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Het maatschappelijk 
draagvlak  
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Als gevolg van de economische crisis, maar ook van de doorwerking van een neoliberaal 

perspectief op de rol van de verzorgingsstaat, zien we vandaag in de Europese welvaarts-

staten het debat oplaaien over de noodzaak en rechtvaardigheid van herverdelende soli-

dariteit. Het solidariteitsdebat gaat o.a. over pensioenen (de solidariteit tussen genera-

ties), de verhouding tussen werk en privé (solidariteit tussen mannen en vrouwen), bur-

gerschapsvereisten (de solidariteit tussen autochtonen en allochtonen), de hoogte van 

sociale uitkeringen (de solidariteit tussen rijk en arm), de verhouding tussen collectieve 

en individuele verantwoordelijkheid, enz. In de kern gaan deze debatten over de aloude 

vraag ‘wie heeft waar recht op?’.

De auteurs zijn respectievelijk 

professor Sociaal Beleid aan 

de KU Leuven en postdoctoraal 

onderzoekster over welvaarts-

staten aan de Universiteit van 

Tilburg



DE GIDS | APRIL 20166

Steun voor herverdeling kan afhangen 

van de perceptie van een rechtvaardige 

verdeling van de lasten, waardoor de 

steun ondermijnd wordt als mensen de 

indruk krijgen dat niet iedereen zijn eerlijk 

steentje bijdraagt.

D
e praktijk van de verzorgingsstaat leert 

dat er bij deze onderscheid gemaakt 

wordt: met andere woorden dat niet elke groep 

van behoeftigen kan rekenen op dezelfde mate 

van steun. Om enkele voorbeelden te geven: ou-

deren en mensen met een beperking kunnen 

vaak meer steunen op minder stigmatiserende 

toelages, dan bijvoorbeeld werkzoekenden. In 

veel landen zijn weduwen beter beschermd door 

de sociale zekerheid, dan gescheiden vrouwen. 

Mensen met een vast contract zijn vaak beter 

beschermd, dan tijdelijke werknemers. En de 

plicht om een job te zoeken wordt vaak minder 

streng gehanteerd voor oudere werklozen en 

voor alleenstaande ouders die werkloos zijn, 

dan voor de gemiddelde werkloze. 

De vraag die we ons hier stellen is wat voor 

overwegingen ten grondslag kunnen liggen aan 

een verschillende behandeling van verschillen-

de groepen behoeftigen. We gaan er daarbij van 

uit dat de feitelijke vormgeving van sociale rege-

lingen door beleidsmakers (zeker op wat langere 

termijn) sterk beïnvloed wordt door de publieke 

opinie over de wie-krijgt-wat-vraag. We vragen 

ons daarom af wat de achtergrond kan zijn voor 

het maatschappelijk draagvlak voor sociale re-

gelingen die zich richten op verschillende groe-

pen. Kennis hierover draagt bij aan een beter 

begrip van de (mogelijk problematische) soci-

aal-culturele inbedding en acceptatie van be-

leid.

INSTITUTIES, BEELDVORMING, DESERVINGNESS-

CRITERIA

In de literatuur over de maatschappelijke legiti-

miteit van inkomensregelingen worden drie 

soorten verklaringen gegeven voor het feit dat 

sommige sociale regelingen een meer of minder 

minder sterk draagvlak kunnen hebben dan an-

dere (zie voor meer details: Van Oorschot en 

Roosma, 2015).

