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Management Summary 



4 © GfK 2015 | Achmea Solidariteit | april 2015 

Grafische samenvatting 

8% 
…begrijpt niet wat 

solidariteit is. 

26% 
…begrijpt niet wat een 

coöperatie is. 

 

%? 

De rol van de overheid is gewenst bij 
de organisatie van solidariteit 

77% 
…vindt het goed dat 

we via de overheid 

de ouderenzorg 

financieren. 

Meeste bereidheid van de burger om zelf 
tijd / geld te steken in… 

Buurtwacht in 
de wijk 

41% 

49% 

48% 

38% 

Opruimen van afval in de wijk 

Goede doelen 

Veiligheid in de wijk 

Huisvesting ouder familielid 

Kennisniveau in Nederland 

74% 
…vindt dat de overheid 

voor de huisvesting 

van ouderen moet 

zorgen. 

71% 
…vindt de overheid 

onmisbaar voor de 

solidariteit tussen 

‘sterken’ en ‘zwakken’. 

16% 
…vindt dat de overheid 

minder solidariteit 

moet organiseren en 

meer aan de mensen 

zelf over moet laten. 

Persoonlijk cijfer 
voor solidariteit 

6,9 
NL 

Meest solidair 
naar… (1-5) 

4,4 Familie 

Vrienden 4,2 

43% 
…vindt dat mensen 

met een ongezonde 

levensstijl meer 

zorgpremie moeten 

betalen  

50% 
…verwacht er geen 

gebruik te maken 75% 
…vindt dat de 

overheid zelf haar 

verantwoordelijkheden 

heeft en deze niet kan 

afschuiven op burgers 

participatiesamenleving 

25% 
…wel 

aansprekend 

30% 
…niet 

aansprekend 

55% 
… van de 

Nederlanders 

55% 
… van de 

75+-ers 

Deelinitiatieven 
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Solidariteitsindex in Nederland 

Er zijn stevige verschillen tussen doelgroepen in de indexscores die bepalen hoe 

solidair Nederland is. 

Meer informatie over de berekening van de solidariteitsscore: Klik hier 

52,0 
Totaal 

Gemiddeld Nederland Geslacht 

52,5 51,4 

51,9 

52,1 

51,9 

52,7 

Regio 

49,5 
3 gr. 

steden 49,7 

51,2 

56,6 

Opleiding 

€ 

€ € 

€ € € 

€ € € € 

50,6 

51,4 

52,7 

54,1 

49,4 59,7 43,3 

Inkomen Politieke voorkeur 

59,2 53,4 54,0 

48,5 16-24 jr 

46,9 25-34 jr 

Leeftijd 

48,1 45-54 jr 

53,3 45-54 jr 

56,1 55-64 jr 

58,2 65-74 jr 

54,9 75+ jr 

57,5 Zelfstandige ondernemers 

50,0 Werkzaam in loondienst 

Werkzaam 

52,2 Werkloos / arbeidsongeschikt 

49,4 Studerend / schoolgaand 

56,9 Gepensioneerd 
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Opvallende resultaten 
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Opvallende en nieuwswaardige uitkomsten 

1. Op een schaal van 1 tot 100 scoort NL een gemiddelde solidariteitsindex van 52. 

2. Meest solidair zijn hoog opgeleiden, mensen tussen de 65 en 75, zelfstandig ondernemers en PvdA stemmers. 

3. Minst solidair zijn laag opgeleiden, stedelingen, mensen tussen de 25 en 35, studenten en PVVers. 

4. PVVers voelen zich het meest verantwoordelijk voor de eigen omgeving. 30% vind het de eigen verantwoording afval in de wijk op 

te ruimen. Bij PvdAers is dit maar 15%. 

5. Bij sponsoring van goede doelen is dit andersom, daar gaat PvdA aan kop met 82% en PVV staat onderaan met 56% van de 

mensen die dit de eigen verantwoording vindt. 

6. Solidariteit is sterk gecorreleerd aan ‘nabijheid’. Men is vooral solidair met familie en vrienden, andere zaken volgen op afstand. 

7. Opvallend daarbij is dat men zich over het algemeen veel meer solidair voelt met ouderen (hier voelt 70% zich solidair mee) dan 

jongeren (39%) 

8. 43% vindt dat mensen met een ongezonde levensstijl meer zorgpremie moet betalen. 

9. Rondom solidariteit zit ook een zekere mate van calculerend burgerschap. Men is sneller ‘solidair’ als men er zelf geen nadeel van 

ondervindt. Mensen met een laag inkomen vinden bijvoorbeeld dat mensen met een hoog inkomen meer zorgpremie moeten 

betalen, andersom niet. Een identiek patroon is te zien bij leeftijd en opleiding. 

