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1.5 Beschrijving van de vier burgerschapsstijlen 

1.5.1 Buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl 

Maatschappelijke betrokkenheid en houding ten aanzien van de overheid 

De buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl staat in de eerste plaats voor een 

afzijdige houding ten opzichte van de samenleving en de politiek. Er is weinig 

behoefte aan het zich verbonden voelen met anderen, het delen van ervaringen 

of het onderhouden van een uitgebreid sociaal netwerk. Dit is voor de overheid 

een belangrijke groep: het zijn de afhakers. Juist met betrekking tot deze groep 

moet de overheid, als zij zich dit ten doel stelt, meer moeite doen om hen te 

bereiken.  

 

Het belangrijkste motief voor de afzijdigheid is desinteresse. Voor deze burgers 

is het algemeen belang geen item, maar het eigen belang is een goed te bewaken 

zaak. Verantwoordelijkheden en verplichtingen worden zo mogelijk ontweken. 

Gemak, comfort, plezier en ‘lekker leven’ staan voorop. Kenmerkend is ook een 

overwegend korte termijnperspectief, gericht op directe behoeftebevrediging.  

 

Ten aanzien van de overheid is er vooral sprake van een passieve houding; deze 

burgers zijn niet snel coproducenten van beleid. In vergelijking met de andere 

burgerschapsstijlen is hier sprake van relatief weinig vertrouwen in de overheid. 

Daarbij is men het minst vaak van mening dat de overheid meestal goed luistert 

naar wat de burger wil. Dit draagt niet bij aan de motivatie om betrokken te zijn 

bij de overheid: men heeft er weinig behoefte aan om te participeren bij de 

vorming van het overheidsbeleid, maar ook geïnformeerd worden over plannen 

van de overheid heeft hier geen prioriteit. Als onderdaan staat men ook niet 

zozeer open voor de boodschap van de overheid. Het individueel voordeel is een 

reële ingang om deze burgers te mobiliseren. Voor de overheidscommunicatie 

betekent dit dat vooral ingespeeld zou kunnen worden op de (korte 

termijn)voordelen die er voor de individuele burger te halen zijn. Daarnaast is 

service en gemak van belang bij het aanspreken van deze burgers in hun rol als 

klant. 

 

Communicatiestijl 

In de omgang met informatie is men eveneens gericht op gemak en 

entertainment. De televisie is het dominante medium, ook voor nieuwsgaring. 

Hiertoe maakt men gebruik van teletekst en de kabelkrant voor het lokale 

nieuws; dit is gemakkelijk en goedkoop. Men zal niet snel actief op zoek gaan 

naar informatie via verschillende kanalen. Hoewel men redelijk bekend is met 

internet en e-mail en men openstaat voor de gemakken van deze media, is de 

maatschappelijke en politieke desinteresse evenzeer van invloed op het gebruik 

van deze media. Vermaak is hier vaker het doel. De communicatiestijl kan 

kortweg aangeduid worden als passief met betrekking tot onderwerpen die de 

publieke zaak betreffen.  

 

Dit betekent dat burgers met een buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl 

als het gaat om overheidsvoorlichting het best bereikt kunnen worden door 

allocuterende media, in het bijzonder commerciële televisiezenders. In de 

communicatie is de telefoon een laagdrempelig en dwingend medium. De vorm 

van de boodschap moet de aandacht trekken door bijvoorbeeld humor of een 
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schokeffect, inhoudelijk is het benadrukken van individueel voordeel van belang, 

voor zover van toepassing. Kort samengevat: 

 

 ongeïnteresseerd 

 negatief ten aanzien van verplichtingen 

 negatief ten aanzien van verantwoordelijkheden 

 weinig vertrouwen in de overheid, wantrouwig 

 passieve communicatiestijl 

 gericht op vermaak 

 televisie (commerciële zenders) 

 internet (vermaak) 

 

Rollen in de relatie tussen overheid en burgers 

 

 kiezer: geen sterke identificatie met deze rol, veel niet-stemmers 

 klant: informeel, gemak, service, snel, makkelijk, kant en klaar, ‘geen 

gedoe’ 

 onderdaan: met moeite, geen acceptatie, egocentrisch, pragmatisch, 

intolerant 

 coproducent van beleid: geen sterke identificatie met deze rol, passief, 

voelt zich niet betrokken, ziet er geen heil in, wantrouwig, eventueel voor 

individueel voordeel 

 
1.5.2 Plichtsgetrouwe/afhankelijke burgerschapsstijl 

Maatschappelijke betrokkenheid en houding ten aanzien van de overheid 

De plichtsgetrouwe/afhankelijke burgerschapsstijl kenmerkt zich eveneens door 

een diffuse houding ten aanzien van (ontwikkelingen in) de samenleving. In 

relatie tot de overheid is er sprake van een specifieke combinatie van 

betrokkenheid en distantie. Deze groep dreigt af te haken, hoewel het hen niet 

ontbreekt aan openheid of betrokkenheid. Men ervaart een grote afstand tot de 

overheid. Hieraan ligt niet zozeer desinteresse ten grondslag als wel moeite met 

de complexiteit van de moderne tijd en een gebrek aan vaardigheden om mee te 

gaan in de kennis- of informatiesamenleving. Er is een sprake van een zekere 

mate van desoriëntatie, wat van invloed is op onder andere de invulling van de 

rol van burgers als klant.  

 

De reactie is echter niet dat men zich geheel afsluit, zoals bij de 

buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl het geval is, maar dat men zich 

richt op de directe omgeving en ook voornamelijk op lokaal niveau 

maatschappelijk betrokken en actief is. Vrijwilligerswerk wordt bijvoorbeeld 

relatief veel gedaan door mensen met een plichtsgetrouwe/afhankelijke 

burgerschapsstijl. Als het de landelijke of Europese overheid betreft stelt men 

zich eerder afhankelijk op en komt de betrokkenheid niet snel tot uiting in een 

rol als coproducent van beleid. Men heeft behoefte aan zekerheid, veiligheid en 

duidelijkheid en verlangt daarom van de overheid dat zij zich opstelt als 

regulerende autoriteit. Men reageert op het moment dat het verwacht wordt, en 

het ook duidelijk en concreet is wat er van hen verwacht wordt, zoals het geval 

is bij verkiezingen. Men is niet alleen plichtsgetrouw, maar ook gezagsgetrouw. 

 

Communicatiestijl 
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Bij dit segment in de Nederlandse samenleving spelen weinig ontwikkelde 

mediavaardigheden een bepalende rol: men ziet door de bomen het bos niet 

meer. Dit wordt negatief ervaren, omdat men wel geïnteresseerd is. Deze 

situatie geldt met name voor de onderwerpen of terreinen die de directe 

leefomgeving overstijgen. Omdat men zelf moeite heeft om het kaf van het koren 

te scheiden, zoekt men een leidraad of een gids; persoonlijke contacten is de 

vorm van communiceren die hier het meest aanspreekt. Allocuterende media, 

radio en televisie, worden veel gebruikt, maar het is de vraag in hoeverre de 

boodschap daadwerkelijk overkomt gezien het overschot aan informatie en een 

passieve wijze van informatieverwerking. ICT is in dit segment weliswaar 

steeds meer doorgedrongen, maar men heeft weinig affiniteit met deze nieuwe 

media. Men is wantrouwig en angstig (privacy, sociaal isolement). Bovendien 

vergen deze media zelfredzaamheid in de selectie en verwerking van informatie, 

die, zoals beschreven, niet groot is bij burgers die zich kenmerken door deze 

burgerschapsstijl.  

 

Voorlichting kan het beste geschieden middels media die informatie helder en 

eenvoudig overbrengen, en lokaal georiënteerd zijn: in hoofdzaak radio en 

televisie (lokale zenders) en huis-aan-huisbladen. Voor communicatie is het 

belangrijk dat deze burgers dicht bij huis ergens terechtkunnen voor 

persoonlijke contact met een overheidsvertegenwoordiger of vragen kunnen 

stellen bij een informatiecentrum of buurthuis. De toonzetting is bij voorkeur 

afgestemd op de lokale oriëntatie en niet sterk ontwikkelde cognitieve 

vaardigheden; dicht bij huis, eenvoudig en concreet. Kort samengevat: 

 

 lokaal georiënteerd 

 grote afstand tot de landelijke overheid 

 plichtsgetrouw 

 gezagsgetrouw 

 communicatiestijl: afwachtend, gedesoriënteerd door information overload 

 lokale media 

 televisie: commerciële en publieke zenders 

 matig bereik via internet en e-mail: wantrouwig en angstig, 

onoverzichtelijk 

 

Rollen in de relatie tussen overheid en burgers 
 

 kiezer: lokaal, trouw, consequent 

 klant: persoonlijk contact, toegankelijkheid, eenvoud, helderheid, 

duidelijkheid 

 onderdaan: passief, open, gevoelig voor autoriteit, gezagsgetrouw, 

plichtsgetrouw 

 coproducent van beleid: lokaal, praktisch, concreet, dichtbij huis 
 

1.5.3 Pragmatische/conformistische burgerschapsstijl 

Maatschappelijke betrokkenheid en houding ten aanzien van de overheid 

Dit is een burgerschapsstijl die het merendeel van de Nederlandse bevolking 

kenmerkt. Eigen belang en materialisme spelen bij deze burgerschapsstijl een 

belangrijke rol. Het zijn burgers die zich niet direct betrokken en 

verantwoordelijk voelen, maar zo slim mogelijk omgaan met wat op hen afkomt. 
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Deze houding laat zich kenmerken als reactief. Men is selectief als het gaat om 

informatiebehoefte, maar op hoofdlijnen is men wel degelijk geïnformeerd. Dit 

maakt dat men bijvoorbeeld wel actief invulling geeft aan een rol als kiezer. Het 

eigen belang verliest men niet snel uit het oog. Men is op afstand betrokken. 

 

Van de overheid verwacht men dat zij een duidelijk kader stelt middels wet- en 

regelgeving, maar dat zij zich voorts terughoudend opstelt. Er is openheid voor 

marktdenken en waardering voor het bedrijfsleven. Gejaagdheid kenmerkt de 

leefstijl van een groot deel van dit segment. Het is geen groep die voorop loopt in 

het ontplooien van initiatieven ten einde het overheidsbeleid te beïnvloeden of 

intensief te participeren in een rol als coproducent van beleid. Wanneer echter 

het eigen belang in het geding is legt men wel een actieve betrokkenheid aan de 

dag. Hetzelfde geldt wanneer wordt ingezet op het mobiliseren door middel van 

het beïnvloeden van de publieke opinie; de media hebben nogal wat invloed in 

dit segment, in verhouding tot de andere segmenten. Men neemt informatie tot 

zich, maar is minder snel geneigd om inhoudelijk uitvoerig te vergelijken wat de 

verschillende partijen te melden hebben. Een rol als klant sluit goed aan bij de 

mentaliteit van deze groep: kernachtig de noodzakelijke informatie verzamelen, 

opdat men er praktisch mee uit de voeten kan.  

 

Communicatiestijl 

De groep in de Nederlandse samenleving die zich kenmerkt door deze 

burgerschapsstijl is een geïnformeerde groep, maar concentreert zich in de 

meeste gevallen op hoofdlijnen. Men is selectief en individualistisch in de 

omgang met informatie, wat impliceert dat men beschikt over de cognitieve 

vaardigheden om informatie te selecteren en te verwerken. Hier vindt men 

echter ook in sterke mate de homo zappens3: gedreven door belangstelling en 

gemoedstoestand, geholpen door het toeval. Het is derhalve van belang dat de 

informatie pakkend, levendig en ter zake is, anders is de aandacht snel 

geweken.  

 

Dominante media voor de nieuwsgaring zijn commerciële televisiezenders 

(RTL4, SBS6), dagbladen (de Telegraaf, het AD) en internet. In het kader van 

overheidsvoorlichting zijn dit de meest geëigende kanalen. Ook in de 

overheidscommunicatie is de inzet van ICT gewenst. Met name de flexibiliteit en 

de snelheid is een aantrekkelijke eigenschap van de nieuwe media voor deze 

groep. De mobiele telefoon, sms en chatten zijn eveneens kanalen waarlangs 

deze burgers te bereiken zijn. 

 

Het is aantrekkelijk voor deze groep wanneer de toonzetting uitnodigend en 

speels is. De boodschap zelf kan het beste functioneel en pragmatisch zijn, 

waarin niet wordt nagelaten te wijzen op eventuele individuele voordelen, 

indien van toepassing.  

 

Kort samengevat: 

 

                                                        
3 Homo zappens is een term van A. Zijderveld die wordt aangehaald in de notitie 

De belangrijkste ontwikkelingen in het medialandschap in de laatste jaren van E. 

Seydel, G. Prins, C. Serkei en M. van Twist, ten behoeve van de Commissie 

Toekomst Overheidscommunicatie (oktober 2000).  
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 materialisme 

 eigen belang 

 op afstand betrokken 

 selectief 

 geïnformeerd 

 levendigheid 

 reactieve communicatiestijl 

 televisie: commerciële zenders 

 internet, e-mail, sms 

 

  

Rollen in de relatie tussen overheid en burgers 

 

 kiezer: geïnformeerd, niet sterk gemotiveerd, meer in theorie dan in 

praktijk, functioneel, pragmatisch 

 klant: klant is koning, snel, efficiënt, op maat, toegankelijk, bereikbaar, 

gebruiksvriendelijk, hoofdlijnen 

 onderdaan: eigenwijs, vrijheid, onafhankelijkheid, eigen belang, 

materialistisch 

 coproducent van beleid: niet intrinsiek gemotiveerd, behoeft aansporing, 

wel affiniteit met invloed en macht, eigen belang, hoofdlijnen 

 
1.5.4 Maatschappijkritische/verantwoordelijke burgerschapsstijl 

Maatschappelijke betrokkenheid en houding ten aanzien van de overheid 

Deze burgerschapsstijl karakteriseert een betrokken en verantwoordelijke 

houding ten aanzien van de samenleving. De stijl hoort bij burgers met een visie 

die rekening houdt met het algemeen belang. Er is sprake van 

maatschappijkritiek maar ook van initiatief en participatie. Dit is een actieve 

burgerschapsstijl; men reageert niet alleen wanneer het eigen belang in het 

geding is, maar roert zich ook uit ideologische motieven. Dit is een relatief 

kleine groep Nederlanders die niet snel verstek laat gaan bij verkiezingen. 

 

Van de overheid verwacht men in mindere mate een regulerende invloed, maar 

juist inhoudelijke openheid en aandacht voor het democratisch proces. Men 

hecht aan volledigheid, opdat men zelf afwegingen kan maken en de positie kan 

bepalen. Men is kritisch, maar heeft in het algemeen vertrouwen in de overheid 

en stelt zich coöperatief op ten aanzien van de overheid. Het zijn bij uitstek de 

coproducenten van beleid. 

 

Communicatiestijl 

Voor burgers met een maatschappijkritische/verantwoordelijke 

burgerschapsstijl staat niet in de eerste plaats de functionaliteit maar de inhoud 

van een informatieve boodschap centraal. Het zijn klanten en onderdanen die de 

achtergrond van een boodschap willen doorgronden. Men oriënteert zich in 

brede zin, en gedrukte media (dagbladen en opiniebladen) spelen een 

belangrijke rol. Dit hangt mede samen met de mate van reflectie die men 

nastreeft en de behoefte om zaken in de context te plaatsen. Ook op internet is 

deze groep vertegenwoordigd, maar het zijn niet de media die bepalen in welke 

mate men participeert. Het is een uitbreiding van de mogelijke 
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communicatiekanalen, waar men gebruik van zal maken. Men staat open voor 

newsgroups en internetforums.4  

 

Onder deze groep zijn veel overheidsambtenaren te vinden, evenals journalisten. 

Met betrekking tot de laatste groep geldt dat dit voortvloeit uit mentaliteit die 

de journalistiek vereist. De werkgroep Journalistiek benadrukt in haar notitie 

Journalistiek nu en straks (oktober 2000) dat de overheid moet rekenen op een 

geschakeerd en opdringerig mediaveld. De druk op openheid zal toenemen, en de 

service zal 24 uur per dag moeten worden geboden, mede op grond van 

concurrentieoverwegingen en de noodzaak tot profilering van de verschillende 

media. Het devies is: wanneer de overheid goed inspeelt op de eisen die worden 

gesteld met betrekking tot de omloopsnelheid van het nieuws en een 

gefragmenteerd mediatableau kan een bijdrage worden geleverd aan de 

transparantie van de processen in politiek en bestuur, en daarmee aan de 

versterking van de democratie in de moderne tijd. Het moge duidelijk zijn 

journalisten en andere burgers met een 

maatschappijkritische/verantwoordelijke burgerschapsstijl als het de inhoud 

betreft vergelijkbare eisen stellen aan de overheid. 

Kort samengevat: 

 

 algemeen belang 

 zingeving 

 betrokkenheid 

 interactie 

 reflectie 

 maatschappijkritiek 

 interactieve communicatiestijl 

 internet, e-mail 

 dagbladen 

 opiniebladen 

 publieke zenders 

  

Rollen in de relatie tussen overheid en burgers 

  

 kiezer: geïnformeerd, betrokken, actief 

 klant: kwaliteit, volledigheid, hoge informatiedichtheid, deskundigheid, 

openheid 

 onderdaan: coöperatief, interactief, reflectie, kritisch, vertrouwen  

 coproducent van beleid: actief, inhoudelijk, intellectueel, democratisch, 

bevlogen 

                                                        
4 Het idee dat geopperd wordt in de notitie Actuele vraagstukken van het 

communicatiemanagement van H. Brons, R. Pans en J.W. Holtslag (oktober 

2000) om overheids-e-zines uit te brengen zal voornamelijk deze groep 

aanspreken.  
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1.5.5 Schematische weergave van de rollen per burgerschapsstijl  

Tabel 2  Rollen per burgerschapsstijl 

Rollen 

Buitenstaa

nders/ 

inactief 

Plichtsgetr

ouw / 

afhankelijk 

Pragmatisc

h/  

conformisti

sch 

Maatschap

pijkritisch/ 

verantwoor

delijk 

Kiezer Veel niet-

stemmers uit 

desinteresse 

Trouw, 

consequent 

Geïnformeer

d, niet sterk 

gemotiveerd  

Geïnformeer

d, betrokken, 

actief 

Klant Gemak, 

service, snel, 

makkelijk, 

kant en 

klaar 

Toegankelijk

heid, 

persoonlijk, 

eenvoud, 

helderheid 

Veeleisend: 

Klant is 

koning, 

efficiënt, 

toegankelijk, 

bereikbaar 

Kwaliteit, 

openheid, 

deskundighei

d, 

volledigheid 

Onderdaan Met moeite, 

egocentrisch, 

intolerant 

Passief, 

gezagsgetrou

w, 

plichtsgetrou

w 

Eigenwijs, 

eigen belang, 

materialistis

ch 

Kritisch, 

coöperatief, 

interactief, 

reflectie, 

vertrouwen 

Coproducent van 

beleid 

Niet actief, 

wantrouwen, 

evt. voor 

individueel 

voordeel 

Lokaal, 

praktisch, 

concreet, 

dicht bij huis 

Geen sterke 

identificatie, 

eigen belang 

Actief, 

inhoudelijk, 

intellectueel, 

democratisch

, bevlogen 

 

1.6 Implicaties voor de overheidscommunicatie 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de implicaties van differentiatie op grond 

van burgerschapsstijlen voor de overheidscommunicatie. Er worden 

verschillende vormen van overheidscommunicatie besproken. Daarbij worden de 

ontwikkelingen die zijn beschreven in verschillende notities ten behoeve van de 

Commissie Toekomst Overheidscommunicatie bezien vanuit het perspectief 

waarin differentiatie naar burgerschapsstijlen centraal staat. Deze 

ontwikkelingen worden niet door alle burgers in gelijke mate en op dezelfde 

wijze gedragen en dat is voor de overheid van cruciaal belang om de 

overheidscommunicatie te optimaliseren.  

 

Er wordt, in relatie tot de verschillende burgerschapsstijlen, ingegaan op 

overheidscommunicatie in het kader van: 

 

 voorlichting en informatie waarmee de burger als klant bediend wordt; 

 effectuering van beleid waarbij de burger veeleer wordt aangesproken als 

onderdaan; 

 beleidsvorming waarbij de burger wordt ingeschakeld als coproducent van 

beleid.  
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1.6.1 Overheidscommunicatie in het kader van voorlichting en informatie 

Bij overheidscommunicatie met als doel het voorlichten en informeren van 

burgers is het van betekenis dat deze wordt uitgedragen in een samenleving 

waarin sprake is van een sterke toename van het aanbod en de beschikbaarheid 

van informatie en derhalve van informatie-inflatie. Dit heeft gevolgen voor: 

 

 de wijze waarop mensen informatie selecteren en verwerken;  

 de wijze waarop informatie wordt gebracht. 

 

Zowel de mediawerkgroep van Commissie Toekomst Overheidscommunicatie als 

de Rijksvoorlichtingsdienst geven in de respectievelijke notities aan dat 

vraaggericht informeren en communiceren de toekomst heeft, óók in het geval 

van overheidscommunicatie.5 Zo wordt betoogd dat mensen leren zoals ze 

televisie kijken (de zogenaamde homo zappens): gedreven door belangstelling en 

gemoedstoestand, geholpen door het toeval. Hier hoort bij dat mensen zelf het 

moment bepalen van informatieverzameling en daarbij individualistisch en 

selectief zijn. De overheid krijgt de taak om informatie zo ruim en toegankelijk 

mogelijk beschikbaar te stellen, en concurreert als informatiecentrum met 

andere informatieverstrekkers, aldus de mediawerkgroep. 

 

Het is van cruciaal belang dat de overheid zich realiseert dat niet 

iedereen even actief op zoek gaat naar informatie. 

 

Wanneer de communicatiestijlen van de groepen met de vier onderscheiden 

burgerschapsstijlen erbij worden betrokken, geldt dat: 

 

 buitenstaanders/inactieve burgers niet snel geneigd zijn actief naar 

informatie op zoek te gaan wanneer er geen eigen belangen mee gemoeid 

zijn. De overheid staat voor hen ver weg en wordt door hen niet ervaren 

als eigen belang; 

 plichtsgetrouwe/afhankelijke burgers tot op zekere hoogte gedesoriënteerd 

zijn door de overdaad aan informatie en hun weg niet gemakkelijk kunnen 

vinden; 

 pragmatische/conformistische burgers individualistisch en selectief zijn in 

de omgang met informatie: hun communicatiestijl is reactief. Vraaggericht 

voorlichten en informeren past derhalve goed bij hun mentaliteit; 

 maatschappijkritische/verantwoordelijke burgers informeren zich in het 

algemeen breed en zij zijn vaardig in het selecteren en verwerken van 

informatie; een groter accent op vraaggericht voorlichten en informeren 

door de overheid zal voor hen niet veel veranderen.  

 

In het kader van de informatie-inflatie en de ontwikkeling naar vraaggericht 

voorlichten wordt een ander aspect genoemd, dat ook met de televisiemetafoor 

aan het licht kan worden gebracht. De boodschap zelf moet ook aan 

                                                        
5 Rijksvoorlichtingsdienst/DTC, De overheidscommunicatie in vogelvlucht. 

Ontwikkelingen sinds de Commissie Biesheuvel (september 2000) en E. Seydel, 

G. Prins, C. Serkei, M. van Twist, De belangrijkste ontwikkelingen in het 

medialandschap in de laatste jaren (september 2000).                                                                           
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‘televisiecriteria’ voldoen: beeldend, gericht op emoties, onderhoudend en 

levendig. De mediawerkgroep schrijft: ‘Juist door de overvloed aan informatie in 

het internettijdperk worden ingewikkelde ideeën teruggebracht tot sound bites, 

worden ingewikkelde vraagstukken gepresenteerd in termen van emoties en 

beelden, worden diagnoses gesteld in de vorm van snelle analogieën, en 

mogelijke oplossingen als reclamespots aan de man gebracht.’ 6 Kortom, de 

boodschap moet een zekere amusementswaarde hebben.  

 

Ook de media strijden om de aandacht. De toegenomen concurrentie kan op 

haar beurt leiden tot popularisering, met name wanneer jongeren in het geding 

zijn. De werkgroep journalistiek van de Commissie Toekomst 

Overheidscommunicatie schrijft: ‘Journalistieke verlevendiging wordt dan 

gezocht in meer aandacht voor het politieke spel en voor de persoonlijkheid van 

de spelers. Geen ideologisch debat vanaf het Binnenhof, maar 

kleedkamerverhalen’.7 Relletjes en incidenten maken het nieuws. Het accent op 

amusement en sensatie wordt niet door iedereen in dezelfde mate gewaardeerd.  

 

Verschillende burgers stellen verschillende eisen aan de boodschap.  

 

 Voor burgers met een buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl gaat in 

grote lijnen op dat een boodschap een zekere amusementswaarde moet 

hebben, omdat het in het algemeen moeilijk is voor de overheid om de 

belangstelling te wekken en de aandacht vast te houden bij deze groep. 

Dit gaat het beste wanneer zij direct belang hebben bij de informatie. 

Omdat actieve informatieverzameling een ondergeschikte rol speelt, 

moeten deze burgers geconfronteerd worden met de boodschap, moet het 

soort boodschap de belangstelling wekken, de tone of voice aanspreken en 

aansluiten bij de mentaliteit. 

 Voor de pragmatische/conformistische groep geldt zeker dat een pakkende 

boodschap bij kan dragen aan het bereik van deze groep; de wijze van 

informatie verzamelen is snel, zappend en gericht op hoofdlijnen.  

 Voor de plichtsgetrouwe/afhankelijke groep zijn snelheid en levendigheid 

van berichtgeving eerder elementen die de boodschap vertroebelen. 

Toegankelijkheid, helderheid en eenduidigheid zijn hier belangrijkere 

criteria.  

 De maatschappijkritische/verantwoordelijke groep blijft, ondanks dat 

levendigheid aantrekt, gericht op inhoud. Onderhoudend betekent voor 

hen informatief én inhoudelijk prikkelend. Vanuit het perspectief van 

deze groep burgers is het populariserend brengen van boodschappen - als 

reclamespotjes of met een accent op sensatie en emotie - een verschraling, 

en dus een negatieve ontwikkeling.  

                                                        
6 E. Seydel, Greet Prins, C. Serkei, M. van Twist, De belangrijkste 

ontwikkelingen in het medialandschap in de laatste jaren (september 2000: p. 5) 
7 H. Lockefeer, H. Laroes, J. Olde Kalter, M. Henneman en R. Rensen, 

Journalistiek nu en straks (oktober 2000: p. 6). 
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Overheidscommunicatie in het kader van voorlichting en informatie kan als 

volgt schematisch per burgerschapsstijl worden samengevat. 

 

Tabel 3 Optimale overheidsvoorlichting per burgerschapsstijl 

 

Buitenstaa

nders/ 

inactief 

Plichtsgetr

ouw / 

afhankelijk 

Pragmatisc

h/  

conformisti

sch 

Maatschap

pijkritisch/ 

verantwoor

delijk 

Wijze Confronteren Dichtbij 

brengen 

Actief 

aanbieden 

Beschikbaar 

stellen 

Media Televisie 

(commercieel

) 

Lokale 

media, 

publieke 

zenders, 

persoonlijke 

contacten 

Televisie, 

ICT, telefoon 

Dagbladen, 

ICT 

Tone of voice Functioneel, 

kant en 

klaar 

Helder, 

eenvoudig, 

persoonlijk 

Kernachtig, 

efficiënt, 

toegankelijk 

Inhoudelijk, 

informatief 

 

 
1.6.2 Overheidscommunicatie als beleidsinstrument 

Bij overheidscommunicatie als beleidsinstrument, waarbij effectuering van 

beleid wordt nagestreefd, is het van belang in welke mate en op welke manier 

boodschappen overkomen. Dit wordt zeer contextueel bepaald. Over het vooraf 

voorspellen van het realiseren van effecten van campagnes, de accountability, 

bestaan de nodige twijfels, zo blijkt uit de notitie Overheid en communicatie. 8 

Wanneer media interfereren bij het overbrengen van boodschappen, kunnen zij 

een moeilijker te controleren facet vormen van de overheidscommunicatie. In 

het geval van directe communicatie is accountability echter ook een kwestie van 

het hanteren van de juiste instrumenten. Differentiatie kan hierbij evident van 

grote waarde zijn. 

