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Samenvatting 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de Omgevingsanalyse van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Doel is in kaart te brengen welke beleidsonderwerpen 
van SZW belangrijk worden gevonden door drie doelgroepen (algemeen Nederlands publiek 
(18+), werkgevers en ZZP’ers/freelancers). Hieronder staan drie totaaloverzichten per doelgroep, 
gemeten in oktober 2022. Per tabel wordt weergegeven wat het percentage van de doelgroep is 
dat het thema prioriteit geeft en in welke mate men zich zorgen maakt om het thema (wanneer 
men deze prioriteit geeft). In de inhoudelijke hoofdstukken worden de resultaten nader 
beschreven. Deze resultaten zijn inmiddels verwerkt in een interne analyse van het Ministerie 
van SZW. Bijlage A geeft een beknopte omschrijving van de onderzoeksopzet. 
 
Tabel 1 Belangrijkste onderwerpen die de ministers van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de komende 12 maanden extra aandacht moeten geven 
(basis: algemeen Nederlands publiek, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=1.561) 

Thema % 

prioriteit 

% geen 

zorgen 

% een beetje 

zorgen 

% veel 

zorgen 

Armoede in Nederland tegengaan 53% 3% 30% 67% 

Misbruik van uitkeringen en toeslagen tegengaan 49% 6% 38% 57% 

Koopkracht beschermen 43% 2% 29% 69% 

Zorgen voor een goede pensioenvoorziening 38% 4% 40% 56% 

Voorkomen van en helpen bij schulden 36% 7% 36% 57% 

Zorgen dat mensen inkomen hebben bij verlies van werk, 

arbeidsongeschiktheid en pensioen 

35% 5% 55% 40% 

Krapte op de arbeidsmarkt verminderen 34% 5% 40% 55% 

Het ontduiken van regels minimumloon en CAO loon 

aanpakken 

30% 9% 57% 34% 

Mensen die langdurig werkloos zijn aan het werk helpen 29% 12% 51% 37% 

Om- en bijscholing van werknemers bevorderen  26% 14% 65% 21% 

Zorgen voor integratie en inburgering van nieuwkomers 23% 6% 42% 52% 

Mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen 23% 12% 53% 36% 

Zorgen dat handhaving met menselijke maat gebeurt 22% 6% 47% 47% 

Oneerlijke concurrentie buitenlandse arbeidskrachten 

tegengaan 

22% 8% 50% 42% 

De positie van mensen met tijdelijke contracten verbeteren 21% 10% 59% 31% 

Het aannemen van vast personeel makkelijker maken 21% 14% 62% 24% 

Discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan 20% 5% 52% 43% 

Werkloosheid voorkomen en bestrijden 20% 18% 53% 29% 

Arbeidsomstandigheden bewaken 20% 10% 61% 29% 

De positie van ouderen op de arbeidsmarkt verbeteren 19% 8% 59% 33% 

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren 16% 7% 56% 38% 

Arbeid en zorgtaken beter kunnen combineren 15% 14% 48% 38% 

Meer regels voor en bescherming van ZZP-ers 13% 8% 63% 28% 
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Tabel 2 Belangrijkste onderwerpen die de ministers van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de komende 12 maanden extra aandacht moeten geven 
(basis: zzp’ers, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=604) 

Thema % 

prioriteit 

% geen 

zorgen 

% een beetje 

zorgen 

% veel 

zorgen 

Armoede in Nederland tegengaan 48% 5% 24% 71% 

Misbruik van uitkeringen en toeslagen tegengaan 42% 3% 41% 56% 

Koopkracht beschermen 35% 2% 28% 69% 

Voorkomen dat mensen in de schulden komen en helpen bij 

schulden 

35% 3% 40% 57% 

Krapte op de arbeidsmarkt (het tekort aan personeel) 

verminderen 

35% 6% 39% 55% 

Om- en bijscholing van werknemers bevorderen zodat ze 

inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt 

31% 19% 58% 23% 

Meer regels voor en bescherming van ZZP-ers 31% 5% 42% 53% 

Zorgen dat handhaving met menselijke maat gebeurt 30% 4% 35% 61% 

Zorgen dat mensen inkomen hebben bij verlies van werk, 

arbeidsongeschiktheid en pensioen 

29% 5% 49% 46% 

Zorgen voor integratie en inburgering van nieuwkomers 28% 3% 36% 61% 

De positie van ouderen op de arbeidsmarkt verbeteren 28% 9% 50% 40% 

Het ontduiken van regels voor minimumloon en CAO loon 

door werkgevers aanpakken 

26% 7% 66% 28% 

Mensen die langdurig werkloos zijn aan het werk helpen 26% 16% 52% 33% 

Zorgen voor een goede pensioenvoorziening 25% 4% 37% 59% 

Het aannemen van vast personeel makkelijker maken 22% 13% 67% 20% 

Discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan en diversiteit 

en inclusie bevorderen 

22% 4% 49% 48% 

Mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen 21% 8% 56% 36% 

De positie van mensen met tijdelijke contracten verbeteren 20% 10% 48% 42% 

Oneerlijke concurrentie door buitenlandse arbeidskrachten 

tegengaan 

19% 3% 53% 45% 

Arbeidsomstandigheden bewaken 18% 6% 52% 43% 

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren 17% 9% 50% 42% 

Arbeid en zorgtaken beter kunnen combineren 16% 8% 44% 48% 

Werkloosheid voorkomen en bestrijden 13% 14% 50% 35% 
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Tabel 3 Belangrijkste onderwerpen die de ministers van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de komende 12 maanden extra aandacht moeten geven 
(basis: werkgevers, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=323) 

Thema % 

prioriteit 

% geen 

zorgen 

% een beetje 

zorgen 

% veel 

zorgen 

Misbruik van uitkeringen en toeslagen tegengaan 50% 5% 31% 64% 

Krapte op de arbeidsmarkt (het tekort aan personeel) 

verminderen 

48% 3% 26% 71% 

Koopkracht beschermen 38% 2% 30% 68% 

Het aannemen van vast personeel makkelijker maken 38% 11% 53% 36% 

Armoede in Nederland tegengaan 38% 2% 30% 67% 

Voorkomen dat mensen in de schulden komen en helpen bij 

schulden 

33% 3% 30% 66% 

Mensen die langdurig werkloos zijn aan het werk helpen 28% 10% 45% 45% 

Om- en bijscholing van werknemers bevorderen zodat ze 

inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt 

28% 11% 60% 28% 

Zorgen dat handhaving met menselijke maat gebeurt 27% 6% 31% 63% 

Zorgen voor integratie en inburgering van nieuwkomers 26% 6% 34% 59% 

De positie van ouderen op de arbeidsmarkt verbeteren 22% 3% 59% 38% 

Zorgen dat mensen inkomen hebben bij verlies van werk, 

arbeidsongeschiktheid en pensioen 

21% 7% 48% 45% 

Zorgen voor een goede pensioenvoorziening 21% 5% 35% 60% 

Oneerlijke concurrentie door buitenlandse arbeidskrachten 

tegengaan 

21% 7% 43% 50% 

Mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen 19% 11% 54% 35% 

Het ontduiken van regels voor minimumloon en CAO loon 

door werkgevers aanpakken 

17% 8% 54% 38% 

Werkloosheid voorkomen en bestrijden 17% 15% 35% 50% 

Arbeid en zorgtaken beter kunnen combineren 16% 6% 54% 40% 

Discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan en diversiteit 

en inclusie bevorderen 

16% 6% 44% 50% 

De positie van mensen met tijdelijke contracten verbeteren 13% 11% 53% 36% 

Meer regels voor en bescherming van ZZP-ers 12% 4% 53% 43% 

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren 11% 7% 37% 55% 

Arbeidsomstandigheden bewaken 11% 7% 54% 39% 
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1 Arbeidsmarkt 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de vragen die betrekking hadden op de arbeidsmarkt. 
Deze zijn (net als in de andere hoofdstukken) uitgesplitst naar algemeen Nederlands publiek, 
zzp’ers en werkgevers. Onder iedere figuur is een toelichting opgenomen met daarin ook 
(wanneer van toepassing) de significante verschillen tussen groepen. Bijvoorbeeld op leeftijd of 
naar opleidingsniveau. Qua opleidingsniveau zien we veelal verschillen tussen praktisch 
opgeleiden en theoretisch opgeleiden. Theoretisch opgeleiden zijn mensen die een opleiding in 
het hoger onderwijs (hbo, wo) hebben afgerond. Praktisch opgeleiden hebben geen opleiding 
afgerond, of de basisschool, een vmbo opleiding of mbo-1 opleiding. 

1.1 Algemeen Nederlands publiek 
 
Tabel 1.1 Prioriteit thema Arbeidsmarkt o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: algemeen Nederlands 
publiek, n=1.072) 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

Arbeidsmarkt 24% 24% 

 
Figuur 1.1 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: algemeen Nederlands publiek, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=1.561) 

 
De vragenlijst startte met een open vraag wat Nederlanders op dit moment het belangrijkste 
thema vinden waar (de ministers van) het ministerie van SZW de komende twaalf maanden extra 
aandacht aan moeten geven. Ongeveer een kwart (24%) noemde uit zichzelf een antwoord dat 
viel binnen de categorie arbeidsmarkt. Naderhand konden inwoners acht onderwerpen kiezen uit 
een lijst van 23 thema’s. Op het gebied van arbeidsmarkt geven Nederlanders meer prioriteit aan 
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de krapte op de arbeidsmarkt (34%), ook het aanpakken van ontduiken van regels rond CAO- en 
het minimumloon (30%) en om- en bijscholing van werknemers bevorderen (26%) worden 
vaker genoemd. Het verbeteren van de positie van mensen met een tijdelijk contract krijgt ten 
opzichte van de vorige meting in mei minder prioriteit. Voor mensen met een praktische 
opleiding zijn onderwerpen als het tegengaan van oneerlijke concurrentie door buitenlandse 
arbeidskrachten belangrijker. Jongeren (18 tot 39 jaar) geven het voorkomen van werkloosheid 
vaker prioriteit. Ouderen (65+) vinden het aannemen van vast personeel makkelijker maken en 
meer regels voor bescherming van ZZP’ers belangrijker. 
 
Tabel 1.2 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: Algemeen Nederlands publiek) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Krapte op de arbeidsmarkt (het tekort 

aan personeel) verminderen 
304 6% 37% 57% 526 5% 40% 55% 

Oneerlijke concurrentie door 

buitenlandse arbeidskrachten tegengaan 
217 7% 43% 50% 343 8% 50% 42% 

Het ontduiken van regels voor 

minimumloon en CAO loon door 

werkgevers aanpakken 

325 9% 46% 45% 468 9% 57% 34% 

Arbeid en zorgtaken beter kunnen 

combineren 
181 8% 51% 41% 241 14% 48% 38% 

De positie van mensen met tijdelijke 

contracten verbeteren 
259 8% 51% 40% 333 10% 59% 31% 

Meer regels voor en bescherming van 

ZZP-ers  
151 10% 56% 34% 204 8% 63% 28% 

Arbeidsomstandigheden bewaken 237 9% 60% 30% 309 10% 61% 29% 

Het aannemen van vast personeel 

makkelijker maken 
238 14% 59% 27% 330 14% 62% 24% 

Werkloosheid voorkomen en bestrijden 
214 15% 60% 25% 313 18% 53% 29% 

Om- en bijscholing van werknemers 

bevorderen zodat ze inzetbaar blijven op 

de arbeidsmarkt 

291 24% 56% 19% 413 14% 65% 21% 

 
Nederlanders maken zich over het algemeen het vaakst zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt 
(40% een beetje en 55% veel). Daarna volgt oneerlijke concurrentie door buitenlandse 
arbeidskrachten (50% een beetje en 42% veel). Over het voorkomen en bestrijden van 
werkloosheid maakt men zich relatief het minst zorgen (18% heeft geen zorgen hierover), 
gevolgd door combineren van arbeid en zorgtaken, aannemen van vast personeel makkelijker 
maken en om- en bijscholen bevorderen (14% maakt zich hier geen zorgen over). Ten opzichte 
van de vorige meting zijn mensen zich wel vaker zorgen gaan maken om de om- en bijscholing 
van werknemers zodat zij inzetbaar blijven (in mei ’22 maakte 24% zich hier geen zorgen om).  
 