10. Bij een terugtrekkende overheid kijkt men vooral naar pensioenfondsen om de financiële risico’s op te vangen. 

11. De participatiesamenleving lijkt dezelfde samenleving te verdelen. Er zijn evenveel mensen die dit aanspreekt als mensen die het 

juist niet aanspreekt. Bijna de helft ziet de participatiesamenleving in de praktijk niet werken. 
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Onderzoeksresultaten 
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Het begrip solidariteit 



10 © GfK 2015 | Achmea Solidariteit | april 2015 

A01. Bekendheid begrip solidariteit 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

A02. Trefwoorden bij het begrip solidariteit 

Basis: Respondenten die het begrip solidariteit globaal 

of goed kennen (n = 1421) 

 

 

 

 

54%39%

7%
1%

Wel kennen, goed begrijpen

Wel kennen, globaal begrijpen

Wel kennen, niet begrijpen

Niet eerder van gehoord

82% 

Slechts 29% van de 16-24 jarigen begrijpt het begrip solidariteit goed 

• Het begrip solidariteit wordt vaker goed begrepen door 65-74 jarigen (71%), 75+-ers (66%), zelfstandig ondernemers 

(75%), hogeropgeleiden (72%) en door Nederlanders die 2x modaal of meer verdienen (72%). 

• Het solidariteitsbegrip wordt juist minder vaak goed begrepen door 16-24 jarigen (29%), 25-34 jarigen (44%), 

lageropgeleiden (44%), studerenden/schoolgaanden (33%) en Nederlanders die beneden modaal verdienen (47%). 

• De groep die het begrip solidariteit globaal begrijpt, omschrijft het begrip met trefwoorden als samen, elkaar helpen, 

gemeenschappelijk belang, sociale gelijkheid. Dit raakt de kern van waar solidariteit voor staat. 

 

 

 

Ruim vier op de vijf Nederlanders is bekend met 

solidariteit en begrijpt de inhoud van het begrip 
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Solidariteit in Nederland 
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De Nederlander voelt zichzelf het meest verantwoordelijk 

voor het geld geven / sponsoren van goede doelen 

B01. Wie is er volgens u het meest verantwoordelijk 

voor de volgende zaken? 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

• De overheid / regering is als meest verantwoordelijke aangeduid bij noodopvang van vluchtelingen (91%), hulp aan 

Europa (81%), inkomen bij werkloosheid (74%) en inburgering van een immigrant (58%). De gemeente dient zorgt te 

dragen voor parkeeroverlast (80%), financiering van sportlidmaatschappen (66%) en veiligheid in de buurt (54%). 

• Er zijn ook enkele zaken waar wisselende verantwoordelijken worden aangewezen. Dit zijn thema’s als 

buitenschoolse opvang van kinderen (alleenstaande) en huisvesting van familie dat niet zelfstandig kan wonen. 

• (Zorg)verzekeraars worden binnen het thema huisvesting van een ouder familielid door ruim één op de vijf 

Nederlanders als meest verantwoordelijke partij aangeduid. 

 

 

Meest verantwoordelijke partij 

73%

29%

28%

24%

22%

15%

10%

8%

7%

6%

6%

3%

2%

11%

20%

40%

2%

22%

81%

58%

89%

17%

13%

74%

5%

91%

6%

8%

27%

1%

1%

1%

1%

1%

8%

1%

1%

3%

21%

1%

3%

2%

3%

35%

1%

40%

32%

1%

21%

1%

66%

54%

10%

80%

5%

6%

8%

34%

2%

3%

11%

1%

5%

26%

1%

11%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Geld geven / sponsoren van goede doelen

Buitenschoolse opvang van kinderen van alleenstaande ouders

Inkomen voor pensionering

Opruimen van rondzwervend afval in de wijk

Huisvesting van een ouder familielid dat niet meer zelfstandig kan wonen

Geld en hulp beschikbaar stellen na een natuurramp in het buitenland

De inburgering van een immigrant

Hulp aan armere delen van Europa

Financiering van sportlidmaatschappen voor kinderen uit arme gezinnen

Veiligheid in uw buurt

Inkomen bij werkloosheid

Oplossen van parkeeroverlast in de wijk

Noodopvang van vluchtelingen uit landen in oorlogssituatie

De burger / ik zelf De overheid / regering Werkgevers (Zorg)verzekeraars De gemeente De buurt / gemeenschap
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Opvallende verschillen tussen doelgroepen 

B01. Wie is er volgens u het meest verantwoordelijk voor de volgende zaken? 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

Inkomen voor pensionering 

Veiligheid in uw buurt 

Huisvesting van een ouder familielid dat 

niet meer zelfstandig kan wonen 

Inkomen bij werkeloosheid 

Opruimen van rondzwervend afval in de 

wijk 

Buitenschoolse opvang voor kinderen 

van alleenstaande ouders 

• 16-24 jarigen (19%) en 25-

34 jarigen (15%) vinden het 

opruimen van rondzwervend 

afval minder vaak een taak 

voor de burger of zichzelf. 

(gem NL. 24%) 

 

• Hogeropgeleiden (39%), 

zelfstandige ondernemers 

(49%), Nederlanders die 2x 

modaal of meer verdienen 

(44%) vinden vaker dat de 

burger (zij zelf) 

verantwoordelijk zijn voor 

het inkomen voor 

pensionering. (gem NL. 

28%) 

 

• Hogeropgeleiden (9%), 

zelfstandige ondernemers 

(18%) en Nederlanders die 

twee keer modaal of meer 

verdienen (11%) vinden 

vaker dat de burger (zij zelf) 

verantwoordelijk zijn voor 

inkomen bij werkeloosheid. 