 

Het differentiëren naar doelgroepen op basis van leefstijl en 

burgerschapsstijl is voor de overheid onvermijdelijk wanneer zij het 

bereik en effect van campagnes wil optimaliseren.  

 

In de notitie wordt betoogd dat alleen een gedurfde aanpak (versus een 

bedaagde aanpak) kans van slagen heeft, omdat anders de aandacht in het 

geheel niet kan worden getrokken, laat staan vastgehouden. Dit gaat weliswaar 

op voor groepen met verschillende burgerschapsstijlen, maar het verdient 

aanbeveling om nuances per burgerschapsstijl aan te brengen in de wijze van 

benaderen ten einde het gewenste effect te bereiken. 

 

 Burgers met een buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl zijn met een 

gedurfde aanpak waarschijnlijk beter te bereiken: het moet eruit springen 

en confronteren, bijvoorbeeld op abri’s of billboards. Om hen 

                                                        
8 C. van Woerkum, Overheid en communicatie (september 2000). 
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daadwerkelijk te bewegen iets te doen of te laten, is het benadrukken van 

de noodzaak, de onvermijdelijkheid en, zo mogelijk, het individueel 

voordeel van belang. 

 Bij burgers met een pragmatische/conformistische burgerschapsstijl zal 

een schokkende, sensationele of humoristische insteek eveneens in grotere 

mate gewaardeerd worden en effect sorteren. Daarbij is kernachtig 

informeren en een zekere overtuigingskracht van belang. 

 Plichtsgetrouwe en afhankelijke burgers zijn weliswaar enigszins 

gedesoriënteerd in de informatiesamenleving, maar een al te 

confronterende aanpak zal leiden tot afkeer of verontwaardiging. De 

boodschap zal eerder overkomen wanneer deze dichtbij wordt gebracht 

door een concrete vertaling naar de persoonlijke context. 

 Maatschappijkritische/verantwoordelijke burgers staan eerder open voor 

een uitnodigende en open benadering waarbij de mogelijkheid bestaat om 

zich uitvoeriger te informeren en de context te leren kennen.  

 

Overheidscommunicatie als beleidsinstrument kan als volgt schematisch per 

burgerschapsstijl worden samengevat. 

 

Tabel 4  Optimale overheidscommunicatie als beleidsinstrument 

per burgerschapsstijl 

 

Buitenstaa

nders/ 

inactief 

Plichtsgetr

ouw / 

afhankelijk 

Pragmatisc

h/  

conformisti

sch 

Maatschap

pijkritisch/ 

verantwoor

delijk 

Wijze Confronteren Dichtbij 

brengen 

Kernachtig 

informeren 

Informeren 

en toelichten 

Media Televisie 

(commercieel

) 

Lokale 

media, 

publieke 

zenders, 

persoonlijke 

contacten 

Televisie, 

ICT, telefoon 

Dagbladen, 

ICT 

Tone of voice Benadrukke

n 

onvermijdelij

kheid, 

noodzaak, 

maar ook 

gemak 

Concreet, 

vertalen 

naar 

persoonlijke 

context 

Uitnodigend, 

overtuigend 

Uitnodigend, 

open 

 

 
1.6.3 Overheidscommunicatie in het kader van beleidsvorming 

Wanneer communicatie wordt ingezet bij beleidsvorming van de kant van de 

overheid gaat het nadrukkelijk om interactieve communicatie. Het doel is in 

eerste instantie om in contact komen met andere perspectieven en 

rationaliteiten, aldus Van Woerkum.9 Voor deze doelstelling is het echter 

                                                        
9 C. van Woerkum, in de notitie Overheid en communicatie, september 2000. 
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cruciaal dat de communicatie op verschillende groepen wordt afgestemd, zowel 

wat betreft bereik als inhoud en tone of voice. De groep die op eigen initiatief 

meedenkt bij en actief participeert in besluitvorming en beleidsvorming door de 

overheid is immers de groep met een maatschappijkritische/verantwoordelijke 

burgerschapsstijl. Het is de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een sterke 

verbreding van het perspectief, wanneer voornamelijk deze burgers bereikt 

worden. Velen die werkzaam zijn bij de overheid of betrokken zijn bij het 

publieke debat behoren tot dezelfde sociale milieus. Het is daarom eveneens de 

vraag of een zekere mate van zelf-referentialiteit (het hanteren van een bepaald 

perspectief zonder zich daarvan bewust te zijn) wordt doorbroken door 

communicatie met burgers met een maatschappijkritische/verantwoordelijke 

burgerschapsstijl. 

Een ander doel is dat burgers door betrokkenheid bij beleidsvorming kunnen 

leren hoe dergelijke besluitvormingsprocessen werken, wat de dilemma’s zijn en 

hoe particuliere en collectieve belangen zich tot elkaar verhouden, maar ook hier 

geldt de volgende constatering:  

 

Alleen doelgroepspecifiek beleid kan leiden tot een grotere mate van 

participatie bij de overheid door groepen burgers die daartoe niet 

intrinsiek gemotiveerd zijn. Op deze wijze kan een doelstelling als het 

in contact komen met andere perspectieven en rationaliteiten 

gerealiseerd worden. 

 

 Buitenstaanders/inactieve burgers zijn bijzonder weinig gemotiveerd om 

bij te dragen en hebben bovendien niet veel vertrouwen in de overheid en 

de politiek. Het gemakkelijk en aantrekkelijk maken en het benadrukken 

van individueel voordeel zou hen kunnen overreden, wanneer dit gewenst 

is.  

 Voor de plichtsgetrouwe/afhankelijke burgerschapsstijl sluit 

beleidsvorming op lokaal niveau het meest aan bij hun mentaliteit. 

Praktisch en concreet zijn hier kernwoorden. Het is belangrijk dat er een 

infrastructuur is die aansluit bij hun mentaliteit. Voorbeelden hiervan 

zijn gesprekken, informatieavonden of inspraakavonden in buurthuizen, 

plaatselijke publicaties van de gemeente en huis-aan-huisbladen.  

 Pragmatische/conformistische burgers moeten uitgenodigd worden, en het 

is van belang om functionaliteit te benadrukken: intellectuele, 

theoretische discussies spreken deze groep niet aan. Het is echter wel een 

grote groep in de Nederlandse samenleving. Wanneer de overheid hen wil 

bereiken om draagvlak te creëren voor overheidsbeleid, dient er 

onderzocht te worden of de huidige infrastructuur voldoet. Een praktische 

insteek en het belang en effect van hun bijdrage moeten centraal staan. 

Overigens is ICT een geschikt medium voor de communicatie met deze 

groep, maar daarover volgt later meer. Ook het inzetten van commerciële 

televisiezenders en kranten als De Telegraaf dragen bij aan het bereik van 

deze groep. 

 Maatschappijkritische/verantwoordelijke burgers zijn in eerste instantie 

degenen die geïnteresseerd zijn en op eigen initiatief meedenken en actief 

participeren bij besluitvorming en beleidsvorming door de overheid. Het 

kan echter een overweging zijn om de discussies die met deze groep 

gevoerd worden te verbreden, en daar bijvoorbeeld de opinieleiders met 

een achterban in de burgerij bij te betrekken. Door de uitwisseling met de 
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verschillende groepen te combineren kan er een brug worden geslagen en 

op deze wijze kunnen ideeën en inspiratie worden opgedaan. 

 

Overheidscommunicatie in het kader van beleidsvorming kan als volgt 

schematisch per burgerschapsstijl worden samengevat. 

 

 

Tabel 5 Optimale overheidscommunicatie in het kader van 

beleidsvorming en burgerschapsstijlen 

 

Buitenstaa

nders/ 

inactief 

Plichtsgetr

ouw / 

afhankelijk 

Pragmatisc

h/  

conformisti

sch 

Maatschap

pijkritisch/ 

verantwoor

delijk 

Wijze Overreden Dichtbij 

brengen 

Kernachtig 

informeren 

Informeren 

en toelichten 

Media Televisie 

(commercieel

), telefoon 

Lokale 

media, 

publieke 

zenders, 

persoonlijke 

contacten 

Televisie, 

ICT, telefoon 

Dagbladen, 

ICT 

Tone of voice Benadrukke

n individueel 

voordeel 

Concreet, 

praktisch, 

lokaal 

Uitnodigend, 

laagdrempeli

g, 

functioneel 

Democratisc

h, 

inhoudelijk, 

intellectueel 

 

 

1.7 Inzet van ICT in de overheidscommunicatie 

De inzet van ICT in de overheidscommunicatie is een actuele kwestie, waarover 

breed wordt gediscussieerd. De mediawerkgroep van de Commissie Toekomst 

Overheidscommunicatie geeft aan dat de democratie staat of valt met de 

communicatie over ideeën en opvattingen. Deze communicatie verloopt via 

media die daarmee in belangrijke mate de wijze bepalen waarop de democratie 

in de samenleving gestalte krijgt. Met M. Bovens onderscheiden zij 

achtereenvolgens een ‘traktatendemocratie’, een ‘krantendemocratie’, een 

‘televisiedemocratie’ en een ‘internetdemocratie’. We zouden aan de vooravond 

staan van de laatstgenoemde.  

 

In het algemeen geldt dat media zich in toenemende mate oriënteren op 

specifieke doelgroepen en proberen om met specifieke inhoud groepen aan zich 

te binden, zoals de mediawerkgroep schrijft.10 Niet alleen voor ICT maar voor 

alle media geldt dat ontvangergericht communiceren mogelijk is, wanneer 

gebruik gemaakt wordt van inzichten in de aard van het gebruik door 

verschillende leefstijlsegmenten. 

 

                                                        
10 E. Seydel, G. Prins, C. Serkei, M. van Twist, De belangrijkste ontwikkelingen 

in het medialandschap in de laatste jaren (oktober 2000: p. 13). 
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Het is van belang om te realiseren dat verschillende groepen burgers 

zich kenmerken door verschillende dominante nieuwsbronnen en 

verschillen vertonen in de aard van het gebruik van deze 

nieuwsbronnen.  

 

Internet verschilt van media als televisie en dagbladen door de specifieke aard: 

communicatiedoelen (voorlichten, vragen stellen, discussiëren, transacties) en 

communicatievormen (tekst, beeld, geluid) zijn hier verenigd in één medium. 

Maar het gebruik van internet verschilt in essentie niet van andere media in die 

zin dat het gedreven wordt vanuit de mentaliteit van de gebruiker. De ‘virtuele’ 

wereld verschilt om deze reden niet wezenlijk van de reële wereld. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit onderzoek naar welke mensen wat voor soort sites bezoeken. 

Mensen die in het dagelijks leven geïnteresseerd zijn in motoren, kijken ook op 

websites over motoren. En andersom: mensen die geen enkele affiniteit hebben 

met de overheid, surfen niet zomaar uit belangstelling naar www.overheid.nl.  

 

Het is van cruciaal belang om te realiseren dat het gebruik van internet 

(nu en in de toekomst) zal aansluiten bij de alledaagse belevingswereld 

en waarden van burgers. De mogelijkheden van de inzet van het 

medium voor overheidscommunicatie worden bepaald (en beperkt) 

door de burgerschapsstijl en communicatiestijl van de betreffende 

doelgroep.  

 

Voor het gebruik geldt dat het interactieve karakter van internet niet in 

dezelfde mate aansluit bij elke burgerschapsstijl. Burgers met een 

maatschappijkritische/verantwoordelijke burgerschapsstijl zijn direct geneigd 

tot het inspelen op het interactieve karakter van internet (zijn mondig van 

aard), terwijl pragmatische/conformistische burgers eerder vluchtig informatie 

verzamelen middels dit medium en als klant willen worden bediend. De 

plichtsgetrouwe/afhankelijke burgers blijven achter in internetvaardigheden, 

juist door hun mentaliteit: zij hebben minder behoefte aan de snelheid en 

flexibiliteit die internet biedt als medium, ze zijn wantrouwig met betrekking tot 

privacybescherming, en ze zijn van mening dat sociaal isolement een gevolg kan 

zijn wanneer het internet het dominante medium wordt in de samenleving. Zij 

zijn vooral gevoelig voor traditionele autoriteit en voor de gevoelens van 

verbondenheid die worden gecreëerd door de massamedia. Burgers met een 

buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl zijn vaardig op het gebied van ICT, 

maar vertonen eerder een voorkeur voor vermaak en zijn minder geïnteresseerd 

in participatie bij de publieke zaak in het algemeen en dus ook bij overheid.  

 

De volgende tabel geeft een overzicht van hoe ICT gebruikt wordt en 

geïntegreerd is in de verschillende burgerschapsstijlen. 
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Tabel 6  Burgerschapsstijlen en ICT-gebruik 

 

Buitenstaa

nders/ 

inactief 

Plichtsgetr

ouw / 

Afhankelijk 

Pragmatisc

h/  

conformisti

sch 

Maatschap

pijkritisch/ 

verantwoor

delijk 

ICT-gebruik Gemiddeld: 

voor 

vermaak, 

incidenteel 

consultatief, 

redelijk 

ervaren 

Matig, maar 

vooral 

wantrouwen

d, angstig, 

schoorvoeten

d 

Veelvuldig, 

past als 

informatiebr

on goed bij 

mentaliteit 

Aanvullend, 

veelvuldig, 

het 

interactieve 

karakter 

sluit goed 

aan bij 

mentaliteit 

 

 

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat internet geen algemeen 

dominant medium is dat de democratie in alle geledingen van de bevolking in 

gelijke mate draagt. In tegenstelling tot de traditionele massamedia, die 

gevoelens van verbondenheid creëren met grote geledingen van de bevolking, is 

internet (vooralsnog) eerder een medium dat versnippering in zich draagt. Dit 

maakt het lastiger om burgers die niet zelf op zoek gaan ongevraagd te 

confronteren met een boodschap van de overheid wanneer dat gewenst is.  

 

Daarnaast is het een (politieke) vraag of een internetdemocratie - of een sterkere 

vorm: ‘push button-politics’ - op zichzelf nastrevenswaardig is, gezien het door 

sommigen gevreesde vluchtige karakter ervan. Dit is onderwerp van discussie, 

die onder meer wordt gevoerd door Infodrome, een denktank van en voor de 

overheid die wil bijdragen aan de gedachtevorming over het beleid van de 

overheid in de informatiesamenleving. 

 
’Digitale kloof’ of ‘burgerschapsstijlen op internet’? 

 

Het is op basis van de stijging van de internetpenetratie in de diverse 

leefstijlsegmenten in de afgelopen vier jaar te verwachten dat er binnen vijf tot 

tien jaar geen sprake (meer) is van een digitale kloof, in de zin van ongelijk 

verdeelde toegang tot internet. Zelfs in de traditionele burgerij (de initiële 

achterblijvers) is de internetpenetratie aanzienlijk gestegen. In 2000 zijn, mede 

door het explosieve aanbod van ‘gratis internet’ de verschillen tussen groepen 

Nederlanders in de toegang tot internet fors teruggebracht.  

 

De digitale kloof, en met name de verdwijning daarvan, is echter op zichzelf niet 

bepalend voor de mogelijkheden van ICT voor de overheid. De aard van het 

gebruik van internet en de aanwezige of te ontwikkelen internetvaardigheden 

van burgers zijn dat des te meer. Ook als alle groepen in grote en gelijke mate 

vertegenwoordigd zijn op internet, blijven verschillen in leefstijlen én 

burgerschapsstijlen bestaan. Internet vormt, kortom, een nieuw medium dat 

ingezet kan worden in de overheidscommunicatie om de relatie van burgers tot 

de overheid tot ontwikkeling te laten komen, wanneer aangesloten wordt bij de 

diversiteit aan burgerschapsstijlen en communicatiestijlen.  
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Wanneer eenzijdig ingezet zou worden op overheidscommunicatie via 

ICT zal de kloof tussen bepaalde groepen burgers en de overheid 

worden vergroot. Immers, de verschillen in de aard van het gebruik 

van internet en de diversiteit aan burgers die actief zijn op internet 

zijn groter dan de te verwachten digitale kloof. Bij de vormgeving van 

overheidscommunicatie via ICT zal terdege rekening moeten worden 

gehouden met verschillen in burgerschaps- en communicatiestijlen.  

 

Binnen de overheidscommunicatie via internet zijn er door de inherente 

flexibiliteit van het medium - het samengaan van verschillende 

communicatiedoelen en -vormen - wel uitgelezen mogelijkheden om een 

eenduidige boodschap aan te bieden op verschillende manieren die aansluiten 

bij verschillende burgerschapsstijlen. De komende vijf tot tien jaar, bij een zeer 

brede verspreiding van ICT, zijn er daarom zonder meer kansen en 

mogelijkheden voor de inzet van ICT door de overheid. 

 

Het is aan te bevelen om in de overheidscommunicatie een mediamix centraal te 

stellen, waar ICT deel van uitmaakt, maar waarbij verschillende media worden 

ingezet om verschillende leefstijlgroepen te bereiken. Hierbij dient de 

toonzetting en de vormgeving van de boodschap afgestemd te worden op de 

mentaliteit van de doelgroep en de aard van het gebruik van het specifieke 

medium door de doelgroep.  
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1.8 Aanbevelingen ten aanzien van overheidscommunicatie 

De Commissie Toekomst Overheidscommunicatie hanteert onder meer de 

volgende uitgangspunten voor haar advies: 

 

 Burgers, met hun leef- en burgerschapsstijlen, staan centraal; 

 Dé burger bestaat niet; 

 Ergo: differentiatie in de overheidscommunicatie is noodzakelijk. 

 

Het centraal stellen van burgers in de overheidscommunicatie vergt in de eerste 

plaats een mentaliteitsverandering in de volle breedte van de 

overheidscommunicatie, namelijk het denken in termen van culturele 

communicatie. Op welke wijze kan rekening worden gehouden met de identiteit 

van burgers als gesprekspartners van de overheid? Aan de hand van een 

dergelijke benadering kunnen daadwerkelijk gemeenschappelijke betekenissen 

geconstrueerd worden en kan een optimale overheidscommunicatie worden 

vormgegeven.  

 

Om een platform te creëren voor deze mentaliteitsverandering is het 

noodzakelijk om een kennisinfrastructuur uit te bouwen die betrekking heeft 

op inzicht in de diversiteit aan leefstijlen en burgerschapsstijlen in de 

samenleving. Er zijn in de overheidscommunicatie goede voorbeelden bekend 

van succesvolle toepassingen van doelgroepsegmentatie, echter deze zijn 

vooralsnog incidenteel van aard. Binnen deze kennisinfrastructuur dienen 

praktische methodieken en toepassingen te worden ontwikkeld om het 

communicatieproces met burgers te optimaliseren. Communicatiespecialisten 

van de overheid kunnen van deze infrastructuur gebruikmaken om nadere 

inzichten te verkrijgen in de belevingswereld van burgers en mogelijkheden tot 

communicatie. Het gehele proces van overheidscommunicatie zou door deze 

infrastructuur kunnen worden gefaciliteerd. Hierbij valt te denken aan 

inzichten en methodieken die behulpzaam kunnen zijn bij de vormgeving van 

uitingen, het testen van deze uitingen onder de betreffende leefstijlgroep, en het 

volgen en evalueren van het effect van deze uitingen op de doelgroep. 

 

De diversiteit in burgerschapsstijlen kan als leidraad genomen worden voor de 

verschillende uitingen van overheidscommunicatie, aan de hand van de vragen: 

 

 Hoe kunnen groepen met verschillende burgerschapsstijlen bereikt 

worden? 

 Hoe kunnen groepen met verschillende burgerschapsstijlen aangesproken 

worden? 

 

Het is mogelijk om met een eenduidige boodschap te differentiëren naar 

doelgroepen. Een zelfde boodschap kan op verschillende manieren en via 

verschillende kanalen onder de aandacht gebracht. Het gaat om een optimale 

mediamix, maar ook om een optimale toonzetting die aansluit bij de 

belevingswereld van burgers. 
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Aan de hand van nuances in de relatie tussen burgers met de respectievelijke 

burgerschapsstijlen en de overheid kan aangetoond worden op welke wijze een 

dergelijke benadering handvatten kan bieden voor de overheidscommunicatie.  
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Per burgerschapsstijl bestaan er verschillen in de afstand tot de overheid. Dit 

kan als volgt gevisualiseerd worden: 

 

 Overheid 

 

 

 

Buitenstaanders/ Plichtsgetrouw/ Pragmatisch/ Maatschappijkritisch/ 

inactief  afhankelijk conformistisch verantwoordelijk 

 

Burgers met een buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl hebben de 

minste affiniteit met de overheid; zij voelen zich niet maatschappelijk en politiek 

betrokken en zijn voor de overheid bijzonder moeilijk te bereiken. De lijn van het 

bereik is daarom bijzonder dun en onderbroken. Bovendien stuit de overheid 

hier op relatief veel weerstand, omdat men intolerant is met betrekking tot 

gezag. Men heeft niet veel vertrouwen in de overheid en de betrokkenheid is 

daarom bijzonder laag: men ziet er weinig heil in. Om deze reden is er geen lijn 

aangegeven in omgekeerde richting. 

 

Kortom: weinig vertrouwen + geen betrokkenheid + matige 

mondigheid: afhakers  

 

Met burgers met een plichtsgetrouwe/afhankelijke burgerschapsstijl is de 

lijn van de kant van de overheid onderbroken: deze groep heeft behoefte aan 

informatievoorziening die relatief weinig zelfredzaamheid vereist. Zij hebben 

wel vertrouwen in de overheid, ze voelen zich ook betrokken, maar zijn minder 

mondig ingesteld en scoren laag op ‘zelfbeschikking’. Juist daarom hechten deze 

burgers aan de overheid en zijn zij gevoelig voor autoriteit. De onderbroken lijn 

van de burgers naar de overheid symboliseert tegelijkertijd de goede wil als ook 

de onmacht die in deze groep overheerst. De betrokkenheid komt voornamelijk 

tot uitdrukking op lokaal niveau, dus voor gemeentelijke overheid, maar de 

onmacht overheerst met betrekking tot het landelijk of Europees niveau. 

 

Kortom: vertrouwen + betrokkenheid + onmacht/beperkte mondigheid: 

potentiële afhakers 

 

De lijnen tussen burgers met een pragmatische/conformistische 

burgerschapsstijl en de overheid zijn niet lang, maar evenmin zeer 

nadrukkelijk en slechts in beperkte mate wederkerig. Deze burgers hebben 

vertrouwen in de overheid. Ze richten zich niet op sterke invloed in de publieke 

sector, maar geven prioriteit aan persoonlijke (materialistische) belangen en zijn 

te beschouwen als kritische klanten. Hun betrokkenheid is daarom selectief. Ze 

zijn echter wel goed geïnformeerd, en daarmee staan zij toch relatief dichtbij de 

overheid.  

 

Kortom: vertrouwen + matige betrokkenheid + mondigheid: de 

‘gemiddelde’ burger 

 

De verbindingslijnen tussen de overheid en burgers met een 

maatschappijkritische/verantwoordelijke burgerschapsstijl zijn kort, 

nadrukkelijk en wederkerig. De afstand tot deze groep burgers is kort tot nihil. 
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Deze burgers hebben vertrouwen in de overheid. Ze zijn daarbij zelf echter ook 

sterk gericht op het algemeen belang en op invloed en macht in publieke sector. 

De overheid is om die reden in grote mate vertrouwd met deze mentaliteit; veel 

mensen die werkzaam zijn bij de overheid (bijvoorbeeld beleidsmakers) dan wel 

intensief betrokken zijn bij het overheidsbeleid (al dan niet georganiseerd, 

bijvoorbeeld bij belangenorganisaties) en de publieke sector (bijvoorbeeld 

journalisten) kenmerken zich door deze burgerschapsstijl. Dit is een cruciaal 

aandachtspunt wanneer gestreefd wordt naar verbreding van het perspectief en 

het in contact komen met andere rationaliteiten, teneinde een zekere mate van 

zelf-referentialiteit te doorbreken. Enerzijds biedt deze burgerschapsstijl een 

groot potentieel aan creativiteit, betrokkenheid en ontwikkelingspotentieel waar 

de overheid gebruik van kan maken, anderzijds dient in ogenschouw te worden 

gehouden, dat deze groep mondige burgers slechts een klein deel van de 

bevolking uitmaakt.  

 

Kortom: vertrouwen + betrokkenheid + mondigheid: gevaar voor zelf-

referentialiteit in de vormgeving van de publieke sector 

 

De keuze om ernaar te streven veranderingen in de weergegeven 

patronen van betrokkenheid en wederkerigheid te bewerkstelligen is 

van politieke aard. Inzicht in deze patronen is echter onontbeerlijk bij 

het ontwikkelen, evalueren en optimaliseren overheidscommunicatie 

waarbij de burger centraal staat. 

 

Het verdient aanbeveling om nader te onderzoeken of in de verschillende 

soorten overheidscommunicatie optimaal gebruikt wordt van het verband tussen 

burgerschapsstijlen en mediakanalen en -typen. Neem bijvoorbeeld in 

overweging dat: 

 

 commerciële radio- en televisiezenders uiterst geschikte kanalen zijn voor 

bepaalde groepen burgers; 

 huis-aan-huisbladen een groot bereik hebben, juist ook onder groepen die 

afstand ervaren tot de overheid; 

 De Telegraaf en het Algemeen Dagblad een brug kunnen slaan naar 

minder maatschappijkritisch ingestelde burgerschapsstijlen; 

 ICT op verschillende manieren ingezet kan worden om verschillende 

groepen te bereiken; niet alleen interactief ten behoeve van inhoudelijke 

discussies, maar daarnaast ook in de vorm van entertainment: ‘gaming’, 

clips et cetera, juist levendig, dynamisch, kleurrijk en onderhoudend, om 

(potentiële) afhakers op speelse wijze in contact te laten komen met de 

overheid; 

 het publieke debat sterker verbreed kan worden door opinieleiders met 

een achterban in de burgerij meer te betrekken; 

 persoonlijke contacten op buurtniveau mogelijkheden bieden om in 

contact te komen met potentiële afhakers. 
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2 Inleiding 

Op verzoek van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, bij monde van 

de heer drs. Rein Zunderdorp en mevrouw drs. Marieke Dawson van het bureau 

Zunderdorp Beleidsadvies en Management, heeft Motivaction Amsterdam B.V., 

bureau voor onderzoek en strategieontwikkeling, een empirisch onderzoek 

uitgevoerd naar burgerschapsstijlen en overheidscommunicatie.  

 

 

2.1 Achtergrond 

De Commissie Toekomst Overheidscommunicatie is ingesteld met als 

taakstelling om – naar aanleiding van ontwikkelingen op het gebied van 

beleidsontwikkeling, informatie- en communicatietechnologie, het 

medialandschap en de journalistiek - het kabinet te adviseren over: 

 

a. toekomstige doelen, functies, coördinatie, organisatie en de financiële 

middelen van de overheidscommunicatie; 

b. de inzet van nieuwe middelen en instrumenten op het gebied van media en 

informatie; 

c. de consequenties van het advies voor de werkwijze van de ministeries. 

 

Het inhoudelijk secretariaat van de commissie is ondergebracht bij Zunderdorp 

Beleidsadvies en Management. Op verzoek van het secretariaat van de 

commissie heeft Motivaction Amsterdam B.V. het rapport Burgerschapsstijlen 

en overheidscommunicatie geschreven op basis van data uit het Socioconsult 

normen- en-waardenonderzoek, met als doel nader inzicht te leveren ten 

behoeve van de onder punt a. en b. genoemde taakstelling van de commissie. 

