 0-10)6

Bron: ESS 2006/7, gewogen resultaten
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In figuur 2 zijn ervaren negatieve en positieve gevoelens, geordend naar aflopende
landgemiddelden van negatieve gevoelens, weergegeven. Allereerst valt op dat in
alle landen positieve gevoelens overheersen. Verder hebben Hongarije, Oekraïne, Rusland en Portugal gemiddeld de hoogste negatieve gevoelens en de Scandinavische
landen en Zwitserland de laagste. Kijken we naar positieve gevoelens, dan vinden we
de laagste gemiddelden in Cyprus, Spanje en Bulgarije, terwijl de hoogste gemiddelden – in Zwitserland en Denemarken – daar 12 punten van verwijderd liggen. Ter vergelijking, het verschil tussen landen in negatieve gevoelens is met 20 punten veel groter. Ook valt op dat landen met gemiddeld hoge negatieve gevoelens niet per se de
laagste positieve gevoelens rapporteren, zoals voor Oekraïne, Hongarije en Estland
geldt.

Samenhang subjectief welbevinden en sociale factoren
Welke sociale factoren hangen samen met welbevinden op landniveau? We kijken
naar drie sociale factoren: sociaal vertrouwen, het verlenen van sociale steun en sociaal isolement. Deze worden in de literatuur over de kwaliteit van leven gezien als een
belangrijke determinant van persoonlijk welbevinden (nef 2008, Diener et al. 2009,
Huppert et al. 2009). Subjectief welbevinden wordt ook gezien als iets wat leidt tot
een grotere sociale inbedding in de samenleving: tevreden mensen doen het beter in
relaties, vrijwilligerswerk, burgerschap en sociaal vertrouwen (Diener et al. 2008).
Voor sociaal vertrouwen hebben we drie vragen over het vertrouwen van de medemens in een index samengenomen.7 Daarnaast is voor verschillende vormen van sociale steun verlenen naar drie zaken gekeken: de frequentie van het verrichten van vrijwilligerswerk, het verlenen van informele hulp aan anderen (zijnde geen familie,
werk of organisaties) en het helpen met activiteiten in de buurt. We hebben deze drie
indicatoren opgeteld in een maat voor diversiteit aan sociale steun.8 Tot slot kijken we
naar een indicator van het omgekeerde van sociale inbedding, namelijk sociaal isolement. Wanneer mensen geen deel uitmaken van een sociaal netwerk dan drukt dit
tevens op hun eigen welbevinden (Diener et al. 1999, nef 2008, Huppert et al. 2009).
Hierbij is gekeken naar het percentage dat een zeer lage frequentie van omgang met
vrienden, familie en collega’s (nooit of minder dan één keer per maand) rapporteert.
Zijn landen met een hoger sociaal vertrouwen, meer vrijwilligerswerk en steunverlening en minder sociaal isolement ook landen waar individuen gemiddeld tevredener
zijn met hun leven? Uit eerder onderzoek komt naar voren dat er op landniveau inderdaad een positief verband is tussen sociale factoren en subjectief welbevinden
(Helliwell 2003, nef 2008).
In de figuren 3 en 4 zien we dat de Scandinavische landen en Zwitserland veel sociaal vertrouwen hebben, veel sociale steun geven en een hoge levenstevredenheid
hebben. Voor Oostenrijk geldt dat alleen voor het verlenen van sociale steun, waar
het land erg hoog op scoort; wat betreft sociaal vertrouwen wordt Oostenrijk echter
ingehaald door landen als Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Aan de onderkant van beide figuren staan wederom landen als Bulgarije, Rusland, Hongarije,
Oekraïne en Portugal: men vertrouwt andere mensen minder, geeft weinig sociale
steun en is relatief ontevreden met het leven.
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Figuur 3

Sociaal vertrouwen en tevredenheid met eigen leven
(schaal 0-100 en 0-10)

a De landencodes zijn in alfabetische volgorde: at = Oostenrijk; be = België; bg = Bulgarije; ch = Zwitserland; cy
= Cyprus; de = Duitsland; dk = Denemarken; ee = Estland; es = Spanje; fi = Finland; fr = Frankrijk; hu = Hongarije; ie = Ierland; nl = Nederland; no = Noorwegen; pl = Polen; pt = Portugal; ru = Rusland; se = Zweden; si =
Slovenië; sk = Slowakije; ua = Oekraïne; uk = Verenigd Koninkrijk.
Bron: ESS 2006/7 gewogen resultaten

In figuur 5 zien we een negatief verband tussen het weinig zien van familie, vrienden
en collega’s enerzijds en de gemiddelde levenstevredenheid anderzijds. Ook hier vinden we de Scandinavische landen, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland met een laag
sociaal isolement en een hoge levenstevredenheid in de linkerbovenhoek, en meer
uitgespreid aan de andere kant van de figuur landen zoals Hongarije, Rusland, Bulgarije en Oekraïne, die hun sociale contacten relatief weinig zien en een lage levenstevredenheid hebben. Cyprus scoort iets buiten de verwachting, omdat het een relatief
hoge levenstevredenheid combineert met een hoog percentage sociaal isolement, en
aan de andere kant Portugal dat een laag sociaal isolement laat samengaan met een
lage levenstevredenheid. In deze landen dragen schijnbaar andere factoren bij aan
hun respectievelijk hoge en lage levenstevredenheid.
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Figuur 4

Geven van sociale steun en tevredenheid met eigen leven
(schaal 0-100 en 0-10)

Bron: ESS 2006/7 gewogen resultaten

Figuur 5

Sociaal isolement en tevredenheid met eigen leven (percentage en schaal
0-10)

Bron: ESS 2006/7 gewogen resultaten
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Kijken we goed naar de drie figuren, dan zien we dat deze in grote lijnen op elkaar
lijken, waarbij figuur 5 dan een gespiegelde versie vormt van de eerdere twee figuren.
Tevreden landen zijn landen waar burgers elkaar meer vertrouwen, sociale steun aan
elkaar geven en sociale contacten geregeld zien.9

Samenhang subjectief welbevinden en politiek vertrouwen
Landen met weinig corruptie, geen schending van politieke en burgerrechten, rule of
law en stabiliteit zijn ook gemiddeld tevredener landen (Donovan et al. 2002, Helliwell 2003, Bok 2010). We kijken nu naar de samenhang tussen levenstevredenheid en
vertrouwen in drie politieke instituties: parlement, politici en politieke partijen.10 Er is
een sterk positief verband tussen politiek vertrouwen en levenstevredenheid. Ook
hier vinden we de inmiddels bekende volgorde van landen: de Scandinavische landen,
Zwitserland, maar ook Nederland zijn landen waar het vertrouwen in de drie politieke
instituties relatief hoog is – hoewel in absolute zin nog wat aan de lage kant – en men
zeer tevreden is met het leven; de voormalige Oostbloklanden en Portugal scoren laag
op beide indicatoren. Op basis van hun niveau van vertrouwen zouden we voor Polen
en Oostenrijk een lagere tevredenheid met het leven voorspellen; of andersom gezegd, ze hebben minder vertrouwen in de politiek dan we op basis van hun tevredenheid zouden verwachten.
Figuur 6

Politiek vertrouwen en tevredenheid met eigen leven (percentage en
schaal 0-10)

Bron: ESS 2006/7 gewogen resultaten
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Subjectief welbevinden in zes Europese landen nader bekeken
We kijken nu naar het subjectief welbevinden op het individuele niveau in Nederland,
Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Polen. We sluiten aan bij factoren die in de literatuur zijn onderzocht als bronnen van individueel welbevinden
(Diener et al. 1999, Frey en Stutzer 2003, Helliwell 2003, Bonini 2008; Walburg 2008).
Het gaat ons niet om het ontwikkelen van een uitputtend model ter verklaring van
subjectief welbevinden, maar om bestudering van een aantal hoofdcategorieën van
factoren en hun relatieve belang. We gebruiken tevredenheid met het leven als indicator voor subjectief welbevinden. Welke sociale groepen zijn meer of minder tevreden met hun leven in de genoemde zes Europese landen, met andere woorden welke
factoren dragen bij aan verschillen in levenstevredenheid? En zijn er verschillen tussen
landen zichtbaar?