(gem. NL 6%) 

 

 

• 45-54 jarigen (37%), 

zelfstandige ondernemers 

(36%) en Nederlanders die 

twee keer modaal of meer 

verdienen (34%)  vinden 

vaker dat de burger zelf 

verantwoordelijke is voor 

buitenschoolse opvang. 

(gem NL. 29%) 

 

• Mannen (17%) vinden vaker 

dan vrouwen (9%) dat de 

overheid / regering 

verantwoordelijk is voor 

veiligheid in de buurt. (gem 

NL. 13%) 

• Vrouwen (30%) kiezen 

vaker de buurt / 

gemeenschap dan mannen 

(21%). (gem NL. 26%) 

 

 

• 16-24 jarigen (33%), 

hogeropgeleiden (28%), 

ondernemers (31%), vinden 

vaker dat de burger 

verantwoordelijk is voor 

opvang. (gem. NL 22%) 

• 65-74 jarigen (42%) en 

75+ers (48%) vinden dit 

vaker een taak van de 

gemeente. (gem NL. 32%)  
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Behoorlijke verschillen per politieke partij in de mate 

waarin men de burger meest verantwoordelijk vindt 

B01. Wie is er volgens u het meest verantwoordelijk voor de volgende zaken? / 

In hoeveel procent van de gevallen is de burger / ik meest verantwoordelijk. 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

Huisvesting van een ouder familielid dat niet meer zelfstandig kan wonen 

Opruimen van rondzwervend afval in de wijk 

Geld geven / sponsoren van goede doelen 

Geld en hulp beschikbaar stellen na een natuurramp 

De inburgering van een immigrant 

Oplossen van parkeeroverlast in de wijk 

Inkomen voor pensionering 

Inkomen bij werkloosheid 

Financiering van sportlidmaatschappen voor kinderen uit arme gezinnen 

Noodopvang van vluchtelingen uit landen in oorlogssituatie 

Buitenschoolse opvang van kinderen van alleenstaande ouders 

Hulp aan arme delen in Europa 

Veiligheid in uw buurt 

Gem. NL 

22% 

24% 

73% 

15% 

10% 

3% 

28% 

6% 

7% 

2% 

29% 

8% 

6% 5% 5% 6% 8% 8% 8% 

25% 18% 17% 19% 20% 29% 

26% 15% 30% 24% 27% 21% 

80% 82% 56% 76% 70% 79% 

16% 20% 11% 14% 14% 13% 

14% 9% 10% 6% 8% 14% 

2% 4% 5% 5% 2% 2% 

43% 33% 21% 37% 22% 31% 

9% 6% 4% 7% 5% 4% 

8% 6% 7% 3% 6% 7% 

1% 0% 4% 1% 2% 2% 

9% 5% 8% 8% 6% 7% 

37% 26% 28% 32% 21% 27% 
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Grootste bereidheid voor inzet richting goede doelen, 

opruimen van afval en veiligheid in de buurt 

B02. Zelf bereid om er tijd en/of geld in te steken 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

• Senioren (65+ers) zijn vaker bereid zijn om geld te 

geven aan goede doelen en na een natuurramp. 

• Lageropgeleiden (15%), werklozen / 

werkzoekenden (19%), Nederlanders met een 

inkomen dat beneden modaal ligt (18%), PVV-ers 

(19%) zijn het minst bereid (geen van 

bovenstaande opgegeven) om zelf tijd en/of geld te 

steken in de voorgelegde thema’s.  

• Bijna één op de drie Nederlanders (29%) vindt 

buitenschoolse opvang van kinderen van 

alleenstaande ouders de burger hiervoor het meest 

verantwoordelijk. Slechts 8% is zelf bereid om hier 

tijd en / of geld in te steken. 

 

 

 

Hogeropgeleiden en zelfstandige ondernemers zijn 

vaker zelf bereid om verantwoordelijkheid te nemen 
55%

49%

48%

38%

33%

30%

15%

14%

14%

11%

10%

8%

7%

11%

0% 20% 40% 60% 80%

Geld geven / sponsoren van goede doelen

Opruimen van rondzwervend afval in de wijk

Veiligheid in uw buurt

Huisvesting van een ouder familielid dat niet meer zelfstandig kan wonen

Inkomen voor pensionering

Geld en hulp beschikbaar stellen na een natuurramp in het buitenland

Oplossen van parkeeroverlast in de wijk

De inburgering van een immigrant

Inkomen bij werkloosheid

Hulp aan armere delen van Europa

Noodopvang van vluchtelingen uit landen in oorlogssituatie

Financiering van sportlidmaatschappen voor kinderen uit arme gezinnen

Buitenschoolse opvang van kinderen van alleenstaande ouders

Geen van bovenstaande
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De Nederlander vindt ondersteuning vanuit de overheid 

(georganiseerde solidariteit) prettig 

B03. In welke mate bent u het eens of oneens met de 

volgende stellingen? 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

• De Nederlandse samenleving is aan het individualiseren. Bijna driekwart van de Nederlanders (72%) vindt dat het in 

Nederland steeds meer ieder voor zich is.  