a) Institutioneel 

Het institutioneel perspectief legt de nadruk op 

de vormgeving van een sociale uitkering. Van 

belang zijn de  personenkring en de manier van 

uitvoering die gevolgen hebben voor de mate 

waarin het publiek een direct persoonlijk belang 

ervaart bij een regeling, de mate waarin er een 

sociaal verschil wordt ervaren tussen ‘ontvan-

gers’ en ‘betalers’, en de mate waarin het pu-

bliek meent te kunnen vertrouwen op een eer-

lijke implementatie van een regeling. Vanuit dit 

perspectief hebben regelingen met een inko-

menstoets, zoals bijvoorbeeld het leefloon vaak 

een relatief kleiner draagvlak, dan andere rege-

lingen, zoals werkloosheids-, ziekte- en pensi-

oenuitkeringen. De redenen die men hiervoor 

aanwijst, zijn ten eerste het feit dat het risico op 

armoede voor de gemiddelde burger veel kleiner 

is dan het risico op werkloosheid, ziekte of ou-

derdom, waardoor een inkomensgetoetste rege-

ling als het leefloon door een veel kleiner deel 

van de bevolking wordt gebruikt, dan de andere 

regelingen. Aangezien daarom het persoonlijk 

belang van de doorsnee burger bij de regeling 

kleiner is, zal ook het publieke draagvlak ervoor 

geringer zijn. Een tweede reden luidt dat het 

niet enkel een kwestie is van eigenbelang, maar 

dat het ook te maken heeft met identiteitsbele-

ving. Het feit dat inkomensgetoetse regelingen 

er vaak voor een kleine groep burgers zijn, ter-

wijl andere regelingen een veel ruimere dekking 
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een sterke scheidingslijn tussen degene die bij-

dragen (rijken en middenklasse) en degene die 

er voordeel van hebben (de armen), en dat 

wordt gezien als verdeeldheid zaaiend, eerder 

dan inclusief. Die kloof ziet men als een onder-

mijning van de welvaartsstaat onder de midden- 

en hogere klassen. Zo lijken sterk selectieve 

welvaarsstaten vast te geraken in een ‘selectivi-

teitsval’. Eenmaal je zo’n systeem hebt geïnstal-

leerd, zoals in de VS, wordt het heel moeilijk om 

die dekking te spreiden  over een ruimer deel 

dan enkel de arme bevolking. Met andere woor-

den: in de mate dat het grote publiek uitkerin-

gen enkel ziet als iets voor de armen, wordt het 

problematisch om een voldoende hoog niveau 

van sociale legitimiteit te halen en voor voor-

standers van een bredere welvaartsstaat om de 

middenklasse te motiveren voor bredere toela-

ges. 

b)  Het publieke imago van de doelgroep

Het perspectief van het publieke imago van de 

doelgroep verklaart verschillen in draagvlak in 

de mate waarin over de doelgroepen positieve of 

negatieve  vooroordelen bestaan. In de literatuur 

is met name aandacht besteed aan de geringe 

legitimiteit van regelingen gericht op ‘de armen’, 

‘de werklozen’, en in toenemende mate op die 

van ‘de migranten’.  Waar er negatieve vooroor-

delen bestaan ten opzichte van dergelijke groe-

hebben onder midden- en hogere klassen in de 

samenleving, zou ervoor zorgen dat de doorsnee 

burger zich gemakkelijker kan identificeren met 

de noden van zijn of haar ‘gelijke’, dan met de 

noden van de ‘arme’. En ten derde, bijstands-

achtige regelingen zijn vanwege hun inkomens-

toets en focus op het huishoudensniveau vaak 

ingewikkelder dan sociale zekerheidsregelingen 

voor werkloosheid, ziekte en pensioen, waar-

door er onder het publiek gemakkelijker het 

idee ontstaat dat ermee te frauderen valt. Het 

vertrouwen op een eerlijke implementatie van 

een regeling als het leefloon is daarmee gerin-

ger, met het onvermijdelijk gevolg van een la-

gere legitimiteit. 

Rothstein (1998) argumenteert in dit verband 

ook dat steun voor herverdeling afhangt van de 

perceptie van een rechtvaardige verdeling van 

de lasten, waarbij de steun ondermijnd wordt 

als mensen de indruk krijgen dat niet iedereen 

zijn eerlijk steentje bijdraagt. Want mensen zijn 

conditionele coöperatoren: ze zullen hun recht-

vaardig deel bijdragen als ze geloven dat ande-

ren dat ook zullen doen. Aangezien meer selec-

tieve toelages vaak meer steunen op bijdragers 

van midden- en hogere klasse, terwijl zij herver-

delen naar lagere klassen, zou de ongelijke ver-

deling van de lasten kunnen gezien worden als 

oneerlijk en de legitimatie van de voorziening 

ondergraven.