Demografische en sociaaleconomische kenmerken
Kijken we eerst naar factoren die in (overwegend) alle landen significant samenhangen met individueel welbevinden, dan zien we in tabel 1 dat, met inachtneming van
alle andere kenmerken, vrouwen tevredener met hun leven zijn dan mannen. Dit resultaat wordt vaak gerapporteerd in de literatuur (Donovan et al. 2002, Frey en Stutzer 2003). De grotere tevredenheid van vrouwen gaat trouwens ook samen met meer
depressieve klachten; beide dimensies van welbevinden hoeven elkaar niet uit te sluiten (Diener et al. 1999, Frey en Stutzer 2003). In overeenstemming met de literatuur
vinden wij verder dat gehuwden en samenwonenden het meest tevreden zijn (onze
referentiecategorie), gevolgd door alleenstaanden, dan weduwen/weduwnaars en tot
slot gescheiden mensen. Wanneer we de burgerlijke staat opvatten als een indicator
voor het hebben van een intiem sociaal netwerk, dan zijn mensen met een partner
tevredener met hun eigen leven dan mensen zonder partner.
Mensen zonder baan zijn ontevredener. Ook deze uitkomst wordt in veel studies
bevestigd (Clark en Oswald 1994, Frey en Stutzer 2003, Helliwell 2003. Diener et al.
2009, Van Echtelt 2010). Enerzijds heeft dat met inkomensverlies te maken, maar zelfs
wanneer we daarmee rekening houden, dan blijft er nog steeds een negatief verband
bestaan. Ook hier speelt het ontbreken van een sociaal netwerk in de vorm van collega’s, lagere status en gebrek aan een vaste dagindeling een rol in de beleving van het
individu. Tevens zijn arbeidsongeschikten en mensen in de ziektewet ontevredener.
In alle landen zijn mensen met een hoger inkomen tevredener met hun leven, een
bevinding die in veel ander onderzoek is gerepliceerd (Diener et al. 1999, Frey en Stutzer 2003, Schyns 2003).11 Hier dient echter wel vermeld te worden dat het om crosssectionele data gaat en dus niet gemeten is of een inkomensverhoging ook tot meer
levenstevredenheid leidt. Over deze laatste vraag is nog steeds discussie gaande; waar
het ene kamp wijst op een hooguit relatieve relatie tussen inkomen en welbevinden,
dragen anderen juist bewijzen aan voor een absoluut effect van inkomen op subjectief welbevinden (zie Easterlin 1995 versus Stevenson en Wolfers 2008). Eerdere analyses van een Russische panelstudie lieten zien dat naast absolute effecten van inkomen
op levenstevredenheid (hoe hoger het inkomen, hoe tevredener met het eigen leven)
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ook vergelijkingseffecten optreden, dat wil zeggen hoe meer een persoon denkt dat
het eigen inkomen boven het landelijk gemiddelde ligt en hoe meer iemand denkt
dat het eigen inkomen ook omvat wat men nodig heeft, hoe tevredener men is met
het eigen leven (Schyns 2001).
De samenhang met religie kan men op twee manieren bekijken: enerzijds in de
vorm van steun in het leven die men verkrijgt door religieuze overtuigingen en anderzijds in de vorm van sociale netwerken die uit veelvuldig kerkbezoek voortvloeien
(Frey en Stutzer 2003, Helliwell 2003). In ons model in tabel 1 zijn alleen zich religieus
noemende mensen tevredener (met uitzondering van Zweden waar men ontevredener is) en is er geen verband met kerkelijkheid.12
Tabel 1

Levenstevredenheid verklaard door individuele factoren in zes Europese
landen (gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)a
NL

vrouw (referentiecategorie man)

0,07

SE
0,09

UK
0,05

PT
0,03

PL
0,05

25-34 jaar (referentiecategorie ≤ 25 jaar)

-0,02

0,02

0,02

0,00

-0,04

0,02

35-44 jaar

-0,08

0,01

-0,06

0,00

-0,10

-0,04

45-54 jaar

-0,05

0,06

-0,05

0,02

-0,09

-0,04

55-64 jaar

-0,05

0,03

-0,03

0,02

-0,09

-0,08

≥ 65 jaar

-0,06

0,10

0,05

-0,00

-0,08

-0,02

alleenstaand (referentiecategorie gehuwden)

0,00

0,02

-0,09

-0,05

-0,02

-0,07

gescheiden

-0,04

-0,05

-0,09

-0,10

0,00

-0,09

weduwnaar/weduwe

-0,04

-0,03

-0,04

-0,07

-0,05

-0,10

0,06

0,02

-0,10

-0,03

-0,02

0,02

jaren opleiding
schoolgaand/studerend (ref.cat werkenden)

0,00

0,04

0,01

0,03

0,00

0,07

werkloos

-0,04

-0,09

-0,11

-0,06

-0,01

-0,03

ziek/arbeidsongeschikt

-0,07

-0,02

-0,04

-0,07

-0,06

0,00

gepensioneerd

0,06

0,07

-0,03

0,08

-0,01

0,08

huishoudelijk werk

0,04

0,01

0,03

0,00

-0,03

-0,03

nettohuishoudinkomen

0,07

0,18

0,10

0,07

0,11

0,11

zich religieus noemend

-0,02

0,10

-0,04

0,04

0,10

0,08

vaak naar kerk

-0,01

-0,00

-0,04

0,00

0,04

0,01

vrijwilligerswerk/steun verlenen

0,07

0,04

0,02

0,06

0,00

-0,04

sociaal vertrouwen

0,11

0,14

0,13

0,11

0,10

0,07

ontmoeten van vrienden/familie/collega’s

0,02

0,06

0,03

0,09

0,00

0,14

intieme gesprekken met vrienden
tijd met familie stressvol
ervaren gezondheid

142

0,06

DE

Peggy Schyns

0,06

0,02

0,07

0,03

0,04

0,03

-0,06

-0,07

-0,07

-0,10

-0,06

-0,09

0,10

0,14

0,25

0,09

0,10

0,14

Tabel 1

(vervolg)
NL

DE

SE

UK

PT

PL

optimistisch over toekomst

0,22

0,20

0,21

0,16

0,13

0,19

zichzelf mislukkeling vinden

-0,10

-0,11

-0,10

-0,12

-0,06

-0,09

zich gediscrimineerd voelen

-0,09

-0,03

-0,04

-0,04

-0,06

-0,03

veilig in donker over straat lopen

0,02

-0,00

0,00

0,08

0,03

0,05

oordeel over staat van onderwijs

0,07

0,00

0,02

0,04

0,13

0,06

oordeel over staat van gezondheidszorg

0,03

0,08

0,04

0,06

0,08

0,10

vertrouwen in politieke instituties

0,03

0,03

0,04

0,05

-0,00

0,06

politiek te gecompliceerd

0,02

0,00

0,00

0,06

-0,04

-0,01

aangepaste R2

0,25

0,36

0,34

0,26

0,19

0,32

a Significante regressiecoëfficiënten (p < 0,05; eenzijdig) zijn vet gedrukt.

Leeftijd en opleiding spelen geen rol van betekenis in het welbevinden van burgers
(Donovan et al. 2002, Frey en Stutzer 2003). In drie landen vinden we wel dat de groep
van 35-44-jarigen het het zwaarst te verduren heeft: dit is tevens de fase in het leven
waarin de combinatie van werk en zorg (voor zowel kinderen als ouders) het sterkst
drukt op het eigen leven en de beruchte midlife-vragen de kop kunnen opsteken.

Sociale inbedding
De sociale inbedding van burgers in de samenleving blijkt in alle landen van belang
voor het welbevinden: vrijwilligers in organisaties en de buurt en zij die informele
hulp bieden zijn tevredener met hun leven (met uitzondering van Polen, waar een
zwak negatief verband is); in alle landen hebben individuen die anderen vertrouwen
een hoger welbevinden en is een stressvolle tijd met de familie slecht voor het welbevinden. Uit een nadere analyse blijken vooral welvarende landen een gemiddeld
hogere stress te rapporteren: in Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Finland en het Verenigd Koninkrijk geeft de bevolking meer dan gemiddeld aan dat tijd doorgebracht
met de familie stressvol is. De drukke, haastige agenda van het combineren van familie, werk en vrije tijd kan deze landen parten spelen. Overigens blijkt ook dat vrouwen
de tijd met familie zowel iets prettiger als stressvoller ervaren dan mannen. De frequentie van contact met vrienden, familie en collega’s en het hebben van intieme
vrienden doen er niet overal toe, tenminste niet als men rekening houdt met alle overige factoren.