Praktisch opgeleiden maken zich ook vaker zorgen over oneerlijke concurrentie door 
buitenlandse krachten (naast dat ze het een hogere prioriteit geven). Jongeren (18 – 39 jaar) 
maken zich significant minder vaak zorgen over het aannemen van vast personeel.  
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Tabel 1.3 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: Algemeen Nederlands publiek, voor n: zie tabel 1.2) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Arbeidsomstandigheden 

bewaken 
19% 47% 28% 6% 14% 59% 22% 5% 

Werkloosheid voorkomen 

en bestrijden 
19% 52% 21% 9% 16% 47% 31% 7% 

Arbeid en zorgtaken beter 

kunnen combineren 
10% 49% 30% 12% 12% 43% 36% 9% 

De positie van mensen met 

tijdelijke contracten 

verbeteren 

9% 51% 32% 8% 8% 53% 32% 6% 

Het aannemen van vast 

personeel makkelijker 

maken 

15% 45% 34% 7% 12% 50% 29% 9% 

Meer regels voor en 

bescherming van ZZP-ers  
12% 49% 30% 9% 11% 47% 33% 8% 

Om- en bijscholing van 

werknemers bevorderen 

zodat ze inzetbaar blijven op 

de arbeidsmarkt 

24% 54% 13% 9% 16% 57% 20% 7% 

Krapte op de arbeidsmarkt 

(het tekort aan personeel) 

verminderen 

11% 48% 34% 7% 8% 52% 35% 4% 

Oneerlijke concurrentie door 

buitenlandse 

arbeidskrachten tegengaan 

7% 31% 54% 9% 3% 34% 57% 6% 

Het ontduiken van regels 

voor minimumloon en CAO 

loon door werkgevers 

aanpakken 

10% 45% 36% 9% 8% 43% 42% 8% 

 
Gemiddeld genomen is het percentage Nederlanders dat zegt (redelijk) veel vertrouwen te 
hebben bij de meeste onderwerpen gedaald. Gekeken naar de onderwerpen die voor Nederlanders 
op dit moment het meeste prioriteit hebben, valt ten opzichte van mei 2022 op dat het 
vertrouwen in het minderen van de krapte op de arbeidsmarkt is gedaald (11% had in mei 
(redelijk) veel vertrouwen, in oktober 8%). Ook in de aanpak van het ontduiken van regels voor 
minimum- en CAO loon is het percentage dat geen vertrouwen geeft gestegen van 36 procent 
naar 42 procent. Praktisch opgeleiden hebben over het algemeen minder vertrouwen in de 
aanpak van (de ministers van) het ministerie van SZW dan theoretisch opgeleiden.  
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Figuur 1.2 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: Algemeen Nederlands publiek, voor n: zie tabel 1.2) 

 
De verantwoordelijkheid voor de aanpak van thema’s op het gebied van arbeidsmarkt ligt volgens 
Nederlanders per saldo vaker bij de overheid, dan bij de samenleving zelf. Het bestrijden van de 
krapte op de arbeidsmarkt en om- en bijscholing van werknemers bevorderen vinden zij relatief 
gezien het vaakst een taak voor beiden. Aanpakken van ontduiken van regels voor minimum- en 
CAO loon, oneerlijke concurrentie door buitenlandse arbeidskrachten en meer regels voor 
bescherming van ZZP’ers zijn duidelijk taken voor de overheid. Ten opzichte van mei 2022 zijn er 
geen hele grote verschuivingen in opvattingen hierover te zien.  
 
 

32%

36%

38%

39%

52%

48%

51%

54%

50%

55%

64%

58%

65%

61%

68%

73%

77%

76%

76%

77%

53%

55%

53%

50%

40%

45%

38%

37%

44%

39%

29%

33%

29%

34%

23%

22%

18%

20%

19%

19%

13%

9%

7%

11%

5%

6%

8%

8%

4%

6%

5%

8%

5%

4%

7%

3%

2%

2%

4%

3%

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

(mei '22)

Om- en bijscholing van werknemers bevorderen zodat ze
inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt (okt '22)

(mei '22)

Krapte op de arbeidsmarkt (het tekort aan personeel)
verminderen (okt '22)

(mei '22)

Arbeid en zorgtaken beter kunnen combineren (okt '22)

(mei '22)

Arbeidsomstandigheden bewaken (okt '22)

(mei '22)

Werkloosheid voorkomen en bestrijden (okt '22)

(mei '22)

Het aannemen van vast personeel makkelijker maken (okt '22)

(mei '22)

De positie van mensen met tijdelijke contracten verbeteren (okt
'22)

(mei '22)

Oneerlijke concurrentie door buitenlandse arbeidskrachten
tegengaan (okt '22)

(mei '22)

Meer regels voor en bescherming van ZZP-ers (okt '22)

(mei '22)

Het ontduiken van regels voor minimumloon en CAO loon door
werkgevers aanpakken (okt '22)

(volledig) taak van de overheid neutraal (volledig) taak van de samenleving weet niet



 

 
 
 
 Omgevingsanalyse okt ‘22; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 11 van 58 

1.2 ZZP’ers en werkgevers 

1.2.1 ZZP’ers 

 
Tabel 1.4 Prioriteit thema Arbeidsmarkt o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: zzp, n=492) 

 Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

Arbeidsmarkt 30% 46% 
 
Figuur 1.3 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
moet aanpakken? (basis: zzp, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=604)

 
Anders dan het algemeen Nederlands publiek denken zzp’ers sneller aan de arbeidsmarkt 
wanneer gevraagd wordt om wat voor hen de belangrijkste thema’s zijn. Ongeveer de helft (46%) 
noemde uit zichzelf een antwoord dat viel binnen de categorie arbeidsmarkt. Naderhand konden 
zzp’ers acht onderwerpen kiezen uit een lijst van 23 thema’s. Op het gebied van arbeidsmarkt 
geven zzp’ers meer prioriteit aan de krapte op de arbeidsmarkt (35%), ook om- en bijscholing 
van werknemers bevorderen (31%) en meer regels voor bescherming van zzp’ers (31%) worden 
vaker genoemd. De krapte op de arbeidsmarkt aanpakken krijgt ten opzichte van mei een hogere 
prioriteit.  
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Tabel 1.5 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: zzp) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Krapte op de arbeidsmarkt (het tekort 

aan personeel) verminderen 
197 5% 30% 65% 210 6% 39% 55% 

Oneerlijke concurrentie door 

buitenlandse arbeidskrachten tegengaan 
124 6% 52% 42% 114 3% 53% 45% 

Werkloosheid voorkomen en bestrijden 
99 14% 64% 22% 81 14% 50% 35% 

Meer regels voor en bescherming van 

ZZP-ers  
205 5% 50% 45% 186 5% 42% 53% 

Arbeid en zorgtaken beter kunnen 

combineren 
113 10% 54% 35% 95 8% 44% 48% 

Arbeidsomstandigheden bewaken 
123 7% 55% 37% 110 6% 52% 43% 

Het ontduiken van regels voor 

minimumloon en CAO loon door 

werkgevers aanpakken 

188 7% 56% 37% 160 7% 66% 28% 

De positie van mensen met tijdelijke 

contracten verbeteren 
135 9% 55% 36% 123 10% 48% 42% 

Het aannemen van vast personeel 

makkelijker maken 
146 11% 59% 29% 133 13% 67% 20% 

Om- en bijscholing van werknemers 

bevorderen zodat ze inzetbaar blijven op 

de arbeidsmarkt 

213 14% 53% 32% 190 19% 58% 23% 

 
Zzp’ers maken zich over het algemeen het vaakst zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt (39% 
een beetje en 55% veel). Het aandeel dat zich veel zorgen maakt is wel gedaald sinds mei. Daarna 
volgt meer regels voor bescherming van zzp’ers (42% een beetje en 53% veel). Over om en 
bijscholing van werknemers men zich relatief het minst zorgen (19% heeft geen zorgen 
hierover), gevolgd door werkloosheid voorkomen en bestrijden (14% maakt zich hierover geen 
zorgen).  
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Tabel 1.6 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: zzp, voor n: zie tabel 1.5) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Arbeidsomstandigheden 

bewaken 
16% 54% 22% 8% 16% 61% 14% 9% 

Werkloosheid voorkomen 

en bestrijden 
19% 54% 25% 3% 20% 41% 35% 3% 

Arbeid en zorgtaken beter 

kunnen combineren 
4% 54% 34% 8% 10% 51% 33% 5% 

De positie van mensen met 

tijdelijke contracten 

verbeteren 

9% 56% 27% 8% 7% 45% 42% 6% 

Het aannemen van vast 

personeel makkelijker 

maken 

5% 45% 44% 5% 9% 49% 33% 10% 

Meer regels voor en 

bescherming van ZZP-ers  
5% 47% 42% 6% 5% 34% 57% 4% 

Om- en bijscholing van 

werknemers bevorderen 

zodat ze inzetbaar blijven op 

de arbeidsmarkt 

24% 51% 18% 7% 18% 48% 27% 7% 

Krapte op de arbeidsmarkt 

(het tekort aan personeel) 

verminderen 

9% 47% 38% 6% 6% 50% 37% 6% 

Oneerlijke concurrentie door 

buitenlandse 

arbeidskrachten tegengaan 

6% 31% 56% 8% 5% 28% 59% 8% 

Het ontduiken van regels 

voor minimumloon en CAO 

loon door werkgevers 

aanpakken 

8% 48% 37% 7% 12% 39% 39% 11% 

 
Gekeken naar de onderwerpen die voor zzp’ers op dit moment het meeste prioriteit hebben, valt 
ten opzichte van mei 2022 op dat het vertrouwen in het minderen van de krapte op de 
arbeidsmarkt is gedaald (9% had in mei (redelijk) veel vertrouwen, in oktober 6%). Het 
vertrouwen in meer regels voor en bescherming van zzp’ers is ook iets gedaald: het aantal 
zzp’ers dat zegt geen vertrouwen te hebben is gestegen van 42 procent naar 57 procent.  
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Figuur 1.4 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: zzp, voor n: zie tabel 1.5) 

 
De verantwoordelijkheid voor de aanpak van thema’s op het gebied van arbeidsmarkt ligt volgens 
zzp’ers per saldo vaker bij de overheid, dan bij de samenleving zelf. Ten opzichte van mei 2022 
zijn er weinig grote ontwikkelingen te zien. Wel is te zien dat het oplossen van de krapte op de 
arbeidsmarkt zzp’ers vaker naar zowel overheid als samenleving kijken en minder vaak alleen 
naar de samenleving.  
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1.2.2 Werkgevers 

 
Tabel 1.7 Prioriteit thema Arbeidsmarkt o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: werkgevers, n=345) 

 Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

Arbeidsmarkt 50% 49% 

 
Figuur 1.5 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: werkgevers, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=323) 