Selectiviteit is niet enkel een mogelijke grond 

voor een kleiner draagvlak voor een afzonderlij-

ke sociale regeling. Een en ander speelt ook op 

het niveau van sociale beschermingssystemen. 

Algemeen argumenteert men dat meer univer-

sele welvaartsstaten (en misschien ook Bis-

marckiaanse staten met een verzekeringssys-

teem) meer en bredere politieke en sociale 

steun krijgen dan welvaartsstaten die een meer 

selectief (en vermogenstoetsend) systeem heb-

ben. Selectieve welvaartsstaten creëren immers 

Bijstandsachtige regelingen zijn 

vaak ingewikkelder dan sociale 

zekerheidsregelingen voor werkloosheid, 

ziekte en pensioen, waardoor er onder het 

publiek gemakkelijker het idee ontstaat 

dat ermee te frauderen valt.
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Eenmaal je een selectief systeem hebt 

geïnstalleerd, zoals in de VS, wordt het 

heel moeilijk om die dekking te spreiden  

over een ruimer deel dan enkel de arme 

bevolking.

pen (bijvoorbeeld ‘armen zijn lui…’, ‘werklozen 

willen niet werken…’, ‘migranten komen enkel 

hier voor een uitkering…’), daar zal het publieke 

draagvlak voor een regeling minder zijn. Typisch 

voor een regeling als bijvoorbeeld het leefloon is 

dat ze zich, uit de aard van haar functie, vooral 

richt op groepen behoeftigen in de samenleving 

die makkelijk het slachtoffer zijn van negatieve 

stereotypering. Soms is zelfs het feit dat men 

een leefloon ontvangt op zich al een reden voor 

een negatief imago. Er kan dus sprake zijn van 

een vicieuze cirkel, waarin een bijstandsregeling 

een gering draagvlak heeft vanwege stigmatise-

rende oordelen over haar doelgroep en waarbij 

vervolgens elke gebruiker van de regeling een 

negatief stempel krijgt opgedrukt. Het laatste 

zorgt ervoor dat men in onderzoek naar het ge-

bruik  van bijstandsregelingen vaak vindt dat 

gebruikers zich er voor schamen en dat het voor 

potentiële gebruikers reden kan zijn om van aan-

vragen af te zien. De stigmatisering die samen-

hangt met inkomenstoetsing komt vooral omdat 

het aanvragen van zo een uitkering er in feite op 

neer komt dat men zich expliciet moet affiche-

ren als persoon die er niet in slaagt voor zichzelf 

te zorgen. Bovendien kan de mate van discretie 

die de administratie uitoefent in de vermogens-

toets de perceptie onder aanvragers reduceren 

dat ze het ‘terecht’ krijgen. Wanneer je het niet 

krijgt als ‘recht’ maar als ‘liefdadigheid’, dan sti-

muleer je gevoelens van schaamte en minder-

waardigheid. 

c) Hulpwaardigheidscriteria

Ten slotte heb je het perspectief van overwegin-

gen van hulpwaardigheid, ofwel, zoals het in de 

literatuur heet, van deservingness criteria. Het 

neemt in de recente literatuur over het draag-

vlak van sociaal beleid steeds meer een centrale 

plaats in. In dit perspectief wordt het draagvlak 

niet enkel  gezien als de resultante van hoe het 

publiek oordeelt over het imago, ofwel de iden-

titeit van een doelgroep, maar ook van oordelen 

over een aantal andere kenmerken van de doel-

groep. Naast identiteit kun je ook nog de criteria 

van verantwoordelijkheid, behoefte, houding en 

wederkerigheid onderscheiden. Het publiek is 

meer bereid om behoeftigen te helpen die bui-

ten hun eigen schuld om in behoeftige omstan-

digheden verkeren, dan die waarvan ze vindt dat 

ze het aan zichzelf te danken hebben (criterium 

van verantwoordelijkheid); de bereidheid tot 

helpen is groter naarmate de behoeftigheid gro-

ter is. Denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande 

vergeleken met een alleenstaande met jonge 

kinderen (criterium van behoefte). De bereid-

heid is groter indien de behoeftige zich dank-

baar opstelt, in plaats van eisend (criterium van 

houding). De bereidheid is groter naarmate men 

vindt dat de behoeftige zijn best doet om iets 

terug te doen voor de ontvangen hulp, dan wel 

de mate waarin hij of zij in het verleden al een 

bijdrage aan de samenleving heeft verleend (cri-

terium van reciprociteit).