 

Als uitgangspunt voor het advies neemt de commissie de burger en zijn wensen, 

behoeften en belevingswereld. De diversiteit tussen burgers komt tot uiting in 

verschillende leefstijlen en mentaliteiten, in het mediagebruik en in de 

relatiepatronen ten opzichte van de overheid. Met betrekking tot dit laatste 

punt worden door de commissie vier rollen onderscheiden: de burger als klant, 

als onderdaan, als kiezer en als coproducent van beleid. De mate waarin en 

manier waarop burgers deze rollen vervullen verschilt. Bovendien zullen 

verschillende burgers ook een andersoortige invulling geven aan deze rollen.  

 

Motivaction heeft in samenwerking met haar internationale partners een 

segmentatiemodel van de Nederlandse bevolking ontwikkeld op basis van 

normen en waarden. In Nederland zijn sinds 1997 op jaarlijkse basis uitgebreide 

kwantitatieve metingen verricht, waarbij burgers diepgaand zijn ondervraagd 

over hun normen, waarden, achtergrondkenmerken en gedragingen en attitudes 

op velerlei gebied. De beschikbare gegevens bestrijken het alledaagse 

leefpatroon van de Nederlander. Bovendien beschikt Socioconsult over een 

uitgebreide database waarin deze normen en waarden gekoppeld zijn aan 

andere soorten informatie waaronder media- en ICT-gebruik. Omdat met de in 

het Socioconsult-onderzoeksprogramma beschikbare gegevens het inzicht in de 

diversiteit van de belevingswereld van de burgers aanzienlijk kan worden 



 

 

 31 

verdiept, heeft Zunderdorp Beleidsadvies en Management aan Motivaction 

opdracht gegeven voor het onderhavige onderzoek ten behoeve van de 

Commissie Toekomst Overheidscommunicatie. 

 

 

2.2 Doelstelling en probleemstelling 

De doelstelling van het onderzoek voor de Commissie Toekomst 

Overheidscommunicatie luidt: 

 

Het aan de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie verstrekken 

van informatie over de diversiteit aan leefstijlgroepen in de 

Nederlandse samenleving ten behoeve van het commissieadvies aan het 

kabinet over overheidscommunicatie. 

 

Ten behoeve van deze doelstelling worden de volgende probleemstellingen 

onderscheiden: 

 

• Uit welke diversiteit aan leefstijlgroepen bestaat de Nederlandse 

bevolking?  

 

• Welke diversiteit bestaat er in de bevolking ten aanzien van de houding 

ten opzichte van de overheid, de wijze waarop invulling wordt gegeven 

aan burgerschap in het algemeen en meer specifiek ten aanzien van een 

viertal rollen van burgers: als klant, onderdaan, kiezer en coproducent 

van beleid? 

 

• Hoe kan het best worden gecommuniceerd met diverse leefstijlsegmenten 

in de bevolking? Hoe gaan de onderscheiden groepen om met informatie? 

Via welke communicatiekanalen en tone of voice kunnen verschillende 

leefstijlsegmenten het meest gericht worden bereikt en aangesproken? 

 

• Is er sprake van een groep ‘afhakers’ ten aanzien van de overheid en 

burgerschap in het algemeen? Wat zijn de specifieke kenmerken van deze 

groep? Wat zijn de mogelijkheden voor communicatie met deze groep?  

 

• Welke mogelijkheden biedt ICT voor de toekomstige 

overheidscommunicatie? Welke leefstijlsegmenten kunnen worden bereikt 

via overheidscommunicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT? In 

hoeverre maken verschillende leefstijlsegmenten op verschillende 

manieren gebruik van ICT? Is er sprake van een digitale kloof tussen 

diverse leefstijlsegmenten? Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot 

de ontwikkeling van deze mogelijke kloof in de nabije toekomst? 
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2.3 Methode van onderzoek 

2.3.1 Het concept 

Socioconsult is een dynamisch model. Centraal staat de vraag hoe 

maatschappelijke veranderingen ontstaan, een brede aanhang krijgen en 

zich uiteindelijk in specifieke geledingen van de maatschappij verankeren. 

Attituden en gedrag van mensen worden verklaard door middel van een 

segmentatie in sociale milieus, die zich van elkaar onderscheiden door specifieke 

waardepatronen. Door deze sociale milieus te combineren met sociaal-culturele 

onderstromen die in de samenleving actief zijn, ontstaat een uniek inzicht in 

processen van maatschappelijke verandering. Socioconsult biedt derhalve een 

empirische basis voor positioneringsvraagstukken en strategieontwikkeling.  

 

Sociale milieus zijn groepen van mensen die op een vergelijkbare manier in 

het leven staan: zij hebben vergelijkbare waarden en normen ten aanzien van 

werk, vrije tijd en relaties en tonen overeenkomstige ambities en aspiraties. De 

Socioconsult-milieu-index, die is gebaseerd op wat mensen van belang achten in 

het alledaagse leven, biedt een bruikbaar alternatief voor traditionele 

segmentaties op basis van sociaal-economische variabelen, die in een complexe 

en veranderlijke samenleving meer en meer aan verklarende kracht verliezen.  

 

De Nederlandse samenleving blijkt te bestaan uit een zevental consistente 

sociale milieus met overeenkomstige waarden en normen. De groep mensen die 

behoort tot één sociaal milieu vertoont specifieke gedragingen, attitudes en 

voorkeuren, en organiseert het alledaagse leven op een eigen, kenmerkende 

wijze. Deze sociale milieus zijn niet gedefinieerd op basis van sociale klassen of 

socio-economische variabelen, maar op basis van persoonlijke opvattingen, 

waarden en normen die aan de levensstijl van mensen ten grondslag liggen. De 

specifieke waarden van de milieus komen tot uiting in concreet gedrag, 

bijvoorbeeld lidmaatschap van maatschappelijke organisaties, 

voedingspatronen, mediaconsumptie, vrijetijdsgedrag, houding ten opzichte van 

reclame en de loyaliteit aan merken. 

  

De verschillende sociale milieus met hun eigen karakteristieke waardeprofielen 

kunnen globaal worden ingedeeld aan de hand van drie waardeoriëntaties: 

  

• een premoderne waardeoriëntatie gekenmerkt door de waarden 'behouden' en 

'bezitten' 

• een moderne waardeoriëntatie gekenmerkt door de waarden 'bezitten' en 

'verwennen' 

• een postmoderne waardeoriëntatie gekenmerkt door de waarde 

'zelfactualisatie' 

 

Deze drie waardeoriëntaties zijn bij de schematische weergave van de sociale 

milieus (zie figuur 1.1) als uitgangspunt genomen en zijn bepalend voor de 

horizontale as van de milieu-index. De verticale as van de milieu-index is 

samengesteld op basis van sociaal-economische status (beroep en opleiding).  
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Figuur 1.1  Sociale milieus in de Nederlandse bevolking in 2000. 
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Een meer uitgebreide bespreking van de sociale milieus is te vinden in de rest 

van dit rapport (en op www.motivaction.nl). 

 

De sociaal-culturele onderstromen beschrijven ontwikkelingen in de 

samenleving die van invloed zijn op de attituden en het gedrag van mensen. Op 

dit moment zijn er circa 40 sociaal-culturele onderstromen herkend. Met behulp 

van de onderstromen worden veranderende motieven en behoeften van groepen 

mensen nauwlettend gevolgd. Op basis van observatie, kwalitatief onderzoek en 

overleg tussen de internationale Socioconsult-partnerbureaus worden 'nieuwe' 

onderstromen in kaart gebracht, die vervolgens in het kwantitatieve onderzoek 

worden opgenomen en gevalideerd. 

 

De activiteit van de onderstromen komt bijvoorbeeld tot uiting in trends en 

veranderende consumptiepatronen. De onderstromen zijn in specifieke sociale 

milieus of specifieke groepen consumenten meer of minder actief. Met behulp 

van de onderstromen worden veranderende behoeften en motieven in de 

bevolking in kaart gebracht en worden trends verklaard en/of voorspeld.  

 

De sociaal-culturele onderstromen worden in het Socioconsult-kompas (figuur 

1.2) schematisch weergegeven. Het Socioconsult-kompas bestaat uit zes 

segmenten: autonomie, bewust ervaren, betekenis geven, sociale structuren, 

complexiteit en hedonisme. De indeling van de onderstromen in segmenten is op 

kwalitatieve wijze en op basis van internationaal overleg tussen de Socioconsult-

partnerbureaus totstandgekomen. De segmenten staan voor de bepalende 

kenmerken van de hedendaagse maatschappij.  

 



 

 

 34 

Een integrale bespreking van de diverse sociaal-culturele onderstromen per 

segment is te vinden in het tabellenrapport. 

 

Figuur 2.2 Het Socioconsult-kompas 

© Motivaction Amsterdam B.V. SC 2000
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2.3.2 Socioconsult-survey 1997-2000: opzet kwantitatief onderzoek 

Het Socioconsult-onderzoek is in de periode 1997-2000 viermaal in Nederland 

uitgevoerd. In 1997 heeft een 0-meting plaatsgevonden; de resultaten van de 

daarop volgende jaren staafden de uitkomsten wat betreft consistentie en 

stabiliteit van de sociale milieus. Ook laat het Socioconsult-onderzoek zien in 

hoeverre de sociaal-culturele onderstromen zich in de tijd ontwikkelen.  

 

In het kader van het jaarlijkse kwantitatieve Socioconsult-onderzoek is steeds 

een groot aantal schriftelijke vragenlijsten uitgezet onder een representatief 

deel van de Nederlandse bevolking tussen 15 en 80 jaar. In de periode van 1997 

tot en met 2000 zijn in totaal 8010 uitgebreide Socioconsult-interviews 

gerealiseerd.  

 

De schriftelijke vragenlijsten zijn huis aan huis verspreid, waarbij iedere 

respondent persoonlijk om medewerking is gevraagd. Per respondent is een 

uitgebreide vragenlijstinstructie gegeven. De eerste vragen zijn steeds in 
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aanwezigheid van de interviewer ingevuld. De ingevulde vragenlijsten zijn 

enkele dagen later weer door dezelfde interviewer bij de respondenten thuis 

opgehaald. Eventuele onduidelijkheden konden daardoor worden opgelost en 

open gebleven vragen konden alsnog worden beantwoord. Met het beantwoorden 

van de vragen zijn de respondenten circa 2,5 uur bezig geweest.  

 

Meer informatie over de steekproef is opgenomen in het tabellenrapport. 

 

 

2.4 Socioconsult, burgerschap en overheidscommunicatie 

Voor het onderhavige onderzoek naar overheidscommunicatie en 

burgerschapsstijlen is geput uit de centrale database, die informatie uit vier 

Socioconsult-metingen bevat. Daaruit zijn, in overleg met de commissie, met 

name gegevens geselecteerd die betrekking hebben op algemene normen en 

waarden (de sociaal-culturele onderstromen), specifieke opvattingen ten aanzien 

van de overheid, de politiek, communicatie en informatie, mediagebruik en 

sociodemografische gegevens. Deze gegevens zijn vervolgens in verband 

gebracht met de verschillende sociale milieus, zodat per sociaal milieu inzicht 

wordt verkregen in de burgerschaps- en communicatiestijl. Deze analyses zijn 

vooral gericht op de onderlinge vergelijking van de sociale milieus. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat wanneer beschreven wordt dat de maatschappelijke 

betrokkenheid van een groep burgers relatief laag is, deze uitspraak is 

gebaseerd op de vergelijking met andere groepen en niet wil zeggen dat de 

betrokkenheid nihil is. Uit de beschrijvingen per sociaal milieu kunnen dan tot 

slot enkele kerntypen in burgerschapsstijlen worden afgeleid. 

 

 

2.5 Rapportage 

De resultaten van de analyses voor het onderhavige onderzoek zijn in de vorm 

van tabellen en grafieken weergegeven in het tabellenrapport. In het 

voorliggende rapport staat de interpretatie van de resultaten centraal: in het 

tabellenrapport zijn de cijfers te vinden. Hoofdstuk 3 bevat een uitgebreide 

leeswijzer voor de rest van het rapport. Hierin komt aan bod hoe de verdere 

hoofdstukken zijn opgebouwd. In de hoofdstukken 4 tot en met 10 wordt per 

sociaal milieu beschreven welke houding men aanneemt ten aanzien van de 

overheid en ten aanzien van informatie en communicatie. Elk hoofdstuk eindigt 

met een concluderende paragraaf, waar ingegaan wordt op de wijze waarop 

burgers uit dit milieu hun ‘rollen’ vervullen (als klant, onderdaan, kiezer of 

coproducent van beleid) en van hun algemene burgerschapsstijl. In hoofdstuk 11 

is een samenvatting te vinden van de onderzoeksresultaten per sociaal milieu en 

wordt een kerntypologie van burgerschapsstijlen gedestilleerd uit het materiaal. 

In hoofdstuk 1 zijn de samenvatting, conclusies en aanbevelingen te vinden. 

Centraal daarin staat hoe in de overheidscommunicatie rekening gehouden zou 

kunnen worden met de mentaliteit van burgers, uitgaande van een 

kerntypologie van burgerschapsstijlen. De onderzoeksvragen die zijn 

aangedragen vanuit de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie worden 

hier beantwoord.  
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3 Leeswijzer voor de hoofdstukken 4 tot en met 10 

In dit hoofdstuk komt de structuur van het rapport aan de orde evenals de 

manier waarop de afzonderlijke hoofdstukken zijn opgebouwd.  

 

 

3.1 Inleiding 

De eerstvolgende zeven hoofdstukken gaan over de zeven sociale milieus zoals 

die worden onderscheiden volgens het Socioconsult-model. Er is gekozen voor 

deze opzet opdat er van elk sociaal milieu een compleet beeld wordt gegeven. Bij 

de beschrijving van elk sociaal milieu wordt uitgegaan van die data waarop het 

betreffende milieu significant afwijkt van de rest van de populatie: dit zijn de 

kenmerkende normen, waarden, ideeën en voorkeuren voor de betreffende 

groep. Er worden geen percentages genoemd in de beschrijvingen per sociaal 

milieu. De cijfers zijn vermeld in het apart bijgeleverde tabellenrapport; hierin 

zijn per stelling en per vraag de percentages weergegeven van de totale 

steekproef en per sociaal milieu. Op deze wijze geeft het tabellenrapport tevens 

een totaaloverzicht. 

 

Elk hoofdstuk begint met een inleiding tot het betreffende sociaal milieu waarin 

het normen- en waardenprofiel in kaart wordt gebracht en beschreven aan de 

hand van de keuzes die mensen maken in het dagelijks leven. Aan de orde 

komen doelen in het leven, leefstijl, vrije tijd, familie en relaties en 

sociodemografische kenmerken.  

 

 

3.2 Attitude ten aanzien van de overheid 

Het tweede deel van elk hoofdstuk gaat over de attitude ten aanzien van de 

overheid binnen dat specifieke sociale milieu.  

 
3.2.1 Betrokkenheid 

Het eerste aandachtspunt daarbij is sociale en politieke betrokkenheid. Het gaat 

over interesse en de mate van sociale en politieke betrokkenheid in het 

algemeen. Voor een deel behoort maatschappelijke betrokkenheid tot de 

kenmerken op grond waarvan men behoort tot een specifiek sociaal milieu. Er 

zijn stellingen die direct betrekking hebben op politieke betrokkenheid, zoals ‘Ik 

beschouw mezelf als politiek actief’ en ‘Aan politieke acties voor doelen waar ik 

achter sta, doe ik meestal mee’. Daarnaast zijn er vragen over politieke interesse 

in de context van uiteenlopende andere interessegebieden. 

 

In de context van maatschappelijke betrokkenheid komt tevens de sociaal-

culturele onderstroom gemeenschapszin aan de orde wanneer deze meer of 

minder dan gemiddeld actief is in het betreffende milieu dan bij de andere 

milieus. Deze onderstroom staat voor een sterke betrokkenheid bij de 

maatschappij en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de directe 

leefomgeving. Voorts komt de oriëntatie van het specifieke sociale milieu aan 
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bod, hun ‘venster op de wereld’: is hun oriëntatie lokaal, nationaal, juist 

internationaal of combineert men verschillende perspectieven? Er wordt 

onderzocht in hoeverre men aangeeft ‘altijd te gaan stemmen’ bij verkiezingen 

op gemeentelijk, provinciaal, landelijke en Europees niveau. Daarnaast is 

gevraagd of men bij de afgelopen Tweede-Kamerverkiezingen heeft gestemd, op 

welke partij (stemgedrag), en wat men zou stemmen als er nu Tweede-

Kamerverkiezingen zouden zijn (stemintentie).  

 
3.2.2 Imago van de overheid 

Vervolgens wordt onderzocht hoe men in het betreffende sociale milieu tegen de 

overheid aankijkt, hoe het imago van de overheid is bij deze groep. Dit gebeurt 

aan de hand van verschillende soorten data. In de eerste plaats zijn er stellingen 

die direct informatie geven over het imago, zoals ‘De overheid luistert meestal 

goed naar wat de burger wil’ of ‘politieke baantjes gaan te vaak naar mensen uit 

de eigen partij’.  

 

Daarnaast zijn er meer indirecte manieren om te kijken naar het imago van de 

overheid. Zo is er gekeken naar de geloofwaardigheid van vertegenwoordigers 

van verschillende beroepen. Aan de respondenten is gevraagd om aan te geven 

of zij er in het algemeen op vertrouwen dat de vertegenwoordigers van 

verschillende beroepsgroepen ‘de waarheid spreken’. Binnen de sociale milieus 

wordt de geloofwaardigheid van ministers, politici, ambtenaren, onderwijzers en 

politiemensen zowel onderling als met andere vertegenwoordigers zoals 

journalisten, professoren, rechters en tv-nieuwslezers vergeleken.  

 

Er is niet alleen gekeken naar personen, maar ook naar instanties. Daar is de 

vraag gericht op privacy; enerzijds of men van mening is dat de huidige 

wetgeving persoonlijke gegevens voldoende beschermt, anderzijds hoe men 

verschillende instellingen beoordeelt: zijn persoonlijke gegevens bij deze 

instellingen in goede handen? Overheidsinstanties worden hier vergeleken met 

verschillende andere instanties.  

 

Daarnaast geeft eveneens werkvoorkeur een indicatie van zowel interesse en 

betrokkenheid als imago. Gevraagd is: ‘als u zou kunnen kiezen waarbij u zou 

kunnen gaan werken, waar ligt dan uw voorkeur?’ Er waren elf 

antwoordcategorieën, variërend van gemeentelijke overheid tot Europese 

overheid, en van fondsenwervende instelling tot het leger. 11  

 
3.2.3 Verwachtingen van de overheid 

Na het imago volgen de verwachtingen van de overheid met betrekking tot het 

overheidsbeleid. Hier wordt in kaart gebracht welke rol men van de overheid in 

de samenleving verwacht. Dit gaat over de behoefte aan strenge wetten en 

regels en een sterke maatschappelijke invloed van de overheid ten aanzien van 

bedrijven en allerlei andere gebieden als het uitvoeren van dierproeven en het 

                                                        
11  Motivaction heeft eerder onderzoek gedaan naar het imago van de overheid 

en de aantrekkingskracht als werkgever op jongeren (De maatschappelijke 

betrokkenheid van jongeren. Een Socioconsult-onderzoek voor de Vereniging voor 

Bestuurskunde, 1999). 
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sluiten van nertsfokkerijen. Aan de hand van deze informatie wordt de behoefte 

aan de overheid als autoriteit in kaart gebracht. Deze stellingname wordt 

eveneens in verband gebracht met de specifieke mentaliteit van het betreffende 

milieu. De sociaal-culturele onderstromen individualiseringsangst (het idee dat 

mensen te veel op zichzelf gericht zijn en te weinig rekening houden met hun 

omgeving, wat gepaard gaat met gevoelens van bedreiging gepaard), 

zelfbeschikking (het leven in eigen hand nemen en op geheel eigen wijze inhoud 

geven aan het leven, onafhankelijk van gangbare richtlijnen en sociale 

conventies) en heterarchie (het willen leven en werken in een systeem dat 

weinig hiërarchisch is georganiseerd en waarin invloed en verantwoordelijkheid 

worden gedeeld; vanzelfsprekende autoriteit en verantwoordelijkheden worden 

afgewezen) worden hierbij betrokken, als deze meer of minder actief zijn in het 

betreffende milieu in vergelijking met de andere milieus. 

 
3.2.4 Prioriteiten van de overheid 

Er is tevens gevraagd wat men inhoudelijk beschouwt als prioriteiten van de 

overheid. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen materialistische en 

postmaterialistische waardenoriëntaties ten aanzien van de verwachtingen van 

de overheid. Aan de basis van deze vraag ligt de theorie van Ronald Inglehart, 

zoals beschreven in het werk Culture Shift in advanced industrial society 

(Princeton, New Jersey, 1990). Zijn theorie is dat er zich in de periode 1970 – 

1988 in de moderne geïndustrialiseerde samenlevingen een ontwikkeling heeft 

voorgedaan van materialistische naar postmaterialistische waarden. Deze 

ontwikkeling maakt deel uit van een veel breder proces van culturele 

veranderingen die van invloed is op alle sectoren in de samenleving; de kwaliteit 

van het leven en zelfexpressie zijn hierbij steeds meer op de voorgrond gekomen, 

terwijl traditionele politieke, sociale, religieuze en morele normen minder 

domineren. De centrale hypothesen van de theorie van Inglehart zijn dat 

iemands persoonlijke prioriteiten de socio-economische omstandigheden 

reflecteren (men wenst dat wat schaars is), en dat deze weerspiegeling in de tijd 

niet gelijk loopt: de basiswaarden weerspiegelen de socio-economische 

omstandigheden die van invloed in de tijd dat de specifieke persoon opgroeit. De 

stijging van de welvaart in de onderhavige periode vormt een voorwaarde voor 

de overgang van een materialistische naar een postmaterialistische 

waardenoriëntatie.  

 

In de vragenlijst zijn de oriëntaties op dezelfde wijze geoperationaliseerd zoals 

Inglehart dat heeft gedaan in zijn onderzoeken. ‘Orde in het land handhaven’ en 

‘prijsstijgingen tegengaan’ zijn materialistische oriëntaties en ‘de politieke 

inspraak van burgers vergroten’ en ‘de vrijheid van meningsuiting beschermen’ 

postmaterialistische oriëntaties. Bij elk milieu wordt onderzocht wat men als 

eerste politieke doel heeft aangemerkt en wat men op de vierde plaats heeft 

gezet. Tevens is de gemiddelde positie berekend van elk van de vier politieke 

doelen in de door de respondenten gemaakte rangordening.  
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3.2.5 De eigen bijdrage aan het overheidsbeleid 

Om de aldus beschreven attitude ten aanzien van de overheid verder uit te 

werken is er een case uitgewerkt die betrekking heeft op een duurzame 

samenleving.12 De definitie van duurzaamheid die hierbij is voorgelegd luidt: 

Het op zo’n manier omgaan met ruimte, energie, grondstoffen en natuur dat 

rekening wordt gehouden met toekomstige generaties.  

In de eerste plaats wordt ingegaan op verantwoordelijkheid voor een duurzame 

samenleving. De respondenten is gevraagd een rangorde aan te geven in de 

mate van verantwoordelijkheid van vier actoren: de overheid, de persoon zelf, 

het bedrijfsleven en belangenorganisaties / natuur- en milieuverenigingen. 

Vervolgens is gevraagd of en in welke mate men betrokken wil zijn bij plannen 

en beslissingen van de overheid die betrekking hebben op de woon- en 

leefomgeving en het milieu. De mogelijkheden die zijn voorgelegd zijn de 

volgende:  

 

 Ik zou geïnformeerd willen worden over deze plannen van de overheid 

 Ik zou willen meedenken over deze plannen van de overheid 

 Ik zou willen meebeslissen over deze plannen van de overheid 

 Ik zou willen meewerken aan het uitvoeren van deze plannen in mijn 

dagelijkse leven 

 Ik wil op geheel eigen wijze (dus los van de plannen van de overheid) 

werken aan prettig wonen, een duurzame leefomgeving en een schoner 

milieu 

 Ik vind het niet nodig bij deze plannen van de overheid betrokken te zijn 
 

In aansluiting hierop is gevraagd op welke manier men het liefst de eigen 

mening kenbaar wil maken aan de overheid over plannen op het gebied van 

wonen, de leefomgeving en het milieu. Als basis is de groep genomen die 

betrokken wil zijn, dat wil zeggen die niet het antwoord ‘ik vind het niet nodig 

om bij deze plannen van de overheid betrokken te zijn’ heeft gegeven. Op basis 

van deze case kan in kaart gebracht worden wat men in concrete zin verwacht 

van de overheid en in welke mate en op welke wijze men betrokken wil zijn. 

 
3.2.6 Conclusie 

De conclusies op basis van de case worden in verband gebracht met de 

beschrijving van de attitude ten aanzien van de overheid die daaraan vooraf is 

gegaan. Hier wordt eveneens het betreffende sociale milieu gekarakteriseerd 

aan de hand van de doelgroepen die het Sociaal en Cultureel Planbureau 

onderscheidt in de notitie ‘Postbus51.nl’ ten behoeve van de Commissie 

Overheidscommunicatie: de geïnformeerde burger, de participerende burger, de 

(re-)actieve burger en de onwetende/ongeïnteresseerde burger. Vooraf is het 

volgende op te merken over de toepassing van deze karakteriseringen.  

 

                                                        
12 Het materiaal waaruit deze case bestaat is verzameld in de Socioconsult 

meting van 2000 in opdracht van het ministerie van VROM, (het rapport, 

Duurzaamheid en leefomgeving, is in voorbereiding). Motivaction heeft eerder in 

opdracht van hetzelfde ministerie onderzoek gedaan naar milieubeleving 

(Milieubelevingsgroepen in Nederland: een kwantitatief onderzoek naar 

drijfveren, profielen en mogelijkheden tot communicatie, 1999). 
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Er is een rangorde aan te brengen in de groepen op basis van toenemende 

betrokkenheid. Het minst betrokken zijn de onwetende en ongeïnteresseerde 

burgers, meer betrokken zijn de geïnformeerde burgers, terwijl de 

participerende burgers in deze typering in het algemeen de grootste 

betrokkenheid aan de dag leggen. Bij het karakteriseren van de sociale milieus 

met behulp van deze termen worden zoveel mogelijk nuances aangegeven.  

 

De groep (re)actieve burgers heeft een wat bijzondere positie in het rijtje. Deze 

categorie is te interpreteren als een overtreffende trap van betrokkenheid in 

inhoudelijke zin, maar tegelijkertijd een versmalling van de reikwijdte van 

betrokkenheid. In theorie kan derhalve het maatschappelijk of politiek 

engagement laag zijn, terwijl persoonlijke belangen bij een specifieke kwestie 

toch een opstelling als (re)actieve burger teweegbrengt. Het is van belang om 

zich steeds te realiseren dat er situaties of kwesties kunnen zijn die zo direct en 

fundamenteel ingrijpen in het dagelijks leven van burgers, dat daaruit actie of 

tenminste reactie voortvloeit, los van de algemene maatschappelijke of politieke 

betrokkenheid bij de betrokken (groepen) burgers. Voorbeelden van dergelijke 

situaties zijn de ontploffing van de vuurwerkfabriek in Enschede in mei 2000 

(plaatsgebonden) en de MKZ-crisis in 2001 (sectorgebonden), of – minder 

grootschalig – buurtverzet tegen geplande asielzoekerscentra. De 

karakterisering (re)actieve burger laat zich in het onderhavige onderzoek dan 

ook niet goed plaatsen in een specifiek segment in de samenleving. 

 

 

3.3 Communicatie 

Het derde deel van elk hoofdstuk gaat over de attitude ten aanzien 

communicatie en informatie. 

 
3.3.1 Omgang met informatie 

Allereerst wordt daarbij ingegaan op de sociaal-culturele onderstromen die voor 

dit milieu kenmerkend zijn als het gaat om de manier waarop men met 

informatie omgaat. Vervolgens wordt aan de hand van de theorie van Bordewijk 

en Kaam (1982) ingegaan op de manier waarop het betreffende milieu omgaat 

met verschillende manieren van informatieoverdracht. Deze indeling beschrijft 

een communicatieproces als een ‘verkeersstroom’ waarbij twee vragen centraal 

staan: 

 

• Met betrekking tot de zender en de ontvanger: betreft het een individu of 

een centrale instantie? 