 
Onder werkgevers noemde ongeveer de helft (49%) uit zichzelf een onderwerp dat viel binnen de 
categorie arbeidsmarkt als belangrijkste thema waar (de ministers van) het ministerie van SZW 
de komende twaalf maanden extra aandacht aan moeten geven. Uit de lijst van 23 thema’s geven 
werkgevers binnen het thema arbeidsmarkt vooral prioriteit aan de krapte op de arbeidsmarkt 
(48%), het aannemen van personeel makkelijker maker (38%) en om- en bijscholing van 
werknemers bevorderen (28%). Dit laatste aspect heeft samen met het ontduiken van regels 
rondom het minimumloon en CAO wel minder prioriteit voor werkgevers ten opzichte van de 
vorige meting in mei. 
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Tabel 1.8 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: werkgevers) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Krapte op de arbeidsmarkt (het tekort 

aan personeel) verminderen 
180 6% 25% 69% 156 3% 26% 71% 

Oneerlijke concurrentie door 

buitenlandse arbeidskrachten tegengaan 
91 12% 46% 42% 68 7% 43% 50% 

Werkloosheid voorkomen en bestrijden 
74 13% 59% 29% 54 15% 35% 50% 

Meer regels voor en bescherming van 

ZZP-ers  
50 10% 47% 42% 39 4% 53% 43% 

Arbeid en zorgtaken beter kunnen 

combineren 
47 16% 50% 34% 53 6% 54% 40% 

Arbeidsomstandigheden bewaken 
52 10% 60% 30% 35 7% 54% 39% 

Het ontduiken van regels voor 

minimumloon en CAO loon door 

werkgevers aanpakken 

85 6% 45% 49% 55 8% 54% 38% 

De positie van mensen met tijdelijke 

contracten verbeteren 
57 13% 49% 38% 41 11% 53% 36% 

Het aannemen van vast personeel 

makkelijker maken 
157 14% 45% 42% 122 11% 53% 36% 

Om- en bijscholing van werknemers 

bevorderen zodat ze inzetbaar blijven op 

de arbeidsmarkt 

132 13% 54% 33% 89 11% 60% 28% 

 
Binnen het thema arbeidsmarkt maken werknemers zich het vaakst zorgen over de krapte op de 
arbeidsmarkt (26% een beetje en 71% veel). Dit wordt gevolgd door oneerlijke concurrentie door 
buitenlandse arbeidskrachten (43% een beetje en 50% veel) en werkeloosheid (35% een beetje en 
50% veel. Werknemers maken zich relatief het minst zorgen over om- en bijscholing van 
werknemers, het aannemen van vast personeel en de positie van mensen met tijdelijke 
contracten. Om deze drie aspecten maakt 11% zich geen zorgen. 
 
Tabel 1.9 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: werkgevers, voor n: zie tabel 1.8) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Arbeidsomstandigheden 

bewaken 
24% 38% 28% 10% 16% 61% 14% 9% 

Werkloosheid voorkomen 

en bestrijden 
13% 63% 22% 3% 7% 41% 43% 10% 

Arbeid en zorgtaken beter 

kunnen combineren 
9% 45% 40% 6% 10% 43% 41% 6% 
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De positie van mensen met 

tijdelijke contracten 

verbeteren 

19% 37% 37% 8% 3% 57% 34% 6% 

Het aannemen van vast 

personeel makkelijker 

maken 

4% 41% 49% 7% 4% 34% 57% 5% 

Meer regels voor en 

bescherming van ZZP-ers  
18% 34% 37% 11% 5% 40% 50% 5% 

Om- en bijscholing van 

werknemers bevorderen 

zodat ze inzetbaar blijven op 

de arbeidsmarkt 

12% 56% 27% 5% 20% 48% 27% 4% 

Krapte op de arbeidsmarkt 

(het tekort aan personeel) 

verminderen 

5% 45% 45% 5% 4% 43% 49% 4% 

Oneerlijke concurrentie door 

buitenlandse 

arbeidskrachten tegengaan 

5% 35% 54% 6% 3% 32% 64% 2% 

Het ontduiken van regels 

voor minimumloon en CAO 

loon door werkgevers 

aanpakken 

11% 45% 40% 4% 8% 32% 54% 7% 

 
Het percentage werkgevers dat zegt (redelijk) veel vertrouwen te hebben is gemiddeld genomen 
bij de meeste onderwerpen gedaald, net als bij de andere twee doelgroepen. Van de onderwerpen 
die voor werknemers op dit moment de meeste prioriteit hebben is het vertrouwen in het 
bestrijden van de werkloosheid gedaald (13% had in mei (redelijk) veel vertrouwen, in oktober 
7%). Het vertrouwen in het bevorderen van om- en bijscholing van werknemers is daarentegen 
gestegen (van 12% in mei naar 20% in oktober). Het minst vertrouwen hebben werkgevers in het 
tegengaan van oneerlijke concurrentie door buitenlandse arbeidskrachten (64% heeft geen 
vertrouwen). Dit is een toename van 10 procentpunten ten opzichte van mei. 
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Figuur 1.6 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: werkgevers, voor n: zie tabel 1.8) 

 
 
De verantwoordelijkheid voor de aanpak van thema’s met betrekking tot de arbeidsmarkt ligt 
voor werkgevers per saldo vaker bij de overheid, dan bij de samenleving zelf. Vooral het 
aannemen van vast personeel makkelijker maken, het beschermen van ZZP’ers, oneerlijke 
concurrentie door buitenlandse arbeidskrachten tegengaan en het ontduiken van regels voor 
minimumloon en CAO loon aanpakken worden vooral gezien als taken van de overheid. Om- en 
bijscholing van werknemers bevorderen, arbeidsomstandigheden bewaken en krapte op de 
arbeidsmarkt verminderen worden het vaakst gezien als een taak voor beiden.  
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2 Pensioenen 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de vragen die betrekking hadden op pensioenen. Onder 
iedere figuur is een toelichting opgenomen met daarin ook (wanneer van toepassing) de 
significante verschillen tussen groepen. 

2.1 Algemeen Nederlands publiek 
 
Tabel 2.1 Prioriteit thema Pensioenen o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: algemeen Nederlands 
publiek, n=1.072) 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

Pensioenen 8% 8% 

 
Figuur 2.1 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: algemeen Nederlands publiek, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=1.561) 

 
Iets minder dan een op de tien (8%) noemde uit zichzelf een antwoord dat viel binnen de 
categorie pensioenen. Bij de 23 voorgelegde thema’s noemde 38 procent zorgen voor een goede 
pensioenvoorziening. Dit zijn vaker Nederlanders vanaf 40 jaar en theoretisch opgeleiden.  
 
Tabel 2.2 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: Algemeen Nederlands publiek) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Zorgen voor een goede 

pensioenvoorziening 
415 3% 37% 59% 593 4% 40% 56% 

 
Van hen die zorgen voor een goede pensioenvoorziening kozen maakt 56 procent zich hier veel 
zorgen om, 40 procent een beetje. Ten opzichte van mei 2022 maken iets minder mensen zich 
veel zorgen. Dit zijn – wellicht vanzelfsprekend – ook vaker ouderen. 
 
Tabel 2.3 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: Algemeen Nederlands publiek, n=593) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

 (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Zorgen voor een goede 

pensioenvoorziening 
8% 39% 47% 5% 10% 42% 44% 4% 

 
Het vertrouwen dat het ministerie van SZW dit onderwerp goed oppakt is licht gestegen. Waar in  
mei 47 procent geen vertrouwen had, is dat nu 44 procent.  
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Figuur 2.2 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: Algemeen Nederlands publiek, n=593) 

 

 
Zorgen voor een goede pensioenvoorziening is vooral een taak voor de overheid. Acht op de tien 
Nederlanders noemt dit (volledig) een taak voor de overheid. In mei 2022 was dit nog 75 procent. 
Een enkeling (1%) vindt het een taak voor de samenleving. 

2.2 ZZP’ers en werkgevers 

2.2.1 ZZP’ers 

 
Tabel 2.4 Prioriteit thema Pensioen o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: zzp, n=492) 

 
Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

pensioenen 5% 4% 

 
Figuur 2.3 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: zzp, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=604) 

 
Een klein deel van de zzp’ers (4%) noemt uit zichzelf een antwoord dat viel binnen de categorie 
pensioenen. Bij de 23 voorgelegde thema’s noemde 25 procent zorgen voor een goede 
pensioenvoorziening. Dit is lager dan bij de groep algemeen Nederlands publiek (38%).  
 
Tabel 2.5 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: zzp) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Zorgen voor een goede 

pensioenvoorziening 
154 5% 42% 53% 152 4% 37% 59% 

 
Van hen die zorgen voor een goede pensioenvoorziening kozen maakt 59 procent zich hier veel 
zorgen om, 37 procent een beetje. Ten opzichte van mei 2022 maken iets meer zzp’ers zich (veel) 
zorgen.  
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Tabel 2.6 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: zzp, voor n: zie tabel 2.5) 
 

 Mei 2022 Oktober 2022 

 (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Zorgen voor een goede 

pensioenvoorziening 
10% 40% 47% 2% 9% 38% 50% 3% 

 
Het vertrouwen dat het ministerie van SZW dit onderwerp goed oppakt is licht gedaald. Waar in 
mei 47 procent geen vertrouwen had, is dat nu 50 procent.  
 
Figuur 2.4 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: zzp, voor n: zie tabel 2.5) 
 

 
 
Zorgen voor een goede pensioenvoorziening is vooral een taak voor de overheid volgens zzp’ers. 
Driekwart noemt dit (volledig) een taak voor de overheid. In mei 2022 was dit nog 68 procent. 
Een enkeling (2%) vindt het een taak voor de samenleving. Hier is dus eenzelfde ontwikkeling te 
zien als bij het algemeen Nederlands publiek. 

2.2.2 Werkgevers 

 
Tabel 2.7 Prioriteit thema Pensioenen o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: werkgever, n=345) 
 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

pensioenen 0% 4% 
 
In mei noemde geen van de werkgevers uit zichzelf een antwoord dat viel binnen de categorie 
pensioenen. In oktober is dit gestegen naar 4 procent, maar dit laat andermaal zien dat 
pensioenen niet ‘top of mind’ bij werkgevers naar boven komen. Daarentegen koos 21 procent 
het zorgen voor een goede pensioenvoorziening uit de 23 voorgelegde thema’s. Ook wordt dit als 
urgenter gezien dan in mei 2022.  
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Figuur 2.5 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: werkgevers, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=323) 

 
 
Tabel 2.8 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: werkgevers) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Zorgen voor een goede 

pensioenvoorziening 
64 3% 39% 58% 68 5% 35% 60% 

 

Van de werkgevers die zorgen voor een goede pensioenvoorziening als prioriteit noemden maakt 
60 procent zich hier veel zorgen om en 35 procent een beetje. Dit is ongeveer gelijk aan mei 2022.  
 

 
Tabel 2.9 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande  
onderwerpen goed aanpakken? (basis: werkgevers) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

 (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Zorgen voor een goede 

pensioenvoorziening 
6% 43% 46% 5% 10% 42% 44% 4% 

 
Het vertrouwen dat het ministerie van SZW het onderwerp pensioenvoorziening oppakt is licht 
gestegen. In mei 2022 had 6 procent van de werkgevers (redelijk) veel vertrouwen hierin, dat is 
nu 10 procent. 
 
Figuur 2.6 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: werkgevers) 

 
Het zorgen voor een goede pensioenvoorziening wordt door werkgevers vooral gezien als een 
taak van de overheid, namelijk door ongeveer zeven op de tien werkgevers (69%). Dit was in mei 
2022 iets minder, namelijk 65 procent. Slechts 3% vindt dit een taak voor de samenleving. 
 
 
 

21%

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

Zorgen voor een goede pensioenvoorziening

65%

69%

29%

27%

3%

3%

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

(mei '22)

Zorgen voor een goede pensioenvoorziening (okt '22)

(volledig) taak van de overheid neutraal (volledig) taak van de samenleving weet niet



 

 
 
 
 Omgevingsanalyse okt ‘22; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 23 van 58 

3 Bestaanszekerheid 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de vragen die betrekking hadden op bestaanszekerheid. 
Dat wil zeggen: sociale zekerheid, armoede en inkomen. Onder iedere figuur is een toelichting 
opgenomen met daarin ook (wanneer van toepassing) de significante verschillen tussen groepen. 