• In het organiseren van solidariteit wordt de overheid nog wel als belangrijk ervaren. De overheid is onmisbaar voor 

solidariteit tussen ‘sterken’ en ‘zwakken’ (71% eens). De overheid moet voor de zorg en huisvesting van ouderen 

zorgen (74% eens). Daar staat tegenover dat er grenzen zijn aan gereguleerde solidariteit. Zo stelt 79% dat 

uitkeringen pas gegeven mogen worden, zodra er aan specifieke voorwaarden voldaan is en wordt ook de noodzaak 

gezien om zelf te sparen voor de ‘oude dag’ (71% eens).  

 

 

 

Slechts 16% vindt dat de overheid minder solidariteit moet organiseren 

35%

20%

22%

23%

18%

19%

21%

11%

3%

2%

44%

57%

52%

49%

53%

52%

49%

43%

21%

14%

14%

15%

19%

19%

19%

21%

21%

30%

35%

35%

5%

6%

6%

8%

8%

7%

7%

14%

32%

39%

2%

2%

1%

1%

3%

2%

2%

2%

9%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Het is goed dat je aan specifieke voorwaarden moet voldoen om een uitkering te krijgen

Het is goed dat we via de overheid betalen een deel van de ouderenzorg te financieren

De overheid moet voor de zorg en huisvesting van ouderen zorgen

Nederland is steeds meer ieder voor zich

Het is goed dat je zelf ook moet sparen voor je ‘oude dag’

De overheid is onmisbaar voor de solidariteit tussen ‘sterken’ en ‘zw akken’

Het is goed dat we via de overheid betalen om mensen te helpenbij werkloosheid

Het heropleiden van werklozen is een taak van de overheid

Mensen kunnen zelf zorgen voor voldoende financiele zekerheid op de lange termijn

De overheid moet minder solidariteit organiseren en meer aan de mensen zelf overlaten

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens

4,0

3,9

3,9

3,8

3,7

3,8

3,8

3,5

2,8

2,6

Gem. 
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Hoe solidair ben jij? 
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Er is in Nederland sprake van selectieve solidariteit. 

Solidariteit kent haar grenzen… 

C01. Solidariteit kan soms haar grenzen kennen. Hoe 

solidair bent u naar…? 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

• Over het algemeen zijn er weinig verschillen tussen doelgroepen in de grenzen van solidariteit. Het is wel opvallend 

dat 16-24 jarigen (3,2), Nederlanders wonend in de Randstad (3,3) minder solidair zijn naar buurtbewoners. Kijkend 

naar zwakkeren in de samenleving dan zijn SP-stemmers (3,9) meer solidair in vergelijking met VVD stemmers (3,2). 

PVV-stemmers zijn minder solidair naar mensen met een andere geloofsovertuiging (2,9). 

• Goede doelen scoren het minst goed als groep om solidair naar te zijn. Met name 75+ers (3,3), hoog opgeleiden 

(3,2) en CDA-stemmers (3,4) geven aan dat zij meer solidair zijn dan gemiddeld. 16-24 jarigen (2,8) en PVV-

stemmers (2,5) zijn juist minder solidair in vergelijking met het gemiddelde. 

 

 

 

51%

37%

19%

12%

13%

8%

5%

5%

4%

38%

51%

51%

50%

43%

41%

36%

34%
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9%

12%

26%

33%
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41%
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40%
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3%

4%

10%
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14%
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Ouderen

Collega’s

Zwakkeren in de samenleving

Buurtbewoners

Mensen met een andere levensovertuiging

Jongeren

Goede doelen

4,4

4,2

3,9

3,7

3,6
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3,3

3,3

3,0

Gem. 

Nederlander meest solidair naar familie en vrienden 



19 © GfK 2015 | Achmea Solidariteit | april 2015 

De sociale kant van solidariteit (leefbare samenleving) is 

aansprekender dan de financiële kant (risicospreiding) 

C02. Welke kant van solidariteit spreekt u het meeste 

aan (sociaal: leefbaardere samenleving / financieel: 

beter kunnen dragen van lasten en risico’s) 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

• Voor 55+ers geldt dat zij vaker zowel de sociale 

kant als de financiële kant van solidariteit 

aansprekend vinden. (55-64 jarigen ~58%, 65-74 

jarigen ~64%, 75+ers ~55%). 

• 16-24 jarigen (8%),  VVD- (7%) en PVV-stemmers 

(13%) vinden solidariteit het minst aansprekend. Zij 

geven het vaakst op dat zowel de sociale- als de 

financiële kant niet aansprekend is. 

 

 

16-24 jarigen (48%) en 25-34 jarigen (53%) kiezen 

vaker voor de sociale kant van solidariteit 

47%

42%

5%

5%

0% 20% 40% 60%

Beide kanten

Sociale kant

Financiële kant

Geen van deze kanten
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Nederlanders die twee keer modaal of meer verdienen 

beoordelen zichzelf als minder solidair 

C03. Persoonlijk solidariteitscijfer 

Basis: Alle respondenten (n = 1527 
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Verdeeldheid in Nederland over hoogte zorgpremie 

C04. In welke mate bent u het eens of oneens met de 

volgende stellingen? 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

• De ziektekostenverzekering is een verplichte verzekering in Nederland, waarbij de zorgpremie wordt gebruikt om 

zorg voor iedereen bereikbaar te maken. 62% van de Nederlanders vindt het terecht dat de betaalde zorgpremie ook 

wordt ingezet om de zorgkosten van anderen te betalen. 53% vindt dat mensen met een hoog inkomen meer 

zorgpremie zouden moeten betalen. Er ontstaat verdeeld in Nederland als het gaat om de hoogte van de zorgpremie 

voor mensen met een ongezonde levensstijl, waarbij 28% het onterecht zou vinden als deze groep meer premie zou 

moeten betalen en 43% dit terecht zou vinden. 21% zou zelf meer zorgpremie betalen zodat chronisch zieken geen 

eigen risico meer hebben. De hoogte van de zorgpremie zou niet afhankelijk moeten zijn van leeftijd of opleiding. 