Persoonlijkheid, ervaren gezondheid en discriminatie
Persoonlijkheidskenmerken zijn het sterkst van invloed op welbevinden (Diener et al.
1999, Donovan et al. 2002, Frey en Stutzer 2003). Optimisme over de eigen toekomst
en eigenwaarde hangen dan ook sterk samen met levenstevredenheid: als bijvoorbeeld een Duitser één stap op de schaal optimistischer wordt, dan neemt zijn tevre-
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denheid met het eigen leven met een half punt toe, en als hij zich meer een mislukkeling gaat voelen, dan neemt de tevredenheid met een kwart punt af (ongestandaardiseerde coëfficiënten, niet in tabel opgenomen).
Een andere belangrijke factor is de ervaren gezondheid. In alle landen zien we een
positief verband. De samenhang met ervaren gezondheid is meestal hoger (zie bijvoorbeeld Helliwell 2003) wanneer niet gecontroleerd wordt voor persoonlijkheidskenmerken zoals optimisme en neuroticisme. Het is bekend dat neurotici zich meer
kwalen herinneren en dus zowel lager scoren op ervaren gezondheid als op subjectief
welbevinden (Frey en Stutzer 2003). Vooral in Zweden is er een sterke samenhang
tussen zich gezond voelen en tevredenheid met het eigen leven: wanneer men zich
daar gezonder voelt is het welbevinden eveneens een half punt hoger (ongestandaardiseerde coëfficiënt, niet in tabel opgenomen).
Een andere factor is de mate van zich gediscrimineerd voelen. Hoewel in absolute
zin een minderheid aangeeft zich gediscrimineerd te voelen op grond van onder meer
sekse, leeftijd, etnische achtergrond en religie, zien we toch dat het het eigen welbevinden drukt.

Politieke factoren
Welke politieke factoren hangen op het individuele niveau samen met welbevinden?
Het oordeel over de staat van de gezondheidszorg is in vier landen positief verbonden
met welbevinden; het oordeel over de staat van het onderwijs in drie landen. Wanneer we deze oordelen als impliciete tevredenheidsvragen opvatten, dan kan hier echter meespelen dat er naast een bottum-up effect van tevredenheid met verschillende
domeinen op het algehele oordeel ook een top-down effect meespeelt. Dat laatste
houdt in dat mensen die tevreden zijn met hun leven ook eerder tevreden zijn met
andere domeinen zoals werk, familie en gezondheid (Frey en Stutzer 2003, Schyns en
Van der Meer 2009). Verder hangen beide oordelen ook met elkaar samen (r = 0,53, p
< ,001), maar wanneer we slechts een van beide evaluaties opnemen, dan veranderen
de resultaten niet noemenswaardig.
Andere politieke factoren blijken op het individuele niveau niet van belang voor het
welbevinden, met uitzondering van het vertrouwen in politieke instituties dat zowel
in het Verenigd Koninkrijk als in Polen samengaat met meer subjectief welbevinden;
vooral in Polen is het absolute niveau van politiek vertrouwen aan de lage kant. Hoewel er tussen landen een sterk verband is tussen politiek vertrouwen en gemiddeld
welbevinden, blijken binnen de zes landen individuele politieke factoren geen rol van
betekenis te spelen voor het subjectief welbevinden.13

Wat hangt het meest samen met subjectief welbevinden?
Kijken we naar het relatieve belang van elk van de factoren, dan staat optimisme over
de toekomst onbetwist op nummer 1: in alle landen speelt dit een grote rol in het
welbevinden van een individu. Op een gedeelde tweede plaats staan eigenwaarde en
vertrouwen in de medemens. Van de sociaal-economische factoren zien we in alle landen een positief verband met inkomen en een negatief verband met werkloosheid.
Subjectieve gezondheid is een andere belangrijke positieve factor. Tot slot is stressvol-
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le familietijd een belangrijke sociale factor die afbreuk doet aan welbevinden. Zoals
aangegeven spelen op het individuele niveau politieke evaluaties nauwelijks een rol.
In totaal wordt tussen de 19% en 36% in levenstevredenheid verklaard door de factoren in het model. Het betekent dat in Polen levenstevredenheid voor 80% samenhangt met andere factoren en in Duitsland voor 64%. In de literatuur wordt subjectief
welbevinden voor ongeveer een kwart verklaard door individuele factoren (Helliwell
2003), dus in die zin is ons model een verbetering.

Geld in Duitsland en gezondheid in Zweden
Zien we opmerkelijke verschillen tussen landen? Eigenlijk vallen vooral de overeenkomsten op. We vinden grotendeels dezelfde patronen in factoren die samenhangen
met welbevinden in de zes landen. Toch zijn er wel een paar uitschieters. In Duitsland
is een sterkere samenhang tussen inkomen en welbevinden. Materiële welvaart speelt
hier een grotere rol in de tevredenheid met het eigen leven dan in de andere vijf landen, een resultaat dat ook al door Noll en Weick (2010) is opgemerkt en dat mogelijk
met de grotere rol van geld in het leven van voormalige Oost-Duitsers te maken heeft.
In Zweden is de ervaren gezondheid van groot belang voor het eigen welbevinden,
veel meer dan in andere landen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de andere
domeinen in het leven van Zweedse burgers vrij goed geregeld zijn en gezondheid
daarom relatief van groter belang is. In het Verenigd Koninkrijk en Polen is de veiligheidsbeleving (zwak) verbonden aan het subjectieve welbevinden, terwijl er in andere
landen geen significant verband is. In deze twee landen blijft de veiligheidsbeleving
van belang ook wanneer men rekening houdt met andere factoren zoals geslacht en
leeftijd. Verder valt in Duitsland de groep 65-plussers op die vergeleken met de jongeren (referentiegroep) in eigen land maar ook met ouderen in andere landen relatief
tevreden zijn met hun leven. Tot slot is het kleine positieve verband in het Verenigd
Koninkrijk tussen de politiek te gecompliceerd vinden en tevredenheid met het eigen
leven opmerkelijk, een uitkomst die mogelijk terug te herleiden is tot de blissfully ignorant factor, of op zijn minst tot een scheiding tussen het persoonlijk en het maatschappelijk welbevinden (e-mailuitwisseling met nef).

Afsluitend en vooruitziend
We hebben gekeken naar het subjectief welbevinden en de sociale inbedding van
burgers in de samenleving in Europa. We sluiten hiermee aan bij de subjectieve benadering van het meten van een breder welvaartsbegrip. Hoewel objectieve sociale indicatoren inmiddels in veel Europese landen deel uitmaken van nationale rapportages
over maatschappelijke vooruitgang, is er nog steeds veel discussie over de zin en onzin
van het opnemen van subjectieve sociale indicatoren. Grote namen zoals Daniel Kahneman, Richard Layard en Bruno Frey proberen aandacht te vragen voor subjectieve
indicatoren, omdat ze een nuttige aanvulling vormen. Tot op heden is er echter nog
geen land of instituut dat systematisch en regulier het volle spectrum aan indicatoren
voor subjectief welbevinden verzamelt en erover rapporteert (Diener et al. 2008). We
hebben geprobeerd een lans te breken voor dit type datamateriaal.