3.1 Algemeen Nederlands publiek 
 
Tabel 3.1 Prioriteit thema’s Bestaanszekerheid o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: algemeen 
Nederlands publiek, n=1.072) 
 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

armoede en inkomen 50% 51% 

sociale zekerheid 7% 8% 

 
Figuur 3.1 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: algemeen Nederlands publiek, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=1.561) 

 
Onderwerpen op het gebied van bestaanszekerheid, met name rond armoede en inkomen worden 
het vaakst genoemd door Nederlanders als thema’s die prioriteit moeten hebben. Armoede in 
Nederland tegengaan wordt door meer dan de helft van de Nederlanders benoemd (53%). Ook 
koopkracht beschermen (43%) en voorkomen dat mensen in de schulden komen (36%) worden 
vaker genoemd. Ten opzichte van mei 2022 is het percentage Nederlanders die vinden dat hulp 
bij schulden prioriteit moet krijgen gestegen van 32 procent naar 36 procent. Met name 
theoretisch opgeleiden geven dit prioriteit. Jongeren (tot 39 jaar) vinden het vaker belangrijk dan 
ouderen (65+) om koopkracht te beschermen. 
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Tabel 3.2 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: Algemeen Nederlands publiek) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Mensen die langdurig werkloos zijn aan 

het werk helpen 
293 11% 49% 45% 451 12% 51% 37% 

Zorgen dat mensen inkomen hebben bij 

verlies van werk, arbeidsongeschiktheid 

en pensioen 

394 6% 52% 43% 546 5% 55% 40% 

Mensen met een arbeidsbeperking aan 

het werk helpen 
245 12% 52% 36% 358 12% 53% 36% 

Armoede in Nederland tegengaan 541 2% 30% 68% 833 3% 30% 67% 

Koopkracht beschermen 462 3% 32% 65% 672 2% 29% 69% 

Voorkomen dat mensen in de schulden 

komen en helpen bij schulden 
337 10% 39% 52% 570 7% 36% 57% 

 
Ongeveer twee op de drie Nederlanders die prioriteit geven aan armoede tegengaan en 
koopkracht beschermen heeft hier veel zorgen om (resp. 67% en 69%). Enkelen (2% à 3%) 
maken zich geen zorgen om deze onderwerpen. Ten opzichte van mei 2022 maken iets meer 
mensen zich zorgen over het voorkomen van schulden en helpen bij schulden. Praktisch 
opgeleiden maken zich significant vaker zorgen dan theoretisch opgeleiden over het tegengaan 
van armoede. Jongeren zijn op dit thema optimistischer dan ouderen (40 jaar en ouder), zij geven 
significant vaker aan dat zij zich een beetje zorgen maken. Ook maken jongeren zich significant 
vaker geen zorgen als het gaat om het voorkomen van schulden. Op het gebied van mensen die 
langdurig werkloos zijn maken voor 65+’ers zich veel zorgen.  
 
Tabel 3.3 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: Algemeen Nederlands publiek, voor n: zie tabel 3.2) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Mensen die langdurig 

werkloos zijn aan het 

werk helpen 

8% 47% 36% 8% 7% 42% 44% 7% 

Zorgen dat mensen 

inkomen hebben bij 

verlies van werk, arbeids-

ongeschiktheid, pensioen 

16% 48% 31% 6% 16% 48% 32% 5% 

Mensen met een 

arbeidsbeperking aan het 

werk helpen 

14% 47% 30% 9% 10% 48% 32% 10% 

Armoede in Nederland 

tegengaan 
9% 46% 40% 5% 11% 46% 40% 3% 

Koopkracht beschermen 5% 47% 43% 5% 11% 48% 37% 4% 

Voorkomen dat mensen in 

de schulden komen en 

helpen bij schulden 

9% 46% 37% 8% 9% 49% 36% 6% 
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Opvallend aan tabel 3.3 is dat ten opzichte van mei 2022 Nederlanders er meer vertrouwen in 
hebben dat het ministerie van SZW de koopkracht goed beschermd. Het percentage dat zegt 
(redelijk) veel vertrouwen in de aanpak te hebben is gestegen van 5 procent naar 11 procent. Ook 
lijken iets meer mensen vertrouwen te hebben in het tegengaan van armoede, maar is deze 
stijging niet significant. Per saldo heeft men het meeste vertrouwen in de sociale voorzieningen 
om te zorgen voor inkomen voor mensen bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid of 
pensioen, en om mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk te helpen. Theoretisch 
opgeleiden hebben hier gemiddeld genomen meer vertrouwen in dan praktisch opgeleiden.  
 
In de focusgroepen kwam naar voren dat men zich veel zorgen maakt over de stijgende kosten. 
Voor de theoretisch opgeleiden geldt dat zij merken dat er op dit moment minder luxeproducten 
en -diensten kunnen worden gekocht. ‘Ik koop best veel biologische producten. Dat is luxe maar 
begint erg duur te worden. Ik moet dat meer laten staan’. De praktisch opgeleide deelnemers zijn 
dit stadium al voorbij en moeten op dit moment al grotere keuzes maken, zoals over het 
zorgverzekeringspakket. ‘Ik ben alleenstaande moeder en schrik als ik bij de kassa sta, loop de 
winkels af voor koopjes. Dat deed ik al maar nu nog meer. Ook de zorgverzekering. Daar ga ik ook 
op besparen. Vanaf januari gaat de tandarts eruit’.  
 
Figuur 3.2 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: Algemeen Nederlands publiek, voor n: zie tabel 3.2) 
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Zorgen voor inkomen bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en pensioen, koopkracht 
beschermen en armoede tegengaan blijft bij uitstek een taak voor de overheid, volgens 
Nederlanders. Ten opzichte van mei 2022 zijn er hier geen grote wijzigingen te zien. Op het 
gebied van voorkomen van schulden zeggen iets meer Nederlanders dat dit (vooral) een taak van 
de overheid is. Al zegt bijna de helft (45%) dat dit een gezamenlijke taak van de overheid en de 
samenleving is. Er zijn geen grote verschillen op het gebied van achtergrondkenmerken.  
 

3.2 ZZP’ers en werkgevers 

3.2.1 ZZP’ers 
 
Tabel 3.4 Prioriteit thema’s Bestaanszekerheid o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: zzp, n=492) 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

armoede en inkomen 28% 32% 

sociale zekerheid 12% 9% 

 
Figuur 3.3 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: zzp, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=604) 

 
 
Onderwerpen op het gebied van bestaanszekerheid, met name rond armoede en inkomen worden 
het vaakst genoemd door Nederlanders als thema’s die prioriteit moeten hebben. Zo ook bij de 
groep zzp’ers. Zij geven bovendien meer urgentie aan deze thema’s sinds de vorige meting in 
mei. Armoede in Nederland tegengaan wordt door bijna de helft van de zzp’ers benoemd (48%). 
Ook koopkracht beschermen (35%) en voorkomen dat mensen in de schulden komen (35%) 
worden vaker genoemd. Ook mensen die langdurig werkloos zijn aan het werk helpen krijgt een 
hogere prioriteit dan een half jaar geleden. 
 
  

21%

26%

29%

35%

35%

48%

0% 20% 40% 60%

Mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen

Mensen die langdurig werkloos zijn aan het werk helpen

Zorgen dat mensen inkomen hebben bij verlies van
werk, arbeidsongeschiktheid en pensioen

Voorkomen dat mensen in de schulden komen en
helpen bij schulden

Koopkracht  beschermen

Armoede in Nederland tegengaan



 

 
 
 
 Omgevingsanalyse okt ‘22; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 27 van 58 

Tabel 3.5 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: zzp) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Mensen die langdurig werkloos zijn aan 

het werk helpen 
143 11% 50% 39% 158 16% 52% 33% 

Zorgen dat mensen inkomen hebben bij 

verlies van werk, arbeidsongeschiktheid 

en pensioen 

209 6% 54% 40% 173 5% 49% 46% 

Mensen met een arbeidsbeperking aan 

het werk helpen 
154 10% 57% 33% 128 8% 56% 36% 

Armoede in Nederland tegengaan 271 4% 34% 61% 293 5% 24% 71% 

Koopkracht beschermen 178 6% 29% 65% 212 2% 28% 69% 

Voorkomen dat mensen in de schulden 

komen en helpen bij schulden 
204 10% 38% 52% 211 3% 40% 57% 

 
Zzp’ers zijn zich meer druk gaan maken om het tegengaan van armoede in Nederland en het 
beschermen van de koopkracht. In mei 2022 zei 61 procent zich veel zorgen te maken over 
armoede tegengaan, in oktober 2022 is dit gestegen naar 71 procent. Het aandeel dat zich veel 
zorgen maakt over koopkracht steeg van 65 procent naar 69 procent. Zzp’ers zijn zich per saldo 
minder vaak zorgen gaan maken over langdurig werklozen aan het werk helpen. Het percentage 
dat zich hier geen zorgen over maakt steeg van 11 procent naar 16 procent.  
 
Tabel 3.6 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: zzp, voor n: zie tabel 3.5) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Mensen die langdurig 

werkloos zijn aan het werk 

helpen 

11% 40% 43% 7% 6% 48% 42% 5% 

Zorgen dat mensen 

inkomen hebben bij verlies 

van werk, 

arbeidsongeschiktheid en 

pensioen 

11% 48% 35% 6% 11% 49% 33% 6% 

Mensen met een 

arbeidsbeperking aan het 

werk helpen 

15% 47% 31% 8% 12% 48% 35% 5% 

Armoede in Nederland 

tegengaan 
10% 41% 44% 5% 13% 42% 41% 4% 

Koopkracht beschermen 10% 43% 43% 4% 15% 45% 34% 4% 

Voorkomen dat mensen in 

de schulden komen en 

helpen bij schulden 

13% 49% 33% 5% 10% 48% 37% 6% 
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Net als bij het algemeen Nederlands publiek is te zien, hebben ook zzp’ers relatief vaker 
vertrouwen in de aanpak om de koopkracht te beschermen. Het percentage dat zegt (veel) 
vertrouwen hierin te hebben is gestegen van 10 procent naar 15 procent. Er zijn geen duidelijke 
thema’s aan te wijzen waar het vertrouwen flink is toe- of afgenomen. Ten aanzien van het aan 
het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking hebben zzp’ers iets minder vaak 
vertrouwen, evenals voorkomen dat mensen in de schulden komen en hulp bij schulden.  
 
Figuur 3.4 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: zzp, voor n: zie tabel 3.5) 

 
 
Zorgen voor inkomen bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en pensioen, koopkracht 
beschermen en armoede tegengaan blijft bij uitstek een taak voor de overheid, zo vinden ook 
zzp’ers. Wel valt op dat zzp’ers het aan het werk helpen van langdurig werklozen vaker een taak 
vinden van zowel de samenleving als de overheid.  
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3.2.2 Werkgevers 
 
Tabel 3.7 Thema’s Bestaanszekerheid o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: werkgevers, n=345) 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

armoede en inkomen 29% 31% 

sociale zekerheid 4% 10% 
 
Figuur 3.5 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: werkgever, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=323) 

 
Wat betreft onderwerpen op het gebied van bestaanszekerheid benoemen ongeveer drie op de 
tien werkgevers (31%) uit zichzelf een thema rond armoede en inkomen en 10 procent rond 
sociale zekerheid. Bij dit laatste thema zien we een stijging ten opzichte van mei 2022 (toen het 
nog 4% was). Wanneer de thema’s worden voorgelegd worden vooral koopkracht beschermen 
(38%), armoede in Nederland tegengaan (38%) en het voorkomen dat mensen in de schulden 
komen (33%) genoemd door werkgevers. Dit laatste thema is ook urgenter dan in de meting in 
mei 2022. Het helpen van mensen die langdurig werkloos zijn en het zorgen dat mensen inkomen 
hebben bij verlies van werk, arbeidsongeschiktheid en pensioen worden als minder urgente 
thema’s gezien, vergeleken met mei 2022. 
 