• Wie bepaalt het onderwerp, het tijdstip en het tempo van de informatie-

ontvangst? Waar ligt de macht van de informatieoverdracht?  

 

Deze uitgangspunten resulteren in een viertal vormen van informatieoverdracht  

 

• Conversatie: het uitwisselen van informatie tussen twee individuen, 

waarbij tijdstip, snelheid en onderwerp door henzelf worden bepaald. Het 

individu fungeert hierbij zowel zender als ontvanger. Voorbeelden hiervan 

zijn gesprekken, e-mail, fax, telefoon, maar ook vergaderingen of een 

parlementaire discussie. 
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• Allocutie: gelijktijdige overdracht aan een groep individuen van een 

centraal ingesteld informatiepakket op een door het centrum vastgesteld 

tijdstip en in een door dat centrum bepaald tempo. De 

informatieoverdracht is eenrichtingsverkeer: de ‘macht’ over inhoud, 

tijdstip en tempo ligt bij de zender en de ontvanger kan geen informatie 

terugzenden. Voorbeelden zijn de traditionele media zoals radio en 

televisie, maar ook toneelvoorstellingen of preken.  

 

• Consultatie: individu raadpleegt een centrum met betrekking tot een 

zelfgekozen onderwerp, op een moment dat hem dat schikt, in een tempo 

dat hem schikt. De ‘macht’ ligt in dit geval bij de ontvanger. De zender 

fungeert als ‘kunstgeheugen’ waar de informatie in opgeslagen is. 

Voorbeelden zijn het lezen van boeken, kranten of tijdschriften het 

raadplegen van een cd-rom of internet.  

 

• Registratie: een centrum vraagt informatie aan een individu op een door 

het centrum bepaald tijdstip. De ‘macht’ over inhoud, tijdstip en tempo 

ligt in dit geval bij de ontvanger, de centrale instelling. Het individu dat 

de informatie verstrekt, is de zender. Voorbeelden van deze vorm van 

informatieoverdracht zijn enquêtes, verkiezingen, opnemen van gas- en 

elektrastanden, (elektronische) referenda.  

 

De beschrijving van het betreffende milieu aan de hand van deze indeling is 

deels gebaseerd op stellingen die uitgebreid in het tabellenrapport te vinden 

zijn. Voorbeelden zijn ‘Er komt zoveel informatie op mij af dat ik het moeilijk 

vind om daarin mijn weg te vinden’, ‘Er is tegenwoordig zoveel informatie; je 

weet niet meer wat je kunt vertrouwen’ en ‘Ik vind het jammer dat het 

persoonlijk contact afneemt doordat veel zaken geautomatiseerd zijn’. 

 
3.3.2 Mediagedrag 

In de tweede paragraaf wordt per milieu het mediagedrag beschreven. Aan bod 

komen achtereenvolgens radio, televisie en printmedia. Niet alleen 

gebruiksintensiteit, maar ook voorkeuren voor specifieke media komen naar 

voren: zowel op generiek niveau (soort medium) als op zenderniveau (omroep, 

titel) niveau. Ook wordt aandacht besteed aan populaire 

televisiepersoonlijkheden en televisieprogramma’s. 

 
3.3.3 ICT: houding en gedrag 

De derde paragraaf beschrijft de heersende houding in het milieu ten aanzien 

van nieuwe media en ICT. Gekeken wordt onder meer naar bezit en gebruik van 

internet en e-mail. Daarnaast wordt ingegaan op de houding ten opzichte van 

ICT op maatschappelijk en persoonlijk vlak, aan de hand van stellingen als 

‘Wangedrag op internet moet streng aangepakt worden’, ‘Om misdaad op het 

web te bestrijden, mogen privacyregels aan de kant gezet worden’, ‘Mensen die 

geen toegang hebben tot computers missen aansluiting bij de maatschappij’ en 

‘Mensen die thuis veel achter de computer zitten, lopen het gevaar eenzaam te 

worden’. Ook de manier waarop men aankijkt tegen e-commerce en privacy 

komen aan bod. Dit is onderzocht aan de hand van stellingen als ‘Ik heb 
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vertrouwen in betalingen via internet’, ‘Aan betalen met een creditcard via 

internet zitten grote risico’s’ en ‘ Ik denk dat ik in de toekomst veel van mijn 

aankopen via internet doe’. 

 
3.3.4 ICT en de overheid 

In de vierde paragraaf wordt dieper ingegaan op de meningen van het milieu 

met betrekking tot het gebruik van ICT als communicatiemiddel van de 

overheid. Er wordt ingegaan op de wensen met betrekking tot het stemmen per 

telefoon of e-mail, maar ook of men verwacht vaker te gaan stemmen wanneer 

deze media daartoe worden ingezet. Daarnaast zijn er vragen gesteld over de 

wenselijkheid van de inzet van internet als interactief medium tussen overheid 

en burgers: ‘Met behulp van internet kan de burger aan de overheid laten weten 

wat echt belangrijk voor hem of haar is’ en ‘De overheid zou internet goed 

kunnen gebruiken om vaker de mening van de bevolking te vragen’. 

 
3.3.5 Conclusie 

Tenslotte volgt een conclusie waarin het typerende mediagedrag kort wordt 

samengevat en een aanzet wordt gegeven tot een aanbeveling met betrekking 

tot de inzet van ICT door de overheid als middel om met specifieke groepen 

burgers te communiceren. 

 

 

3.4 Burgerschapsstijlen en rollen 

Elk hoofdstuk over een sociaal milieu wordt afgesloten met een samenvatting 

met betrekking tot zowel de attitude ten aanzien van de overheid en de 

communicatiestijl, op grond waarvan een burgerschapsstijl wordt geschetst die 

van belang is voor de overheidscommunicatie. Er wordt per sociaal milieu 

ingegaan op de implicaties van de burgerschapsstijl voor de invulling van de 

verschillende rollen van burgers in relatie tot de overheid: als kiezer, klant, 

onderdaan en coproducent van beleid. 

 

Zoals zal blijken zullen de burgerschapsstijlen per sociaal milieu in een aantal 

gevallen minder van elkaar verschillen dan het algehele normen en 

waardenpatroon van de betreffende milieus. Verschillende achtergronden en 

motieven kunnen leiden tot vergelijkbare burgerschapsstijlen. Zo kunnen 

(groepen) burgers bijvoorbeeld pragmatisch zijn op grond van een sterk 

individualisme, maar ook op grond van het zoeken naar aansluiting bij anderen. 

In het laatste hoofdstuk is de kerntypologie in burgerschapsstijlen die naar 

voren komt uit het basismateriaal uitgewerkt. Op basis daarvan is in hoofdstuk 

1 ingegaan op verschillende vormen van overheidscommunicatie.  
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4 Moderne burgerij 

4.1 Inleiding 

Doelen in het leven 

Traditionele waarden als respect, discipline, orde en familiegeluk worden binnen 

de moderne burgerij belangrijk gevonden. Daarnaast streven mensen binnen dit 

milieu ernaar om verder te komen in de maatschappij, zowel vanuit de behoefte 

om nieuwe ervaringen op te doen als vanuit de wens een hogere 

levensstandaard te bereiken.  

 
Leefstijl 

Mensen binnen dit milieu plannen hun leven zorgvuldig, zijn toekomstgericht en 

proberen de juiste balans te vinden tussen het aangename en het noodzakelijke. 

Zij houden enerzijds van luxe, comfort en zichzelf verwennen, anderzijds gaan 

zij weloverwogen met geld om en streven ze sterk naar financiële zekerheid. 

'Alles met mate' is een overheersend kenmerk van de moderne burgerij. 

De moderne burgerij heeft een duidelijke voorkeur voor merkproducten (A-

merken) en men ziet zichzelf eerder als 'kwaliteitskoper' dan als 'prijskoper'. 

Bovendien hecht men relatief veel belang aan uiterlijke zaken, zoals presentatie, 

verzorging en inrichting.  

 

Mensen uit dit milieu hebben een gematigd open houding ten aanzien van 

nieuwe dingen en proberen hun leven te verrijken met nieuwe ervaringen, 

bijvoorbeeld op het gebied van technologische ontwikkelingen of sport. De 

cultuurparticipatie binnen dit milieu is gering. De moderne burgerij wil graag 

eerst iets gezien hebben bij een ander, voordat ze het zelf uitprobeert.  

 
Werken en presteren 

Werken is voor de moderne burgerij belangrijk. Aan het werk worden dan ook 

verschillende eisen gesteld. Niet alleen moet het geld opleveren, maar het moet 

ook een zekere uitdaging blijven bieden. Enerzijds hecht men belang aan 

zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid in het werk, anderzijds streeft 

men ook op dit gebied naar zekerheid en geeft men bijvoorbeeld sterk de 

voorkeur aan vaste werktijden.  

 
Vrije tijd 

Mensen uit dit milieu blijken in hun vrije tijd op verschillende terreinen actief te 

zijn. Veel voorkomende activiteiten in de vrijetijdssfeer zijn: winkelen, 

wandelen, sporten en modelbouw. Er zijn echter geen activiteiten die er voor 

deze groep in het bijzonder uitspringen. Wel wordt de vrije tijd veelal in 

gezinsverband doorgebracht en ook aan familiebezoek wordt veel belang 

gehecht. 
 

Familie en relaties 

Het gezinsleven neemt een belangrijke plaats in en met de familie onderhoudt 

men nauwe contacten. De rollen en taken binnen het gezin zijn veelal op een 

meer traditionele manier verdeeld. De man is doorgaans kostwinner en de 
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vrouw heeft naast haar huishoudelijke arbeid vaak een parttime baan. De 

vriendenkring is hecht en doorgaans niet wijd vertakt. 

 
Sociodemografische kenmerken 

Dit milieu omvat 3,2 miljoen Nederlanders. De moderne burgerij blijkt in 

hoofdzaak een middelbare (beroeps)opleiding te hebben genoten. Het werk ligt 

vaker dan in andere milieus in de sfeer van techniek. Het inkomensniveau ligt 

rond modaal niveau. De leeftijd van de mensen uit dit milieu is gespreid; de 

moderne burgerij bestaat zowel uit jongeren als uit ouderen en mensen van 

middelbare leeftijd. 

 

 

4.2 Attitude ten aanzien van de overheid 

De moderne burgerij hecht, zoals hierboven beschreven, aan zekerheid. Op basis 

van de reactie op sociaal-culturele ontwikkelingen kan dit beeld aangescherpt 

worden. Een van de drijfveren van de moderne burgerij is dat men zich graag 

verbonden voelt met anderen en er graag bij wil horen (collectief ervaren en 

sociale netwerken). Er is een bepaalde gevoeligheid voor formele autoriteit; op 

deze wijze zoekt men aansluiting bij de algemeen heersende normen. 

Zelfbeschikking is voor de moderne burgerij geen belangrijk issue; conformeren 

is hun strategie. Dit is van belang bij de attitude ten aanzien van autoriteit in 

het algemeen en de overheid in het bijzonder. 

 
4.2.1 Betrokkenheid 

De moderne burgerij kenmerkt zich niet door een uitgesproken sociale 

betrokkenheid. Het afbrokkelen van traditionele sociale structuren komt hen 

niet bedreigend voor en men vreest evenmin de gevolgen van de 

individualisering voor de samenleving. Maatschappijethiek beweegt hen minder 

dan gemiddeld. 

 

De politieke interesse en betrokkenheid bij de moderne burgerij wijken niet af 

van de rest van de bevolking. Het is wel interessant dat op basis van een lijst 

met uiteenlopende interessegebieden (van alternatieve culturen tot wiskunde) 

moderne burgers vaker dan anderen aangegeven geïnteresseerd te zijn in 

belastingen. Nu is men in het algemeen geïnteresseerd in financiën, zoals in 

beleggen, maar het is waarschijnlijk dat juist ook de institutionalisering van 

macht op financieel gebied een positieve uitstraling heeft naar de moderne 

burgerij. Deze voorkeur van de moderne burgerij voor gevestigde instituties 

komt later aan de orde.  

 

Aan de respondenten is gevraagd of zij ‘altijd gaan stemmen’ bij verkiezingen 

voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en het Europees 

Parlement. De moderne burgerij wijkt niet af van het gemiddelde van de milieus 

in haar antwoorden op de gestelde vragen; zij geeft aan vaker te stemmen voor 

Tweede-Kamerverkiezingen, en het minst voor verkiezingen voor het Europees 

Parlement. De politieke voorkeur van de moderne burgers gaat, in vergelijking 

met de rest van de bevolking, relatief vaak uit naar het CDA en de VVD. 
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De oriëntatie is niet uitgesproken lokaal of internationaal. Er is echter wel een 

licht conservatieve instelling te herkennen als het gaat om de eenwording van 

Europa. De moderne burgerij onderschrijft relatief vaak de stelling dat de 

eenwording van Europa de Nederlandse identiteit ernstig bedreigt. Op dit punt 

is men er niet helemaal gerust op dat dit een positieve verandering betreft. 

 
4.2.2 Imago van de overheid 

Het imago van de overheid is bij de moderne burgerij gematigd positief. Men 

gelooft het vaakst van iedereen in de oprechtheid van politiemensen. Bij de 

moderne burgerij lijken de traditionele gezaghebbers in het 

democratiseringsproces in het algemeen minder aanzien te hebben verloren. De 

moderne burgerij heeft eveneens relatief vaak vertrouwen in de oprechtheid van 

priesters, dominees, rechters en wetenschappers. Enerzijds gelooft de moderne 

burgerij, meer dan de postmoderne milieus, nog in de zogenaamde ‘grote 

verhalen’ (een samenhangend gedachtegoed of systeem dat een omvattend 

zingevend en legitimerend kader wil vormen), anderzijds is zij gevoelig voor 

geïnstitutionaliseerde autoriteit. 

 

Dit is eveneens te herkennen in de mening van de moderne burgers over 

privacy. In antwoord op de vraag ‘Heeft u het gevoel dat de huidige wetgeving 

uw persoonlijke gegevens voldoende beschermt?’ reageren moderne burgers 

vaker bevestigend dan gemiddeld. Ook op het niveau van specifieke instanties 

zet deze lijn zich voort. De respondenten is de vraag voorgelegd of zij van 

mening zijn dat hun persoonlijke gegevens in goede handen zijn bij acht 

instellingen, variërend van supermarkten tot overheidsinstellingen. 

Overheidsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen hebben het meest het 

vertrouwen van de Nederlandse bevolking, en de moderne burgerij is van beide 

soorten instellingen nog vaker dan gemiddeld van mening dat hun gegevens 

daar in goede handen zijn. Hier blijkt wederom dat grote, gevestigde en meer 

traditionele instellingen de moderne burger aanspreken en hun vertrouwen 

hebben. 

 

Als het gaat om het soort instellingen om bij te werken heeft men in dit sociaal 

milieu een kenmerkende voorkeur voor zowel grote als kleine commerciële 

bedrijven, maar daarnaast ook voor gemeentelijke en landelijke overheid. De 

zorg, het onderwijs en fondsenwervende instellingen trekken hen minder aan, in 

vergelijking met de rest van de bevolking. Ook hier blijkt dat de overheid een 

gematigd positief imago heeft bij de moderne burgerij. 

 

Kort samengevat is de moderne burgerij niet extreem betrokken bij de 

samenleving, maar hecht men wel aan sociale structuur, verbondenheid en 

autoriteit. Het imago van de overheid is hier gematigd positief in vergelijking 

met de rest van Nederland: men vertrouwt de overheidsinstellingen als het gaat 

om privacy en men zou ook vaker dan gemiddeld willen werken bij de overheid. 

Nu is het de vraag wat de moderne burgerij verwacht van de overheid en op 

welke manier men, als burger, betrokken wil zijn bij de overheid. 
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4.2.3 Verwachtingen ten aanzien van de overheid 

De wensen van de moderne burgerij ten aanzien van de overheid concentreren 

zich op twee punten. Men vraagt van de overheid dat zij zorgt voor primaire 

zaken als veiligheid, maar zich daarnaast niet al te zeer opstelt als hoeder van 

de samenleving. Het kenmerkt de moderne burgerij dat men vindt dat de 

maatschappij strengere wetten nodig heeft. Daarnaast vinden bijna alle 

moderne burgers dat criminelen strenger gestraft moeten worden en geven zij 

vaak aan dat meer blauw op straat hen een veiliger gevoel zou geven. Maar men 

is in vergelijking met de rest van de bevolking juist minder vaak van mening dat 

de overheid te veel taken afstoot naar het bedrijfsleven of dat de overheid het 

bedrijfsleven beter moet controleren. De moderne burgerij wenst naast een 

duidelijk kader van de overheid en een consequente en terughoudende 

opstelling. De meerderheid van de moderne burgers is bijvoorbeeld niet van 

mening dat Nederland een goed drugsbeleid voert. De behoefte aan 

duidelijkheid en consequent handelen past men rechtlijnig toe; de moderne 

burgerij vindt minder vaak dan gemiddeld dat het werk van ministers erg 

moeilijk is en dat zij daarom bij een fout niet meteen hoeven af te treden. 

 
4.2.4 Prioriteiten van de overheid 

Bij de volgorde van doelen blijkt dat dit sociale milieu het handhaven van orde 

aanmerkt als het belangrijkste politieke doel in vergelijking met doelen als het 

tegengaan van prijsstijgingen, het beschermen van de vrijheid van 

meningsuiting en het vergroten van de politieke inspraak van burgers. De 

moderne burgerij vindt dit ook vaker dan gemiddeld, net als de traditionele 

burgerij. Het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en het tegengaan 

van prijsstijgingen zijn door de moderne burgerij minder vaak als eerste 

prioriteit aangegeven. Het vergroten van politieke inspraak heeft men juist 

vaker als relatief belangrijk beoordeeld. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat de moderne burgerij primair van de 

overheid verwacht dat zij door middel van wetten en regels een duidelijk kader 

schept waardoor men zich veilig voelt. Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, 

ziet zij liever dat de overheid zich terughoudend opstelt. Deze houding kan 

wellicht verklaard worden doordat de moderne burgerij zich niet bedreigd voelt 

door het afbrokkelen van sociale structuren en zich niet zozeer bezighoudt met 

maatschappijethiek. Men wil duidelijkheid, zodat men weet waaraan zich te 

conformeren, maar men is verder niet zozeer ongerust over ontwikkelingen in de 

samenleving. 

 
4.2.5 De eigen bijdrage aan het overheidsbeleid 

Aan de hand van een case die betrekking heeft op een duurzame samenleving 

wordt onderzocht hoe de attitude van de moderne burgerij ten aanzien van de 

overheid tot uitdrukking komt. Duurzaam staat hier voor het op zo’n manier 

omgaan met ruimte, energie, grondstoffen en natuur dat rekening wordt 

gehouden met toekomstige generaties.  

 

De rangorde in de verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving is bij 

de moderne burgerij gelijk aan die van de totale bevolking, zonder uitgesproken 
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accenten. Het meest verantwoordelijk zijn voor hen de overheid en de burger 

zelf, en vervolgens bedrijven en belangenorganisaties.  

 

Wat betreft de mate van betrokkenheid bij de beslissingen die de overheid neemt 

met betrekking tot de manier van wonen, de leefomgeving en het milieu 

onderscheidt de moderne burgerij zich op één punt van de andere milieus: zij 

willen minder dan gemiddeld op eigen wijze, los van de overheid, werken aan 

prettig wonen, een duurzame samenleving en een schoner milieu. Hier komt de 

wens om zich te conformeren tot uitdrukking. Moderne burgers hebben niet de 

behoefte om zelf initiatieven te nemen en hun nek uit te steken, maar sluiten 

zich aan bij de plannen die van de kant van de overheid komen. Hierover wil 

meer dan de helft van moderne burgerij geïnformeerd worden, terwijl een 

kleinere groep ook wil meedenken en meebeslissen. De mate waarin de moderne 

burgerij op deze manieren betrokken wil zijn wijkt niet af van de rest van de 

bevolking. 

 

Hetzelfde geldt voor de manier waarop men de eigen mening kenbaar wil maken 

aan de overheid. Van de moderne burgers die betrokken willen zijn, zijn er 

bijzonder weinig mensen die dat willen doen middels het meedoen aan 

protestacties of demonstraties. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat 

deze methode de bereidheid vraagt om zich duidelijk te profileren en de nek uit 

te steken. Dit spreekt de moderne burgerij niet aan. Stemmen en 

inspraakavonden hebben hun voorkeur, net als bij de rest van de bevolking. 

 
4.2.6 Conclusie 

De moderne burgerij onderscheidt zich niet als het gaat om betrokkenheid of 

interesse in de politiek. Alleen belastingen interesseren hen meer dan 

gemiddeld. Dit sluit aan bij de belangstelling die men heeft voor financiën en 

beleggen in het algemeen en bij hun zoektocht naar financiële zekerheid. Het 

imago van de overheid bij de moderne burgerij is gematigd positief. Men gelooft 

bijvoorbeeld vaker dan gemiddeld in de oprechtheid van politiemensen en men 

heeft er vertrouwen in dat persoonlijke gegevens in goede handen zijn bij 

overheidsinstellingen. 

  

Men verwacht van de overheid dat zij zich in de eerste plaats inzet voor een 

veilige samenleving waarin zowel strenge als duidelijke regels en wetten gelden. 

De overheid hoort de naleving van deze wetten en regels te controleren en 

daarin consequent te zijn, maar moet zich verder terughoudend opstellen; dat is 

de visie van de moderne burgerij. 

 

Uitgaand van het onderscheid in verschillende groepen burgers zoals het Sociaal 

en Cultureel Planbureau die beschrijft, is de moderne burgerij een 

geïnformeerde groep burgers. Een meer actieve betrokkenheid legt zij aan de 

dag wanneer daarom gevraagd wordt of wanneer dat ‘zo hoort’, bijvoorbeeld in 

het geval van verkiezingen. Eigen initiatieven tot beïnvloeding van of 

participatie in het overheidsbeleid ontplooit men niet direct. 

 

Kortom: de moderne burgerij is geïnteresseerd, geïnformeerd en te bewegen tot 

(gezamenlijke) actie, maar daartoe niet intrinsiek gemotiveerd.  
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4.3 Communicatie 

4.3.1 Omgang met informatie 

Sociaal-culturele onderstromen 

De omgang met informatie in dit milieu onderscheidt zich niet nadrukkelijk van 

het gemiddelde van de rest van de bevolking. Men is geen voorloper in de 

ontwikkeling naar een zogenaamde informatiemaatschappij, maar men sluit 

zich aan, zonder vrees voor een te sterke individualisering 

(individualiseringsangst). De moderne burgerij voelt geen beperkingen of een 

afname in de mogelijkheid het persoonlijke leven te tonen aan en te delen met 

anderen. Sterker nog: men schroomt er steeds minder voor om het privé-leven te 

tonen aan een groter publiek (exhibitionisme). 

 

De relatie van de moderne burgerij met de sociale omgeving kenmerkt zich door 

een grote behoefte aan conformeren. Niet alleen besteedt men veel tijd en 

aandacht aan eigen vrienden en relaties (sociale netwerken), ook houdt men 

ervan om deel te nemen aan massale uitingen van verbondenheid om op die 

manier gevoelens te delen met andere mensen en de maatschappij als geheel 

(collectief ervaren). 

 

Naast de behoeften aan sociale verbondenheid is de moderne burgerij ook op 

zoek naar betrouwbare informatie over zaken. Men wil graag weten hoe zaken 

in elkaar zitten (inzichtelijkheid), maar heeft daarbij behoefte aan een formele, 

vanzelfsprekende autoriteit die hen van die informatie voorziet (heterarchie). 

Men wil zich graag conformeren aan de algemeen heersende normen, zonder 

daarbij zelf te veel over hoeven na te denken. In het verlengde daarvan stelt 

men prijs op strenge en duidelijke regels (law & order). 

 

Informatiestromen13 

Conversatie 

Persoonlijk contact is belangrijk in dit milieu. Het merendeel van de moderne 

burgers vindt het jammer dat dit afneemt doordat veel zaken geautomatiseerd 

zijn. Niet zozeer als informatiebron, maar meer ter bevrediging van de behoefte 

om ergens bij te horen en dingen te kunnen delen. Ongeveer driekwart van de 

moderne burgers zal niet zo snel met anderen spreken over persoonlijke 

onderwerpen, maar is wel geïnteresseerd in wat andere mensen beweegt. De 

moderne burgerij kijkt relatief vaak naar reality-programma’s op de televisie.  

 

Allocutie  

In dit milieu wordt vrij veel (doch gemiddeld) gebruik gemaakt van deze vorm 

van informatieoverdracht, zoals in paragraaf 3.3.2 nader wordt beschreven. De 

televisie is bijvoorbeeld de belangrijkste nieuwsbron. ‘De kat uit de boom kijken’, 

in stijl van de moderne burgerij, kan mooi en makkelijk via de televisie. Reality-

programma’s die, zoals aangegeven, relatief vaak de belangstelling hebben van 

moderne burgers, combineren entertainment met informatie over wat er gaande 

is in de samenleving, juist over wat geldt als normaal of afwijkend. Omdat men 

zoekt naar aansluiting hebben dergelijke programma’s wellicht een meerwaarde 

voor de moderne burgerij. 

                                                        
13 Voor een beschrijving van de informatiestromen: zie paragraaf 3.3.1. 
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Achtereenvolgens wordt gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen 

(in volgorde van belangrijkheid): 

 

 tv-nieuws 

 radionieuws 

 dagbladen 

 actualiteitenprogramma’s op televisie 

 actualiteitenprogramma’s op de radio 

 weekbladen 

 internet 

 

Consultatie  

De moderne burgerij wijkt niet af van de rest van de bevolking als het gaat om 

het raadplegen van centrale informatiebronnen. Het zoeken naar informatie 

doet men veelal op basis van directe betrokkenheid of interesse en dan 

vraaggestuurd. Het zal dan ook niet verbazen dat men, zoals later aan de orde 

komt, internet juist op deze basis gebruikt.  

 

Registratie  

Dit milieu toont geen bijzonderheden met betrekking tot registratie. Men is vrij 

goed van vertrouwen en rekent erop dat gegevens veilig zijn bij een centrale 

instelling. Zoals in paragraaf 3.2.2 is besproken geldt dit in het bijzonder voor 

overheidsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Privacybescherming is in 

dit milieu geen belangrijk item. Met betrekking tot internet toont men zich wel 

iets bezorgder: het merendeel van de moderne burgerij is voorzichtig met het 

invullen van persoonlijke gegevens, maar er dient vermeld dat dit niet afwijkt 

van de rest van de bevolking.  

 
4.3.2 Mediagedrag 

Radio en televisie 

Het aantal uren dat de moderne burgerij per week naar de televisie kijkt of naar 

de radio luistert is niet afwijkend van het populatiegemiddelde van 20 uur. Wat 

televisie betreft is RTL4 de absolute favoriet, maar ook RTL5 is een zender waar 

de moderne burgerij relatief veel naar kijkt. De NOS staat in de populariteit van 

omroepen weliswaar op de eerste plaats, maar commerciële zenders als RTL4 en 

Veronica zijn toch meer kenmerkend voor dit milieu. In dit milieu wordt relatief 

veel naar programma’s van Nederlandse makelij gekeken; zowel qua 

amusement (series, komedies) als op informatief gebied 

(consumentenvoorlichting). Populaire televisiepersoonlijkheden zijn Ivo Niehe, 

Mart Smeets en Robert ten Brink, maar ook Henny Huisman en Linda de Mol 

hebben in dit milieu een relatief grote achterban. De moderne burgerij is ook 

zeer gecharmeerd van Marco Borsato, Helmut Lotti en Tooske. 