Subjectief welbevinden in Europa

145

Naast economische factoren is het ook noodzakelijk indicatoren te verzamelen die
iets vertellen over wat geld niet of slechts ten dele kan meten, zoals tevredenheid met
het eigen leven en domeinen binnen het eigen leven, emoties en betrokkenheid. Beleidsmakers willen naast burgers die wel varen in economische zin immers ook burgers
die wel zijn. Dit laatste aspect wordt beter met subjectieve sociale indicatoren gemeten. Immers, zeer welvarende burgers hoeven zich niet per definitie ook het beste te
voelen en andersom geldt dat mensen in mindere omstandigheden niet per se ongelukkig zijn.
In Europa zijn er tussen landen grote verschillen in subjectief welbevinden, met
steevast de Scandinavische landen, Zwitserland en Oostenrijk als voorlopers en enkele
voormalige Oostbloklanden en Portugal als hekkensluiters. Toch zijn ook hier nuances
naar gelang de dimensie van subjectief welbevinden: op het vlak van positieve en negatieve emoties valt bijvoorbeeld op dat Spanje en Cyprus relatief laag scoren op positieve gevoelens, maar dat landen waar negatieve emoties hoog zijn niet per se minder
positieve gevoelens zijn, zoals Oekraïne, Hongarije en Estland laten zien.
Landenvergelijkend zagen we dat een hoger subjectief welbevinden samengaat
met een groter sociaal en politiek vertrouwen, het verlenen van meer sociale steun en
een lager sociaal isolement. Een samenleving waar burgers elkaar en de politiek niet
vertrouwen, vrienden en familie nauwelijks zien en elkaar geen helpende hand bieden is voor de meesten dan ook geen nastrevenswaardige plek om te leven. Op het
vlak van sociaal vertrouwen en het verlenen van steun en vrijwilligerswerk hebben
met name de voormalige Oostbloklanden nog een inhaalslag te maken.
Op het individuele niveau hebben we onderzocht welke factoren samenhangen
met een hoger welbevinden. Het ging ons niet om het ontwikkelen van een uitputtend model, maar om sociale groepen te onderscheiden die verschillen in subjectief
welbevinden. Kort gezegd gaan vrouw-zijn, een betere sociaal-economische positie
(dat wil zeggen niet werkloos en niet arm zijn), religieus, voldoende sociaal ingebed
(echter geen stress met familie) en optimistisch van aard zijn, zich geen mislukkeling
voelen, zich gezond en niet gediscrimineerd voelen, en tevreden zijn over de gezondheidszorg of het onderwijs in eigen land samen met een hoger welbevinden. Nadrukkelijk spreken we hier van een samenhang en geen causaal effect, omdat welbevinden
ook zelfstandig invloed heeft op sociale netwerken, gezondheid en zelfs inkomen
(Diener et al. 2008). De resultaten geven wel aanwijzingen waar achterblijvers en
voorlopers in welbevinden te vinden zijn en kunnen in die zin een nuttige aanvulling
vormen op economische indicatoren.
Waarmee we zijn aangekomen bij het punt van de relevantie van deze gegevens
voor beleidsmakers. Gezien de scepsis van de overheid, maar ook van wetenschappelijke disciplines, om subjectieve sociale indicatoren op te nemen als maat voor een
breder welvaartsbegrip, is het gerechtvaardigd om daarbij stil te staan. De factoren
die samenhangen met een hoger welbevinden lijken misschien weinig beïnvloedbaar,
maar in zekere zin voert de overheid hier al deels beleid op of is men daarmee bezig.
Denk aan maatregelen in Nederland zoals de deeltijd-WW om werknemers in tijden
van crisis te kunnen behouden voor de arbeidsmarkt, of zoals in het recente verleden,
om via sociale activering mensen weer terug naar de arbeidsmarkt te leiden. Een an-
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der voorbeeld vormen maatregelen om arbeid en zorg beter te kunnen combineren.
Een deel van de gerapporteerde stress in familieverband hangt zeer waarschijnlijk samen met knelpunten op dit vlak. Stress is een belangrijke factor voor een lager mentaal welbevinden en kan, wanneer het structureel van aard is, leiden tot ziekte (Donovan et al. 2002).
Ook op andere vlakken kan de overheid mogelijkheden bieden, zoals in de vorm
van het ontwikkelen van vrijwilligersprojecten, financieren van buurthuizen en publiek groen. We hebben immers gezien dat voor anderen iets betekenen positief samenhangt met het eigen welbevinden, maar er moet wel tijd en ruimte voor zijn. De
overheid kan hier een rol in vervullen.
Een andere ingang om het welbevinden van burgers te verhogen is via de gezondheidszorg. We zagen al dat mensen die zich gezonder voelen ook tevredener met het
eigen leven zijn en vice versa. De overheid doet al het nodige op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg en preventie. Een nieuw idee waarvoor momenteel in de VS
wordt gepleit is het monitoren van de geestelijke gezondheid van kinderen op scholen, om schooluitval en latere problemen in de volwassenheid te voorkomen (Diener
et al. 2009). Een ander voorbeeld is voorzien in respijtzorg, waardoor mantelzorgers
tijdelijk ontlast kunnen worden.
Aan de persoonlijkheid van een individu valt weinig te sleutelen, maar ook hier kan
ruimte geboden worden aan burgers, bijvoorbeeld in de vorm van psychologische
hulp bij tegenslag in het leven of juist bij het versterken van mentale kracht van burgers, opdat men meer controle over de eigen toekomst kan uitoefenen en de eigenwaarde kan groeien.
Natuurlijk zijn dit vrij algemene aanbevelingen, maar in die richting zouden politici
en beleidsmakers wel afwegingen kunnen maken wanneer cijfers over subjectieve sociale indicatoren naast de gangbare cijfers over economische groei worden gelegd.
Het verhogen van het welbevinden van burgers wordt niet alleen door burgers zelf
als een belangrijke prioriteit gezien (Diener et al. 2008, nef 2008), maar staat ook
voorop bij politici en beleidsmakers. Ook al zijn de gegevens nog verre van perfect,
net als de economische cijfers in de beginfase, we doen hier de voorzichtige voorspelling dat het een kwestie van tijd is dat subjectieve sociale indicatoren hun weg zullen
vinden in nationale rekeningen. En dat men zich in een niet al te verre toekomst afvraagt hoe beleid ooit zonder deze gegevens gemaakt en uitgevoerd werd.

Noten
*

1
2

Dit hoofdstuk is een bewerking van Schyns, P. (2010). Subjectief welbevinden in Europa. In: Dekker, P. et al. Europa’s welvaart. De Lissabon Agenda in een breder welvaartsperspectief en de publieke opinie over de Europese Unie, p. 30-48. Den Haag: SCP/CPB.
Een voorbeeld is de neiging van mensen om materiële zaken na te streven, terwijl uit
onderzoek blijkt dat dit niet tot meer subjectief welbevinden leidt (Diener et al. 1999).
Een multilevel analyse, waarin zowel effecten van landskenmerken als individuele kenmerken worden geschat, is binnen het tijdsbestek van deze studie niet mogelijk, maar
past ook niet in de bescheiden opzet van dit hoofdstuk om een overzicht te bieden van
subjectief welbevinden op land- en individueel niveau. Zie voor multilevel analyses bijvoorbeeld de studies van Helliwell (2003), Böhnke (2008) en Bonini (2008).
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3

De Amerikanen zijn pioniers in het ontwikkelen van en discussiëren over sociale indicatoren; al in 1933 verscheen in de Verenigde Staten het rapport Social Trends in the
United States (Noll 2002a).
4 Voor een uitgebreidere bespreking van het meten van levenstevredenheid, zie Veenhoven (2002) en Schyns (2003).
5 De correlatie tussen levenstevredenheid en geluk op het individuele niveau is 0,68 (p<
0,001) en op landniveau 0,98 (p < 0,01).
6 Beide schalen lopen van 0-100, waarbij een hogere score gemiddeld meer positieve of
negatieve gevoelens uitdrukt.Voor een uitgebreide beschrijving van de items zie Huppert et al. (2009). De negen items die onder negatieve gevoelens vallen luiden: kunt u
aan de hand van deze kaart zeggen hoe vaak gedurende de afgelopen week … u zich
gedeprimeerd voelde? … u voelde dat alles wat u deed met moeite ging? … u slecht
geslapen heeft? … u zich eenzaam voelde? … u zich droevig voelde? … u niet op gang
kon komen? ... u zich angstig voelde? ... u zich moe voelde? … u zich verveelde? De zes
items die onder de positieve gevoelens vallen luiden: kunt u aan de hand van deze
kaart zeggen hoe vaak gedurende de afgelopen week … u gelukkig was? … u van het
leven genoot? … u veel energie had? … u helemaal opging in wat u aan het doen was?
… u zich kalm en rustig voelde? … u zich echt uitgerust voelde toen u ‘s morgens wakker werd? De antwoordcategorieën lopen van 1, nooit of bijna nooit, tot 4, altijd of
bijna de hele tijd.
In een geroteerde oblimin-factoranalyse vormen de negen respectievelijk zes items
twee aparte factoren (factorladingen tussen 0,56 en 0,75 voor de eerste dimensie en
tussen 0,54 en 0,70 voor de tweede dimensie, verklaarde variantie 45%; betrouwbaarheid alfa 0,84 voor negatieve gevoelens en 0,76 voor positieve gevoelens). Beide schalen zijn via een berekening van het gemiddelde van de items vervolgens omgezet naar
0-100-schalen. Er is gekozen voor een berekening van het gemiddelde in verband met
ontbrekende waarden op de losse items. Hoe hoger de score, hoe respectievelijk negatiever of positiever de gevoelens zijn.
7 De items luiden: ‘Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn,
of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen?’; ‘Denkt u dat
de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken als zij daartoe de kans
krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn?’; ‘Denkt u dat mensen meestal behulpzaam proberen te zijn of denkt u dat zij meestal aan zichzelf denken?’ De drie originele antwoordschalen lopen van 0 tot 10 en vormen een redelijk betrouwbare schaal
(Cronbach’s alfa 0,68). De omgeschaalde somvariabele loopt van 0-100.
8 De drie items vormen een redelijk betrouwbare schaal (Cronbach’s alfa 0,70) en loopt
na herschaling van 0 tot 100.
9 De onderlinge samenhang tussen de drie sociale indicatoren wordt bevestigd in sterke
verbanden tussen sociaal vertrouwen en het verlenen van sociale steun(r = 0,77; p <
0,01), tussen sociaal vertrouwen en sociaal isolement (r = -0,66; p < 0,01) en tussen geven van sociale steun en sociaal isolement (r = -0,64; p < 0,01).
10 Deze drie vragen met antwoordcategorieën lopend van 0 (geen enkel vertrouwen) tot
10 (volledig vertrouwen) en zijn op basis van een hoge alfa (0,90) samengevoegd in
een schaal die loopt van 0 tot 100.
11 In de survey is naar het inkomen gevraagd aan de hand van twaalf inkomenscategorieen. Strikt genomen is inkomen dus slechts een ordinale variabele. Wanneer we de verschillende inkomenscategorieën als dummy’s opnemen, dan komt echter hetzelfde
beeld naar voren, met die nuancering dat aan het einde van de inkomensschaal (met
uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) een afnemend effect zichtbaar wordt.
12 Dit laatste zou kunnen samenhangen met het relatieve sterke verband tussen religiositeit en kerkbezoek op individueel niveau (r = 0,61). Echter, wanneer we slechts een van
beide indicatoren opnemen, dan blijft in de meeste landen religiositeit significant.
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13 Volgens Bok (2010) vinden Frey en Stutzer dat in Zwitserland meer zeggenschap in de
politiek het subjectief welbevinden verhoogt, maar andere studies weerspreken deze
resultaten vervolgens weer.
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Which Europeans fear terrorism?
A comparative multilevel analysis
Paul Hindriks and Melinda Mills