Tabel 3.8 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: werkgevers) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Mensen die langdurig werkloos zijn aan 

het werk helpen 
119 15% 43% 42% 89 10% 45% 45% 

Zorgen dat mensen inkomen hebben bij 

verlies van werk, arbeidsongeschiktheid 

en pensioen 

103 5% 33% 63% 69 7% 48% 45% 

Mensen met een arbeidsbeperking aan 

het werk helpen 
83 14% 46% 40% 61 11% 54% 35% 

Armoede in Nederland tegengaan 146 3% 26% 71% 122 2% 30% 67% 

Koopkracht beschermen 140 3% 32% 65% 122 2% 30% 68% 

Voorkomen dat mensen in de schulden 

komen en helpen bij schulden 
112 3% 37% 60% 
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Ongeveer twee op de drie werknemers die prioriteit geven aan koopkracht beschermen, armoede 
in Nederland tegengaan en voorkomen dat mensen in de schulden komen maakt zich hier veel 
zorgen om (68%, 67% en 66%). Om de laatste twee thema’s maken iets meer werkgevers zich 
zorgen ten opzichte van mei 2022. Om het thema’s mensen met een arbeidsbeperking aan werk 
helpen maken werkgevers zich het minst zorgen (11% maakt zich hier geen zorgen om). 
 
Tabel 3.9 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: werkgevers, voor n: zie tabel 2.8) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Mensen die langdurig 

werkloos zijn aan het werk 

helpen 

4% 43% 48% 6% 1% 5% 33% 54% 

Zorgen dat mensen 

inkomen hebben bij verlies 

van werk, 

arbeidsongeschiktheid en 

pensioen 

19% 46% 28% 8% 
17% 

 
48% 31% 3% 

Mensen met een 

arbeidsbeperking aan het 

werk helpen 

20% 48% 28% 4% 12% 45% 40% 3% 

Armoede in Nederland 

tegengaan 
12% 38% 45% 5% 5% 46% 43% 6% 

Koopkracht beschermen 10% 45% 37% 8% 12% 49% 36% 3% 

Voorkomen dat mensen in 

de schulden komen en 

helpen bij schulden 

9% 50% 33% 8% 9% 44% 42% 5% 

 
Over het algemeen is het vertrouwen in het ministerie op het gebied van bestaanszekerheid 
gedaald ten opzichte van mei 2022, net als bij de andere twee doelgroepen. Wat opvallend is, is 
dat werkgevers er minder vertrouwen in hebben dat het ministerie van SZW de armoede 
tegengaat en schulden voorkomt, maar er ongeveer evenveel vertrouwen in heeft dat het 
ministerie de koopkracht beschermt. Per saldo hebben werkgevers het meest vertrouwen in de 
sociale voorzieningen om te zorgen voor inkomen voor mensen bij verlies van werk, 
arbeidsongeschiktheid of pensioen en om mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk 
te helpen.  
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Figuur 3.6 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: werkgevers, voor n: zie tabel 2.8) 

 
 
De thema’s koopkracht beschermen, zorgen voor inkomen bij verlies van werk, 
arbeidsongeschiktheid en pensioen en armoede tegengaan worden door werkgevers vooral 
gezien als taak van de overheid. Wel zijn deze percentages ten opzichte van mei 2022 gedaald, 
ondanks dat werkgevers deze thema’s als prioriteit aangeven en zich om deze thema’s zorgen 
maken. Zij kennen dus een iets grotere rol aan de samenleving toe op deze gebieden. Het aan 
werk helpen van langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbesparing wordt door 
werkgevers het vaakst als taak van de samenleving gezien.  

47%

45%

35%

47%

61%

50%

68%

63%

73%

65%

78%

75%

49%

49%

51%

44%

30%

41%

28%

33%

25%

31%

18%

22%

3%

5%

12%

9%

7%

9%

3%

1%

2%

3%

2%

2%

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

(mei '22)

Voorkomen dat mensen in de schulden komen (okt '22)

(mei '22)

Mensen met arbeidsbeperking aan werk helpen (okt '22)

(mei '22)

Langdurig werklozen aan werk helpen (okt '22)

(mei '22)

Armoede in Nederland tegengaan (okt '22)

(mei '22)

Zorgen voor inkomen bij verlies van werk,
arbeidsongeschiktheid en pensioen (okt '22)

(mei '22)

Koopkracht beschermen (okt '22)

(volledig) taak van de overheid neutraal (volledig) taak van de samenleving weet niet



 

 
 
 
 Omgevingsanalyse okt ‘22; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 32 van 58 

4 Gelijkwaardige kansen 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de vragen die betrekking hadden op gelijkwaardige 
kansen.  

4.1 Algemeen Nederlands publiek 
 
Tabel 4.1 Prioriteit thema Gelijkwaardige kansen o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: algemeen 
Nederlands publiek, n=1.072) 
 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

Gelijkwaardige kansen 8% 7% 

 
Figuur 4.1 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: algemeen Nederlands publiek, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=1.561) 

 
Het ziet er naar uit dat thema’s op het gebied van gelijke kansen op het moment iets minder 
prioriteit hebben bij het algemeen Nederlands publiek. Ten opzichte van de vorige meting uit mei 
2022 is het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de positie van 
jongeren voor hen minder urgent. Over het algemeen zijn deze thema’s voor theoretisch 
opgeleiden belangrijker dan voor praktisch opgeleiden. 
 
Tabel 4.2 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: Algemeen Nederlands publiek) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Zorgen voor integratie en inburgering 

van nieuwkomers 
243 10% 39% 51% 359 6% 42% 52% 

De positie van ouderen op de 

arbeidsmarkt verbeteren 
207 7% 49% 45% 301 8% 59% 33% 

Discriminatie op de arbeidsmarkt 

tegengaan en diversiteit en inclusie 

bevorderen 

262 7% 50% 43% 319 5% 52% 43% 

De positie van jongeren op de 

arbeidsmarkt verbeteren 
201 7% 50% 43% 251 7% 56% 38% 
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Nederlanders lijken zich ten opzichte van mei 2022 iets minder zorgen te maken over de positie 
van ouderen op de arbeidsmarkt. Het percentage dat zich veel zorgen maakt daalde van 45 
procent naar 33 procent. Eenzelfde beweging is te zien bij de positie van jongeren op de 
arbeidsmarkt (43% naar 38%).  
 
Tabel 4.3 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: Algemeen Nederlands publiek, voor n: zie tabel 4.2) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Zorgen voor integratie 

en inburgering van 

nieuwkomers 

10% 52% 31% 6% 11% 42% 40% 6% 

De positie van ouderen 

op de arbeidsmarkt 

verbeteren 

8% 43% 44% 4% 6% 42% 46% 6% 

Discriminatie op de 

arbeidsmarkt tegengaan 

en diversiteit en inclusie 

bevorderen 

14% 51% 27% 9% 14% 51% 25% 10% 

De positie van jongeren 

op de arbeidsmarkt 

verbeteren 

13% 52% 27% 8% 10% 54% 28% 8% 

Sinds mei 2022 hebben meer mensen er geen vertrouwen in dat het ministerie van SZW de 
integratie en inburgering van nieuwkomers goed aanpakt. Het percentage dat geen vertrouwen 
heeft steeg van 31 procent naar 40 procent. Opvallend bij dit thema is dat theoretisch opgeleiden 
vaker dan praktisch opgeleiden geen vertrouwen in de aanpak hebben. Op de andere 
onderwerpen zijn geen grote ontwikkelingen te zien. Ook hebben deze twee groepen minder 
vertrouwen in de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt, een thema dat voor theoretisch 
opgeleiden wel belangrijk(er) is. 
 
Figuur 4.2 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: Algemeen Nederlands publiek, voor n: zie tabel 4.2) 
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Discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan en diversiteit en inclusie bevorderen is vaker een 
taak voor zowel de overheid als de samenleving, wanneer we de metingen van mei en oktober 
met elkaar vergelijken. Meer dan de helft van de Nederlanders (57%) zegt dat het zowel een taak 
voor de overheid als samenleving is. Zorgen voor de integratie van nieuwkomers is wel vaker een 
taak van de overheid: 58 procent vindt dat die taak volledig daar moet liggen. Dit is een toename 
sinds mei, toen 50 procent dit vond. 

4.2 ZZP’ers en werkgevers 

4.2.1 ZZP’ers 

 
Tabel 4.4 Prioriteit thema Gelijkwaardige kansen o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: zzp, n=492) 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

gelijkwaardige kansen 9% 7% 

 
Figuur 4.3 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: zzp, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=604) 

 
Waar thema’s op het gebied van gelijke kansen bij het algemeen Nederlands publiek iets minder 
prioriteit lijken te krijgen, is dit bij zzp’ers niet zichtbaar. Het verbeteren van de positie van 
ouderen is voor zzp’ers zelfs urgenter geworden (gestegen van 20% naar 28%). Het verbeteren 
van de positie van jongeren krijgt van deze groep daarentegen naar verhouding minder prioriteit: 
17 procent noemt dit een belangrijk onderwerp.  
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Tabel 4.5 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: zzp) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Zorgen voor integratie en inburgering 

van nieuwkomers 
176 4% 41% 55% 172 3% 36% 61% 

De positie van ouderen op de 

arbeidsmarkt verbeteren 
135 6% 55% 39% 169 9% 50% 40% 

Discriminatie op de arbeidsmarkt 

tegengaan en diversiteit en inclusie 

bevorderen 

162 4% 42% 54% 131 4% 49% 48% 

De positie van jongeren op de 

arbeidsmarkt verbeteren 
108 4% 48% 48% 103 9% 50% 42% 

 
Het percentage zzp’ers dat zich geen zorgen maakt over de positie van ouderen en jongeren op de 
arbeidsmarkt is licht gestegen. Tegelijk steeg het aandeel dat zich veel zorgen maakt over de 
integratie en inburgeraars van nieuwkomers. Dit aandeel is gestegen van 55 procent naar 61 
procent.  
 
Tabel 4.6 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: zzp, voor n: zie tabel 4.5) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Zorgen voor integratie 

en inburgering van 

nieuwkomers 

8% 55% 31% 6% 6% 46% 43% 6% 

De positie van ouderen 

op de arbeidsmarkt 

verbeteren 

10% 35% 49% 7% 7% 45% 39% 8% 

Discriminatie op de 

arbeidsmarkt tegengaan 

en diversiteit en inclusie 

bevorderen 

13% 54% 24% 9% 9% 49% 30% 4% 

De positie van jongeren 

op de arbeidsmarkt 

verbeteren 

9% 58% 26% 6% 6% 56% 28% 5% 

 

Net als bij het algemene Nederlandse publiek hebben sinds mei 2022 meer zzp’ers er geen 
vertrouwen in dat het ministerie van SZW de integratie en inburgering van nieuwkomers goed 
aanpakt. Het aandeel dat geen vertrouwen heeft steeg van 31 procent naar 43 procent. Een grotere 
stijging dan bij het algemene Nederlandse publiek. Ook bij het tegengaan van discriminatie lijkt 
het vertrouwen verder te zijn gedaald, van 24 procent die in mei 2022 zei geen vertrouwen te 
hebben, naar 30 procent in oktober.  
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Figuur 4.4 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: zzp, voor n: zie tabel 4.5) 

 
Net als het algemene Nederlandse publiek zijn zzp’ers van mening dat discriminatie tegengaan 
zowel een taak van de overheid als van de samenleving is. Dit vinden zij ook vaker vergeleken met 
mei: dit percentage steeg van 55 procent naar 64 procent. Bij de overige thema’s zijn geen grote 
verschillen met de vorige meting gevonden.  

4.2.1 Werkgevers 
 
Tabel 4.7 Prioriteit thema Gelijkwaardige kansen o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: werkgever, 
n=345) 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

Gelijkwaardige kansen 5% 5% 
 
Figuur 4.5 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: werkgevers, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=323) 
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De positie van jongeren beteren is voor werkgevers een van de thema’s met de laagste prioriteit. 
Een op de tien werkgevers noemt dit (11%). Discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan en 
inclusie bevorderen scoort ook niet hoog, maar ten opzichte van mei 2022 is de urgentie wel 
toegenomen volgens werkgevers (+3%). Een kwart noemt integratie van nieuwkomers als een 
belangrijk thema. 
 