 

Wat voorkeuren voor radiozenders betreft, vertoont de moderne burgerij sterke 

overeenkomsten met de convenience-georiënteerden; ook in het milieu van de 

moderne burgerij zijn het vooral de commerciële zenders als Sky Radio, Radio 

538 en Radio 10 Gold die relatief veel beluisterd worden.  
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Gedrukte media 

Wat betreft tijdschriften worden consumenteninformatiebladen relatief veel 

gelezen. Dit kan vooral aan de Kampioen en de Consumentengids worden 

toegeschreven. Ook de tijdschriftcategorieën vrouwenweekbladen en 

economische bladen worden relatief veel gelezen. Op titelniveau springt vooral 

de belangstelling van de moderne burgerij voor Privé en het magazine 

Weekeinde van De Telegraaf in het oog.  

 

De moderne burgerij geeft wat dagbladen betreft de voorkeur aan gratis huis-

aan-huisbladen en De Telegraaf. Bezien we alleen de abonnementen op 

dagbladen, dan kunnen ook regionale dagbladen en het Algemeen Dagblad 

toegevoegd worden aan de favorieten van de moderne burgerij. De Volkskrant is 

hier relatief minder populair.  

 
4.3.3 ICT: houding en gedrag 

De moderne burgerij vertoont een gemiddeld profiel als het gaat om een inter-

netaansluiting thuis en het gebruik van internet voor e-mail en het bezoeken 

van internetpagina’s. De houding ten opzichte van ICT is nogal ambivalent in 

dit milieu. Aan de ene kant worden de mogelijkheden van nieuwe media en 

technologie verwelkomd, maar tegelijkertijd zijn deze nieuwigheden nog te 

ongrijpbaar en is men beducht voor misbruik. Dit milieu kijkt liever eerst de kat 

uit de boom voordat men zelf tot actie overgaat.  

 

De computer op zichzelf wordt in dit milieu volkomen geaccepteerd. Men vindt 

een dergelijk apparaat zelfs onmisbaar in een hedendaags huishouden. Internet 

wordt vooral gebruikt om informatie te zoeken. Men vindt het prettig om er 

ongestoord producten met elkaar te kunnen vergelijken. De vele mogelijkheden 

van internet geven de moderne burgerij relatief vaker een enorm gevoel van 

vrijheid. Toch vinden zij wel dat er grenzen gesteld moeten worden aan deze 

vrijheid: men heeft behoefte aan duidelijke regels. Men vindt dat wangedrag op 

het internet streng aangepakt moet worden, en dat desnoods privacyregels 

hiervoor aan de kant gezet mogen worden.  

 

De moderne burgers die weleens het internet bezoeken geven vaker dan anderen 

aan dat zij belang hechten aan een internetprovider die bij hen past. Wellicht 

heeft dit te maken met een lichte aarzeling: men is huiverig voor misbruik, zoals 

in het algemeen geldt voor de Nederlandse bevolking. Aan betalingen met een 

creditcard via internet ziet men grote risico’s verbonden. Ook laat men niet snel 

een e-mailadres achter op internet om te voorkomen ongewenst benaderd te 

worden. Gevraagd naar waar men internet weleens voor heeft gebruikt, geeft de 

moderne burgerij de volgende top 5 aan, in volgorde van belangrijkheid: 

 

 informatie zoeken 

 zoeken van informatie over producten die ik zou willen kopen 

 muziek downloaden 

 spelletjes spelen 

 chatten 

 

Sites die door dit milieu relatief vaak bezocht worden zijn sites over 

auto’s/motoren/boten en over huizen/wonen. 
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4.3.4 ICT en de overheid 

De moderne burgerij heeft duidelijk behoefte aan regelgeving van de overheid op 

het gebied van ICT, en dan met name om de hiermee samenhangende misdaad 

te bestrijden. Als het gaat over stemmen met behulp van moderne technologie 

dan toont de moderne burger zich relatief vaak een fervent voorstander. Men 

geeft aan in de toekomst graag de mogelijkheid te hebben te stemmen via e-

mail, maar ook via de telefoon. Men acht de kans ook groter dat men gaat 

stemmen wanneer dit via internet mogelijk zou zijn. Minder uitgesproken (en 

niet afwijkend van de rest van de bevolking) reageert men op de interactieve 

mogelijkheden van ICT, bijvoorbeeld om aan de overheid te laten weten wat echt 

belangrijk is of, andersom, als medium waarmee de overheid vaker de mening 

van de bevolking kan peilen. 

 
4.3.5 Conclusie 

De gematigde moderne burgerij, die streeft naar zekerheid en belang hecht aan 

familiegeluk, zoekt in haar mediagedrag ontspanning, vermaak en een bepaalde 

mate van sensatie. Dit blijkt uit de voorkeuren voor commerciële zenders. Ze 

staan wel open voor nieuwe ontwikkelingen, maar zijn hierin, getuige de 

gemiddelde verspreiding van internet, geen voorlopers.  

 

In de toekomst zou internet een geschikt aanvullend medium kunnen zijn om 

met de moderne burgerij te communiceren. Met name de mogelijkheid om via dit 

medium te kunnen stemmen, kan in dit milieu op enthousiasme rekenen. 

Hoewel men aangeeft internet vooral te gebruiken om informatie op te zoeken, 

valt het te bezien in hoeverre daar gebruik van zal worden gemaakt als het gaat 

om de overheid. Een herkenbaar ‘loket’ met overheidsinformatie op het internet, 

over bijvoorbeeld regels en voorschriften sluit het meest aan bij de mentaliteit 

van dit milieu. Een (inter)actieve houding van dit milieu in de zin van 

meedenken en discussiëren ligt echter niet in de lijn van de verwachting. De 

meerwaarde van het willen delen van informatie ligt in dit milieu meer op het 

vlak van amusement en consumenteninformatie.  

 

 

4.4 Burgerschapsstijl van de moderne burgerij 

De moderne burgerij is gekarakteriseerd als geïnteresseerd, geïnformeerd, te 

bewegen tot (gezamenlijke) actie, maar daartoe niet intrinsiek gemotiveerd als 

het gaat om betrokkenheid bij de overheid en het overheidsbeleid. De 

communicatiestijl laat zich eerder omschrijven als reactief: men heeft een 

voorkeur voor meer ‘passieve’ nieuwsbronnen (televisie en radio) en gaat 

vraaggericht op zoek naar informatie wanneer daartoe aanleiding is. Men is 

zowel conformistisch als pragmatisch: men loopt niet voorop, maar ook niet 

achter. Dit geldt zowel voor de houding ten aanzien van de overheid als de 

dominante communicatiestijl. 

 

Op basis van deze kenmerken geldt het volgende voor de invulling van de 

onderscheiden rollen van burgers in relatie tot de overheid. 
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Klant 

De moderne burgerij is een relatief tevreden klant. Men is niet overmatig 

bezorgd over privacy; men is tevreden over de wetgeving op dit gebied en heeft 

veel vertrouwen in de overheidsinstanties. Men heeft geen uitgesproken wensen 

als het gaat om openingstijden van overheidsinstellingen. De inzet van ICT in de 

overheidscommunicatie spreekt aan bij de moderne burgers als het gaat om 

stemmen. Zij verwachten dan ook vaker te gaan stemmen. Als ‘informatieloket’ 

zou internet ook zijn waarde kunnen hebben, al kenmerkt het mediagedrag zich 

eerder door het zoeken naar ontspanning en vermaak. Voor de moderne burgerij 

schuilt de aantrekkingskracht van ICT niet in de eerste plaats in het 

interactieve karakter; een actieve houding in de zin van meedenken en 

discussiëren ligt niet in de lijn der verwachting.  

 

Kiezer 

De politieke interesse en betrokkenheid van de moderne burgerij wijken niet af 

van het gemiddelde van de rest van de bevolking. Moderne burgers zijn redelijk 

consequente stemmers met een relatieve voorkeur voor VVD en CDA. 

 

Onderdaan 

De moderne burgerij is relatief gevoelig voor geïnstitutionaliseerde autoriteit, en 

zoekt ook aansluiting. Men wenst een duidelijk kader van de overheid en 

vervolgens een zowel consequente als terughoudende opstelling. Men zal zich 

echter wel conformeren en is goed van vertrouwen; de legitimiteit van het gezag 

van de overheid lijkt hier dan ook niet in het geding.  

 

Coproducent van beleid 

Moderne burgers zijn niet snel degenen die initiatieven nemen of de nek 

uitsteken, juist vanwege het streven naar verbondenheid. Zij dragen bij wanneer 

daar expliciet aanleiding toe is of wanneer zij direct worden aangesproken. 
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5 Traditionele burgerij 

5.1 Inleiding 

Doelen in het leven 

Mensen uit dit sociale milieu hechten veel waarde aan respect, harmonie, 

plichtsgetrouwheid, rechtvaardigheid, (financiële) zekerheid en het 

instandhouden van vertrouwde gebruiken en gewoontes die men veelal van huis 

uit heeft meegekregen. Het gezinsleven neemt binnen dit milieu een prominente 

plaats in. Over het algemeen zijn deze mensen niet erg veranderingsgezind: men 

houdt vast aan datgene wat reeds bereikt is. Men vindt het belangrijk om 

solidair te zijn met de zwakkeren in de samenleving en men toont zich men 

bezorgd over het afnemen van de sociale zekerheid. 

 
Leefstijl 

Het dagelijks leven verloopt ordelijk en volgens een vast stramien. Dit komt 

zowel tot uitdrukking in de manier waarop de taken en plichten in huis zijn 

verdeeld (traditionele man/vrouw-verdeling), als in de manier waarop aan deze 

taken en plichten gestalte wordt gegeven: discipline, regelmaat en netheid 

spelen hierin een belangrijke rol. De verschillende activiteiten en 

werkzaamheden zijn strak gepland en aan vaste tijden gekoppeld. Bovendien 

hangt men de opvatting aan dat 'hard werken goed is voor de mens' en geeft 

men alleen aan genieten toe als men het gevoel heeft dat dit werkelijk verdiend 

is. Dit neemt niet weg dat er aan momenten van rust en gezellig samenzijn 

(veelal in gezinsverband) veel waarde wordt gehecht. 

 

Mensen binnen dit milieu leven doorgaans zuinig ('overdaad schaadt'). Bij het 

kopen van nieuwe producten gaan zij weloverwogen te werk; de kwaliteit en 

duurzaamheid van producten vormen belangrijke aankoopcriteria. Binnen dit 

milieu is men tevens gebrand op het kopen van A-merken, en blijkt men 

doorgaans vrij merkvast te zijn. 

 

Mensen die behoren tot de 'traditionele burgerij' tonen veelal een duidelijke 

maatschappelijke betrokkenheid. Relatief veel mensen zijn politiek actief of lid 

van een vakbond. Contacten met anderen beperken zich echter wel vaak tot 

'gelijkgestemden' (mensen die op een zelfde manier in het leven staan); met 

'andersdenkenden' wordt niet snel opgetrokken. De traditionele burgerij schenkt 

relatief vaak geld aan 'goede doelen'. 

 
Werken en presteren 

Werken wordt gezien als plicht en is belangrijk, maar dient in hoofdzaak om in 

het levensonderhoud te kunnen voorzien. De voorkeur wordt gegeven aan een 

vaste baan met vaste werktijden. Werk en vrije tijd worden strikt gescheiden. 

Binnen dit milieu zijn mensen niet erg carrièregericht. Werk is niet zozeer een 

middel om jezelf te ontplooien, als wel een middel om sociale contacten op te 

doen en om zich maatschappelijk verdienstelijk te maken. In vergelijking met de 

meeste andere milieus wordt er binnen dit milieu veel vrijwilligerswerk 

verricht. 
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Vrije tijd 

De vrije tijd wordt veelal in gezinsverband of familieverband doorgebracht. In 

het algemeen is men huiselijk ingesteld; gemoedelijkheid en gezelligheid spelen 

een belangrijke rol in het alledaagse leven. De vrije tijd wordt benut om even 

aandacht te hebben voor elkaar (gezinsleden), om familie te bezoeken en om bij 

te komen van hard werken. De vrije tijd wordt veelal doorgebracht in en rondom 

het huis. Men kijkt relatief veel uren naar de televisie. Uitgaanscentra of 

culturele evenementen worden nauwelijks bezocht. Daarnaast wordt binnen dit 

milieu niet meer dan gemiddeld gelezen; toch wordt de (regionale) krant 

regelmatig -veelal als onderdeel van de dagelijkse bezigheden- gelezen. Men 

bezoekt regelmatig een kerkdienst en ook een buurthuis wordt relatief vaak 

bezocht. 

 
Familie en relaties 

Het gezins- en familieleven is zeer belangrijk en de rol- en taakverdeling binnen 

het gezin is doorgaans traditioneel. De man is vaak kostwinner; de vrouw heeft 

vooral verzorgende taken en werkt in het huishouden. Man en vrouw hebben 

een gezamenlijke vriendenkring, waarin familieleden een belangrijke plaats 

innemen. Er is sprake van een sterk gevoel van familiaire betrokkenheid. 

 
Sociodemografische kenmerken 

 

Dit milieu omvat 2,7 miljoen Nederlanders. Over het algemeen kenmerkt dit 

milieu zich door mensen met een laag tot middelbaar opleidingsniveau. Ook het 

inkomensniveau is doorgaans niet hoog (veelal modaal en benedenmodaal). 

Relatief weinig mensen onder de 45 jaar behoren tot dit milieu, terwijl de groep 

mensen van zestig jaar en ouder hier juist groter is dan gemiddeld. Dit betekent 

ook dat de groep gepensioneerden in dit milieu groot is in vergelijking met de 

andere milieus. Indien men werkt is dat relatief vaak in de industrie, in een 

uitvoerende functie. Het overgrote deel van de groep is getrouwd of woont samen 

en heeft (niet meer thuiswonende) kinderen. Daarnaast hebben de meeste 

mensen in dit milieu een christelijke geloofsovertuiging. 

 

 

5.2 Attitude ten aanzien van de overheid 

De traditionele burgerij is eerder beschreven als een betrokken, maar tevens 

bezorgd en behoudend milieu. Dit komt eveneens terug in hun attitude ten 

opzichte van de overheid. 

 
5.2.1 Betrokkenheid 

De traditionele burgers hebben op basis van een lijst met uiteenlopende 

interessegebieden (van antiek tot zenboeddhisme) vaker dan anderen 

aangegeven geïnteresseerd te zijn in politiek op gemeentelijk niveau. Een van de 

kenmerken van de traditionele burgerij is dat men in dit sociaal milieu relatief 

vaak met anderen discussieert over ‘hoe het anders moet in Nederland’. 

Tegelijkertijd is men het vaker eens met de stelling ‘ik voel me buitengesloten in 

de Nederlandse maatschappij’; het is de vraag of deze combinatie van 

betrokkenheid en (ervaren) distantie een kenmerkend element vormt van de 

relatie traditionele burgerij – overheid. Dit komt later aan de orde.  
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De traditionele burgerij vertoont een hoge mate van gemeenschapszin, wat 

betekent dat men zich daadwerkelijk betrokken en in zekere mate ook 

verantwoordelijk voelt voor de directe omgeving. Daarbij interesseren landelijke 

items hen meer dan internationale aangelegenheden, maar onderwerpen die 

betrekking hebben op de directe leefomgeving weer meer dan onderwerpen die 

landelijk spelen. De traditionele burgerij combineert gemeenschapszin met een 

lokale oriëntatie. De interesse voor gemeentelijke politiek is hiervan de meest 

sprekende uitdrukking. De Europese eenwording staat juist erg ver af van de 

traditionele burgerij. Zij zijn het vaakst de mening toegedaan dat de nadelen 

van de Europese eenwording groter zijn dan de voordelen, en dat de 

Nederlandse identiteit ernstig wordt bedreigd door het eenwordingsproces. 

 

Stemmen doet men echter voor niet alleen voor de gemeenteraad, maar ook voor 

de Provinciale Staten, de Tweede Kamer en het Europees Parlement relatief 

vaak in vergelijking met andere milieus. Het CDA heeft relatief veel aanhang 

onder de traditionele burgers, evenals de ChristenUnie. Hoewel de 

betrokkenheid dus eerder lokaal tot uitdrukking komt, vindt de traditionele 

burgerij het wel vaker dan gemiddeld belangrijk om te weten hoe politieke 

beslissingen die iedereen aangaan tot stand komen. Dit is een interessant 

gegeven in de context van dit milieu. Men geeft aan geïnformeerd te willen 

worden door de overheid bij dergelijke beslissingen, maar tegelijkertijd heeft 

juist deze groep de meeste moeite met mate waarin de huidige samenleving zich 

ontwikkelt tot informatiesamenleving. Men ervaart de samenleving als complex 

en heeft moeite met het selecteren, ordenen en beoordelen van de informatie. Dit 

blijkt uit de hoge mate van activiteit van de sociaal-culturele onderstromen 

informatiedool en inzichtelijkheid. Voor de traditionele burgerij is het derhalve 

van belang dat de overheid toegankelijke en heldere informatie verstrekt. 

Tegelijkertijd kan de moeite die men heeft met de complexiteit van de 

samenleving leiden tot de behoefte aan een autoriteit die de waarheid in pacht 

heeft. Dit is een element van de relatie tussen de traditionele burgerij en de 

overheid dat later in dit hoofdstuk aan de orde komt.  

 
5.2.2 Imago van de overheid 

Wat betreft de politiek is de traditionele burgerij het vaakst van mening dat 

politieke baantjes te vaak gaan naar mensen uit de eigen partij. Op dit punt 

heeft men blijkbaar niet al te veel vertrouwen in de politiek. Wanneer gekeken 

wordt naar de geloofwaardigheid van verschillende vertegenwoordigers van de 

overheid blijken met name ministers bij de traditionele burgerij relatief minder 

vertrouwen te genieten dan in andere sociale milieus. Men associeert hen 

blijkbaar met een meer discutabele zijde van de overheid. In de beleving van de 

traditionele burgerij is er een grote afstand tot ministers. Men is het relatief 

vaker eens met de stelling dat het werk van ministers erg moeilijk is en dat zij 

daarom om een fout niet direct hoeven af te treden. Men blijkt echter niet 

tevreden over de huidige gang van zaken: men is het ook vaker dan anderen 

eens met de uitspraak dat ministers sneller moeten aftreden als ze fouten 

hebben gemaakt. Politici in het algemeen en ambtenaren beoordeelt men niet 

negatiever dan gemiddeld. Overigens scoren politici bij de totale bevolking niet 

hoog als het gaat om geloofwaardigheid. 
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Traditionele burgers zijn minder vaak van mening dat de huidige wetgeving de 

persoonlijke gegevens van burgers voldoende beschermt. Wanneer hen dit zo 

direct wordt gevraagd (‘heeft u het gevoel dat de huidige wetgeving uw 

persoonlijke gegevens voldoende beschermt?’) blijkt dat zij bezorgd zijn om de 

privacy. Als het gaat om specifieke instanties heeft men in verhouding minder 

vertrouwen in onderzoekbureaus, internetproviders en het Bureau Krediet 

Registratie in Tiel. De traditionele burgerij heeft echter juist meer vertrouwen 

in supermarkten en warenhuizen. Een voorzichtige conclusie is dat men hier 

niet per se wantrouwig is als het gaat om instellingen die men kent, maar dat 

men een strenge wetgeving van de kant van de overheid wel op prijs stelt. Dit 

sluit aan bij de verwachtingen van de overheid die later aan de orde komen. 

 

Een andere, meer indirecte manier om te kijken naar het imago van de overheid 

is de vraag of men er zou willen werken. Het gaat om de Europese, landelijke, 

provinciale en gemeentelijke overheid in vergelijking met kleine en grote 

commerciële bedrijven, onderwijsinstellingen, fondswervende instellingen, 

zorginstellingen, het leger en de politie en brandweer. De respondenten is 

gevraagd: als u zou kunnen kiezen waarbij u zou kunnen gaan werken, waar ligt 

dan uw voorkeur? De traditionele burgerij heeft vaker dan gemiddeld gekozen 

voor de gemeentelijke overheid en daarnaast voor een zorginstelling. Hieruit 

spreekt wederom de lokale oriëntatie en het verantwoordelijk voelen voor 

anderen. De commerciële sector spreekt hen, in vergelijking met de meeste 

andere milieus, minder aan, evenals de Europese overheid (die zich eerder laat 

verenigen met een internationale oriëntatie) en het onderwijs. 

 

Nu in kaart is gebracht in welke mate en op welke manier de traditionele 

burgerij zich in het algemeen betrokken voelt bij de samenleving en hoe zij 

aankijkt tegen de overheid, wordt de relatie met de overheid verder uitgewerkt. 

Wat verwacht men in dit milieu van de overheid? En op welke manier wil men 

betrokken zijn bij de overheid? 

 
5.2.3 Verwachtingen ten aanzien van de overheid 

De traditionele burgerij verwacht, als het gaat om de rol van de overheid in de 

samenleving, in elk geval dat zij de touwtjes stevig in handen houdt. Het is een 

kenmerk van dit sociaal milieu dat men vindt dat de samenleving gebaat is bij 

een sterkere maatschappelijke invloed van de overheid en strengere wetten. In 

het verlengde daarvan typeert het traditionele burgers dat zij vaker de mening 

zijn toegedaan dat de overheid te veel van haar taken afstoot naar zowel het 

bedrijfsleven als naar burgers.  

 

Reacties op stellingen over het beleid van de overheid wijzen in dezelfde 

richting. Zo is men uitgesproken over de rol van de overheid bij het bestrijden 

van criminaliteit (‘De politie moet meer mogelijkheden krijgen om criminaliteit 

te bestrijden’, ‘Criminelen moeten veel strenger worden gestraft’), controle van 

het bedrijfsleven (‘Het bedrijfsleven moet beter gecontroleerd worden door de 

overheid’, ‘Het is een taak van de overheid om bedrijven te beoordelen op hun 

maatschappelijk verantwoord handelen’) en op uiteenlopende andere 

onderwerpen (‘De overheid moet meer actie ondernemen tegen het uitvoeren van 

dierproeven’). De traditionele burgerij is het juist het minder vaak eens met de 
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stelling dat Nederland een goed drugsbeleid voert. Het moge duidelijk zijn dat 

deze uitkomst dezelfde richting uitwijst als de andere resultaten. 

 

De wens tot strengere regels en wetten laat zich verklaren door de wijze waarop 

de traditionele burgerij de hedendaagse samenleving beziet en ervaart. De 

traditionele burgerij kenmerkt zich door individualiseringsangst; men is 

ongerust over gevolgen van de individualisering voor de samenleving, die hun 

ogen leidt tot egoïsme en minder respect voor anderen. Zij lijkt middels een 

sterke overheid het gevoel van eigen onmacht, onzekerheid en onrust te willen 

bezweren; de overheid moet ervoor zorgen dat de samenleving niet ontspoort. 

 

Op microniveau, en deels op mesoniveau, kunnen de traditionele burgers beter 

uit de voeten. De behoefte aan de leidende hand resulteert bij deze groep dan 

ook niet in het idee dat burgers zelf geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen. 

Deze combinatie kenmerkt bij uitstek de attitude van de traditionele burgerij. 

De behoefte aan autoriteit in een wereld die als complex en chaotisch wordt 

ervaren gaat samen met persoonlijke inzet voor de eigen leefomgeving, 

bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of de voorkeur voor het werken in 

de zorg.  

 
5.2.4 Prioriteiten van de overheid 

Nu duidelijk is dat de traditionele burgerij de overheid vooral een regulerende 

rol toekent, is de vraag wat zij inhoudelijk aanmerkt als prioriteiten voor de 

overheid. Voor de traditionele burgerij - dat zal niet verwonderen gezien het 

voorafgaande – is het handhaven van orde in het land het belangrijkste politieke 

doel van de vier opties, en dit hebben zij relatief vaak op de eerste plaats gezet. 

Ook als het gemiddelde van de positie van de vier doelen in de rangorde 

berekend wordt, kenmerken de traditionele burgers zich door de waarde die zij 

hechten aan orde en daarbij ook het tegengaan van prijsstijgingen. Zij scoren 

hier het meest behoudend van alle sociale milieus op deze vraag. Hieruit blijkt 

wederom dat men een regulerende rol voor de overheid ziet weggelegd. Men 

zoekt zekerheid en veiligheid, en is alleen op lokaal niveau in staat het leven zo 

in te richten dat aan deze behoeften tegemoet wordt gekomen. Op andere 

niveaus rekent men op de overheid. 

 
5.2.5 De eigen bijdrage aan het overheidsbeleid 

Er is aan de respondenten tevens een aantal vragen voorgelegd die betrekking 

hebben op een duurzame samenleving. De definitie van duurzaamheid die 

hierbij is voorgelegd luidt: Het op zo’n manier omgaan met ruimte, energie, 

grondstoffen en natuur dat rekening wordt gehouden met toekomstige 

generaties.  

Men dient de volgende gegevens te bezien in de specifieke context, dus 

betrekking hebbend op een duurzame samenleving, maar zij kunnen wel dienen 

als case waarin de houding ten opzichte van de overheid tot uitdrukking komt.  

 

De eerste vraag die nadere informatie oplevert over de attitude ten aanzien van 

de overheid is hoe men denkt over de verantwoordelijkheid voor een duurzame 

samenleving. Er is gevraagd een rangordening aan te geven in de mate waarin 

de persoon zelf, de overheid, het bedrijfsleven en belangenorganisaties (natuur- 
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en milieuverenigingen) hun verantwoordelijkheid hebben in deze. De 

traditionele burgerij vindt de overheid het meest verantwoordelijk, op de voet 

gevolgd door zichzelf. Bedrijven en belangenorganisaties staan bij hen op de 

derde en vierde plaats. Zij wijken in hun mening echter op geen enkel punt af 

van het gemiddelde van de totale steekproef.  

 

Vervolgens is gevraagd naar de mate waarin men persoonlijk betrokken wil zijn 

bij de beslissingen die de overheid neemt met betrekking tot de manier van 

wonen, de leefomgeving en het milieu, en op welke wijze men het liefst de eigen 

mening kenbaar zou willen maken. De traditionele burgerij toont relatief weinig 

behoefte om betrokken te zijn bij de genoemde plannen van de overheid. Behalve 

dat zij het vaker niet nodig vindt om betrokken te zijn, geeft zij eveneens minder 

vaak dan gemiddeld aan geïnformeerd te willen worden, mee te willen denken 

en mee te willen beslissen. Op eigen wijze werken aan prettig wonen, een 

duurzame leefomgeving en een schoner milieu hebben en het meewerken aan 

het uitvoeren van deze plannen van de overheid wil de traditionele burgerij even 

vaak als de rest van de bevolking. Deze manieren van betrokkenheid sluiten aan 

bij de lokale oriëntatie en de actieve opstelling ten aanzien van de directe 

leefomgeving die de traditionele burgerij kenmerken.  

 

Voor zover men wel betrokken wil zijn, wil men vaker dan gemiddeld de eigen 

mening kenbaar maken middels een ingezonden brief in krant of tijdschrift. 

Internetdiscussies en referenda zijn communicatiekanalen die de traditionele 

burgerij minder aanspreken om betrokken te zijn bij de overheid. 

 
5.2.6 Conclusie 

De traditionele burgerij is betrokken bij de samenleving en geïnteresseerd in 

(gemeente-)politiek. Stemmen doet de traditionele burgerij relatief vaak in 

vergelijking met de rest van de bevolking. Daarbij geeft men aan geïnformeerd 

te willen worden over plannen van de overheid die een ieder aan gaan. 

Tegelijkertijd voelt men zich vaker dan anderen buitengesloten in de 

Nederlandse maatschappij. Deze specifieke combinatie van distantie en 

betrokkenheid komt eveneens terug in de relatie traditionele burgerij – 

overheid.  

Wanneer de traditionele burgerij een concrete case krijgt voorgelegd, zoals de 

vragen over de duurzame samenleving, komt de wens tot betrokkenheid bij het 

beleid van de overheid niet uit de verf, evenmin als een uitdrukkelijke wens om 

geïnformeerd te worden over de plannen. In termen van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau zou de traditionele burgerij op basis van de betrokkenheid en 

gemeenschapszin die zij aan de dag legt, behoren tot niet alleen geïnformeerde 

maar ook participerende burgers. In de praktijk lijkt zij de directe aansluiting 

bij de overheid echter te missen. Voor hen is er een grote afstand tot de overheid. 