Introduction
Terrorism aims to cause death and destruction, as has become painfully evident from
past terrorist attacks. Yet focusing solely on this ‘material’ impact of terrorism would
mean neglecting the greater purpose it serves. It has repeatedly been argued that
terrorism is “a form of psychological warfare designed to maximize publicity and influence audiences significantly larger than the immediate victims” (Josiger 2009: 4).
Thus, by causing death and destruction (or by threatening to do so), terrorists ultimately aim to induce fear and change public opinion (Friedland & Merari 1985; Rosendorff & Sandler 2005; Schambaugh & Josiger 2006).
Based on work from the academic fields of sociology, psychology, criminology and
risk management, we assume that individuals estimate the likelihood of the occurrence of an event and consequently form matching attitudes and behavioral adaptations
(Kasperson & Kasperson 1996; Elchardus, De Groot & Smits 2003; Oppelaar & Wittebrood 2006). Thus, whether or not terrorism (or threats of terrorism) succeeds in bringing about large-scale fear and changes in public opinion depends on individuals’ perceived probability of future attacks. Investigating how this perception is influenced is
imperative not only for our academic understanding but also because citizens’ perceived probability of terrorism affect counterterrorist and privacy legislation, human
rights, voting behavior and consumer behavior (Friendland & Merari 1985; Huddy,
Feldman, Capelos & Provost 2002; Tumlin 2004; Perrin 2005; Indridason 2008). The central question of this study is: which factors can explain the extent to which European
individuals perceive a terrorist attack in their country as likely? Because of the novelty
of this topic – it has, in fact, scarcely been studied by US researchers. The current study
is among the first to empirically examine how European citizens perceive the threat of
terrorism their societies face today.

Data and analytical methods
We employed data from the third round of the European Social Survey (collected in
2006/7), a biannual academically driven social survey that is considered a representative sample of Europe’s population. The survey aims to chart and explain changes in
Europe’s social, political and moral climate (ESS Final Activity Report, 2009). The database was enriched with country-level data from two sources: the 2006 and 2007 Country Reports on Terrorism by the United States Department of State were used to provide information on acts of terrorism, counterterrorism policies, foiled terrorist plots
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and court proceedings (US Department of State 2010), and the Global Terrorism Database was used to provide information on the incidence of terrorism in each country for
the period 1990-2007. The GTD is an open-source database initiated by the University
of Maryland that includes systematic data on domestic as well as international terrorist incidents (GTD 2010). Due to memory allocation problems during the estimations
of the models, we took a 70 percent random sample of the ESS3, resulting in information on 30,100 respondents from 23 European countries.
The dependent variable is the perceived probability of a terrorist attack. Respondents were asked: “Do you think that a terrorist attack somewhere in [COUNTRY] during the next twelve months is very likely, likely, not very likely, or not likely at all?”.
The variable was recoded into a dummy variable with value 0 for ‘not likely’ and 1 for
‘likely’. A logistic multilevel regression model consisting of two levels – the regional
level was excluded because negligible variance was located on this level – was formulated to assess the effects of the following predictors: political trust (at the individual
as well as country level), anti-immigrant attitudes, age, education in years, gender,
number of offspring, domicile, fear of crime, TV viewing and terrorism experience (at
the country level).