Als het publiek deze criteria toepast dan valt te 

verwachten dat de maatschappelijke legitimiteit 

van bijvoorbeeld pensioenregelingen erg hoog is 

(men wordt niet ‘schuldig’ bevonden aan ouder-

dom, ouderen zijn meer behoeftig, ze zijn onze 

eigen (groot)ouders, ze hebben in het verleden 

hun steentje bijgedragen, en ze stellen geen on-

redelijke eisen aan hun pensioen). Terwijl het 

valt te verwachten dat het publiek meer twijfels 

kan hebben bij de hulpwaardigheid van ‘armen’ 

op elk van de criteria, bijvoorbeeld: zijn ze wel 
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de absolute bodem van de steundimensie zit 

(van Oorschot, 2006).

Er kunnen dus verschillende oorzaken zijn voor 

het feit dat regelingen voor sommige groepen 

van behoeftigen vaak een relatief grotere of ge-

ringe maatschappelijke legitimiteit kennen.  

Draagvlak voor veranderend beleid

Vanuit het perspectief dat populair deserving-

ness-denken een centrale rol speelt in de archi-

tectuur van sociale uitkeringen ontstaat er een 

interessante opening om te begrijpen hoe onze 

welvaartsstaat kan veranderen.    

Die veranderingen kunnen in twee richtingen 

gaan. Ten eerste, veranderende deservingness-

opvattingen kunnen de basis leggen voor nieuw 

beleid. Bijvoorbeeld, als de ‘score’ op een be-

behoeftig, want doen ze niet veel zwartwerk? 

Zijn ze echt niet schuldig aan hun behoeftig-

heid, want waarom hebben ze eigenlijk geen 

werk? Zijn ze eigenlijk wel bereid om iets terug 

te doen in ruil voor hun leefloon? Coughlin’s 

(1980) internationale studie met peilingen van 

steun voor verschillende sociale regelingen  

toonde aan dat in verschillende westerse landen 

de bevolking het meest voorstander was van so-

ciale bescherming voor ouderen, dan voor zie-

ken en mensen met een beperking, terwijl de 

steun voor grote gezinnen lager was, die voor 

werklozen nog lager en het minst steun over-

bleef voor armen. Latere studies hebben Cough-

lin’s ‘universele steundimensie’ bevestigd in 

verschillende Europese landen, zoals het VK, 

Finland, Denemarken, Nederland, België en 

Tsjechië. Maar in recente studies merken we 

dat de sociale bescherming van immigranten op 

IMMIGRANTEN

De laatste jaren is in Europa meer onderzoek gevoerd naar het beeld dat men van migranten 

heeft en de publieke steun voor toelages en uitkeringen. Men noemt dit ook wel eens het 

‘progressief dilemma’: hoe inclusief welvaartsbeleid combineren met gelijke toegang voor 

diverse groepen. Vanuit de Amerikaanse ervaring dat het moeilijk is een inclusief en omvat-

tend welvaartsbeleid te vormen in een context van grote raciale en etnische diversiteit, zou 

je kunnen denken dat in meer heterogene samenlevingen de steun voor herverdeling lager 

is, en concreter: dat immigratie solidariteit en de legitimiteit van de welvaartsstaat onder-

mijnt. Alhoewel op basis van Europees onderzoek het negatief effect van groeiende diversi-

teit op welvaartsherverdeling te betwisten valt, is er toch in veel Europese staten een redelijk 

hoog niveau van ‘welvaartschauvinisme’: steun voor een sterke welvaartsstaat voor ‘ons’ 

(autochtonen), maar minder steun voor ‘hen’ (migranten). 