Hoewel men op zichzelf betrokken en geïnteresseerd is, is men niet in staat om 

dit te vertalen in een actieve en participerende attitude ten aanzien van de 

overheid en haar beleid. Uiteindelijk is hier de karakterisering ‘onwetende 

burgers’ nog het meest van toepassing, en dat speelt een rol bij de 

verwachtingen die traditionele burgers hebben ten aanzien van de overheid. De 

behoefte aan zekerheid, veiligheid en duidelijkheid in een complexe samenleving 

met een, in hun beleving, overschot aan (complexe) informatie maakt dat men 
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van de overheid verlangt dat zij optreedt als regulerende autoriteit. Dit is het 

meest kenmerkende element van de relatie traditionele burgerij – overheid. 

 

Kortom: de traditionele burgerij is geïnteresseerd en betrokken, maar mist de 

aansluiting en laat zich uiteindelijk eerder karakteriseren als onwetend. 

 

5.3 Communicatie 

5.3.1 Omgang met informatie 

Sociaal-culturele onderstromen 

Wat bij de traditionele burgerij het meest opvalt in de manier waarop zij met 

informatie omgaan is het gebrek aan mediavaardigheden. Men vindt het 

moeilijk een weg te vinden in de grote hoeveelheid informatie die op hen afkomt. 

Vaker dan in andere milieus overheerst de mening dat er zoveel informatie is, 

dat je niet meer weet wie je kunt vertrouwen. De traditionele burgerij kenmerkt 

zich in feite in hoge mate door ‘informatiedool’; men ziet door de bomen het bos 

niet meer. Het gebrek aan vaardigheden leidt in dit milieu tot frustratie en 

onbegrip. Men wil immers wel graag inzicht, dat wil zeggen weten hoe de dingen 

in elkaar zitten en waarom dingen gebeuren of besloten zijn (inzichtelijkheid). 

Dit milieu is echter minder bedreven in het aanwenden van informatie om 

gestelde doelen te bereiken (strategisch navigeren).  

 

De traditionele burgerij kenmerkt zich verder door een lokale oriëntatie. Vanuit 

de veilige beslotenheid van thuis vindt men het prettig een kijkje te kunnen 

nemen in de werkelijkheid buitenshuis (voyeurisme). Reality-programma’s 

hebben de belangstelling van dit milieu, ondanks dat men zich daar zelf niet 

snel voor zou lenen (exhibitionisme). Over het algemeen is men vooral 

geïnteresseerd in onderwerpen die aansluiten bij de eigen leefwereld. Voor de 

traditionele burgerij is de wereld geen ‘global village’, maar eerder een ‘ver-van-

mijn-bed’ show.  

 

De traditionele burgerij is bang voor verregaande individualisering. Men vreest 

een losse cultuur van ‘ieder voor zich’, waarbij men ook zelf uit de boot dreigt te 

vallen. Gebeurtenissen die een uitdrukking geven aan maatschappelijke 

verbondenheid, zoals bijvoorbeeld een stille tocht als reactie op zinloos geweld, 

vinden dan ook veel gehoor in dit milieu (collectief ervaren).  

 

Informatiestromen14 

Conversatie  

Interpersoonlijke communicatie, converseren met mensen die men kent, is in dit 

milieu heel belangrijk. Wanneer het persoonlijk wordt haakt dit milieu echter 

af: men zal de ‘vuile was’ niet snel buiten hangen, en al helemaal niet op 

televisie. Wel houdt men ervan om met anderen te discussiëren over hoe het in 

Nederland beter zou moeten. Men hecht daarnaast veel waarde aan persoonlijk 

contact als informatiebron. Dit geldt niet alleen voor informatie van algemene 

aard, maar ook bij de aanschaf van producten, of bij onderwerpen zoals 

gezondheid. 

 

                                                        
14 Voor een beschrijving van de informatiestromen: zie paragraaf 3.3.1. 
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Allocutie  

De traditionele burgerij maakt veel gebruik van deze vorm van 

informatieoverdracht. Het gebrek aan mediavaardigheden maakt het echter 

ondoorzichtig in hoeverre boodschappen in dit milieu overkomen zoals ze 

bedoeld zijn. Men geeft zelf al aan moeilijk om te kunnen gaan met de 

‘information overload’. Daarbij komt nog dat dit milieu moeilijk keuzes kan 

maken uit het grote media-aanbod.  

Gevraagd naar de belangrijkste nieuwsbron wordt door de traditionele burgerij 

in absolute zin het tv-nieuws genoemd, maar noemt men relatief vaker dan 

andere milieus het radionieuws en radioactualiteiten. Aangezien de radio in het 

algemeen, meer dan andere media, vooral een ‘behangfunctie’ (op de 

achtergrond aanwezig) heeft is het nogmaals de vraag of en op welke manier 

informatie wordt opgepikt door dit milieu. 

 

Consultatie  

De traditionele burgerij zal pas van deze vorm van informatieoverdracht gebruik 

maken wanneer er een probleem wordt ervaren (een ongewenste situatie) in de 

directe leefomgeving waarvoor een oplossing gevonden dient te worden. Het is 

het meest waarschijnlijk dat het informatiezoekgedrag zich zal kenmerken door 

het inwinnen van persoonlijk advies. Persoonlijke contacten vormen de meest 

aansprekende communicatievorm, met als voordeel dat duidelijk is wie de 

gesprekspartner is en men zelf kan beoordelen of het een betrouwbare bron 

betreft. Verder zal men meer geneigd zijn traditionele media in te schakelen, 

zoals kranten of tijdschriften, dan nieuwe media. De internetgebruikers in dit 

milieu zoeken even vaak naar informatie op het internet als internetgebruikers 

uit andere milieus. 

 

Registratie  

Dit milieu is erg autoriteitsgevoelig en zal zich doorgaans netjes aan de regels 

houden. Wanneer er om informatie gevraagd wordt, zal deze zeker gegeven 

worden, mits men de bron vertrouwt. De overheid zal wat dat betreft op weinig 

problemen stuiten bij dit milieu. Privacy vindt men voor zichzelf belangrijk, 

maar schending hiervan om daar de misdaad mee te kunnen te bestrijden, stuit 

op relatief weinig weerstand bij traditionele burgers. In dit milieu heeft men 

behoefte aan strenge en duidelijke regels. Zo heeft men bijvoorbeeld vaker 

behoefte aan iemand op het werk die zegt wat er gedaan moet worden. Als het 

gaat om de overheid is deze houding vergelijkbaar.  

 
5.3.2 Mediagedrag 

Radio en televisie 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de traditionele burgerij relatief veel 

televisie kijkt en veel naar de radio luistert, beide gemiddeld meer dan 20 uur 

per week. Wat radio betreft zijn de regionale zenders de absolute nummer 1 en 

worden publieke zenders als Radio 1 en Radio 2 relatief veel beluisterd. Een 

commerciële zender als Veronica heeft binnen dit milieu slechts een geringe 

achterban, evenals op jongeren gerichte radiozenders als Radio 538 en 3 FM. 

Ook bij de televisie zijn de publieke omroepen populair, zoals bijvoorbeeld NOS, 

TROS, NCRV en AVRO. Maar ook RTL4 kan rekenen op een relatief hoge 

populariteit. In dit milieu zijn relatief vaak abonnees van de omroepbladen van 

de NCRV en EO te vinden. Bij de televisiezenders springt naast RTL4 vooral 
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Nederland 1 eruit, naar deze zender wordt binnen de traditionele burgerij 

relatief meer gekeken dan door de rest van de Nederlandse bevolking. Veronica 

is daarentegen minder populair dan gemiddeld. In dit milieu kijkt men relatief 

vaak naar zowel shows/spelletjes/kwissen, religieuze programma’s als naar 

medische of natuurprogramma’s.  

 

Er zijn vele televisiepersoonlijkheden populair bij de traditionele burgerij; zowel 

Bert van Leeuwen als André Rieu worden door de traditionele burgerij hoger 

gewaardeerd dan door de rest van de Nederlandse bevolking. Verder kijkt men 

graag naar Peter R. de Vries, Erwin Kroll , Rick Felderhof, Frans Bauer, 

Maartje van Wegen, Anita Witzier, Frans Bauer en Helmut Lotti. 

 

Gedrukte media 

De tijdschriften die door de traditionele burgerij relatief veel gelezen worden 

zijn voornamelijk gezinsbladen, zoals Privé en Story. Ook Libelle, Margriet en 

Het Beste leest men graag.  

 

De traditionele burgerij leest relatief weinig dagbladen. In feite zijn alleen gratis 

huis-aan-huisbladen meer dan gemiddeld populair in dit milieu. Alleen 

regionale dagbladen en Trouw worden gemiddeld gelezen en de andere 

landelijke dagbladen relatief minder.  

 
5.3.3 ICT: houding en gedrag 

Traditionele burgers zijn de achterblijvers als het gaat om het eigen maken en 

aanwenden van ICT, al is in 2000 ook in dit milieu de verspreiding van internet 

sterk toegenomen. Men zegt vaker niet gemakkelijk overweg te kunnen met 

moderne apparaten als video’s, computers en mobiele telefoons. Traditionele 

burgers menen dan ook in het algemeen dat nieuwe technologieën meer tijd 

kosten dan ze besparen. In de traditionele burgerij heeft men minder vaak een 

internetaansluiting thuis. Ook op het werk of elders maakt men minder dan 

gemiddeld gebruik van het internet. Ongeveer een derde van dit milieu bezoekt 

wel eens internetpagina’s. Minder dan gemiddeld vinden zij dat mensen die geen 

toegang tot het internet hebben de aansluiting bij de maatschappij missen. In 

dit milieu vindt men internet geen verrijking van de samenleving.  

 

Dit milieu is zeer gehecht aan de veilige beslotenheid van binnenshuis. Het 

enige positieve dat zij zien in internet is de anonimiteit: het feit dat je degenen 

met wie je contact hebt via dit medium niet hoeft te kennen. Niet dat zij daar op 

zitten te wachten: dit milieu zegt relatief minder vaak het leuk te vinden 

contacten te leggen met anderen via dit medium. Internet zien zij vooral als een 

mogelijke inbreuk op de privacy. Men denkt meer dan gemiddeld dat je het 

risico loopt dat persoonlijke gegevens worden doorverkocht. Gratis 

internetproviders worden gewantrouwd. Ook e-commerce is niet aan dit milieu 

besteed: men heeft geen vertrouwen in betalingen via internet, is bang opgelicht 

te worden en vindt dat aan telebankieren grote risico’s kleven. Men verwacht 

dan ook niet in de toekomst veel inkopen via internet te doen.  

 

De traditionele burgers die wel eens het internet bezoeken (thuis, op het werk of 

elders) beschouwen zichzelf relatief vaak als zeer onervaren. Wel hebben zij over 

het algemeen een iets genuanceerdere houding ten opzichte van ICT. Indien 
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deze groep gebruikers anders scoort dan de totale groep traditionele burgers, 

wijkt zij niet af van de gemiddelde score van de totale bevolking. Wel geven de 

internetgebruikers van dit milieu vaker aan de gezochte informatie niet te 

kunnen vinden op het internet en vinden zij het vaker belangrijk dat de 

internetprovider bij ze past. Zowel gebruikers als niet-gebruikers binnen dit 

milieu zeggen geen persoonlijke gegevens in te vullen op het internet, omdat 

men niet weet wat ermee gebeurt. Ook een (e-mail)adres invullen zal een 

traditionele burger niet snel doen; je weet immers niet door wie je benaderd zou 

kunnen worden. Gevraagd naar wat de internetters in dit milieu zoal doen op 

het internet blijkt dat ze vooral veel dingen minder vaak doen dan andere 

milieus. Met name interactieve toepassingen zoals thuiswerken, discussiëren op 

nieuwsgroepen of chatten passen niet bij de traditionele burgerij.  

 

Dit milieu komt relatief minder vaak in aanraking komt met de nieuwe media 

én kenmerkt zich door een negatieve houding vol angst en wantrouwen ten 

opzichte van dit fenomeen. Men vreest de teloorgang van sociale contacten. Zo is 

men vaker van mening dat mensen die thuis veel achter de computer zitten het 

gevaar lopen te vereenzamen en dat internet en de mobiele telefoon ervoor 

zorgen dat mensen altijd maar met hun werk bezig zijn. Men kan zich niet 

voorstellen dat je via internet vrienden, laat staan een partner zou kunnen 

vinden. 

 

Ondanks de angst en het wantrouwen zegt men het wel vervelend te vinden 

wanneer andere mensen onbereikbaar zijn, en wil men ook zelf graag zoveel 

mogelijk bereikbaar zijn. Dit milieu vindt ook minder dan gemiddeld dat je er 

bewust voor zou moeten kunnen kiezen onbereikbaar te zijn. Het feit dat er 

weinig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden op het gebied van 

bereikbaarheid van de nieuwe (mobiele telefonie) technologie is waarschijnlijk 

vooral gelegen in de onbekendheid ermee. 

 
5.3.4 ICT en de overheid 

De traditionele burgerij vindt internet minder vaak een goede plek om ideeën 

van politieke partijen te vernemen. Ook ziet men internet niet als middel 

waarmee de burger aan de overheid kan duidelijk maken wat echt belangrijk is, 

of waarmee de overheid de mening van de burger kan vragen. Stemmen per e-

mail, of zelfs per telefoon, staat niet op het wensenlijstje voor de toekomst van 

dit milieu. Mocht stemmen per e-mail mogelijk worden in de toekomst dan 

verwacht dit milieu niet dat de kans daarmee groter wordt dat zij gaat 

stemmen. 

 
5.3.5 Conclusie 

De omgang met informatie van de traditionele burgerij stemt overeen met hun 

waardenpatroon. De huiselijke oriëntatie komt tot uiting in het feit dat er veel 

televisie wordt gekeken en veel radio wordt geluisterd. De traditionele burgerij 

is lokaal georiënteerd en voelt zich vooral betrokken bij de regio waarin men 

woont. Dit verklaart de voorkeur voor plaatselijk nieuws en huis-aan-

huisbladen.  
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Zoals al eerder vermeld in dit hoofdstuk is internet geen geschikt medium om 

met de traditionele burgerij te communiceren. Op dit moment maakt men nog 

nauwelijks gebruik van internet in de zin van consultatie en spreekt ook 

registratie middels de nieuwe media bijzonder weinig aan. Wanneer de 

verspreiding van internet doorzet, juist ook bij de groepen die in eerste instantie 

achterbleven, zal de digitale kloof, voor zover daarvan sprake is, steeds meer 

verdwijnen, onder meer door centraal aangeboden doelgroepgerichte cursussen. 

Belangrijker is echter, en dat blijkt uit de onderzoeksresultaten met betrekking 

tot de traditionele burgerij, de negatieve houding ten aanzien van ICT, 

voornamelijk wantrouwen en angst. Daarmee blijkt dat het niet in de eerste 

gaat om kwantitatieve verschillen (toegang tot internet) maar om kwalitatieve 

verschillen (de houding ten aanzien van internet, en hoe en waartoe gebruikt 

men internet), die bovendien minder snel zullen veranderen. 

 

Men voelt zich als burger wel betrokken bij overheidsbeleid, maar mist de 

vaardigheden om daar actief wat mee te kunnen doen. Men consumeert op vrij 

passieve wijze de media die voorhanden zijn, met een voorkeur voor media die 

informatie in ‘hapklare brokken’ serveren. Dit wil zeggen dat er weinig beroep 

wordt gedaan op bijzondere vaardigheden om boodschappen te kunnen 

doorgronden. De betrokkenheid wordt pas in actie omgezet wanneer de status 

quo in de eigen leefomgeving op een of andere manier bedreigd wordt.  

 

 

5.4 Burgerschapsstijl van de traditionele burgerij 

De traditionele burgerij is gekarakteriseerd als geïnteresseerd maar uiteindelijk 

onwetend. De behoefte aan zekerheid, veiligheid en duidelijkheid in een 

complexe samenleving met een, in hun beleving, overschot aan (complexe) 

informatie maakt dat men van de overheid verlangt dat zij optreedt als 

regulerende autoriteit. Men stelt zich, uit onmacht en bezorgdheid, tot op zekere 

hoogte afhankelijk op ten aanzien van de overheid. Men is bereid om mee te 

werken aan een leefbare samenleving en toont zich daarin plichtsgetrouw, 

evenals in het stemgedrag, maar kan in praktijk voornamelijk op lokaal niveau 

uit de voeten.  

De communicatiestijl kenmerkt zich in hoofdzaak door toegankelijke media en 

een afwachtende houding. Een boodschap komt het best over wanneer zij direct, 

helder en eenvoudig is. ICT is niet geschikt wegens de vaardigheden die dit 

medium veronderstelt met betrekking tot het vinden en selecteren van 

informatie. Belangrijker dan een (toch al slinkende) digitale kloof is de 

ongewilde combinatie van distantie en betrokkenheid. Sterke inzet op ICT zou 

deze kloof vergroten, maar ook wanneer ICT buiten beschouwing wordt gelaten 

is het belangrijk om te realiseren dat deze groep in hun beleving de aansluiting 

met de overheid ongewild mist. 

 

Op basis van deze kenmerken geldt het volgende voor de invulling van de 

onderscheiden rollen van burgers in relatie tot de overheid. 

 

Klant 

De traditionele burgerij is niet gericht op verruiming van openingstijden of 

verbreding van de communicatiekanalen. Dit is juist de groep in de samenleving 

die niet gelukkig is met de schaalvergroting in de dienstverlening en het in dat 
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kader sluiten van loketten. Juist persoonlijk contact en een persoonlijk advies 

reduceren voor hen het meest de complexiteit. Men is bezorgd met betrekking 

tot privacy en heeft twijfels over de huidige wetgeving.  

Met betrekking tot ICT kenmerkt de traditionele burgerij zich door een beperkt 

bereik middels deze media, maar, belangrijker nog, door een negatieve houding 

(angst en wantrouwen). Zij zien dan ook niet veel in de interactieve 

mogelijkheden die ICT biedt voor de overheidscommunicatie. De vaardigheden 

om actief informatie te vergaren, te interpreteren en te toetsen zijn hier niet 

sterk ontwikkeld. Het mediagebruik is veelal passief.  

 

Kiezer 

Traditionele burgers zijn trouwhartig kiezers, zowel wat betreft opkomst als 

voorkeur (veelal CDA). Een grote afstand tot de (landelijke) overheid en de 

politiek maakt dat men niet eenduidig is. Men is relatief wantrouwig als het 

gaat om ministers en journalisten. 

De traditionele burgerij wil wel graag weten hoe politieke beslissingen die een 

ieder aangaan tot stand komen, maar kan daar dan weer vaker niet mee uit de 

voeten, waardoor men in concrete gevallen toch liever niet door al die informatie 

wordt overspoeld. 

 

Onderdaan 

Uit het materiaal blijkt dat er sprake is van enigszins dubbele boodschappen 

over gezag van de kant van de traditionele burgerij. Dit hangt wellicht samen 

met de grote afstand die men ervaart tot overheid. Men is ongerust over 

ontwikkelingen in de samenleving en hebben niet het idee daar zelf iets aan te 

kunnen doen, behalve in de directe leefomgeving. Zij wensen dat de overheid het 

voortouw neemt en sterk regulerend optreedt. Men heeft behoefte aan autoriteit. 

 

Coproducent van beleid 

Het kenmerkt de traditionele burgerij dat zij van goede wil is, maar het is een 

brug te ver als het gaat om de landelijke overheid. In de lokale leefomgeving kan 

men beter uit de voeten. Vrijwilligerswerk is een voorbeeld van de manier 

waarop traditionele burgers hun gemeenschapszin en betrokkenheid bij anderen 

tot uitdrukking brengen.  
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6 Convenience-georiënteerden 

6.1 Inleiding 

Doelen in het leven 

Een zorgeloos leven leiden en van het leven genieten vormen binnen het milieu 

van convenience-georiënteerden belangrijke doelen. Aan werk wordt weinig 

waarde gehecht, het genieten na werktijd heeft veelal tot doel het werk te 

vergeten. Er wordt veel belang gehecht aan 'vrij zijn' (geen verplichtingen 

hebben) en aan een ongedwongen levensstijl. Mensen binnen dit milieu proberen 

zo comfortabel mogelijk te leven en stellen zichzelf geen uitzonderlijk hoge eisen 

of immateriële doelen. 

 
Leefstijl 

'Lekker leven' en gemak staan voorop. Binnen dit milieu leeft de behoefte zo veel 

mogelijk te kunnen doen en laten waar men zin in heeft. Aan etiquette of 

formaliteiten wordt weinig belang gehecht. Deze groep heeft afstand genomen 

van een traditioneel calvinistische levensopvatting, dat wil zeggen: genieten en 

verwennen mag zonder dat daar eerst hard voor is gewerkt. Over het algemeen 

blijkt men niet erg statusgevoelig te zijn (maatschappelijk hogerop komen speelt 

geen rol), wel voelt men zich aangetrokken tot luxe en glamour. 

 

Het geld dat verdiend wordt of waar men over beschikt wordt veelal direct 

uitgegeven. Aan sparen wordt weinig belang gehecht. Nieuwe producten kopen 

en uitproberen maken het leven aantrekkelijk. Daarnaast geeft men graag geld 

uit aan zaken die het leven veraangenamen. Binnen deze groep bestaat 

nauwelijks interesse voor politieke aangelegenheden; de politiek-

maatschappelijke betrokkenheid is zeer gering.  

 
Werken en presteren 

De vrije tijd en het privé-leven zijn zonder meer belangrijker dan het werk. 

Werk is slechts noodzakelijk om een inkomen te verwerven en wordt in dit 

milieu nauwelijks beschouwd als middel tot ontplooiing. Werk vormt geen doel 

op zich: men heeft geen sterke ambitie en heeft geen behoefte aan 

verantwoordelijkheid. De convenience-georiënteerde gelooft minder in de 

mogelijkheden die werk en de maatschappij hem of haar te bieden hebben, in dit 

milieu overheerst een wat gedesillusioneerde houding ten opzichte van werk en 

maatschappij.  

 
Vrije tijd 

Vrije tijd en werk staan geheel los van elkaar. De vrije tijd wordt meer 

gekenmerkt door plezier en vermaak dan door rust en ontspanning. Binnen dit 

milieu wordt relatief veel naar de televisie gekeken en computer- en 

videospelletjes zijn ruimschoots aanwezig. Vechtsporten zijn relatief populair en 

ook aan het bezoeken van attractieparken wordt veel plezier beleefd. 

 
Familie en relaties 

Veel mensen binnen het convenience-georiënteerde milieu hebben relatief vrije 

opvattingen over de traditionele man/vrouw-verhouding. Men staat open voor 
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verschillende samenlevingsvormen, maar verkiest voor zichzelf een 

gezinssituatie met kinderen. 

 
Sociodemografische kenmerken 

Dit milieu omvat 2,0 miljoen Nederlanders. De leeftijd binnen dit milieu is 

overwegend tussen de 25 en 45 jaar. Het opleidingsniveau is over het algemeen 

laag tot middelbaar. Het inkomensniveau ligt rond modaal. Veelal vormt men 

een gezin met (thuiswonende) kinderen. De meeste mensen in dit milieu hangen 

geen geloofsovertuiging aan. 

 

 

6.2 Attitude ten aanzien van de overheid 

De doelen van de convenience-georiënteerden zijn eerder al weergegeven: een 

zorgeloos leven leiden en van het leven genieten. Verantwoordelijkheid en 

verplichtingen trekken deze groep in het geheel niet aan. In dit hoofdstuk wordt 

uitgewerkt wat dit betekent voor de attitude ten aanzien van de overheid. 

 
6.2.1 Betrokkenheid 

Convenience-georiënteerden wijken sterk af in de mate waarin zij zich 

betrokken voelen bij de samenleving: de betrokkenheid is erg laag. Het 

ontbreekt deze groep aan enige vorm van gemeenschapszin en men is ook niet 

geïnteresseerd in andere mensen of de wereld om hen heen. Het kenmerkt de 

convenience-georiënteerden dat zij niet vaak discussiëren over hoe het anders 

moet in Nederland. Zij beschouwen zichzelf ook zelden als politiek actief. De 

interesse in de politiek, als item op een uitgebreide lijst met uiteenlopende 

interessegebieden, is alleen bij dit sociaal milieu lager dan gemiddeld. 

Tegelijkertijd voelen zij zich echter niet vaker buitengesloten in de Nederlandse 

maatschappij. Convenience-georiënteerden hebben geen behoefte om zich met 

anderen verbonden te voelen door ervaringen te delen of om allerlei contacten te 

leggen en er een uitgebreid sociaal netwerk op na te houden. 

 

Het zal gezien de lage sociale en politieke betrokkenheid niet verbazen dat hier 

de grootste groep niet-stemmers te vinden is. Bij de laatste Tweede-

Kamerverkiezingen heeft men vaker dan anderen niet gestemd. Daarbij geeft 

een relatief grote groep onder de convenience-georiënteerden aan eveneens niet 

te gaan stemmen als er nu Tweede-Kamerverkiezingen gehouden zouden 

worden. Men is nog het meest geneigd om te gaan stemmen op landelijk niveau 

en eventueel op gemeentelijk niveau, al geeft men ook hier minder vaak dan de 

rest van de bevolking aan altijd te gaan stemmen.  

 
6.2.2 Imago van de overheid 

Het is duidelijk dat de politiek de convenience-georiënteerden niet interesseert, 

maar het is de vraag hoe men in dit milieu desalniettemin aankijkt tegen de 

overheid. Men is het relatief weinig eens met de stelling dat de overheid meestal 

goed luistert naar wat de burger wil. Dit zou een reden kunnen zijn waarom 

men bijvoorbeeld minder vaak stemt, maar gezien de desinteresse voor politiek 

in het algemeen is het waarschijnlijker dat men weinig terugziet van de eigen 
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ideeën omdat men die niet communiceert door bijvoorbeeld te gaan stemmen. In 

het vervolg zal dit verder worden uitgewerkt. 

 

De convenience-georiënteerden vormen het milieu waar men het minst vaak 

instemt met de stelling ‘ik heb vertrouwen in de overheid’. Dit is een duidelijk 

signaal van een negatief imago van de overheid bij deze groep, wat vervolgens 

ook op andere manieren blijkt. 

 

De geloofwaardigheid van vertegenwoordigers van 17 beroepsgroepen is voor de 

convenience-georiënteerden nooit hoger, maar regelmatig lager dan gemiddeld. 

Zij lijken wantrouwig te zijn. Ambtenaren geloven zij minder vaak dan 

gemiddeld, evenals priesters en dominees, rechters, wetenschappers en 

directeuren van grote bedrijven. Geïnstitutionaliseerde autoriteit maakt hier 

geen indruk, eerder het tegendeel. 

 

Men vertrouwt er echter wel op dat persoonlijke gegevens in goede handen zijn 

bij de overheid. Hier wijkt men niet af van de totale bevolking. Privacy is geen 

item bij deze groep. Ook instellingen die in het algemeen niet te boek staan als 

betrouwbare beheerders van persoonlijke gegevens, zoals bureaus voor 

geadresseerde reclame of telefonische verkoop, worden relatief meer vertrouwd 

door de convenience-georiënteerden. Gemak lijkt hier van grotere invloed dan de 

zorgen om bescherming van privacy. 

 

De landelijke en Europese overheid spreken de convenience-georiënteerden niet 

aan als werkgever. Het leger, de politie en de brandweer spreken hen juist meer 

dan gemiddeld aan. Hier blijkt een ander kenmerk van deze groep: zij zijn in 

hoge mate beïnvloed door de sociaal-culturele onderstroom geweldsfascinatie. 

Dit heeft betrekking op het zich aangetrokken voelen tot actie en geweld. Fysiek 

geweld wordt als boeiend en spannend beschouwd. Deze onderstroom gaat 

samen met een voorkeur voor actiefilms en vechtsporten. 