Results
The descriptive statistics show that just over a third of the respondents believe a terrorist attack is likely to occur, while the vast majority of respondents believes such an
attack is unlikely to occur. Bivariate correlations of all variables were weak. The empty
logistic multilevel regression model shows there is sufficient variance at the country
level to be explained. By adding the individual-level predictors in the first model, the
country-level predictors in the second model, and the interaction terms in the third
model, the log likelihood was decreased. These reductions imply that our models successfully explain variance in the dependent variable.
The results show that higher levels of political trust are associated with a decrease in
the chance of perceiving a terrorist attack as a likely event. Men are more likely than
women to perceive a terrorist attack as a likely event, as do parents, older individuals
and the better educated. Our control variable – fear of crime – also has a statistically
significant effect, indicating that the more respondents are afraid of crime, the greater their odds of perceiving future terrorist attacks in their country as a likely event.
The results further show that individuals from countries that have had moderate experience with terrorist attacks perceive a future attack as more probable compared
with those residing in countries with negligible terrorism experience. Also, living in a
country with considerable past experience with terrorism greatly increases the odds of
perceiving another terrorist attack within 12 months as likely. In fact, this is the largest
effect found in the analyses. Finally, an empirical Bayes estimation (posterior means)
was employed to inspect differences between specific countries. Irish respondents appeared to find a terrorist attack in their country the least likely. Respondents from the
UK, Denmark, Spain and Poland were most ‘fearful’. The remaining countries had confidence intervals that overlapped zero; their approximate average scores could not be
statistically distinguished.
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Discussion
Recent terrorist attacks and threats have not led all European citizens to believe a
terrorist attack is imminent. Still, over a third of respondents believe a terrorist attack
is likely to occur in the near future in their country. It appears that the psychological
impact of past experience frequently found in research on the fear of crime is also
relevant for the country-specific event of terrorism – a result not previously found in
comparative empirical studies. Whether it was due to social amplification or to a ‘rally
around the flag’ is unclear, but this study did show that more trust in political institutions was linked to respondents being less likely to perceive a terrorist attack as a probable event in the near future. Further, we found a striking difference between our
European-based study and previous studies conducted in the US. Whereas US citizens
appear to be more afraid of terrorism the closer they live to a potential terrorist target, for Europeans it does not matter where they live: individuals from more urban
zones do not differ from those who live in more rural areas. Media exposure could
account for this finding. Other findings were consistent with US-based studies (gender
and age). Finally, the results showed that a country’s past experience with terrorism in
general (and not just with terrorist attacks) is a key predictor of its citizens’ perceptions.
There is a clear need for additional research on this topic (preferably longitudinal in
design). This paper offers a good starting point for studying the social consequences of
terrorism.
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Exploring the Education Gap in
Politics
A Ten-Nation Study
Mark Bovens and Anchrit Wille
Education is the strongest factor in explaining how citizens become involved in politics
and how they think about politics. The notion that formal education is the main driver
behind how citizens relate to society is basically uncontested (Nie et al. 1996: 2). Although research on political participation has consistently shown a robust and positive
relationship between education and political participation, there has not been much
systematic analysis of the implications of these educational differences for the functioning of modern democracies. Using 2008 data from the European Social Survey (ESS),
we investigate the education gap in ten West European countries: the Netherlands,
Belgium, Germany, France, UK, Spain, Switzerland, Denmark, Sweden and Norway.
The aim of the paper is to move beyond previous work on the Dutch educational gap
(Bovens & Wille 2009, 2010) and to explore to what extent educational differences in
political participation are specific to the Netherlands or can be observed across Western European countries.
The first part of the paper examines the educational differences in the form and the
extent of political participation. It turned out that, although the well educated currently comprise less than a third of the population in these ten West European countries, they dominated the political participant population. The well educated voted
more often, they outnumbered the lower educated in political party membership,
and in-between elections they participated much more often in political activities
such as petitions, demonstrations and boycotts. The less educated, on the other hand,
were underrepresented in most of these political activities.
The educational gap was manifest in all forms of political activity, but for some
forms, the gap was smaller than for others. We could see this reflected in voting behavior in elections and in membership of political parties, these being the more traditional forms of political participation and also with the greatest institutional constraints.
As political activities, they cannot be carried out by individuals alone and require the
institutional channels of elections or political parties. In these activities, the individual
educational differences were somewhat weaker but not irrelevant for participation.
For acts such as boycotts, petitions or demonstrations, the educational gap was noticeably wider. In the absence of institutional constraints, taking part in these activities
depended on an individual’s educational background.
The ESS data indicated a concentration of political participation among the highereducated segments in all ten countries. The higher educated were not only overrepre-
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sented in numbers, they were also reported to be more active on average than the
lower-educated groups. University graduates are about three times more likely to be
involved in political activities than persons with only an elementary school background. The existence of these educational inequalities in participation indicated a
general pattern across the different democracies. But some democracies appeared to
be slightly more egalitarian than others. In the Nordic countries of Norway and Sweden, the educational differences were relatively narrow compared to Spain, Switzerland, Belgium, Denmark and the Netherlands. In these latter countries, we found the
widest educational gaps in participation.
The second part of the paper explores the question to what extent higher-educated
groups differ from the less-educated groups in their policy preferences. Did the policy
preferences of less-educated groups match those of higher-educated groups? Data
from ESS 2008 showed that policy congruence between the higher and lower educated was high on matters like national health care and educational policies but was
quite low on the new ‘cultural’ issues. The educational gap – measured by the relative
difference in mean policy preferences between the highest and the least educated
groups – indicated that policy incongruence between citizens with low and high education levels were the largest for the following issues: admittance of new immigrants,
the cultural integration of immigrants, and EU unification. The data on these issues
were fairly clear. The political preferences of the higher educated were more in favor
of a liberal position with regard to the admittance of immigrants, whereas the less
educated were less liberal in their policy stance. The well educated were also much
more positive about the benefits of the EU than the less educated. In fact, throughout
Europe the less educated showed significantly less support for EU membership and less
trust in the European Commission than the higher educated, and they were far less
positive about the benefits of the EU.
The disparate political agendas of the higher educated and the less educated brings
us to the crucial question of which voices come into the political arena and which ones
are left out. Taking the responses on one of the immigration questions in the ESS 2008
data as a point of departure, we compared the political participation rates of higher
and lower-educated groups. The politically active, higher-educated people who were
in favor of the liberal position on this immigrant issue differed significantly from the
politically inactive less educated. The higher-educated segments outparticipated the
lower-educated groups, and this pattern was consistently repeated in all ten countries.
The higher-educated respondents were not only more liberal minded on the cultural
issues, they also belonged to the more politically active population.
The educational gap in political participation and policy preferences was, thus, evident in all ten countries analyzed with the use of the ESS 2008 data. The well educated
were overrepresented in almost every political venue. The substantial gaps in policy
preferences between active and inactive citizens on some issues indicate that political
representation can be problematic. The fact that the exercise of political voice was
stratified (Verba et al. 1995) because a limited and unrepresentative set of citizens
forms the most politically active part of the population touches on a broader set of
questions on representation and participatory equality. Accordingly, some interests
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might be muted not because of a lack of concern regarding a particular controversy
but instead because citizens have difficulty making themselves heard on the political
stage.
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Subjectief welbevinden van
personen met een functiebeperking
in Europa
De relatieve bijdrage van sociaaleconomische
status, maatschappelijke participatie en
mentale hulpbronnen
Cretien van Campen en Marc van Santvoort
Van de kwetsbare groepen in de samenleving rapporteert de groep personen met een
langdurige functiebeperking het laagste subjectief welbevinden. Het lage subjectief
welbevinden van deze groep is toegeschreven aan hun gemiddeld lagere sociaaleconomische status en lagere maatschappelijke participatie. Ook culturele verschillen tussen landen spelen mogelijk een rol in de geluksbeleving van mensen met functiebeperkingen. Recentelijk is er meer wetenschappelijke aandacht voor de verschillen in
mentale hulpbronnen en competenties (mental resources), zoals een optimistische
kijk, veerkracht en het kunnen omgaan met tegenslagen (coping). In tegenstelling tot
de sociaal-economische status is er nog weinig empirische evidentie voor de rol van
deze mentale hulpbronnen.
Doel van dit onderzoek is te kijken naar de toegevoegde waarde van mentale hulpbronnen in de verklaring van verschillen in subjectief welbevinden tussen mensen met
en zonder een functiebeperking in internationaal perspectief. De vraagstellingen luidden als volgt.
1. Wat zijn de verschillen in subjectief welbevinden tussen mensen met en zonder
een functiebeperking in 21 Europese landen? Zijn de verschillen in delen van Europa bijvoorbeeld groter dan in andere?
2. Wat is de relatieve bijdrage van mentale hulpbronnen naast sociale hulpbronnen
in de verklaring van deze verschillen? Wat voegen mentale hulpbronnen zoals optimisme, veerkracht en coping bijvoorbeeld toe aan de verklaring van de verschillen?

Methode
De gegevens van de European Social Survey 2006/2007, ronde 3, werden geanalyseerd. Deze ronde bevat een bijzondere module Personal and Social Well-being, die
overigens in een van de volgende rondes van de ESS herhaald zal worden. De steek-
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proeven van 21 landen bestonden uit 40.600 personen onder wie 2.436 personen met
een functiebeperking.
De groep mensen met een functiebeperking werd opgespoord door de personen te
selecteren die ‘yes a lot’ antwoordden op de vraag: ‘Are you hampered in daily activities by illness/disability/infirmity/mental problem?’(antwoordcategorieën: yes a lot, yes
to some extent, no). In andere studies bleek deze vraag een sterke voorspellende
waarde te hebben voor uitgebreidere en gevalideerde vragenlijsten voor het bepalen
van de ernst van functiebeperkingen zoals de OECD-schaal en de SCP-maat voor fysieke beperkingen.
Subjectief welbevinden werd in lijn met de onderzoeksliteratuur met twee verschillende schalen gemeten: 1) ‘emotioneel welbevinden’ geeft de balans weer van positieve en negatieve gevoelens van een persoon, en 2) ‘levenstevredenheid’ geeft een in
vergelijking rationeler oordeel van de persoon over zijn leven weer.
Als determinanten van subjectief welbevinden werden naast de ernst van de functiebeperkingen de volgende variabelen gebruikt: leeftijd, geslacht, aantal personen in
het huishouden, opleidingsniveau, nettohuishoudeninkomen, het doen van betaald
en/of vrijwilligerswerk en de frequentie van sociale contacten met vrienden en familie. Naast deze veelvuldig onderzochte determinanten van subjectief welbevinden zijn
in deze studie een aantal ‘nieuwe’ mentale hulpbronnen opgenomen in de analyses:
optimisme, veerkracht (resilience), ervaren autonomie, ervaren prestaties (accomplishment), ervaren bekwaamheid (capability), betrokkenheid (engagement), ervaren levenszin (meaning and purpose), ervaren sociale relaties, ervaren sociale cohesie en
vitaliteit.
De gegevens werden per land afzonderlijk geanalyseerd met behulp van lineaire regressiemodellen. Om de relatieve bijdragen van de determinantengroepen te bepalen
werden ze stapsgewijs in het model opgenomen: 1) alleen functiebeperking, 2) plus
demografische en sociaal-economische kenmerken, 3) plus maatschappelijke participatie, en 4) plus mentale hulpbronnen.

Resultaten
De verschillen in emotioneel welbevinden tussen mensen met en zonder een functiebeperking bleken groter in de Oekraïne, Polen, Tsjechië, Rusland en Hongarije dan in
Finland, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Groot-Brittannië, Zweden en Nederland. Globaal lijkt er in het noorden van Europa meer gelijkheid in subjectief welbevinden dan
in oostelijke delen. In Oost-Europa zijn de achterstanden in subjectief welbevinden
van mensen met een functiebeperking betrekkelijk groot.
De stapsgewijze modellering toonde aan dat mentale hulpbronnen een substantiële bijdrage leveren aan de verklaring van de verschillen in subjectief welbevinden per
land. De ernst van de functiebeperking (model 1) verklaarde gemiddeld 8% van de
variantie in emotioneel welbevinden en 6% van levenstevredenheid per land. Door
toevoeging van demografische en sociaal-economische variabelen (model 2) steeg de
verklaarde variantie naar 11% en 9% voor respectievelijk emotioneel welbevinden en
levenstevredenheid. Toevoeging van de variabelen over de maatschappelijke participatie (model 3) leverde een verbetering van respectievelijk 13% en 12% op. Het
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grootste effect kwam echter na toevoeging van het blok met mentale hulpbronnen:
53% verklaarde variantie van emotioneel welbevinden en dito 42% voor levenstevredenheid.
Nadere inspectie van de relatieve bijdragen van de afzonderlijke variabelen in het
blok mentale hulpbronnen wees uit dat de volgende variabelen het meest toevoegen
aan de verklaring van de verschillen in subjectief welbevinden: vitaliteit, ervaren sociale relaties en optimisme.