43% van de Nederlanders vindt dat mensen met een ongezonde levensstijl meer zorgpremie moeten betalen 
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33%
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4%
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19%

29%

32%

26%

15%

13%

11%
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Solidariteit wordt minder zodra een doelgroep zelf 

gedupeerd wordt door gemeenschappelijk belang 

Gem. NL 

3,4 

2,4 

2,0 

1,9 

3,7 3,5 3,2 2,9 

2,7 2,7 2,4 2,3 2,1 2,3 

2,4 2,3 2,2 1,8 1,7 1,7 

1,8 1,8 2,1 

Jongeren moeten minder pensioenpremie betalen dan ouderen 

Meer zorgpremie voor ouderen 

Minder zorgpremie voor mensen met een hogere opleiding 

Meer zorgpremie voor mensen met een hoog inkomen 

C04. In welke mate bent u het eens of oneens met de 

volgende stellingen? 

Gemiddelde score (1 Helemaal mee oneens – 5 

Helemaal mee eens) 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

 

 

 

 

• Nederlanders met een hoog inkomen zijn het (logischerwijs) vaker oneens met de stelling waarop zij aan moeten 

geven of de zorgpremie hoger moet zijn voor mensen met een hoog inkomen. 

• Ook op leeftijd zien we een soortgelijk beeld. Jongeren vinden vaker dat zij minder premie moeten betalen dan 

ouderen, omdat zij statistisch gezien minder gebruik maken van de zorg. 

• Over het algemeen is premiedifferentiatie op basis van leeftijd en opleiding minder gewenst dan op inkomen. Bij 

opleiding zien we dat hoger opgeleiden het vaker eens zijn met een situatie waarin zij minder zorgpremie betalen. 

beneden 

modaal 

(bijna)  

modaal 
1 tot 2x 

modaal 

2x     

modaal + 

Gem. NL 16-24 jr 25-34 jr 35-44 jr 45-54 jr 55-64 jr 65-74 jr 

Gem. NL Hoog Laag Midden 

Inkomen 

Leeftijd 

Opleiding 

€ 

75+ 

2,4 

1,8 
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Ook verdeeldheid in Nederland over uitkeringen 

C04. In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

Belastinggeld dat wordt uitgegeven aan uitkeringen is goed 

besteed 

Mensen die er niet voor gewerkt hebben, hebben geen recht op 

een uitkering 

• Ouderen (55+ers), gepensioneerden, 

Nederlanders met een inkomen beneden 

modaal en werklozen / werkzoekenden / 

bijstand / arbeidsongeschikten vinden vaker 

dan gemiddeld dat belasting dat wordt 

uitgegeven aan uitkeringen goed besteed is. 

• 16-24 jarigen (45%), 25-34 jarigen (49%) zijn 

het vaker eens en vinden vaker dat er een 

werkverplichting voor een uitkering moet zijn. 

• Werklozen / werkzoekenden / bijstand / 

arbeidsongeschikten (25%) en Nederlanders 

met een inkomen beneden modaal (27%) zijn 

het minder vaak eens met de stelling. 
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Opvallende verschillen tussen politieke partijen 

Gem. NL 
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Bereid tot hogere ziektekostenpremie zodat chronisch zieken geen eigen risico meer hebben 

Terecht dat zorgpremie wordt gebruikt om zorgkosten te betalen van anderen die ziek worden 

Meer zorgpremie voor mensen met een ongezonde levensstijl 

Jongeren moeten minder pensioenpremie betalen dan ouderen 

Meer zorgpremie voor ouderen 

Minder zorgpremie voor mensen met een hogere opleiding 

Niet gewerkt is geen recht op een uitkering 

Belastinggeld dat wordt uitgegeven aan uitkeringen is goed besteed 

Meer zorgpremie voor mensen met een hoog inkomen 

Bereid om minder te werken zodat werkloze jongeren een kans krijgen op de arbeidsmarkt 

C04. In welke mate bent u het eens of oneens met de 

volgende stellingen? 