Tabel 4.8 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: werkgevers) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Zorgen voor integratie en inburgering 

van nieuwkomers 
93 6% 51% 43% 84 6% 34% 59% 

De positie van ouderen op de 

arbeidsmarkt verbeteren 
83 11% 49% 40% 70 3% 59% 38% 

Discriminatie op de arbeidsmarkt 

tegengaan en diversiteit en inclusie 

bevorderen 

49 6% 42% 52% 50 6% 44% 50% 

De positie van jongeren op de 

arbeidsmarkt verbeteren 
46 5% 56% 38% 37 7% 37% 55% 

 
De werkgevers die zorgen voor integratie en inburgering van nieuwkomers belangrijk vinden, 
maken zich hier ten opzichte van een half jaar geleden meer zorgen om. Waar in mei 43 procent 
zei zich veel zorgen te maken, is dit in oktober gestegen naar 59 procent. Eenzelfde beeld is te 
zien bij de positie van jongeren op de arbeidsmarkt, al is dit wel het minst belangrijke thema voor 
werkgevers.  
Tabel 4.9 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: werkgevers, voor n: zie tabel 3.8) 
 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Zorgen voor integratie 

en inburgering van 

nieuwkomers 

13% 52% 31% 3% 12% 33% 48% 7% 

De positie van ouderen 

op de arbeidsmarkt 

verbeteren 

6% 44% 43% 6% 4% 38% 52% 6% 

Discriminatie op de 

arbeidsmarkt tegengaan 

en diversiteit en inclusie 

bevorderen 

27% 39% 32% 3% 13% 59% 23% 6% 

De positie van jongeren 

op de arbeidsmarkt 

verbeteren 

12% 58% 27% 4% 11% 50% 30% 9% 
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Net als bij het algemene Nederlandse publiek hebben sinds mei 2022 meer werkgevers er geen 
vertrouwen in dat het ministerie van SZW de integratie en inburgering van nieuwkomers goed 
aanpakt. Het aandeel dat geen vertrouwen heeft steeg van 31 procent naar 48 procent. Een 
grotere stijging dan bij het algemene Nederlandse publiek. Ook bij het verbeteren van de positie 
van ouderen op de arbeidsmarkt lijkt het vertrouwen verder te zijn gedaald, van 43 procent die in 
mei 2022 zei geen vertrouwen te hebben, naar 52 procent in oktober.  
 
Figuur 4.6 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: werkgevers, voor n: zie tabel 3.8) 

 
Net als het algemene Nederlandse publiek zijn zzp’ers van mening dat discriminatie tegengaan 
zowel een taak van de overheid als van de samenleving is. Dit vinden zij ook vaker vergeleken met 
mei: dit percentage steeg van 47 procent naar 55 procent. Het verbeteren van de positie van 
ouderen op de arbeidsmarkt wordt iets vaker gezien als een taak voor de overheid, dat aandeel 
steeg van 35 procent naar 49 procent.  
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5 Oplossen hardheden 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de vragen die betrekking hadden op het oplossen van 
hardheden. Onder iedere figuur is een toelichting opgenomen met daarin ook (wanneer van 
toepassing) de significante verschillen tussen groepen. 

5.1 Algemeen Nederlands publiek 
 
Tabel 5.1 Prioriteit thema Gelijkwaardige kansen o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: algemeen 
Nederlands publiek, n=1.072) 
 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

Oplossen hardheden 3% 2% 

 
Figuur 5.1 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: algemeen Nederlands publiek, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=1.561) 

 
In de open antwoorden komt het oplossen van hardheden (misbruik van uitkeringen en 
toeslagen tegengaan en handhaving met menselijke maat) vaak niet als eerste op bij het 
algemeen Nederlands publiek. Wanneer deze voorgelegd worden in een rij met 21 andere thema’s 
dan zien we dat tegengaan van misbruik van uitkeringen en toeslagen voor ongeveer de helft van 
de Nederlanders wel een thema met prioriteit is. Sinds mei 2022 is dit percentage ook (weer) 
gestegen van 40 procent naar 49 procent. Met name voor ouderen en praktisch opgeleiden is dit 
een belangrijk thema.  
 
Tabel 5.2 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: Algemeen Nederlands publiek) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Misbruik van uitkeringen en toeslagen 

tegengaan 
430 7% 37% 56% 763 6% 38% 57% 

Zorgen dat handhaving met ‘menselijke 

maat’ gebeurt 
269 5% 39% 55% 346 6% 47% 47% 

 
Per saldo lijken mensen zich iets minder zorgen te maken om handhaving met menselijke maat. 
Het aandeel dat zich veel zorgen hierover maakt is gedaald van 55 procent in mei naar 47 procent 
in oktober. Voor meer dan de helft (57%) is het tegengaan van misbruik van toeslagen een 
zorgelijk thema. Dit is vergelijkbaar met een half jaar geleden. Met name praktisch opgeleiden 
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maken zich hier significant vaker zorgen om. Jongeren lijken zich hier vaker een beetje zorgen 
om te maken.  
 
Tabel 5.3 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: Algemeen Nederlands publiek, voor n: zie tabel 5.2) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Misbruik van 

uitkeringen en 

toeslagen tegengaan 

9% 40% 44% 7% 5% 32% 57% 5% 

Zorgen dat 

handhaving met 

‘menselijke maat’ 

gebeurt 

7% 42% 45% 6% 6% 43% 45% 6% 

 
Het vertrouwen dat het ministerie van SZW misbruik van uitkeringen en toeslagen tegengaat in 
sinds mei 2022 iets gedaald. In mei had nog 9 procent (redelijk) veel vertrouwen, dit is in oktober 
2022 5 procent. Tegelijk steeg het percentage dat helemaal geen vertrouwen heeft van 44 procent 
naar 57 procent wat betreft dit thema. Rond het thema handhaving met menselijke maat zijn 
geen grote ontwikkelingen te zien. 
 
Figuur 5.2 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: Algemeen Nederlands publiek, voor n: zie tabel 5.2) 

 
 
Oplossen van hardheden is voornamelijk een taak van de overheid volgens Nederlanders. Slechts 
enkelen (2 à 3 procent) zeggen dat dit meer bij de samenleving zelf ligt. Er is hier geen 
onderscheid waargenomen op het gebied van opleidingsniveau en leeftijd.  
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5.2 ZZP’ers en werkgevers 

5.2.1 ZZP’ers 
 
Tabel 5.4 Prioriteit thema Gelijkwaardige kansen o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: zzp, n=492) 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

Oplossen hardheden 16% 1% 
 
Figuur 5.3 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: zzp, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=604) 
 

 
In de open antwoorden komt het oplossen van hardheden (misbruik van uitkeringen en 
toeslagen tegengaan en handhaving met menselijke maat) vaak niet als eerste op bij zzp’ers. In 
de open antwoorden zien we dit in oktober eigenlijk amper meer terugkomen (1%). Dit was in 
mei nog bij zo’n 16 procent van de open antwoorden het geval. Wanneer deze (wederom) 
voorgelegd worden in een rij met 21 andere thema’s dan zien we dat tegengaan van misbruik van 
uitkeringen en toeslagen (42%) en handhaving met menselijke maat (30%) voor een aanzienlijk 
deel van de zzp’ers een thema met prioriteit is. Sinds mei zijn deze onderwerpen bovendien 
urgenter geworden, zo blijkt uit de resultaten.  
 
Tabel 5.5 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: zzp) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Misbruik van uitkeringen en toeslagen 

tegengaan 
234 5% 42% 53% 256 3% 41% 56% 

Zorgen dat handhaving met ‘menselijke 

maat’ gebeurt 
235 5% 38% 57% 183 4% 35% 61% 
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Per saldo lijken zzp’ers zich ook iets meer zorgen te maken om handhaving met menselijke maat 
en tegengaan van misbruik van uitkeringen en toeslagen. Het aandeel dat zich veel zorgen over 
de menselijke maat maakt is gestegen van 57 procent in mei naar 61 procent in oktober. Voor 
meer dan de helft (56%) is het tegengaan van misbruik van toeslagen een zorgelijk thema. Dit is 
3 procent hoger dan een half jaar geleden.  
 
Tabel 5.6 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: zzp, voor n: zie tabel 5.5) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Misbruik van 

uitkeringen en 

toeslagen tegengaan 

10% 35% 49% 7% 7% 32% 55% 5% 

Zorgen dat 

handhaving met 

‘menselijke maat’ 

gebeurt 

8% 43% 45% 4% 9% 41% 45% 5% 

 

Het vertrouwen dat misbruik van uitkeringen en toeslagen goed wordt tegengegaan is gedaald 
sinds mei. In mei had 49 procent van de zzp’ers hier geen vertrouwen in, dit is in oktober 
gestegen naar 55 procent. Rond de handhaving met menselijke maat zijn geen grote verschillen 
opgevallen. 
 
Figuur 5.4 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: zzp, voor n: zie tabel 5.5) 

 
 

Oplossen van hardheden is voornamelijk een taak van de overheid volgens Nederlanders én 
zzp’ers. Slechts enkelen (1 tot 3 procent) zeggen dat dit meer bij de samenleving zelf ligt. Sinds 
mei zijn er ook geen grote verschillen opgemerkt. 
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5.2.2 Werkgevers 
 
Tabel 5.7 Prioriteit thema Gelijkwaardige kansen o.b.v. hercodering open antwoorden (basis: werkgever, 
n=345) 

Hoofdthema Percentage 

mei 2022 

Percentage 

oktober 

2022 

oplossen hardheden 4% 1% 
 
Figuur 5.5 Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
moet aanpakken? (basis: werkgevers, maximaal 8 antwoorden mogelijk, n=323) 

 
 

In de open antwoorden komt het oplossen van hardheden (misbruik van uitkeringen en 
toeslagen tegengaan en handhaving met menselijke maat) net als bij zzp’ers vaak niet als eerste 
op bij werkgevers. In de open antwoorden zien we dit in oktober eigenlijk amper meer 
terugkomen (1%). Wanneer deze voorgelegd worden in een rij met 21 andere thema’s dan zien we 
dat tegengaan van misbruik van uitkeringen en toeslagen (50%) en handhaving met menselijke 
maat (27%) voor een aanzienlijk deel van de zzp’ers een thema met prioriteit is. Het tegengaan 
van misbruik van uitkeringen en toeslagen staat bovendien op plek 1 van alle voorgelegde 
thema’s. 
 
Tabel 5.8 Maakt u zich wel eens zorgen over deze onderwerpen? (basis: werkgevers) 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 
n 

Geen 

zorgen 

Een 

beetje 

Veel 

zorgen 

Misbruik van uitkeringen en toeslagen 

tegengaan 
184 7% 34% 58% 161 5% 31% 64% 

Zorgen dat handhaving met ‘menselijke 

maat’ gebeurt 
118 6% 38% 56% 86 6% 31% 63% 

 
Per saldo lijken werkgevers zich ook iets meer zorgen te maken om handhaving met menselijke 
maat en tegengaan van misbruik van uitkeringen en toeslagen. Het aandeel dat zich veel zorgen 
over de menselijke maat maakt is gestegen van 56 procent in mei naar 63 procent in oktober. 
Voor twee op de drie werkgevers (64%) is het tegengaan van misbruik van toeslagen een 
zorgelijk thema. Dit is 6 procentpunt hoger dan een half jaar geleden.  
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Tabel 5.9 Hoeveel vertrouwen heeft u er in dat de ministers van het ministerie van SZW onderstaande 
onderwerpen goed aanpakken? (basis: werkgevers, voor n: zie tabel 5.8) 
 

 Mei 2022 Oktober 2022 

Categorie (Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

(Redelijk) 

veel 

Een 

beetje 

Geen 

vertrouwen 

Weet 

niet 

Misbruik van 

uitkeringen en 

toeslagen tegengaan 

8% 30% 53% 9% 3% 25% 68% 4% 

Zorgen dat 

handhaving met 

‘menselijke maat’ 

gebeurt 

8% 42% 44% 5% 7% 30% 59% 4% 

 
Het vertrouwen dat misbruik van uitkeringen en toeslagen goed wordt tegengegaan is gedaald 
sinds mei. In mei had 53 procent van de zzp’ers hier geen vertrouwen in, dit is in oktober 
gestegen naar 68 procent. Eenzelfde patroon is zichtbaar bij handhaving met menselijke maat. 
Het aandeel dat geen vertrouwen heeft steeg van 44 procent naar 59 procent. 