Conclusie
De verschillen in subjectief welbevinden tussen mensen met en zonder een functiebeperking blijkt groot in alle onderzochte Europese landen. De verschillen zijn groter in
Oost-Europese dan in Noord-Europese landen. De verschillen worden in de eerste
plaats bepaald door de ernst van de functiebeperking, maar ook sociaaleconomische
verschillen en de mate van maatschappelijke participatie spelen een rol. De grootste
bijdrage in de verklaring voor de verschillen in subjectief welbevinden wordt geleverd
door verschillen in mentale hulpbronnen. Dit is een nieuwe bevinding, die implicaties
heeft voor het beleid van nationale overheden die een gelijke verdeling van geluk en
kwaliteit van leven voor hun burgers beogen. Noord-Europese overheden lijken daar
beter in te slagen dan Oost-Europese, al kon dat in deze studie niet bevestigd worden,
omdat landkenmerken geen deel uitmaakten van de modellen. Dit is een opgave voor
toekomstig onderzoek. Deze studie kon wel een aantal mentale domeinen aanwijzen
waar het meeste effect verwacht mag worden in het egaliseren van de verschillen in
het subjectief welbevinden. De vitaliteit, ofwel het gevoel fit te zijn, van mensen met
een functiebeperking kan ondanks de fysieke beperkingen verhoogd worden door
oefenprogramma’s zoals verschillende lokale overheden al organiseren voor ouderen.
Het gevoel deel uit te maken van een sociaal netwerk, met name in de buurt, kan een
andere bijdrage leveren aan het geluksgevoel. Ook op dit terrein ontwikkelen lokale
overheden beleid ten aanzien van de versterking van de sociale cohesie. Tot slot kunnen mensen met functiebeperkingen zichzelf ook helpen, eventueel door het volgen
van cursussen, door hun persoonlijke grip op het leven te versterken door een optimistischere houding. Daar is nog te weinig over bekend, terwijl deze studie laat zien dat
daar belangrijke winsten te behalen zijn in de verkleining van de verschillen in subjectief welbevinden tussen mensen met en zonder een functiebeperking.
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Social Inequality in Health in Europe
Does the Doctor-Patient Relationship Make a
Difference?
Patrick Präg, Rafael Wittek and Melinda Mills
Social inequality in health is a pervasive phenomenon, both across time and place. The
mechanisms linking socioeconomic status (SES) to health, however, are not fully understood. Our study focuses on a link that has rarely been studied in the context of the
SES-health gradient, namely the doctor-patient relationship. Drawing on the European Social Survey (2004/05), we analyze how more egalitarian or paternalistic relations between patients and physicians affect the social gradient in self-reported
health.
Socioeconomic status has been shown to be inversely related to health in the sense
that individuals enjoying a higher SES exhibit better overall health, less morbidity, and
greater longevity. A pathway that might connect SES and health is the relationship
between patients and doctors. Research has shown that doctors make use of differential treatment styles across socioeconomic groups. Doctors convey less information and
directions to patients from the lower social strata of a society and deploy a more directive consulting style. However, in the course of the last decades, the relationship between doctors and patients has drastically changed from a more paternalistic model of
doctor-patient relations to a more egalitarian one. The old, paternalistic model largely
drew on doctors’ authority and medical knowledge and assigned a passive, compliant
role to the patient. Conversely, the egalitarian model positions both the doctor and
patient as experts – the former for medical knowledge, the latter for their symptoms
and living conditions. In this egalitarian model, doctors translate medical knowledge
in a manner that can be readily understood by patients. Ideally, treatment decisions
are made jointly. The reasons for this shift of paradigms are numerous, with the most
important ones being the greater availability of medical information for patients in
self-help groups and internet sites, the increasing role of chronic, incurable diseases,
and medical progress which has created more treatment options and thus more opportunities for decision-making in the cure process.
This change in paradigms raises the question of whether a more egalitarian or paternalistic relation between patients and doctors affect social inequality in health.
Firstly, we hypothesize that a more egalitarian doctor-patient relationship reduces the
SES gradient in self-reported health. Secondly, we test whether egalitarian and paternalistic doctor-patient relations show differential effects on self-reported health
across socioeconomic groups.

163

In order to test our hypotheses, we analyzed the second wave of the European Social Survey (ESS, 2004/05), as its ‘Health and Care Seeking in a Changing Europe’ module includes items on the doctor-patient relationship. Using multilevel (random coefficient) modeling, we studied a sample of 28,769 respondents from 24 countries. (Turkey
and Ukraine were excluded due to the vast socioeconomic and cultural differences
between them and the other countries under study.)
The outcome variable of our analyses was self-rated health as measured on a fivepoint scale, ranging from ‘very bad’ to ‘very good.’ In order to gauge the effect of SES,
three different indicators were included in our models: education, occupational prestige on a household level, and satisfaction with household income. Previous research
has shown that these indicators can have distinct effects on health and cannot be used
interchangeably. In total, six items on the doctor-patient relationship were included,
half of them measuring aspects of an egalitarian model of doctor-patient relations,
and the other half indicating paternalistic relations between physicians and patients.
For the wordings of the items, refer to Figure 2. In addition, we accounted for a range
of control variables: sex, age, marital status, employment status, long-standing illness
and – at the country level – GDP per capita (logged) and total health expenditure of a
country as a percentage of GDP.
The results showed that indicators of an egalitarian doctor-patient relationship are
not able to substantially reduce inequalities in health. The bars in the upper panel of
Figure 1 display the standardized regression coefficients of SES indicators from a multilevel model. High SES has a significantly positive impact on self-rated health, regardless of which SES indicator is taken into account, as they are all independently related
to the outcome. After entering the control variables into the equation (middle panel),
the effects of SES are somewhat attenuated but remain significant. When adjusting
for a more egalitarian doctor-patient relationship (lower panel), the effects of SES remain virtually the same. Hence, more egalitarian doctor-patient relations cannot compress the social gradient in self-rated health in a clinically relevant manner.
However, we did find some direct effects of aspects of the doctor-patient relationship on self-rated health. Figure 2 plots standardized regression coefficients from a
multilevel model, where all control variables listed above are adjusted for. Egalitarian
treatment appears to have a beneficial effect on respondents’ health, whereas perceiving that doctors do not tell the whole truth or are unwilling to admit mistakes goes
along with worse health.
To test whether egalitarian and paternalistic doctor-patient relations show differential effects on self-reported health across socioeconomic groups, we checked for significant interactions between the indicators of SES and the doctor-patient relationship.
In total, eighteen moderation models were calculated, yielding seven models with statistically significant interaction terms (not displayed). The results reveal that high-SES
individuals do not gain additional health benefits from more patient-centered relations and low-SES individuals do not suffer from the move away from the paternalistic
model of doctor-patient relations. However, we also found that high-SES individuals
seem to benefit to some degree from a paternalistic and non-egalitarian doctor-patient relationship when compared to their high-SES peers who face a less paternalistic
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and non-egalitarian model. This is a counterintuitive finding, perhaps suggesting that
doctors’ use of complex language might enhance their authority among high-SES patients, thus yielding better health outcomes.
Our results imply that while measures to improve doctor-patient relations can have
a positive impact on overall population health, they cannot be expected to compress
the social gradient in health. Future research should replicate our findings under improved methodological conditions – i.e. using a longitudinal design and validated
measures of doctor-patient relations.
Figure 1

Attenuation of the SES impact on self-rated health after adjusting for covariates
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Figure 2

166

Direct effects of the doctor-patient relationship on self-reported health

Patrick Präg, Rafael Wittek and Melinda Mills

Country differences in measuring
attitudes towards immigration
Josine Verhagen and Jean-Paul Fox

In the European Social Survey (ESS), measuring and analyzing attitudes across nations
present researchers with complex problems. When the characteristics of an item differ
between countries, scores on the item cannot be directly compared. We propose a
new item-based measurement method using random item characteristics (De Jong,
Steenkamp & Fox 2007; Fox & Verhagen 2010). This method makes it possible to explore cross-national differences in both item characteristics and attitudes without
using anchor items. It also allows one to test invariance for all item parameters simultaneously without having to estimate multiple models and compare the results. Furthermore, covariates can be used to explain variance in item parameters. An example is
given regarding attitudes towards immigration in the ESS.