Gemiddelde score (1 Helemaal mee oneens – 5 

Helemaal mee eens) 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

 

 

 

 

• De hoogte van de zorgpremie zorgt voor nuances bij stemmers op een politieke partij. VVD-stemmers vinden het 

vaker gerechtvaardigd om Nederlanders met een ongezonde levensstijl meer zorgpremie te laten betalen. Zij zijn het 

vaker oneens met hogere zorgpremies voor hogere inkomens. PVV-stemmers vinden het vaker onterecht dat zij zelf 

betalen voor ziektekosten van anderen. Zij zijn minder vaak bereid om extra premie te betalen zodat chronisch 

zieken geen eigen risico meer hebben. SP-stemmers vinden het vaker gerechtvaardigd dat hoge inkomens meer 

zorgpremie betalen. Zij zijn vaker tegen premiediscriminatie van ouderen (meer betalen) en hogeropgeleiden (minder 

betalen).  
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Alternatieve solidariteit 
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Ondanks de beperkte nadelen, verwacht de helft van 

Nederland geen gebruik te maken van deelinitiatieven 

D01. Deeleconomie: voor of nadeel 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

D02. Gebruik deelinitiatieven 

Basis: Alle respondenten (n =  1527) 

 

 

 

 

 

• Over de hele wereld zijn mensen op steeds grotere schaal diensten en producten aan het delen. In Nederland zien 

16-24 jarigen (49%), 25-34 jarigen (50%), hoogopgeleiden (55%), zelfstandig ondernemers (60%) en D66-stemmers 

vaker dan gemiddeld de voordelen van de deeleconomie. 

• Ondanks de meerderheid van een neutraal-positieve houding richting de deeleconomie. Verwacht circa de helft van 

de Nederlanders nooit gebruik te maken van deelinitiatieven. Dit beeld (nooit gebruiken) is nog sterker dan 

gemiddeld bij 65-74 jarigen (58%), 75+-ers (68%), mannen (54%), laagopgeleiden (58%), PVV- (64%) en CDA-

stemmers (62%). Zelfstandig ondernemers (32%) maken verhoudingsgewijs al meer gebruik van deelinitiatieven.  

 

 

 

Deeleconomie: voor of nadeel Gebruik deelinitiatieven 

41%

49%

10%

Ik zie met name voordelen

Ik zie geen uitgesproken voor- en nadelen

Ik zie met name nadelen

20%

30%

50%

Nu wel gebruik

Nu geen gebruik, toekomstig wel gebruik

Nu geen gebruik, toekomstig geen gebruik
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Er is verdeeldheid over de opvolger van de overheid 

voor het onderbrengen van financiële risico’s 

D03. Financiële risico`s na terugtrekken overheid 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

• Hogeropgeleiden (23%), Nederlanders die twee 

keer modaal of meer verdienen (24%) en VVD-

stemmers (25%) vinden verzekeraars vaker dan 

gemiddeld (17%) het meest geschikt om financiële 

risico’s op het gebied van pensioen en inkomen 

voor burgers te dragen.  

• De meest gekozen partij zijn de pensioenfondsen 

(28%). Met name 55-54 jarigen (37%), 65-74 

jarigen (44%), 75+-ers (38%), mannen (35%), 

PVDA-stemmers (41%) zien pensioenfondsen 

vaker als geschikte opvolger van de overheid. 

 

 

 

Circa één op de drie Nederlanders weet niet wie het meest 

geschikt is om de rol van de overheid over te nemen 

28%

17%

9%

6%

5%

4%

31%
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Sceptische houding ten opzichte van de 

participatiesamenleving 

D04. In welke mate bent u het eens of oneens met de 

volgende stellingen? 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

• Een participatiesamenleving is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of 

har eigen leven en omgeving. Hierbij speelt de overheid slechts een faciliterende rol. Slechts een kwart van de 

Nederlanders vindt een dergelijke samenleving aansprekend. Bij SP-stemmers is dit zelfs maar 17%. 

• 38% van de Nederlanders staat open voor nieuwe plichten en verantwoordelijkheden, maar hierbij is wel de vraag of 

dit via een participatiesamenleving gaat werken. Bijna de helft van de Nederlanders (46%) ziet een dergelijke 

samenleving namelijk nooit goed werken in de praktijk.  

 

 

3 op de 4 Nederlanders vindt dat de overheid zelf haar verantwoordelijkheden 

heeft en deze (niet onder bezuinigingsdruk) kan afschuiven op burgers 

24%

11%
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Verdeelde reacties op de mate waarin de 

participatiesamenleving aanspreekt 

D05. Reden waarom de participatiesamenleving (niet) aanspreekt 
Basis: Respondenten die participatiesamenleving aansprekend vinden (n = 389) 

Basis: Respondenten die participatiesamenleving niet aansprekend vinden (n = 463) 

 
 

 

 

Nederlanders die de participatiesamenleving WEL 

aansprekend vinden 

Nederlanders die de participatiesamenleving NIET 

aansprekend vinden 

Elkaar helpen en ondersteunen is 

belangrijk voor een prettig leven  

 meer kansen voor gelijkheid  

Omdat het de sociale band tussen mensen zou kunnen versterken en 

we minder afhankelijk worden van de overheid  

samenleving = samen  
 Het moet niet vanzelfsprekend zijn dat alles 

maar geregeld wordt voor je  

Als mensen zelf verantwoording hebben, zullen ze er over 

na moeten denken hoe ze dit vorm geven Dit zet 

aan tot creatieve oplossingen 

heb sterk het gevoel dat het dan van 1 kant komt 

 wordt teveel opgedrongen en wordt gebruikt om de 

regering haar eigen financiële doelstellingen te behalen  

 De huidige samenleving is erg gericht op 

het eigen individu  

Er zijn teveel meningen ik ben zelf bejaard  
het wordt dan een soort Utopia 

Alleen werkzaam bij kleinschaligheid Men is druk 

en heeft niet voldoende tijd Mensen zijn 

te individueel Chaos 
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Nieuwe solidariteit is ontstaan door ontevredenheid, 

onvoldoende inspelen op behoeftes en de crisis 

D06. Solidariteitsvormen voorzien in een specifieke 

behoefte, vaak voor een specifieke doelgroep. Wat is 

de belangrijkste reden voor het ontstaan van nieuwe 

solidariteitsvormen? 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

• Nieuwe solidariteitsvormen voorzien vaak in een 

specifieke behoefte, vaak voor een specifieke 

doelgroep. Over de reden waarom deze nieuwe 

vormen ontstaan zijn er verschillen tussen 

Nederlanders.  