 

Samenvattend is het volgende geconstateerd met betrekking tot de convenience-

georiënteerden. Zij zijn bijzonder weinig maatschappelijk betrokken en 

interesseren zich zelden voor politiek. Stemmen doet men in dit sociaal milieu 

minder dan gemiddeld. Men is relatief negatief over de overheid als het gaat om 

luisteren naar wat de burger wil en men heeft het minste vertrouwen in de 

overheid. Eveneens is men minder positief dan gemiddeld over de 

geloofwaardigheid van ambtenaren. Werken bij de politie lijkt hen wel 

spannend, evenals bij het leger en de brandweer. De landelijke en Europese 

overheid spreken daarentegen minder aan. Het imago van de overheid is 

eenvoudigweg niet positief, en deze constatering moet in het licht worden gezien 

van een kenmerkende desinteresse voor de maatschappij en de politiek. 

 
6.2.3 Verwachtingen ten aanzien van de overheid 

Het vertrouwen in de overheid is laag bij de convenience-georiënteerden. 

Criminelen moeten in de ogen van convenience-georiënteerden weliswaar vaker 

dan gemiddeld strenger gestraft worden, maar meer politie op straat zou hen 

naar eigen zeggen minder vaak dan gemiddeld een veilig gevoel geven. 

Convenience-georiënteerden zijn relatief weinig van mening dat we gebaat zijn 

bij een sterke maatschappelijke invloed van de overheid. Zij vinden eveneens 
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minder vaak dan gemiddeld vindt dat de overheid te veel van haar taken afstoot 

naar het bedrijfsleven. Het tegenovergestelde geldt voor het afstoten van taken 

naar burgers door de overheid: men vindt vaker dan in andere sociale milieus 

dat de overheid dit teveel doet. Dit hangt samen met de mentaliteit van de 

convenience-georiënteerden die al eerder aan de orde is gekomen: gemak is 

belangrijk en verantwoordelijkheid niet welkom.  

 
6.2.4 Prioriteiten van de overheid 

Orde handhaven is volgens de convenience-georiënteerden het eerste politieke 

doel, maar men meent dit minder vaak dan het gemiddelde van de rest van de 

bevolking. Convenience-georiënteerden vinden het belangrijker dan leden van 

elk ander sociaal milieu dat de overheid prijsstijgingen tegengaat. Hier lijkt men 

te redeneren uit materialistisch eigen belang. Men is het niet bevreesd voor de 

invloed van het bedrijfsleven op de samenleving in algemene dan wel politieke 

zin, maar vindt het aantrekkelijk als de overheid prijsstijgingen kan tegengaan. 

Het beschermen van de vrijheid van meningsuiting hebben de convenience-

georiënteerden het minst vaak als eerste politieke doel aangemerkt. In de 

waarde die zij hechten aan het vergroten van de politieke inspraak van burgers 

wijken zij niet af van de rest van de bevolking, al is al eerder aan de orde 

gekomen dat de convenience-georiënteerden hun stemrecht vaker dan anderen 

niet benutten. 

 
6.2.5 De eigen bijdrage aan het overheidsbeleid 

De case met betrekking tot een duurzame samenleving werpt nader licht op de 

houding van de convenience-georiënteerden. Zij vinden het bedrijfsleven relatief 

meer verantwoordelijk en zichzelf minder verantwoordelijk dan de andere 

milieus als het gaat om een duurzame samenleving. Hier blijkt wederom dat 

men verantwoordelijkheid afwijst. De relatief grotere verantwoordelijkheid die 

men toekent aan bedrijven kan samenhangen met het feit dat men zelf veelal 

werkzaam is in lagere functies in het bedrijfsleven, waarin men gewend is dat 

hun bovenbeschikten verantwoordelijkheid dragen.  

 

Convenience-georiënteerden willen niet alleen geen verantwoordelijkheid 

dragen en geen verplichtingen hebben; ze willen ook, in vergelijking met de rest 

van de bevolking, bijzonder weinig betrokken zijn bij plannen van de overheid 

met betrekking tot de manier van wonen, de leefomgeving en het milieu. Ook de 

minst actieve vorm van betrokkenheid, geïnformeerd worden, wordt door minder 

dan de helft van de convenience-georiënteerden minder dan gemiddeld gewenst. 

Hier blijkt dat de interesse marginaal is. 

 

De convenience-georiënteerden die wel betrokken willen zijn, maken de eigen 

mening met betrekking tot de plannen van de overheid die de leefomgeving 

betreffen, in vergelijking met andere mensen die betrokken willen zijn, bij 

voorkeur niet kenbaar op een actieve wijze die persoonlijke inzet en 

verbondenheid vraagt. Lid zijn van een politieke partij of belangenorganisatie 

trekken hen bijzonder weinig aan. Inspraakavonden en stemmen spreken van 

alle methoden nog het meest aan, maar zoals al eerder aan de orde is gekomen 

stemmen convenience-georiënteerden juist vaker niet. 
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6.2.6 Conclusie 

Convenience-georiënteerden zijn niet maatschappelijk betrokken en allerminst 

geïnteresseerd in politiek. De motivatie om te stemmen is hier relatief laag. Het 

vertrouwen in de overheid is daarbij eveneens niet groot. Men heeft geen 

affiniteit met de overheid. Er zijn geen uitgesproken verwachtingen van de 

overheid. Het is voor convenience-georiënteerden belangrijk dat de 

verantwoordelijkheid niet naar de burgers wordt afgeschoven.  

 

Dit is een groep die valt in de categorie ‘ongeïnteresseerde burgers’ van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau; de betrokkenheid is in het algemeen laag, niet 

uit onmacht of onwetendheid, maar door desinteresse. Dit leidt tot de conclusie 

dat het moeilijk zal zijn om de convenience-georiënteerden meer te betrekken bij 

de maatschappij of de politiek. Het zal het beste werken wanneer er individueel 

voordeel te behalen is, zo mogelijk financieel, gezien de materialistische en 

individualistische oriëntatie.  

 

Kortom: convenience-georiënteerden zijn niet geïnteresseerd, en voornamelijk op 

grond van individueel (financieel) voordeel te motiveren tot betrokkenheid. 

 

 

6.3 Communicatie 

6.3.1 Omgang met informatie 

Sociaal-culturele onderstromen 

Het omgaan met informatie veronderstelt een bepaalde mate van betrokkenheid 

die bij de convenience-georiënteerden ten enen malen ontbreekt. Deze groep 

scoort negatief op vrijwel alle onderstromen die te maken hebben met betekenis 

geven of complexiteit. Dit wil echter niet per definitie zeggen dat men de 

vaardigheden ontbeert om met informatie om te gaan. Zij hebben geen moeite 

zich een weg te vinden in de complexe maatschappij (informatiedool), maar zijn 

verder niet geïnteresseerd in de manier waarop de dingen werken of tot stand 

komen (inzichtelijkheid). ‘Het zal wel’ is hier de gedachte. 

 

Betrokkenheid is ver te zoeken in dit milieu, ook als het gaat om de oriëntatie op 

en de manier waarop men met anderen omgaat. Men is niet specifiek gericht op 

het lokale niveau (lokale oriëntatie), noch op het nationale of internationale 

niveau (global village). Alleen als het gaat om formele relaties is dit milieu 

uitgesproken. Men toont zich een voorstander van gelijkwaardige 

omgangsvormen; informeel wordt geprefereerd boven formeel (heterarchie); 

iedereen moet kunnen doen en laten waar hij zin in heeft.  

 

Informatiestromen15 

Conversatie 

De convenience-georiënteerden vertonen een gemiddeld profiel als het gaat om 

persoonlijk contact. Over het algemeen is dit milieu vrij ik-gericht; men is 

minder geïnteresseerd in wat andere mensen beweegt. Persoonlijk contact met 

mensen uit andere culturen of het buitenland speelt al helemaal geen rol. Er 

                                                        
15 Voor een beschrijving van de informatiestromen: zie paragraaf 3.3.1. 
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wordt in dit milieu ook minder vaak gediscussieerd over hoe het anders moet in 

Nederland.  

 

Allocutie  

In dit milieu wordt zeer veel gebruik gemaakt van deze vorm van 

informatieoverdracht. Hierbij is men meer geïnteresseerd in amusement dan in 

nieuws of achtergronden, behalve als het gaat om plaatselijk nieuws. Dit milieu 

kijkt verder graag naar programma’s waarin veel geweld voorkomt.  

De belangrijkste nieuwsbron is het tv-nieuws in dit milieu, maar niet in meer of 

mindere mate dan in andere milieus.  

 

Consultatie 

Bij de convenience-georiënteerden ontbreekt de betrokkenheid of 

nieuwsgierigheid om zelf actief op zoek te gaan naar informatie. Men is 

simpelweg niet geïnteresseerd in achtergronden, of het kost te veel moeite om 

een en ander uit te zoeken. Men geeft bijvoorbeeld vaker aan niet te hoeven 

weten wat de bijwerkingen van medicijnen zijn, wat er in voedingsmiddelen zit, 

of hoe politieke beslissingen tot stand komen.  

 

Registratie  

Dit milieu wijkt niet af van andere milieus met betrekking tot de houding ten 

opzichte van registratie. Men vindt het allemaal best. Convenience-

georiënteerden betreuren het in tegenstelling tot de traditionele burgerij niet 

dat persoonlijk contact afneemt doordat zoveel zaken tegenwoordig 

geautomatiseerd zijn. Integendeel, dit milieu vindt dat juist wel gemakkelijk.  

 
6.3.2 Mediagedrag 

Radio en televisie 

Ook door de convenience-georiënteerden wordt relatief veel televisie gekeken. 

Vooral de commerciële zenders zoals SBS6, Veronica en RTL5 zijn in trek bij 

deze groep. Naar de publieke zenders wordt in dit milieu minder gekeken. 

Opvallend detail is de populariteit van teletekst en de kabelkrant bij de 

convenience-georiënteerden. Met betrekking tot nieuwsvoorziening kiest men 

aldus voor makkelijk en goedkoop, en is men in de eerste plaats lokaal 

geïnteresseerd. Wat televisiepersoonlijkheden betreft hebben de convenience-

georiënteerden een uitgesproken voorkeur voor André van Duin. Verder zijn de 

‘gezichten’ van de wat ruwere vormen van amusement populair zoals Jerry 

Springer of Peter R. de Vries. 

 

Evenals bij de traditionele burgerij wordt in het milieu van de convenience-

georiënteerden relatief veel radio beluisterd, maar de voorkeur voor 

radiozenders vertoont grote verschillen met die van de traditionele burgerij. De 

convenience-georiënteerden geven de voorkeur aan commerciële zenders als 

Radio 10 Gold en Radio 538. Ook radiopiraten zijn populair in dit milieu.  

 

Gedrukte media 

De tijdschriften die in dit milieu relatief veel gelezen worden, zijn 

mannenbladen en verstrooiende gezinsbladen, zoals Story, Weekend, Aktueel, 

Donald Duck en de Nieuwe Revu. Maandbladtitels die relatief sterk 
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vertegenwoordigd zijn onder de convenience-georiënteerden zijn Playboy, 

Ouders van Nu en Kinderen.  

 

De convenience-georiënteerden hebben relatief minder vaak een abonnement op 

een dagblad. Ook in het leesgedrag van dagbladen vinden we deze lage score 

terug: geen van de dagbladen wordt in dit milieu relatief veel gelezen.  

 
6.3.3 ICT: houding en gedrag 

Het gebruik van nieuwe media is deels doorgedrongen tot het milieu van de 

convenience-georiënteerden, maar nog niet in die mate dat het kenmerkend zou 

zijn voor dit milieu. Zowel van internet als van e-mail wordt slechts gemiddeld 

gebruik gemaakt.  

 

Men staat in dit milieu wel open voor de gemakken van ICT. Zo is men het er 

niet mee eens dat nieuwe technologieën meer tijd kosten dan besparen. Men 

zegt gemakkelijk om te kunnen gaan met moderne apparaten. Ook gelooft men 

niet dat mensen die thuis veel achter de computer zitten het risico lopen 

eenzaam te worden, of dat er door allerlei nieuwe technieken steeds minder 

goede gesprekken worden gevoerd, of dat men hierdoor altijd maar met het werk 

bezig is. De convenience-georiënteerden zijn er ook niet bang voor dat 

persoonlijke gegevens worden doorverkocht bij gratis internet.  

 

De openheid gaat echter niet zover dat internet hen, door de vele mogelijkheden, 

een gevoel van vrijheid geeft. Ook verheugt men zich er niet op in de toekomst 

vrijwel alles via internet te kunnen kopen. Dit laatste geldt voor zowel de totale 

groep als alleen de internetgebruikers binnen deze groep. Sites over 

computerhardware en sport scoren relatief hoog onder de internetbezoekers van 

dit milieu.  

 
6.3.4 ICT en de overheid 

Op de stellingen over ICT en de overheid reageren de convenience-

georiënteerden gemiddeld. Zowel met betrekking tot het verstrekken van 

informatie door de overheid (voorlichting) als aan de overheid (discussiëren of 

stemmen met behulp van ICT) wijkt dit milieu niet af de rest.  

 
6.3.5 Conclusie 

Een zorgeloos leven leiden en van het leven genieten vormen binnen het milieu 

van convenience-georiënteerden belangrijke doelen. 'Lekker leven' en gemak 

staan voorop. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in dit milieu vooral veel 

televisie wordt gekeken en dat kranten relatief weinig worden gelezen.  

 

De politiek-maatschappelijke betrokkenheid, en dus ook betrokkenheid bij de 

overheid en het overheidsbeleid, van dit milieu is zeer gering. Men consumeert 

datgene aan informatie waar men ‘zin’ in heeft en dat is meestal vermaak, 

spanning en sensatie. Als men nieuws volgt, is dat gemakkelijk, laagdrempelig 

en goedkoop: middels teletekst en de kabelkrant. Hierbij moet overigens 

opgemerkt dat de televisie ook als ‘behang’ kan fungeren en dat men er dus niet 

altijd bewust naar kijkt. De communicatie van de overheid met de convenience-
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georiënteerden zal nauwelijks veranderen onder invloed van ICT; de 

desinteresse zal ongewijzigd blijven.  

 

6.4 Burgerschapsstijl van de convenience-georiënteerden 

De convenience-georiënteerden kenmerken zich voornamelijk door desinteresse. 

Ten aanzien van de overheid vormen zij in belangrijke mate de ‘afhakers’: men 

heeft niet echt een boodschap aan de overheid, zolang het niet moet of men er 

geen voordeel in ziet om zich te roeren.  

 

Voor de invulling van de vier rollen ten aanzien van de overheid door de 

convenience-georiënteerden heeft dit de volgende implicaties. 

 

Klant 

Convenience-georiënteerden hebben een lage informatiebehoefte, omdat zij niet 

geïnteresseerd zijn. Als het echt moet, dan bij voorkeur gemakkelijk, 

laagdrempelig, kant en klaar en zonder gedoe. Het ontbreekt convenience-

georiënteerden niet aan vaardigheden op het gebied van communicatie en 

omgaan met informatie. Men staat ook open voor de gemakken van ICT, maar 

gebruiken het voor waar ze zin in hebben. Dat is vaker spanning en sensatie. 

Ten aanzien van de overheid overheersen maatschappelijke en politieke 

desinteresse. 

 

Kiezer 

Doordat convenience-georiënteerden weinig maatschappelijke en politieke 

betrokkenheid aan de dag leggen, zijn er veel niet-stemmers onder hen. 

 

Onderdaan 

In dit milieu wil men uit eigen belang nog wel iets aannemen van de overheid, 

maar in andere gevallen heeft men niet echt een boodschap aan de overheid. 

Men heeft ook minder vertrouwen in de overheid, evenals in bijvoorbeeld 

ambtenaren. 

 

Coproducent van beleid 

Convenience-georiënteerden identificeren zich bijzonder weinig met deze rol ten 

aanzien van de overheid. Als zij dat wel doen, op grond van het te behalen 

voordeel en dus vaak met betrekking tot de directe leefomgeving, is dat op 

passieve wijze, liever nog meebeslissend dan meedenkend. Men zal zich ook via 

ICT niet snel laten verleiden tot deze rol. 
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7 Opwaarts mobielen 

7.1 Inleiding 

Doelen in het leven 

Maatschappelijk succes en hogerop komen vormen voor de opwaarts mobielen 

belangrijke drijfveren. Mensen binnen dit milieu willen zelf iets bereiken in het 

leven. Hun geluk wordt voor een belangrijk deel door hun carrière bepaald ('mijn 

werk is mijn leven'). Zij hechten er tevens veel waarde aan om aan anderen te 

kunnen laten zien wat zij hebben bereikt. Over het algemeen is men duidelijk 

materialistisch ingesteld; (veel) geld verdienen en consumeren zijn belangrijk. 

 
Leefstijl 

Hard werken en vooruitkomen kenmerken mensen uit dit milieu. Zij leiden een 

bijzonder druk en gehaast leven en voor huishoudelijke bezigheden als 

boodschappen doen en koken is nauwelijks tijd. 'Opwaarts mobielen' hebben een 

onregelmatige leefstijl in die zin dat er van een vaste planning veelal geen 

sprake is. Vaste maaltijden bijvoorbeeld worden niet zelden overgeslagen, men 

neemt dan zijn toevlucht tot 'tussendoortjes' of tot 'eten buiten de deur'. 

 

In het algemeen zijn mensen binnen dit milieu vrij statusgevoelig. Zij hechten 

veel waarde aan uiterlijkheden en vaste omgangsvormen (etiquette en 

formaliteiten). Mensen die vallen onder de opwaarts mobielen zijn zeer 

merkbewust; A-merken staan hoog aangeschreven. Dit milieu kenmerkt zich 

door materiële luxe en statussymbolen. Aan dure kleding en vakanties wordt 

relatief veel geld uitgegeven. 

 
Werken en presteren 

Binnen dit milieu zijn mensen sterk prestatiegericht. Werk staat centraal en 

voor een echt privé-leven blijkt in de praktijk weinig ruimte te zijn. Werken 

wordt belangrijk gevonden, vooral vanwege de maatschappelijke erkenning en 

beloning (extrinsieke motivatie) en niet zozeer vanuit de behoefte tot 

zelfontplooiing (intrinsieke motivatie).  

 
Vrije tijd 

Veel tijd voor rust en ontspanning lijkt er niet te zijn. De vrije tijd díe er is, 

wordt actief en buitenshuis doorgebracht; uitgaan, bioscoopbezoeken en sporten 

vormen de meest voorkomende activiteiten. Men brengt relatief vaak een bezoek 

aan een casino.  

 
Familie en relaties 

Mensen binnen dit milieu zien het gezin wel als de ideale leefvorm, maar tonen 

doorgaans geen sterke familiaire betrokkenheid. In het algemeen is men vrij 

individualistisch ingesteld; familiecontacten nemen in dit milieu geen 

prominente plaats in. Binnen dit milieu bevinden zich veel alleenstaanden en 

jongeren die bij hun ouders thuis wonen. Als men getrouwd of samenwonend is 

dan hebben beide partners veelal (ook) een eigen vriendenkring. Wel hangen 

mensen binnen dit milieu nog vaak een traditionele sekserolverdeling aan, 

hoewel sommigen hiervan in praktijk afwijken. 



 

 

 74 

 
Sociodemografische kenmerken 

Dit milieu omvat 1 miljoen Nederlanders. Binnen het milieu van 'opwaarts 

mobielen' is het opleidingsniveau redelijk gevarieerd; mensen met lage opleiding 

zijn daarbij licht ondervertegenwoordigd. Een relatief grote groep blijkt over een 

hoog inkomen te beschikken. In dit milieu zijn mannen in de meerderheid. 

Daarbij zijn opwaarts mobielen veelal jong; de groep tot 25 jaar is 

oververtegenwoordigd, terwijl er juist niet veel mensen van 60 jaar en ouder tot 

dit milieu behoren.  

 

 

7.2 Attitude ten aanzien van de overheid 

Zoals in de inleiding is beschreven zijn opwaarts mobielen statusgevoelig. 

Maatschappelijke erkenning is voor hen een belangrijke drijfveer. Het streven 

naar maatschappelijk succes, naar status, veronderstelt een zekere 

verbondenheid met diezelfde maatschappij, al is het alleen als referentiekader. 

Het is de vraag of deze verbondenheid tot uitdrukking komt in sociale of 

politieke betrokkenheid wanneer er meer egocentrische motieven ten grondslag 

liggen aan maatschappelijke positionering. 

 
7.2.1 Betrokkenheid 

Opwaarts mobielen houden zich niet zozeer bezig met maatschappijethiek, met 

wie welke verantwoordelijkheid moet nemen voor sociaal-maatschappelijke 

problemen, maar zij tonen wel een zekere betrokkenheid bij de samenleving. 

Opwaarts mobielen kenmerken zich onder andere doordat zij meer dan leden 

van andere milieus aangeven vaak met anderen te discussiëren over hoe het 

anders moet in Nederland. Zorgen over het afnemen van de sociale zekerheid 

vormen echter niet de drijfveer. Autonomie en zelfbeschikking zijn belangrijke 

issues in dit milieu. Zo geeft meer dan de helft van de opwaarts mobielen aan 

dat zij er zeer veel moeite mee hebben om zich aan te passen aan de regels van 

een ander. De sterke drang naar autonomie lijkt echter ook een keerzijde te 

hebben. Opwaarts mobielen geven ook vaker dan anderen aan dat zij zich 

buitengesloten voelen in de Nederlandse maatschappij. Dit kan ermee te maken 

hebben dat zij relatief jong zijn (de groep tot 25 jaar is hier 

oververtegenwoordigd, zoals in de inleiding aangegeven) en tegelijkertijd 

nadrukkelijk (meer) maatschappelijke erkenning en status nastreven: 

‘nastreven’ geeft aan dat het er nog niet (voldoende) is. Het is zeer de vraag of 

deze mening ook samenhangt met de overheid en de verwachtingen van de 

overheid. Dat komt later aan de orde.  

 

Opwaarts mobielen zeggen minder vaak dan anderen dat zij altijd gaan 

stemmen bij verkiezingen. Ook met betrekking tot de afgelopen Tweede-

Kamerverkiezingen geven zij vaker aan niet gestemd te hebben. Op de vraag 

wat zij zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn, antwoorden zij 

echter niet vaker dan anderen dat zij niet zouden gaan stemmen. De 

stemintentie wijkt daarmee niet af. De politieke voorkeur van de opwaarts 

mobielen gaat relatief vaak uit naar de VVD. GroenLinks en het CDA hebben 

weinig aanhang binnen dit milieu. Opwaarts mobielen zijn minder vaak dan 

gemiddeld degenen die mee doen aan politieke acties voor doelen waar zij achter 
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staan. Dit kan verklaard worden doordat men wel een mening heeft over het 

moet in Nederland, maar te druk is om daadwerkelijk actie te voeren en daarbij 

bovendien voornamelijk gedreven wordt door directe eigen belangen. De 

oriëntatie is niet primair lokaal, dus niet in de eerste plaats gericht op de directe 

leefomgeving. 

 
7.2.2 Imago van de overheid 

Van ambtenaren geloven opwaarts mobielen in vergelijking met andere milieus 

het minst vaak dat zij de waarheid spreken. Nu zijn zij in het algemeen minder 

geneigd om te geloven dat mensen de waarheid spreken; zij vertrouwen de 

gewone man of vrouw op straat minder vaak dan de rest van de bevolking.  

 

Daarnaast vinden opwaarts mobielen het minst vaak van iedereen dat hun 

persoonlijke gegevens in goede handen zijn bij overheidsinstellingen, evenals bij 

verzekeringsmaatschappijen, terwijl zij niet minder dan anderen het gevoel 

hebben dat de huidige wetgeving persoonlijke gegevens voldoende beschermt. In 

vergelijking met de andere sociale milieus vertrouwt men grote instellingen 

blijkbaar minder. Toch geeft men relatief vaak aan bij de landelijke overheid te 

willen werken. Ook de politie of brandweer heeft in vergelijking met de andere 

milieus vaak de belangstelling van de opwaarts mobielen. Dit kan verklaard 

worden doordat geweld hen fascineert en zij zich kenmerken door een 

risicozoekende instelling. De eerste voorkeur betreft echter een klein 

commercieel bedrijf. ‘Zachtere’ sectoren zoals het onderwijs, de zorg of 

fondsenwervende instellingen trekken opwaarts mobielen weinig aan. 

 
7.2.3 Verwachtingen ten aanzien van de overheid 

De gewenste rol van de overheid laat zich voor de opwaarts mobielen als volgt 

beschrijven. Men heeft de behoefte aan een sterke autoriteit van de staat in de 

vorm van strenge wet- en regelgeving. Het kenmerkt de opwaarts mobielen dat 

zij vaak instemmen met de stelling ‘Onze maatschappij heeft strengere wetten 

nodig’. Tegelijkertijd is men het minder vaak eens met de stelling dat het 

bedrijfsleven beter gecontroleerd moet worden door de overheid. Hetzelfde geldt 

voor de stelling dat het de taak is van vakbonden en consumentenorganisaties 

om bedrijven te beoordelen op maatschappelijk verantwoord handelen. Over de 

relatie tussen de overheid en burgers is men eveneens minder kritisch dan in 

andere milieus: men is het minder vaak dan gemiddeld eens met de stelling dat 

de overheid te veel van haar taken afstoot naar de burgers.  

 

Kortom, opwaarts mobielen verwachten van de overheid dat zij zich enerzijds 

opstelt als een sterke en duidelijke autoriteit door het stellen van strenge regels 

en wetten, maar anderzijds niet de verantwoordelijkheid wegneemt van het 

bedrijfsleven en burgers. Hier komt het streven naar autonomie en 

zelfbeschikking terug in de attitude ten aanzien van de overheid. 

 
7.2.4 Prioriteiten van de overheid 

De verwachtingen van de overheid zijn deels terug te vinden in de rangorde van 

politieke doelen; opwaarts mobielen stellen zich materialistisch op. Orde 

handhaven komt in de eerste plaats, en vervolgens het tegengaan van 

prijsstijgingen. Hoewel men dus eerder minder vaak dan anderen aangaf dat het 
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bedrijfsleven beter gecontroleerd moet worden door de overheid, ziet men wel 

brood in inmenging van de overheid om prijsstijgingen tegen te gaan. Deze 

incongruentie komt voort uit een praktisch materialisme. Men houdt de eigen 

belangen scherp in de gaten. 

 
7.2.5 De eigen bijdrage aan het overheidsbeleid 

De case met betrekking tot een duurzame samenleving werpt nader licht op de 

houding van de opwaarts mobielen. De volgorde die men stelt als het gaat om 

verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving wijkt niet af de rest van 

de bevolking: de overheid, de persoon zelf, bedrijven en tot slot 

belangenorganisaties. De laatste vindt men echter wel vaker verantwoordelijk 

dan anderen. Wellicht spreekt hier affiniteit uit met de klassiek-liberale 

opvatting dat het particuliere initiatief een belangrijke rol speelt bij het 

bestrijden van maatschappelijke problemen, terwijl de overheid primair een 

taak heeft in het handhaven van de orde. 

 

In antwoord op de vraag in welke mate men betrokken wil zijn bij plannen van 

de overheid met betrekking tot de manier van wonen, de leefomgeving en het 

milieu, geven opwaarts mobielen minder vaak dan anderen aan geïnformeerd te 

willen worden. Opwaarts mobielen kenmerken zich doordat zij niet de behoefte 

hebben om altijd het naadje van de kous te weten (inzichtelijkheid). Zij zijn 

gericht op hun eigen belangen en materialistisch, en maken op basis daarvan 

een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Geïnformeerd worden over plannen 

van de overheid die betrekking hebben op de leefomgeving en het milieu geldt 

voor hen blijkbaar als een bijzaak. Dit gegeven werpt een nieuw licht op het feit 

dat zij vaker dan gemiddeld aangeven zich buitengesloten te voelen in de 

Nederlandse maatschappij. Dit komt blijkbaar niet voort uit een behoefte meer 

en vaker te worden geïnformeerd over plannen van de overheid.  