Introduction
In the European Social Survey, measuring and analyzing attitudes across nations present researchers with complex problems. It is not possible to apply common measurement techniques in a straightforward way due to cross-national differences. The itembased measurement instrument is known to act differently in different countries. Previously, cross-national differences in item characteristics have been found for items
measuring attitudes towards immigration (Meuleman, Davidov & Billiet 2009; Welkenhuysen-Gybbels, Billiet & Cambré 2003). When the characteristics of an item such as
the endorsement level or the strength of the relationship with the underlying attitude
differ between countries, scores on the item cannot be directly compared. The traditional methods for dealing with such items are based on the presence of anchor items,
which have equal item characteristics across countries (e.g. Thissen, Steinberg, & Wainer 1993, see for an overview Teresi 2006; Vandenbergh & Lance 2000). The anchor
items are needed to establish a common latent scale for all countries such that meaningful comparisons can be made. However, detecting anchor items in a cross-national
survey can be a complex and time-consuming process. We propose a new method
using random country-specific item characteristics (De Jong, Steenkamp & Fox 2007;
Fox & Verhagen 2010; Fox 2010) to measure attitudes towards immigration on a common international latent scale. In this way it is possible to explore cross-national differences in both item characteristics and attitudes without using anchor items. It also
allows one to test invariance for all item parameters simultaneously without having
to estimate multiple models and compare the results. Furthermore, covariates can be
used to explain variance in item parameters.
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Illustration of measurement non-invariance
We will illustrate the problem of measurement non-invariance with items that measure attitudes towards immigration in the ESS. In our study we used eight dichotomized items concerning the perceived consequences and tolerance of immigration in all
22 countries participating in ESS round 1 (2002). In Table 1, the percentage of respondents in Greece, Norway, Poland and Sweden that agreed with three of the statements are shown. There are large differences between countries in these percentages.
These differences are partly due to country mean differences in attitudes, but this cannot explain why in Norway and Poland a similar percentage of respondents agrees
with the first statement, while in Poland a much higher percentage of respondents
agrees with the statement about immigrants taking away jobs.
Table 1

Percentage of respondents agreeing with three statements

To what extent do you think [country] should

Greece

Norway

Poland

Sweden

87%

39%

44%

15%

67%

39%

27%

17%

78%

19%

52%

12%

allow people (0) from the poorer countries
outside Europe to come and live here?
Is [country] made a worse (1) or a better (0) place to live
by people coming to live here from other countries?
Would you say that people who come to live here generally
take jobs away (1) from workers in [country], or generally help to
create new jobs? (0)

Modeling and testing measurement invariance
The responses are modeled with the two-parameter normal ogive IRT model. In IRT
models, the probability that a person agrees with the statement in an item depends
on both the attitude of the person and on the characteristics of the item. Two commonly modeled item characteristics are the threshold and the discrimination parameters. The threshold parameter indicates the attitude value at which the probability of
agreeing with the statement in the item reaches 0.5; the higher the threshold parameter, the stronger the attitude before a respondent agrees with the statement in the
item. The discrimination parameter indicates how well the item discriminates between
respondents with low and high scores on the attitude, which can be interpreted as
how relevant the item is for measuring the attitude. A multilevel group structure can
be added to the latent variable, resulting in a multilevel IRT model (e.g., Fox 2007; Fox
& Glas 2001) with different latent means and variances for each country. This is similar
to multilevel modeling of attitude scores in different countries, where the person scores are modeled as random deviations from their country means.
In order to account for differences in item parameters between countries, different
threshold and discrimination parameters can be specified for each country. To keep
the estimated attitude values for each country on the same scale, instead of using
anchor items, the country-specific threshold and discrimination parameters are modeled as random deviations from the general “international” item parameters for each
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item. This is a form of multilevel modeling, where the country-specific item parameters are the lower level and the general item parameters for each item are the higher
level. In addition, when all items are endorsed less by a country, this is represented by
a lower mean on the construct, while differences in the orders of items within a country are represented by differences in country-specific item parameters. To test whether
the variance in item characteristics across countries is substantial, a test based on the
Bayes factor was developed which compares the likelihood of invariance with the likelihood of non-invariance. As a general rule, when the Bayes factor is larger than 3 (i.e.,
the likelihood of invariance is three times more likely than non-invariance), an item is
indicated as invariant. The advantage of this test is that by running only one analysis,
the invariance of the parameters of all items can be tested simultaneously.

Results
In Table 2, the estimated general item parameters for each item are shown together
with the estimated variance of this parameter across countries. In general, the statement about immigrants causing a worse crime rate has the lowest threshold (-0.95)
and discrimination (0.76) parameters. The statement about immigrants undermining
the country’s culture has the highest threshold (0.67), while the statement about immigrants being bad for the economy has the highest discrimination parameter. A
Bayes factor test of the variance component indicated for each parameter whether
there are item parameter differences between countries.
Table 2

Estimated item parameters and variances and Bayes factors
EAP

BF

EAP

BF

1. Allow poor countries

1.00

0.04

1.08

-0.31

0.18

0.00

2. Allow same ethnicity

0.89

0.03

4.01

0.22

0.13

0.00

3. Worse country

1.34

0.04

1.65

0.18

0.06

0.45

4. Bad for economy

1.38

0.04

1.31

0.27

0.14

0.00

5. Undermine culture

1.14

0.02

5.65

0.67

0.12

0.00

6. Take away jobs

0.84

0.02

6.53

0.13

0.18

0.00

7. Take out more

0.91

0.02

5.03

-0.22

0.12

0.00

8. Worse crime rate

0.76

0.02

8.60

-0.95

0.12

0.00

1 To what extent do you think [country] should allow people of the same race or ethnic group as most people
in [country] to come and live here? many-some (0) few-none (1) 2 To what extent do you think [country] should
allow people from the poorer countries outside Europe to come and live here? many/some (0) few-none (1) 3 Is
[country] made a worse or a better place to live by people coming to live here from other countries? better (0)
worse(1) 4 Would you say it is generally bad or good for [country]’s economy that people come to live here
from other countries? good (0) bad (1) 5 Would you say that [country]’s cultural life is generally undermined or
enriched by people coming to live here from other countries? enriched (0) undermined (1) 6 Would you say
that people who come to live here generally take jobs away from workers in [country], or generally help to
create new jobs? create (0) take (1) 7 Most people who come to live here work and pay taxes. They also use
health and welfare services. On balance, do you think people who come here take out more than they put in or
put in more than they take out? put in (0) take out (1) 8 Are [country]’s crime problems made worse or better
by people coming to live here from other countries? Better (0) worse (1)
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No “anchor” items with equal item characteristics in all countries were found, as no
item had a Bayes factor higher than 3 for both item characteristics.
The estimated means and threshold parameters for the example items and countries
are in Table 3. The different country means explain a large part of the differences between Greece and Sweden. In the third item, the differences between Norway and Poland, which have a similar mean attitude, are explained by different thresholds for the
item. In Poland this item has a much lower threshold, which means that people with a
relatively low anti-immigrant attitude will agree with this item, while in Norway the
anti-immigrant attitude has to be relatively high for respondents to agree with this
statement.
Table 3

Estimated item parameters and percentage of respondents agreeing with
three statements
Greece

Norway

Poland

Sweden

Country means

1.01

-0.42

-0.36

-1.09

Allow from poor countries

87%

39%

44%

15%

-0.69

-0.03

-0.11

0.29

Make country worse

67%

39%

27%

17%

0.52

-0.06

0.47

0.17

Take away jobs

78%

19%

52%

12%

-0.18

0.76

-0.35

0.67

Background information was used to explore the possible causes of differences in item
characteristics. Following the suggestion of Welkenhuysen-Gybbels, Billiet and
Cambre (2003) about explanations of differences in item parameters, the following
variables were included in the analysis: the percentage of immigrants (% Immigrants),
the percentage of unemployment (% Unemployed) in the country at the time of the
survey, and the gross domestic product (GDP) per capita (a measure of a country’s
overall economic output). These explanatory variables are also frequently used as possible predictors for country-level differences in attitudes towards immigrants (Card,
Dustmann & Preston 2005; Malchow-Moller, Munch, Schroll & Saksen 2009; Meuleman, Davidov & Billiet 2009; Sides & Citrin 2007).
For the item regarding immigrants taking away jobs, GDP had significant effects on
the item parameters. In Figure 1, the item characteristic curves are shown for countries
with low, average and high GDP. Countries with low overall economic output (GDP)
had a lower threshold and a steeper slope on the item about immigrants taking away
jobs than countries with a higher GDP, which indicates that in countries with a low
GDP this item was both more relevant to the attitude and endorsed more frequently
given respondents’ general attitude towards immigrants.
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Figure 1

Country-specific item characteristic curves of item six for low and high
GDP countries

Conclusion
It was shown that a multilevel IRT model with random item effects can be useful in
detecting variance in item parameters for all items simultaneously and without using
anchor items. Useful results can be provided on which items are invariant, and possible
explanations for this invariance can be investigated using covariates on the item parameters. Scores can be acquired on a common international latent scale, taking invariance in item characteristics into account.
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