• De nalatigheid van de overheid om op deze 

behoeftes in te spelen wordt vaker dan gemiddeld 

als belangrijkste reden aangeduid door 55-64 

jarigen (29%), 65-74 jarigen (30%), werklozen / 

arbeidsongeschikten (31%) en PVV- (29%) en SP-

stemmers (30%). 

• Er zit een verband tussen opleiding en inkomen in 

relatie tot het huidige aanbod van dienstverleners. 

Hoe hoger iemand is opgeleid en hoe hoger het 

inkomen is des te vaker wordt de ontevredenheid 

over de huidige dienstverlening van aanbieders 

aangeduid als belangrijkste reden voor het 

ontstaan van nieuwe solidariteitsvormen. 

 

 

 

 

Ontevredenheid met de huidige dienstverlening van aanbieders is 

met name doorslaggevend voor hogeropgeleiden (34%), zelfstandig ondernemers 

(38%) en Nederlanders die twee keer modaal of meer verdienen (36%) 
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Veiligheid in de buurt 
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Neutraal tot positieve houding in Nederland voor de 

buurtwacht in de wijk 

E01. In iedere wijk moet een buurtwacht actief zijn? 

 Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

• Buiten 75+-ers zijn vrouwen (47%), lageropgeleiden 

(47%), Nederlanders uit de Randstad (51%) en 

PVV-stemmers (48%) het vaker eens met de 

stelling. Zij vinden vaker dan gemiddeld (41%) dat 

burgers zelf moeten meewerken aan veiligheid in 

de wijk. 

 

 

 

55% van de 75+-ers wil een buurtwacht in de wijk 
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24%
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Een op de vier Nederlanders kan initiatieven uit de buurt 

benoemen gericht om de veiligheid te vergroten 

E02. Welke initiatieven worden er in uw buurt genomen 

om de veiligheid te vergroten? 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

E03. Welke initiatieven neemt u zelf om de veiligheid in 

uw buurt te verhogen? 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

• Het is belangrijk voor mensen dat zij zich veilig voelen in de wijk. Vele respondenten benoemen eigen initiatieven 

zoals bijvoorbeeld het extra goed opletten, aanspreken op gedrag, sociale controle bij afwezigheid, bellen met de 

buren bij verdachte zaken. 

• Op buurtniveau worden er diverse initiatieven ingezet om de veiligheid te vergroten. Zo zijn er wijken met een 

buurtwacht of buurtpreventie. Daarnaast zijn er op social media whatsappgroepen aangemaakt waarin buurtgenoten 

met elkaar spreken over veiligheid in de wijk.  

 

 

 

Eigen initiatief om veiligheid in de buurt vergroten Initiatieven uit de buurt om veiligheid in de buurt vergroten 
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Coöperaties en verzekeren 
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Circa drie op de vier is bekend met coöperaties en 

begrijpt de inhoud van het begrip (globaal) 

F01. Bekendheid ondernemingsvorm coöperaties 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

F02. In welke mate bent u het eens of oneens met de 

volgende stelling? 

Basis: Alle respondenten (n = 1527) 

 

 

 

• Jongeren (15%), vrouwen (18%), studerenden/schoolgaanden (14%), Nederlanders met een inkomen beneden 

modaal (14%) en PVV-stemmers (14%) begrijpen de ondernemingsvorm coöperatie minder vaak goed dan 

gemiddeld (24%). 

• Over de vraag wie meer inspraak moet hebben bij verzekeraars vind de ruime meerderheid (65%) dat klanten meer 

inspraak zouden moeten hebben dan aandeelhouders. Er zijn weinig verschillen tussen de achterliggende 

doelgroepen. 

Bekendheid ondernemingsvorm coöperaties 
Ik vind het bij verzekeraars belangrijk dat klanten meer inspraak 

hebben dan aandeelhouders 
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Onderzoeksverantwoording 
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Methode, veldwerk en steekproef 
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Methode, veldwerk en steekproef 

Methode 

Veldwerk 

Steekproef 

Methode: Kwantitatief online onderzoek 

Aantal vragen: 64 vragen 

Lengte vragenlijst: 10 minuten 

Onderwerpen: Solidariteit, Veiligheid in uw buurt, 

Coöperaties en verzekeren 

Veldwerkperiode: 18-22 maart 2015 

Bruto steekproef: 2984 respondenten 

Netto steekproef: 1527 respondenten  

Responspercentage: 51% 

Panel: GfK Online Panel 

Doelgroep: Nederlandse bevolking (16 jaar en ouder) 

De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse 

bevolking op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en 

regio.  
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De berekening van de solidariteitsindex 
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De berekening van de solidariteitsindex 

Voor de berekening van 

de solidariteitsindexscore 

zijn diverse vragen uit de 

vragenlijst gebruikt. De 

scores op de vragen 

bepalen de mate waarin 

iemand solidair is. 