Recent Nederlands onderzoek van Reeskens & van der Meer (2014) wijst er op dat mensen 

sowieso lagere werkloosheidsuitkeringen willen voor immigranten, los van hun specifieke 

kenmerken, zoals arbeidsethos of hulpbehoevendheid. Dit suggereert dat stereotypen over 

migranten hardnekkig zijn en moeilijk te veranderen, en dat migranten in Europa de nieuwe 

‘undeserving armen’ zijn. Een belangrijke toevoeging is wel dat in daaropvolgend onderzoek 

bleek dat ‘immigranten’ wel evenveel sociale rechten worden toegekend als men het idee 

heeft dat ze die verdienden door te werken en belasting te betalen.
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paald criterium van een bepaalde groep veran-

dert, dan kan de perceptie van hulpwaardigheid 

ook veranderen.  Wanneer men gepensioneerden 

begint te zien als een minder hulpbehoevende 

categorie, omdat gepensioneerden gemiddeld rij-

ker zijn geworden door betere pensioenvoorzie-

ningen (of al een eigen huis hebben) en vanwege 

de algemene vermogensgroei over de laatste de-

cennia, dan zou het kunnen dat ouderen minder 

goed zullen scoren op ‘behoefte’, waardoor ze 

minder als hulpwaardig gezien zullen worden. In 

dat geval zou een herziening van het pensioen-

stelsel makkelijker geaccepteerd worden. Ook 

kan het zijn dat het relatieve belang dat mensen 

hechten aan een specifiek criterium verandert 

doorheen de tijd, bijvoorbeeld kan het criterium 

van controle meer gewicht krijgen als de liberale 

ideologie dominanter wordt. Mensen worden dan 

meer zelf verantwoordelijk gehouden voor hun 

behoeftigheid en het draagvlak voor een afbouw 

van rechten kan daardoor groter worden. Ten 

tweede kan het zijn dat deservingness-opvattin-

gen veranderen in reactie op hervormingen in de 

welvaartsstaat. Als de ‘paradox van herverdeling’ 

klopt, zou je kunnen verwachten dat in landen 

waar sociale uitgaves in recente decennia meer 

gericht werden op armen en mensen met een 

laag inkomen, de verdienstelijkheid van die ont-

vangers zou dalen.  

Meer onderzoek nodig

We hebben hier kort geschetst op grond van 

welke factoren en processen een verschillende 

behandeling van verschillende groepen van be-

hoeftigen gelegitimeerd kan zijn in onze samen-

leving. We gaven ook aan dat een en ander geen 

statisch gegeven is. Het draagvlak en het beleid 

kunnen veranderen. Vanuit een onderzoeksper-

spectief moeten we constateren dat er nog 

maar weinig gekend is over de werkelijke details 

van het deservingness-denken. Om onze kennis 

uit te breiden zouden we geïnspireerd kunnen 

worden door de Deense onderzoeker Rune 

Slothuus. Hij gebruikte fictieve krantenartikel-

verhalen in experimenten om frames te testen 

rond armen die beter ‘scoren’ op hulpwaardig-

heidscriteria en armen die slechter ‘scoren’. Zijn 

experiment bewijst dat het framen van uitke-

ringsgerechtigden als mensen die het niet ver-

dienen door beleidsmakers kan gebruikt worden 

om burgers te overtuigen om in welvaartsvoor-

zieningen te knippen. Met dergelijke experimen-

tele studies kun je afwegen wat het relatieve 

gewicht van verschillende criteria  is. Een uit-

breiding van dit soort onderzoek zou onze ken-

nis van de sociale legitimiteit serieus vooruit 

kunnen helpen. Wat nu ook nog ontbreekt is 

kwalitatief onderzoek in de vorm van diepte-in-

terviews en focusgroepen, waarin mensen vrij 

kunnen discussiëren en waarin kan opborrelen 

welke criteria ze geneigd zijn te volgen voor wel-

ke (hulpbehoevende) groepen. 
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