 
Figuur 5.6 In hoeverre vindt u dat de onderwerpen hieronder een taak zijn voor de overheid of een taak van 
de samenleving? (basis: werkgevers, voor n: zie tabel 5.8) 

 
 
Oplossen van hardheden is voornamelijk een taak van de overheid volgens werkgevers. Slechts 
enkelen (2 tot 4 procent) zeggen dat dit meer bij de samenleving zelf ligt. Deze percentages zijn 
bijna één op één vergelijkbaar met mei.  
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6 Actualiteit 

Naast de vaste vragen over bovengenoemde thema’s bevat de vragenlijst ook een blok over de 
actualiteit, vragen over het vertrouwen in de Nederlandse overheid en stellingen met betrekking 
tot de Nederlandse samenleving. De belangrijkste resultaten leest u in dit hoofdstuk.  

6.1 Algemeen Nederlands publiek 
 
Figuur 6.1 Hoeveel vertrouwen heeft u over het algemeen in de Nederlandse overheid? (basis: algemeen 
Nederlands publiek, n=1.561) 

 
 
Het vertrouwen in de Nederlandse overheid in het algemeen is sinds mei 2022 gedaald. Waar in 
mei 2022 32 procent nog (redelijk) veel vertrouwen had in de overheid, is dit in oktober 2022 26 
procent. Tegelijk steeg het percentage dat zegt helemaal geen vertrouwen te hebben van 24 
procent naar 32 procent. Theoretisch opgeleiden hebben vaker redelijk veel tot heel veel 
vertrouwen. Praktisch opgeleiden vaker helemaal niet. 
 
In de focusgroepen werd de politiek en de overheid een gebrek aan langetermijnvisie verweten. In 
de groep met praktisch opgeleiden werd aangegeven dat de maatregelen niet goed waren (te 
incidenteel van aard) en/of te laat zijn ingevoerd. Ook de complexiteit van financiële regelgeving, 
bijvoorbeeld rond belastingen, doet het vertrouwen in de overheid geen goed. Men vindt het 
lastig om de overheid los te zien van de ‘poppetjes’ en de politiek. In de groep met lage inkomens 
hebben de meesten weinig tot geen vertrouwen in de overheid. In de gemengde groep vindt men 
dat het in Nederland in vergelijking met andere landen redelijk goed gaat. In de lage inkomens 
groep hebben de meesten weinig vertrouwen in de overheid. Dit relateren ze deels aan de angst 
om niet meer rond te kunnen komen. Ook vinden ze dat de overheid te ver van de burger af staat 
en er op gemeenteniveau niet de juiste prioriteiten worden gesteld. 
 
Als redenen voor het gedaalde vertrouwen noemt men in de gemengde focusgroep: de 
privatiseringsgolf van de jaren ’90, toeslagenaffaire, overgaan van de jeugdzorg naar de 
gemeente, aardgaswinning in Groningen. In de lage inkomens groep is het vertrouwen met name 
afgenomen door recente gebeurtenissen waar men zelf problemen van ondervindt zoals het 
(door de deelnemers ervaren) lange wachten met maatregelen tegen de stijgende energieprijzen, 
stijgende prijzen en de woningnood. Een deelnemer zegt hierover: ‘Regering, overheid en 
gemeenten bewijzen al jaren dat ze het belangrijkste van regeren niet kunnen, namelijk: 
vooruitzien’.   
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Figuur 6.2 Stellingen met betrekking tot Nederlandse samenleving (basis: algemeen Nederlands publiek, 
n=1.561) Vergeleken met vijf jaar geleden… 

 
Ten aanzien van opvattingen over de samenleving lijken Nederlanders sinds mei iets 
pessimistischer te zijn. Zij voelen vaker een afstand tot de denkbeelden van andere mensen 
(gestegen van 37 procent naar 42 procent) en vinden ze dat mensen het minder vaak eens zijn 
over maatschappelijke kwesties (68 procent naar 72 procent). Tegelijk zien zij ook dat er meer 
aandacht is voor inclusie en diversiteit (46 procent naar 50 procent). Vooral theoretisch 
opgeleiden zien deze laatste ontwikkeling. Ook zeggen theoretisch opgeleiden minder vaak dat 
zij niet open staan voor denkbeelden van anderen. Praktisch opgeleiden antwoorden vaker 
neutraal. Verder zijn jongeren positiever over de ontwikkeling van de denkbeelden in de 
afgelopen vijf jaar.  
 
In de focusgroepen kwam ook naar voren dat er meer negativiteit heerst dan voorheen. Een 
deelnemer lichtte dit toe: ‘Je hoort tegenwoordig alleen maar negatieve dingen, niks kan meer, 
onderdrukking. En dat blijft maar doorgaan, de hele dag door. En wat gaat er nou goed? Dan moet 
je goed nadenken’. Een ander zegt: ‘Het woord crisis wordt heel vaak gebruikt. Ook op het 
journaal. Situatie is heel vervelend, maar is het een crisis? Als je het zo noemt gaan mensen zich 
er ook naar gedragen.’ Wel geven de deelnemers van de focusgroepen aan dat het niveau van 
sociale voorzieningen en de zorg vergeleken met het buitenland in hun ogen wel beter lijkt 
geregeld. ‘In Nederland zijn er veel voorzieningen om weer werk te vinden na ontslag of om een 
baan te vinden’. Tegelijk zien mensen ook dat er wel meer discussies worden gevoerd, die er 
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voorheen niet waren: ‘Er is meer discussie over maatschappelijke thema’s die vroeger niet 
gevoerd werden.’ 
In de lage inkomens focusgroep is ook gesproken over mediaconsumptie. Deelnemers halen het 
nieuws met name uit traditionele media als talkshows (bijvoorbeeld Jinek en Op1), kranten en 
nu.nl. Men claimt dat nieuws niet van sociale media wordt gehaald. Op sociale media ziet men 
vooral dat mensen heel fel op elkaar reageren en dat het makkelijk is om daar in 
complottheorieën te gaan geloven als deze vol overtuiging worden verkondigd.  
 
Figuur 6.3 Stellingen met betrekking tot koopkracht (basis: algemeen Nederlands publiek, n=1.561) 

 
Nagenoeg alle Nederlanders zien dat producten en diensten in het dagelijks leven duurder zijn 
geworden (97 procent). Dit was in mei 2022 nog 92 procent. Dit gaat nog niet vaker ten koste van 
de koopkracht bij mensen, zij geven ongeveer even vaak aan dat zij op dit moment niet goed 
kunnen rondkomen. Toch lijken de zorgen over de eigen koopkracht iets gestegen: waar in mei 
2022 44 procent zei zich zorgen te maken, was dit in oktober 48 procent.  
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Tabel 6.1 Bekendheid maatregelen tegen inflatie en stijgende kosten  
(basis: Algemeen Nederlands publiek, n=1.561) 

 Oktober 2022 

 Heb ik niet 

van 

gehoord 

Ik heb er van 

gehoord, maar weet 

niet wat het 

betekent 

Ik heb er van 

gehoord en weet 

wat het betekent 

Cijfer (basis: mensen 

die weten wat 

maatregel betekent) 

Tijdelijk prijsplafond voor gas en 

elektriciteit 

3% 13% 85% 6,7 

Eenmalige energietoeslag van 

€1.300 euro voor huishoudens met 

een lager inkomen 

13% 15% 72% 6,1 

Verlaging van accijns voor benzine 

en diesel blijft bestaan 

19% 10% 71% 6,4 

Verhoging van het minimumloon, 

bijstand en AOW met 10% vanaf 1 

januari 2023 

20% 11% 70% 6,9 

De zorgtoeslag wordt verhoogd 39% 14% 47% 6,2 

Werkenden gaan minder belasting 

betalen 

41% 19% 40% 7 

Verhoging van de huurtoeslag in 

2023 

48% 16% 37% 6,3 

Studiefinanciering voor studenten 

die niet meer bij hun ouders wonen 

wordt verhoogd 

50% 15% 35% 6,4 

Het kindgebonden budget wordt 

verhoogd 

55% 14% 31% 6,5 

Huur van sociale huurwoningen 

gaat voor huishoudens met een 

lager inkomen omlaag 

56% 16% 28% 6,5 

Gemeenten krijg extra geld om 

mensen die plotseling in 

geldproblemen komen te helpen 

55% 20% 25% 6,5 

 
Nieuw in deze meting was de vraag in hoeverre mensen bekend zijn met het pakket aan 
maatregelen om tegemoet te komen in de kosten voor de gestegen prijzen. Daarnaast is hen 
gevraagd te beoordelen in hoeverre deze maatregelen volgens hen helpen om het verlies in 
koopkracht te compenseren (waarbij een 1 ‘helemaal niet’ betekent en een 10 ‘heel erg veel’).  
Te zien is dat de meeste Nederlanders gehoord hebben van het prijsplafond voor energie en gas, 
slechts 3 procent zegt hier niet van gehoord te hebben. Een ruime meerderheid van 85 procent 
geeft aan ook te weten wat dit voor hen betekent. Ook weten de meesten van de verlaging van de 
accijns op benzine en diesel, de eenmalige energietoeslag (van €1.300,-) en de verhoging van het 
minimumloon en AOW. Minder bekend zijn maatregelen rond toeslagen die niet voor iedereen 
gelden. Zoals een verhoging van de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en het verlagen van de 
huur voor sociale huurwoningen. Ook weet meer dan de helft van de Nederlanders niet dat 
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gemeenten extra geldkrijgen om te helpen bij plotselinge geldproblemen van inwoners, of de 
verhoging van studiefinanciering voor uitwonende studenten. Het betalen van minder belasting 
wordt gezien als de maatregel die het meeste gaat bijdragen aan het compenseren van het verlies 
in koopkracht (rapportcijfer 7,0). Gevolgd door het verhogen van het minimumloon en de AOW 
(6,9). De eenmalige energietoeslag van €1.300,- euro wordt als het minst effectief gezien (6,1).  
 
In beide focusgroepen kwam ter sprake dat de genomen maatregelen goed zijn. Tegelijk zijn er 
ook zorgen omdat men ook niet begrijpt waar de overheid het geld hiervoor vandaan haalt. Er 
bestaat een angst dat dit later weer terugbetaald moet worden en een angst dat er niet genoeg 
geld is om maatregelen te blijven nemen als de energieprijzen lang hoog blijven. Deze angst 
kwam met name in de focusgroep met lage inkomens ter sprake. ‘Het gekke is iemand moet daar 
voor betalen, het is geen gratis geld. Straks komen ze volgend jaar met de rekening omdat het 
beter gaat.’ 
 
Figuur 6.4 Bent u vanwege de gestegen prijzen en/of de stijgende energieprijzen de afgelopen maand iets 
anders gaan doen? (basis: algemeen Nederlands publiek, n=1.561) 

 
Net als in mei is gevraagd wat Nederlanders voornemens zijn te doen om zelf de kosten lager te 
houden. Met name energiebesparende maatregelen als het lager zetten van de verwarming (52 
procent naar 65 procent), korter douchen (31 procent naar 44 procent) en minder lampen 
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aandoen (27 procent naar 40 procent) lijken gevolg te krijgen. Wel zijn meer mensen weer auto 
gaan rijden (29 procent naar 20 procent) sinds afgelopen mei. Dit houdt mogelijk verband met 
het verder afschalen van maatregelen rond de coronacrisis en minder thuiswerken (mogelijk ook 
om gas en energie thuis te besparen).  
 