De solidariteitsindex 
Vraagnr Vraagtekst Berekenwijze Gewicht vraag Antwoordscore Punten 

B02 
Voor welke van onderstaande zaken bent u zelf 

bereid om er tijd en/of geld in te steken? 

Een respondent krijgt 13 situaties voorgelegd. Het 

aantal keer dat de respondent bereid is om er zelf 

tijd en/of geld in te steken, bepaalt de mate van 

eigen verantwoordelijkheid (solidariteit).  

15 punten 

0x-1x 0 

2x-3x 5 

4x 10 

5x of meer 15 

B03.6 

Stelling: Het is goed dat we via de overheid 

allemaal mee betalen om mensen te helpen in 

geval van werkloosheid (WW / WAO / Bijstand) 

Indien respondenten het eens zijn met de stelling 

scoren ze hoger op de solidariteitsgedachte en 

krijgen ze meer punten toegewezen. 

10 punten 

Helemaal oneens 0 

Oneens 3 

Neutraal 5 

Eens 7 

Helemaal Eens 10 

B03.7 

Stelling: Het is goed dat we via de overheid 

allemaal mee betalen om mensen te helpen om 

een deel van de ouderenzorg te financieren  

Indien respondenten het eens zijn met de stelling 

scoren ze hoger op de solidariteitsgedachte en 

krijgen ze meer punten toegewezen. 

10 punten 

Helemaal oneens 0 

Oneens 3 

Neutraal 5 

Eens 7 

Helemaal Eens 10 

C01 
Solidariteit kan soms haar grenzen kennen. Hoe 

solidair bent u naar…? 

Een respondent krijgt 10 groepen voorgelegd en 

moet per groep zichzelf beoordelen op de mate 

waarop ze solidair zijn naar deze groep. Hoe vaker 

ze solidair zijn (score 4 of 5) des te meer punten. 

15 punten 

0x-3x 0 

4x-5x 5 

6x-8x 10 

9x of meer 15 

C03 In welke mate vind u zichzelf solidair? 
Een respondent geeft zichzelf rapportcijfer. Hoe 

hoger het cijfer des te hoger de punten. 
5 punten 

Antwoord 1-5 0 

Antwoord 6 1 

Antwoord 7 2 

Antwoord 8 3 

Antwoord 9 4 

Antwoord 10 5 

C04.8 

Stelling: Ik ben bereid om een hogere 

ziektekostenpremie te betalen, zodat chronisch 

zieken voortaan geen eigen risico meer hoeven te 

betalen 

Indien respondenten het eens zijn met de stelling 

scoren ze hoger op de solidariteitsgedachte en 

krijgen ze meer punten toegewezen. 

10 punten 

Helemaal oneens 0 

Oneens 3 

Neutraal 5 

Eens 7 

Helemaal Eens 10 

C04.9 

Stelling: Ik vind het terecht dat mijn 

zorgverzekeringspremie ook wordt gebruikt om de 

zorgkosten te betalen van anderen die ziek worden 

Indien respondenten het eens zijn met de stelling 

scoren ze hoger op de solidariteitsgedachte en 

krijgen ze meer punten toegewezen. 

10 punten 

Helemaal oneens 0 

Oneens 3 

Neutraal 5 

Eens 7 

Helemaal Eens 10 

C04.10 

Stelling: Om werkloze jongeren een kans te geven 

op de arbeidsmarkt zou ik bereid zijn om minder 

uur in de week te gaan werken 

Indien respondenten het eens zijn met de stelling 

scoren ze hoger op de solidariteitsgedachte en 

krijgen ze meer punten toegewezen. 

10 punten 

Helemaal oneens 0 

Oneens 3 

Neutraal 5 

Eens 7 

Helemaal Eens 10 

G01 Doet u onbetaald vrijwilligerswerk? 
Indien onbetaald vrijwillgerswerk, hogere 

solidariteitscore 
15 punten 

Geen vw 0 

Wel vw 15 

Er zijn bewust vragen geselecteerd uit diverse 

deelthema’s, zodat de index verankerd is met 

de algehele solidariteitsgedachte: 

 

• Mate waarin iemand eigen 

verantwoordelijkheid neemt 

• Tijd en of geld wil vrijmaken 

• Vrijwilligerswerk 

• Solidariteit richting werklozen 

• Solidariteit richting ouderen 

• Solidariteit richting chronisch zieken 

• Solidariteit richting werkloze jongeren 

• Solidariteit naar de directe omgeving 

• Persoonlijke solidariteitsbeleving 
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Contact 
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Contactgegevens 

T +31 (0)162 384 371 

Industry Expert Financial Services 

koen.tuerlings@gfk.com  

Nederland 

Koen Tuerlings 

T +31 (0)162 384 343 

M +31 (0)6 5144 6310  

Industry Director Financial Services 

eric.landwaart@gfk.com 

Nederland 

Eric Landwaart 
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