Figuur 6.5 Zorgen om financiële situatie (basis: algemeen Nederlands publiek, n=1.561) 

 
Over de eigen financiële situatie lijken niet meer mensen zich druk te maken. Drie op de tien doen 
dit nooit, ongeveer de helft (48%) af en toe. Er is wel een kleine toename te zien in het 
percentage inwoners dat zich iedere dag zorgen maakt.  
 
Figuur 6.6 Kunt u aangeven wat op u van toepassing is?  
(basis: algemeen Nederlands publiek met (af en toe tot iedere dag) financiële zorgen, n=1.051) 
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Van de Nederlanders die (wel eens) financiële zorgen hebben gaat dat in de meeste gevallen om 
het ontbreken van een goede buffer in de vorm van spaargeld (38%), of het ontbreken van geld 
om leuke dingen te kunnen doen (32%). Sinds mei is het aantal Nederlanders dat hier mee te 
maken heeft ligt gestegen. Nieuw is de vraag of mensen bang zijn financieel het einde van de 
maand niet te halen. Een op de zeven (14%) zegt hier bang voor te zijn.  
 
Tabel 6.2 Contact zoeken om financiële situatie te verbeteren (basis: Algemeen Nederlands publiek met (af 
en toe tot iedere dag) financiële zorgen, n=1.051) 

 Mei 

‘22 

Okt 

‘22 

Nee, ik heb nog nooit geprobeerd mijn financiële situatie te verbeteren 17% 20% 

Nee, ik probeer mijn financiële situatie zelf te verbeteren 58% 54% 

Ja, ik heb dit geprobeerd maar dit is niet gelukt/ik kwam niet in aanmerking 7% 6% 

Ja, ik heb iemand uit mijn eigen omgeving (vrienden, familie of bekenden) gevraagd mij te helpen 9% 7% 

Ja, ik heb de overheid (bijvoorbeeld uw gemeente) benaderd om een oplossing te zoeken 4% 3% 

Ja, ik heb een andere organisatie/instantie buiten de overheid (bijvoorbeeld een 

vrijwilligersorganisatie) benaderd om een oplossing te zoeken 

2% 2% 

Weet ik niet/wil ik niet zeggen 11% 11% 

 
Meer dan de helft van de Nederlanders probeert eerst zelf de financiële situatie te verbeteren 
(54%). Een op de vijf heeft dit nog nooit geprobeerd. Een klein deel schakelt de eigen omgeving in 
(7%), de overheid/gemeente (3%) of een andere organisatie (2%). Een deel (6%) heeft wel iets 
geprobeerd, maar bleek niet in aanmerking te komen. Sinds mei zijn deze percentages marginaal 
veranderd. 
 
In de focusgroepen ervaart men hoge drempels bij hulp vragen in eigen omgeving. Niemand zou 
dit snel doen, alleen als het echt niet anders kan. Bij hulp vragen denkt men in eerste instantie 
aan familie en vrienden. Pas later wordt hulp van de overheid genoemd. Bij hulp van de overheid 
wordt gezegd dat het ingewikkeld is om hulp te krijgen, wegens alle formulieren die moeten 
worden ingevuld en de onduidelijkheid over waar men wanneer recht op heeft. Het systeem is 
complex voor veel van de deelnemers. Om naar de werkgever te stappen voor hulp moet men over 
grote drempel. Men vindt het moeilijk iets zo persoonlijks met de werkgever te bespreken en is 
bang dat financiële problemen algemeen bekend worden op werk.  
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6.2 ZZP’ers en werkgevers 

6.2.1 ZZP’ers 
 
Figuur 6.7 Hoeveel vertrouwen heeft u over het algemeen in de Nederlandse overheid? (basis: zzp, n=604) 

 
 
Meer zzp’ers hebben, net als het algemene Nederlandse publiek, geen vertrouwen meer in de 
Nederlandse overheid. Dit aandeel steeg van 20 procent naar 28 procent. Dit lijkt ten koste te 
gaan van de categorie zzp’ers die in mei nog redelijk veel vertrouwen in de overheid had.  
 
Figuur 6.8 Zorgen om financiële situatie (basis: zzp, n=604) 

 
 
Het aandeel zzp’ers dat af en toe financiële zorgen heeft is sinds mei toegenomen. Waar in mei 
2022 36 procent van de zzp’ers nooit zorgen had om de financiële situatie, is dat nu afgenomen 
naar 30 procent. Tegelijk nam het percentage dat af en toe zorgen heeft toe van 44 naar 50 
procent. 
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Figuur 6.9 Kunt u aangeven wat op u van toepassing is? (basis: zzp’ers met (af en toe tot iedere dag) 
financiële zorgen, n=411) 

 
Onder zzp’ers die (af en toe of vaker) financiële zorgen hebben zegt 36 procent dat zij op het 
moment weinig spaargeld hebben. Dit is een toename ten opzichte van een half jaar geleden. Acht 
procent heeft de energietoeslag aangevraagd en 6 procent zegt financieel het einde van de maand 
niet te halen. Dit is lager dan onder het algemeen Nederlands publiek, waar 14 procent dit zegt. 
Twee op de drie van hen probeert eerst zelf de financiële situatie te verbeteren. Hierin zijn weinig 
ontwikkelingen ten opzichte van een half jaar geleden. 
 
Tabel 6.3 Contact zoeken om financiële situatie te verbeteren (basis: zzp’ers met (af en toe tot iedere dag) 
financiële zorgen, n=411) 

 Mei 

‘22 

Okt 

‘22 

Nee, ik heb nog nooit geprobeerd mijn financiële situatie te verbeteren 8% 9% 

Nee, ik probeer mijn financiële situatie zelf te verbeteren 68% 66% 

Ja, ik heb dit geprobeerd maar dit is niet gelukt/ik kwam niet in aanmerking 8% 8% 

Ja, ik heb iemand uit mijn eigen omgeving (vrienden, familie of bekenden) gevraagd mij te helpen 8% 8% 

Ja, ik heb de overheid (bijvoorbeeld uw gemeente) benaderd om een oplossing te zoeken 3% 3% 

Ja, ik heb een andere organisatie/instantie buiten de overheid (bijvoorbeeld een 

vrijwilligersorganisatie) benaderd om een oplossing te zoeken 

3% 3% 

Weet ik niet/wil ik niet zeggen 8% 8% 
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Figuur 6.10 Impact (inter)nationale ontwikkelingen (basis: zzp’ers, n=604) 

 
Net als in mei is ook in oktober gevraagd wat de impact is van diverse (inter)nationale 
ontwikkelingen op zzp’ers en werkgevers. Voor zzp’ers geldt dat de oorlog in Oekraïne vaker een 
negatieve impact op hun werkzaamheden heeft. In mei zei 41 procent een negatieve invloed 
daarvan te merken, in oktober is dat gestegen tot 48 procent. Ook lijkt de inflatie iets vaker een 
negatieve invloed te hebben (gestegen van 58 procent naar 61 procent). Zzp’ers lijken zelf niet 
heel erg veel last te hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. Zes op de tien zegt dat het geen 
positieve, maar ook geen negatieve invloed heeft. 

6.2.2 Werkgevers 
 
Figuur 6.11 Hoeveel vertrouwen heeft u over het algemeen in de Nederlandse overheid? (basis: werkgever, 
n=323) 

 
 
Ook onder werkgevers is het vertrouwen in de overheid gedaald. Waar in mei nog een kwart 
helemaal geen vertrouwen had, is dit in oktober gestegen naar 41 procent.  
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Figuur 6.12 Impact (inter)nationale ontwikkelingen (basis: werkgevers, n=323) 

 
Met name de oorlog in Oekraïne en de inflatie lijken een steeds grotere negatieve invloed op 
werkgevers te hebben, naarmate deze langer duren. Acht van de tien werkgevers zeggen dat de 
inflatie een negatieve invloed op hun bedrijf heeft, zeven op de tien zeggen dit over de oorlog in 
Oekraïne. De impact van de coronacrisis en de krapte op de arbeidsmarkt blijft vergelijkbaar met 
een half jaar geleden.  
 
Figuur 6.13 Ondersteuning werknemers bij energiecrisis (basis: werkgevers, n=161) 

 
 
Drie op de tien werkgevers in het MKB vinden het hun rol als werkgever om werknemers met 
financiële problemen door de energiecrisis te helpen. Dit is iets lager dan in mei, toen ongeveer 
vier op de tien dit aangaf. Werkgevers zijn verdeeld over dit thema: 35 procent zegt dat het 
(helemaal) niet hun taak is als werkgever en 32 procent vindt het deels wel en deels niet hun taak. 
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Bijlage 
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A Onderzoeksverantwoording 

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de Omgevingsanalyse van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Doel is in kaart te brengen welke beleidsonderwerpen 
van SZW belangrijk worden gevonden door drie doelgroepen (algemeen Nederlands publiek 
(18+), werkgevers en ZZP’ers/freelancers. Sinds 2022 voert I&O Research het onderzoek uit. Ieder 
voorjaar en ieder najaar worden metingen gehouden. Waar mogelijk worden trendvergelijkingen 
gemaakt, zodat ontwikkelingen over tijd inzichtelijk worden. Het onderzoek loopt al enkele jaren. 
Doordat het onderzoek sinds 2022 wordt uitgevoerd in een nieuw panel treden er mogelijk 
trendbreuken op en is een vergelijking met de jaren voor 2022 niet op alle onderdelen mogelijk. 
Dit rapport is hoofdzakelijk een beschrijvende weergave van de resultaten. De uitkomsten zijn 
gebruikt in een omgevingsanalyse die door het Ministerie van SZW intern is uitgevoerd. 
 
Kwantitatief en kwalitatief onderdeel 

Het onderzoek bestond uit een kwantitatief onderdeel en voor het eerst ook een kwalitatief 
onderdeel. Het kwantitatieve onderzoek vond plaats in het I&O Research panel en het I&O 
Research ondernemerspanel. De vragenlijst is uitgezet van 10 oktober tot en met 17 oktober 2022. 
De onderzoeksresultaten voor het Nederlandse publiek (n=1.561) zijn gewogen op geslacht, 
leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. 
De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de 
steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft 
deze achtergrondkenmerken. De resultaten voor zzp’ers (n=522) en werkgevers (n=405) zijn 
gewogen naar sector en grootteklasse. 
 
Het kwalitatieve onderdeel bestond uit twee groepsgesprekken die zijn gehouden met de 
doelgroep algemeen Nederlands publiek. Deze vonden plaats in oktober 2022 in Amsterdam. De 
eerste focusgroep bestond uit een gemêleerde groep inwoners en de tweede groep uit 
Nederlanders die op of rond het sociaal minimum leven. Tijdens de focusgroepen is gebruik 
gemaakt van het online programma Qandr. Aan de hand van dit programma zijn met de 
deelnemers wordclouds gemaakt en is deelnemers gevraagd een positie in te nemen over 
verschillende stellingen. Mede op basis hiervan is een gesprek aangegaan over de voor SZW 
belangrijke beleidsonderwerpen. De resultaten worden gebruikt om meer duiding te geven aan de 
kwantitatieve resultaten. 
 
Over het I&O Research Panel en het I&O Research Ondernemerspanel 

Het I&O Research Panel is geworven op basis van aselecte personen- en 
huishoudensteekproeven op traditionele manier (geen zelfaanmelding). Sinds april 2019 werkt 
het I&O Research Panel met een spaarprogramma, waarbij deelnemers punten sparen afhankelijk 
van de lengte en complexiteit van de vragenlijst. Deze punten kunnen later worden ingewisseld 
voor Bol.com-tegoed of een donatie aan een goed doel.  
 
Het I&O Research Ondernemerspanel bevat 4.500 leden die zijn geworven via diverse 
werkgelegenheidsonderzoeken en via gerichte uitnodiging. Het I&O Ondernemerspanel brengt 
periodiek de wensen en ervaringen van ondernemers op voor hen relevante thema’s als 
innovatie, ondernemersklimaat, duurzaamheid of internationaal ondernemen representatief in 
beeld.  
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