 

De opwaarts mobielen die betrokken willen zijn bij genoemde plannen, geven in 

vergelijking met anderen die betrokken willen zijn relatief minder vaak aan dat 

zij hun mening kenbaar willen maken door te stemmen of lid te zijn van een 

belangenorganisatie.  

 
7.2.6 Conclusie 

Opwaarts mobielen zijn niet in de eerste plaats maatschappelijk betrokken, en 

voelen zich ook vaker dan gemiddeld buitengesloten in de Nederlandse 

maatschappij. Hun stemintentie bij verkiezingen wijkt niet af van het 

gemiddelde, maar in de praktijk laten zij het relatief vaak afweten bij 

verkiezingen.  

 

Het imago van de overheid is niet onverdeeld positief. Met name privacy bij 

grote instellingen is hier een item, zonder dat opwaarts mobielen in het 

algemeen uitgesproken bezorgd zijn over privacybescherming. Men verwacht 

van de overheid dat zij door middel van wetten en regels een duidelijk kader 

schept, maar zich verder enigszins terughoudend opstelt en de 

verantwoordelijkheden van bedrijven en burgers daarmee niet ondermijnt. 

Wanneer men echter voordelen ziet in activiteiten van de overheid, bijvoorbeeld 
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in de vorm van het tegengaan van prijsstijgingen, gaat men primair voor het 

eigen belang.  

 

De mate van betrokkenheid die men wenst bij plannen van de overheid, zo leert 

de case, wijkt niet veel af van de totale bevolking. Men wenst echter minder 

vaak dan anderen geïnformeerd te worden over plannen van de overheid. 

Opwaarts mobielen concentreren zich op hoofdlijnen en richten zich daarbij op 

wat er voor hen van belang is. Daarmee behoren zij uiteindelijk tot de 

geïnformeerde burgers zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau die beschrijft. 

 

Kortom: opwaarts mobielen zijn matig geïnteresseerd en op hoofdlijnen 

geïnformeerd. 

 

 

7.3 Communicatie 

7.3.1 Omgang met informatie 

Sociaal-culturele onderstromen 

Wat het meeste opvalt aan de opwaarts mobielen is dat zij zeer hedonistisch zijn 

ingesteld. Op alle onderstromen die hierop betrekking hebben scoort deze groep 

hoog. In dit kader gaan de relevante onderstromen niet zozeer over de omgang 

met informatie, maar meer de omgang met communicatie. Dit milieu gebruikt 

de media met name om te kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid (escapisme). 

De behoefte aan genieten uit zich in een zoektocht naar spanning en sensatie. 

Men houdt ervan een kijkje te kunnen nemen in het leven van andere mensen 

(voyeurisme), maar is ook niet beschroomd om daar zelf een hoofdrol in te spelen 

(exhibitionisme). Net als de convenience-georiënteerden is deze groep geboeid 

door geweld.  

 

De werkelijkheid waar de opwaarts mobielen zo nu en dan uit willen 

ontsnappen, bestaat voor een groot deel uit hard werken en hectiek; men ervaart 

voortdurend een gebrek aan tijd (tijdsklem). Zij worden gedreven door 

uitdagende (en met name materiële) doelen die zij zichzelf stellen (prestatie-

motivatie). In de omgang met informatie beschikken zij over uitstekende 

vaardigheden om de voor hen relevante hoofd- van de bijzaken te kunnen 

scheiden. Zij kunnen goed omgaan met de toename van informatie zonder 

daarbij hun doelen uit het oog te verliezen (strategisch navigeren).  

 

Zelfbeschikking staat in dit milieu hoog in het vaandel. Men bepaalt zelf wat 

belangrijk is en wat niet (zelfbeschikking). Dit wil niet zeggen dat men daarbij 

geëmancipeerd is: formele, hiërarchische relaties houdt men het liefst in stand 

(heterachie), en ook de rolverdeling tussen mannen en vrouwen mag traditioneel 

blijven (flexsekserollen). De materiële oriëntatie van deze groep resulteert in een 

wat egocentrische houding: men bekommert zich niet om maatschappelijke 

zaken (milieuweten, maatschappijethiek) of plaatselijke aangelegenheden 

(lokale oriëntatie). 

 

Informatiestromen16 

                                                        
16 Voor een beschrijving van de informatiestromen: zie paragraaf 3.3.1. 
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Conversatie 

Persoonlijk contact is voor de opwaarts mobielen belangrijk voor zover dat nut of 

voordeel oplevert. Dit milieu legt gemakkelijk contacten en beschikt over een 

uitgebreid netwerk. Zij onderhouden ook graag contacten met mensen uit het 

buitenland. De contacten zijn niet altijd even duurzaam van aard. Men is zeer 

pragmatisch ingesteld en vindt het bijvoorbeeld niet jammer dat persoonlijk 

contact afneemt als gevolg van automatisering.  

 

Allocutie  

In dit milieu wordt gemiddeld gebruik gemaakt van deze vorm van 

informatieoverdracht. Ook dit milieu is gevoelig voor de wat sensationeler 

vormen van genieten; men kijkt graag naar (reality)programma’s waarin veel 

(lichamelijk) geweld voorkomt.  

De belangrijkste nieuwsbron is, net als de andere milieus, het tv-nieuws, maar 

niet meer dan gemiddeld. Vaker dan gemiddeld worden in dit milieu daarnaast 

weekbladen genoemd als belangrijkste nieuwsbron. Relatief vaak worden door 

opwaarts mobielen ook nieuwsbronnen als radioactualiteiten en internet 

gebruikt. 

 

Consultatie  

Over het algemeen is dit milieu zeer gecharmeerd van deze vorm van 

informatieoverdracht, waarbij men zelf bepaalt op welk moment de informatie 

geconsumeerd wordt. Internet is dan ook in dit milieu een geliefd medium 

daarvoor. Ook zou men graag zien dat bedrijven 24 uur per dag bereikbaar zijn. 

Wanneer men behoefte aan informatie heeft, wil men de mogelijkheid hebben 

die behoefte, het liefst onmiddellijk, te kunnen bevredigen.  

 

Registratie 

Hoewel eerder aan de orde is gekomen dat opwaarts mobielen relatief minder 

vertrouwen hebben in met name grote instellingen als het gaat om privacy, zijn 

zij met betrekking tot internet juist opvallend gemakkelijk. Zij waren de vroege 

gebruikers van internet; blijkbaar leidt een grotere vertrouwdheid met dit 

medium niet tot wantrouwen. Men is, in het kader van registratie, in het geheel 

niet terughoudend in het verstrekken van gegevens op het internet. Wanneer dit 

ook nog eens voordeel oplevert, mogen internet bedrijven zelfs het surfgedrag 

volgen.  

 
7.3.2 Mediagedrag 

Radio en televisie 

De opwaarts mobielen kijken niet meer dan de gemiddelde hoeveelheid uren 

naar de televisie, maar vertonen wel een uitgesproken voorkeur voor de 

commerciële zenders. SBS6, Veronica en RTL5 zijn niet alleen de drie meest 

bekeken zenders, maar zijn ook populairder dan bij de rest van de bevolking. 

Lager in de rangorde, doch significant sterker voor dit milieu zijn tevens FOX, 

TMF, Net 5, en MTV. De NOS, die in de rangorde van omroepen in de meeste 

milieus op de eerste plaats staat, vertoont dit milieu minder dan gemiddelde 

populariteit. Pay TV, zoals Canal+ is daarentegen meer dan gemiddeld 

aanwezig. De televisiepersoonlijkheden die geliefd zijn bij de opwaarts mobielen, 

zijn onder meer Johan Cruyff, Bart de Graaf en Katja Schuurman. Dit milieu 

kijkt graag naar televisieseries (zowel Nederlands, soaps, als komedies) en 
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speelfilms. Minder geliefd zijn spelletjes, quizzen en medische of 

gezondheidsprogramma’s. 

 

Wat radio betreft wijkt het aantal 'luisteruren' niet af van het 

populatiegemiddelde. De opwaarts mobielen luisteren wel relatief meer naar 

Radio 538 en Radio Veronica.  

 

Gedrukte media 

Tijdschriften die bij de opwaarts mobielen in trek zijn, zijn onder te verdelen in 

drie tijdschriftcategorieën: mannenbladen (Aktueel, Panorama, Nieuwe Revu, 

Autoweek, Voetbal International, Playboy en Penthouse), jeugdbladen (zoals 

Donald Duck en Break Out) en economische bladen (Beleggersbelangen). Ook 

‘glamour’ tijdschriften zijn populair in dit milieu (Privé, Story, Avantgarde) 

 

Opwaarts mobielen hebben relatief minder vaak een abonnement op een 

dagblad. In hun leesgedrag van dagbladen komen De Telegraaf en de gratis in 

het openbaar vervoer verspreide Spits en Metro als favorieten naar voren. 

Gratis huis-aan-huisbladen hebben in dit milieu minder lezers dan in de rest 

van de bevolking. 

 
7.3.3 ICT: houding en gedrag 

De nieuwe communicatietechnologie is het eerste geadapteerd door de opwaarts 

mobielen. Nieuwe vormen van media, zoals internet en e-mail, zijn dan ook 

inmiddels alom vertegenwoordigd in dit milieu. Zowel thuis als op het werk 

maken opwaarts mobielen relatief veel gebruik van internet en e-mail. 

 

De houding ten opzichte van ICT kenmerkt zich door een groot enthousiasme. 

Men heeft er veel geld voor over om de nieuwste technologische snufjes aan te 

schaffen. In dit milieu kan men gemakkelijk overweg met moderne apparaten. 

Men acht een computer onmisbaar in een hedendaags huishouden, en ook is 

men het liefst zoveel mogelijk bereikbaar. De opwaarts mobielen zijn van 

mening dat nieuwe technieken het leven gemakkelijker maken. Internet geeft 

deze groep daarnaast, door de vele mogelijkheden, in grote mate een gevoel van 

vrijheid.  

 

In een bredere context hechten de opwaarts mobielen grote waarde aan internet. 

Men is van mening dat door de vrijheid van publiciteit internet een positieve 

invloed heeft op de cultuur. Mensen die geen toegang hebben tot het internet 

missen volgens hen de aansluiting met de maatschappij. Dit milieu verheugt 

zich er op in de toekomst vrijwel alles via internet te kunnen kopen, en denkt 

dat ook zeker te gaan doen. Men staat dan ook open voor e-commerce en heeft 

vertrouwen in betalingen via internet. 

 

Dit milieu geeft aan internet voornamelijk te gebruiken om informatie op te 

zoeken. Tegelijkertijd ziet men internet vooral als bron van vermaak. In dit 

milieu wordt internet ook vaak gebruikt als middel tot persoonlijk contact. Zo 

geeft men aan het leuk te vinden via internet in contact te komen met mensen 

met gelijksoortige interesses, nieuwe vrienden te maken, mensen te vinden om 

spelletjes mee te spelen en is men van mening dat internet mensen nader tot 

elkaar brengt. De vrijblijvendheid die daarmee gepaard gaat wordt door de 
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opwaarts mobielen gewaardeerd. Men vindt het prettig om ‘anoniem’ contact te 

hebben met mensen via internet.  

 

Gevraagd naar wat men wel eens gedaan heeft op het internet worden in 

volgorde van belangrijkheid de volgende activiteiten aangegeven door dit milieu, 

allen meer dan gemiddeld dan in andere milieus: 

 

 discussiëren op nieuwsgroepen 

 kopen van producten 

 telebankieren 

 muziek downloaden 

 chatten 

 spelletjes spelen 

 

Internetpagina’s die meer dan gemiddeld door dit milieu worden bezocht zijn: 

 

 Seks 

 beleggen/verzekeringen/bankzaken 

 auto’s/motoren/boten 

 computersoftware 

 muziek 

 
7.3.4 ICT en de overheid 

Communicatie met de overheid door middel van ICT zou door de opwaarts 

mobielen zeer geapprecieerd worden. Men wil graag in de toekomst de 

mogelijkheid hebben om te kunnen stemmen per e-mail. Men acht daarbij de 

kans bovendien groter dat men überhaupt gaat stemmen. Ook is men van 

mening dat de overheid internet goed zou kunnen gebruiken om vaker de 

mening van de bevolking te vragen. 

 
7.3.5 Conclusie 

Spanning, actie en sensatie staan centraal in het leven van de opwaarts 

mobielen. Dit komt terug in de hang naar commerciële omroepen en 

televisiestations. Gezien de carrièregerichtheid van de opwaarts mobielen is het 

voorts niet verwonderlijk dat economisch getinte bladen populair zijn, zoals 

bijvoorbeeld Beleggersbelangen. Daarnaast worden opwaarts mobielen 

gekenmerkt door een geringe sociaal-maatschappelijke betrokkenheid, hetgeen 

onder meer tot uiting komt in het geringe aantal dagbladlezers.  

 

De opwaarts mobielen zijn vooral ontvankelijk voor consultatie als het gaat om 

informatieoverdracht vanuit de overheid. Vanwege hun drukke bestaan heeft 

men het liefst de mogelijkheid om op momenten dat het hen uitkomt informatie 

te vergaren. Het verkrijgen van de gewenste informatie moet daarbij niet te lang 

duren: de opwaarts mobielen willen er meteen over kunnen beschikken. Internet 

lijkt een uitermate geschikt medium om met dit milieu te communiceren en 

meer te betrekken bij overheidsbeleid. De kans dat men zelf actief op zoek gaat 

naar informatie over de overheid moet daarbij niet overschat worden; men is in 

dit milieu voornamelijk geïnteresseerd in het eigen, veelal financiële, belang. 

Schending van privacy middels internet vreest men niet, en dit medium zou op 
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grond daarvan geschikt zijn voor de communicatie tussen de opwaarts mobielen 

en de overheid. De overheid zou daarom kunnen overwegen om ‘direct 

marketing’ toe te passen; bijvoorbeeld gepersonaliseerde boodschappen via e-

mail of sms versturen.  

 

 

7.4 Burgerschapsstijl van de opwaarts mobielen 

Opwaarts mobielen zijn, als het gaat om het algemeen belang, matig 

geïnteresseerd en op hoofdlijnen geïnformeerd. Dit is bij uitstek de groep die een 

voorkeur heeft voor vraaggericht informeren en voorlichten, op het moment dat 

de vraag zich voordoet. Wegens de sterk ontwikkelde internetvaardigheden, 

geldt voor deze groep dat internet het medium is om hen te informeren dan wel 

te betrekken bij de overheid; de opkomst bij verkiezingen zou, naar eigen 

zeggen, al sterk toenemen wanneer dit via internet zou kunnen. 

 

Voor de invulling van de vier rollen ten aanzien van de overheid door de 

opwaarts mobielen heeft dit de volgende implicaties. 

 

Klant 

Opwaarts mobielen zijn voor de overheid de meest veeleisende klanten. Omdat 

het hen beter zou uitkomen, willen zij verruiming van de openingstijden en inzet 

van ICT. Vooroplopend in ICT, hechten zij grote waarde aan internet en staan 

positief ten aanzien van de toekomstmogelijkheden. Daarbij willen zij graag hun 

informatiebehoefte bevredigen op het moment dat het hen uitkomt en is het van 

belang dat het kernachtig is. ICT is voor de overheid een uitermate geschikt 

medium om met dit milieu te communiceren. 

 

Kiezer 

Voor opwaarts mobielen als kiezers geldt: eerder in theorie dan in praktijk. Zij 

verwachten vaker te gaan stemmen als dit in de toekomst per e-mail zou 

kunnen. Men heeft relatief vaak een voorkeur voor de VVD. 

 

Onderdaan 

Opwaarts mobielen zijn in de eerste plaats op zichzelf gericht. Dit maakt dat zij 

relatief vaker moeite hebben met het aanpassen aan de regels van een ander. 

Van de overheid verwachten zij een duidelijk kader in de vorm van wetten en 

regels, maar vervolgens enige terughoudendheid. Toch is men uiteindelijk 

pragmatisch, bijvoorbeeld in de vorm van een grotere openheid wanneer er 

voordelen te verwachten zijn, en strategisch conformistisch als het erop 

aankomt.  

 

Coproducent van beleid 

Dit milieu is niet bij uitstek coproducent van beleid. Dit is niet verwonderlijk 

gezien de mate van occupatie met de eigen maatschappelijke positie. Hoofdlijnen 

kent men in het algemeen, maar daadwerkelijk van belang is voor hen in de 

eerste plaats het eigen belang, en pas daarna de ander, of de samenleving.  
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8 Ontplooiers 

8.1 Inleiding 

Doelen in het leven 

Mensen die tot de ontplooiers worden gerekend, zijn individualistisch en tonen 

een sterke wil tot zelfbeschikking. Ook hechten zij veel waarde aan 

zelfontplooiing en persoonlijke groei. In tegenstelling tot bij de opwaarts 

mobielen is bij de ontplooiers de ambitie vooral intrinsiek gemotiveerd en staat 

deze betrekkelijk los van status of het streven naar maatschappelijke erkenning. 

Ontplooiers hebben een positief toekomstbeeld. 

 
Leefstijl 

Mensen binnen dit milieu hebben een onafhankelijke leefstijl en hechten er veel 

belang aan zelf te kunnen beslissen over de dingen die hen aangaan. Over het 

algemeen tonen zij wel een maatschappelijke interesse, maar de sociale 

betrokkenheid bij andere groeperingen in de samenleving is relatief gering. 

Mensen binnen dit milieu hebben een vrij open houding ten aanzien van 

maatschappelijke verschijnselen of veranderingen. Zij wensen niet alleen voor 

zichzelf weinig bemoeienis 'van boven af', zij zijn ook niet snel geneigd zich te 

mengen in andermans zaken of deze te veroordelen.  

 

Binnen dit milieu wordt gestreefd naar een comfortabele leefstijl zonder al te 

veel opgelegde verplichtingen. Materiële zaken spelen geen primaire rol. Ten 

aanzien van de eigen levensstandaard stelt men zich geen bijzonder hoge doelen: 

luxe is welkom, maar vormt geen 'must'.  

 
Werken en presteren 

Opvallend is het relatief grote aantal mensen dat zelfstandig een beroep 

uitoefent. Werk is belangrijk, maar niet heilig: ook activiteiten in de 

vrijetijdssfeer kunnen intrinsieke voldoening geven. Binnen deze groep wordt 

relatief veel en hard gewerkt, niet zozeer vanuit een calvinistische overtuiging 

maar eerder op grond van een persoonlijke drijfveer en de behoefte zichzelf 

verder te ontwikkelen. Werk moet vooral uitdagingen bieden. De ontplooiers 

zoeken naar werk en bezigheden waarin zij zelf verantwoordelijkheid kunnen 

dragen en beslissingen kunnen nemen. 

 
Vrije tijd 

Ontplooiers genieten van kunst en cultuur (museumbezoek, cabaret en toneel), 

maar er is ook sprake van een rijk uitgaansleven en er wordt veel aan sport 

gedaan. De vrije tijd wordt veelal buitenshuis doorgebracht. Ontplooiers zijn 

onafhankelijk en creëren hun eigen stijl. Plezier en avontuur zijn belangrijke 

elementen in het leven van ontplooiers. In vergelijking met veel andere milieus 

wordt er binnen dit milieu relatief veel gelezen en weinig televisie gekeken. 

 
Familie en relaties 

Binnen dit milieu komt het traditionele gezinspatroon relatief minder vaak voor. 

Mensen zijn duidelijk op zichzelf gericht, gaan niet snel verplichtingen aan en 

zijn minder familiair betrokken. Binnen dit milieu bevinden zich veel mensen 
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met vrienden en kennissen die deel uitmaken van verschillende sociale 

netwerken. 

 
Sociodemografische kenmerken 

Dit milieu omvat 0,8 miljoen Nederlanders. Het opleidingsniveau binnen dit 

milieu is bijzonder hoog en er zijn ook relatief veel studenten. Toch zijn de 

lagere inkomensgroepen ondervertegenwoordigd: het inkomen is relatief vaak 

bovenmodaal. In dit milieu zijn mensen vanaf 50 jaar ondervertegenwoordigd. 

Als men kinderen heeft wonen deze vaak nog thuis. In dit milieu geven veel 

mensen aan geen enkele geloofsovertuiging te hebben.  

 

 

8.2 Attitude ten aanzien van de overheid 

8.2.1 Betrokkenheid 

Zoals beschreven hebben ontplooiers een onafhankelijke leefstijl en hechten zij 

er veel belang aan zelf te kunnen beslissen over de dingen die hen aangaan. Hun 

maatschappelijke interesse gaat niet direct samen met sociale betrokkenheid bij 

andere groeperingen in de samenleving. Zo maakt men zich minder dan 

gemiddeld zorgen over het afnemen van de sociale zekerheid, en zegt men 

minder vaak dan gemiddeld te discussiëren over hoe het anders moet in 

Nederland. Men is eveneens weinig geneigd om mee te doen aan politieke acties. 

 

Stemmen doet men wel; de (gerapporteerde) opkomst wijkt niet af van het 

gemiddelde van de totale bevolking. De PvdA heeft hier de meeste aanhang. 

Kenmerkend voor de ontplooiers is een geringe steun aan het CDA en een 

relatief sterke voorkeur voor D66.  

 

Men is eerder internationaal dan lokaal georiënteerd. In dit sociaal milieu is 

men duidelijk minder dan anderen bevreesd voor de eenwording van Europa en 

de gevolgen daarvan voor Nederland.  

 
8.2.2 Imago van de overheid 

Alleen binnen dit sociaal milieu wijkt de opvatting over geloofwaardigheid van 

politici af van de rest van de bevolking: een relatief grote groep ontplooiers 

gelooft dat politici waarheid spreken. Ten aanzien van ministers verschilt de 

mening van ontplooiers eveneens in positieve zin van de anderen: men is het 

relatief weinig eens met de stelling dat ministers sneller moeten aftreden 

wanneer zij fouten hebben gemaakt. Men is het ook minder vaak eens met de 

stelling dat politieke baantjes te vaak naar mensen uit de eigen partij gaan. Dit 

zijn indicaties dat het imago van de overheid bij de ontplooiers licht positiever is 

dan bij de rest van de bevolking. Werken bij de landelijke of gemeentelijke 

overheid spreekt ontplooiers minder dan gemiddeld aan; zij hebben een sterke 

voorkeur voor een klein commercieel bedrijf.  

 

Ontplooiers zijn eveneens positief over privacybescherming. Zij zijn het vaakst 

van mening dat de huidige wetgeving de persoonlijke gegevens voldoende 

beschermt. In aansluiting hierop is men eveneens niet bezorgd wanneer het 

persoonlijke gegevens bij specifieke instellingen betreft. Het enige waarop men 
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afwijkt van de totale bevolking is dat men relatief meer vertrouwen heeft in 

internetproviders. Zoals later aan de orde komt, zijn ontplooiers in grote mate 

vertrouwd met dit medium. 

 
8.2.3 Verwachtingen ten aanzien van de overheid 

Ontplooiers verwachten van de overheid met name weinig bemoeienis. Dit blijkt 

uit antwoorden op stellingen over concrete onderwerpen (‘de overheid moet meer 

actie ondernemen tegen het uitvoeren van dierproeven’), maar ook uit stellingen 

over de overheid en het bedrijfsleven. Zij zijn relatief weinig van mening dat de 

overheid teveel van haar taken afstoot naar de burgers of het bedrijfsleven, of 

dat het bedrijfsleven beter gecontroleerd moet worden door de overheid. De 

stelling ‘we zijn gebaat bij een sterkere maatschappelijke invloed van de 

overheid’ vindt eveneens minder weerklank dan gemiddeld.  

 

Wat opvalt is dat de ontplooiers niet alleen relatief weinig actieve bemoeienis 

willen van de overheid, zij hebben eveneens een minder uitgesproken behoefte 

aan een strenge wet- en regelgeving. Zo is men het minder vaak dan gemiddeld 

eens met de stellingen ‘onze maatschappij heeft strengere wetten nodig’, 

‘criminelen moeten veel strenger gestraft’ en ‘de politie moet meer 

mogelijkheden krijgen om criminaliteit te bestrijden’. Ontplooiers zijn juist wel 

relatief vaak van mening dat Nederland een goed drugsbeleid voert. De 

boodschap van deze uitkomst is dezelfde. 

 
8.2.4 Prioriteiten van de overheid 

Ontplooiers hechten in vergelijking met de andere milieus de meeste waarde 

aan het beschermen van de vrijheid van meningsuiting als politiek doel. Zij 

zetten dit eveneens het vaakst op de eerste plaats, en het minst vaak op de 

vierde plaats. Het tegengaan van prijsstijgingen vinden zij het minst belangrijke 

politieke doel van de vier, en zij vinden dit minder belangrijker dan de andere 

milieus.  

 

De ontplooiers verwachten derhalve van de overheid dat zij zich terughoudend 

opstelt. Aan de hand van de case over een duurzame samenleving komt nu aan 

de orde of ontplooiers zelf bereid zijn zich actief in te zetten en 

verantwoordelijkheid te nemen voor de leefomgeving. 

 
8.2.5 De eigen bijdrage aan het overheidsbeleid 

In de mate waarin ontplooiers verschillende actoren verantwoordelijk houden 

voor een duurzame samenleving verschillen zij niet van de totale bevolking. 

Voor hen is de overheid het meest verantwoordelijk, vervolgens zijzelf, bedrijven 

en belangenorganisaties.  

 

Met betrekking tot plannen van de overheid over de manier van wonen, de 

leefomgeving en het milieu willen ontplooiers in elk geval betrokken zijn: zij 

geven relatief minder vaak aan het niet nodig te vinden om bij deze plannen 

betrokken te zijn. De manier waarop zij betrokken willen zijn wijkt voorts niet af 

van het gemiddelde van de rest van de bevolking: men wil met name 

geïnformeerd worden en minder vaak meewerken aan het uitvoeren van de 

plannen.  
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Om de eigen mening kenbaar te maken hebben de ontplooiers die betrokken 

willen zijn een voorkeur voor nieuwere kanalen: referenda en internetdiscussies. 

Zij geven vaker dan het gemiddelde van de burgers die betrokken willen zijn aan 

dat deze wegen hen in het bijzonder aanspreken.  

 
8.2.6 Conclusie 

Het imago van de overheid is redelijk positief bij de ontplooiers. Zij vinden niet 

dat zij teveel taken afstoot of dat zij grotere maatschappelijke invloed moet 

hebben. Van politici geloven zij vaker dan gemiddeld dat zij de waarheid 

spreken.  

 

Ontplooiers hebben een zekere maatschappelijke interesse. Politieke 

betrokkenheid komt met name tot uitdrukking door te stemmen in geval van 

verkiezingen. Het is geen groep die veel met anderen discussieert over hoe het 

anders moet Nederland. Zij hechten aan vrijheid en onafhankelijkheid en 

verwachten niet van de overheid dat zij al te zeer beperkingen oplegt door 

middel van strenge wetten en regels. Ook ten aanzien van het bedrijfsleven 

verlangen zij van de overheid een zekere terughoudendheid. 

 

Ontplooiers willen relatief vaak betrokken zijn bij plannen van de overheid. De 

eigen mening maakt men bij voorkeur kenbaar door te stemmen en middels 

referenda. Ook internetdiscussies hebben vaker dan gemiddeld de voorkeur van 

de ontplooiers als middel om hun stem te laten horen. Het zijn, met het SCP, 

geïnformeerde burgers die op basis van rationele betrokkenheid bij voorkeur 

participeren middels referenda en internetdiscussies. 

 

Kortom: ontplooiers zijn geïnteresseerd, geïnformeerd, maar ook sterk 

individualistisch.  

 

 

8.3 Communicatie 

8.3.1 Omgang met informatie 

Sociaal-culturele onderstromen 

De ontplooiers zijn eigenlijk de meest ongrijpbare groep in de Nederlandse 

samenleving. De manier waarop zij in het leven staan is het beste te 

omschrijven als flexibel. Zij hebben dan ook weinig moeite met het bijbenen van 

de snelle opeenvolging van nieuwe ontwikkelingen. Het gemakkelijk kunnen 

omgaan met informatie is als het ware hun tweede natuur. 

 

Onafhankelijkheid staat bij ontplooiers hoog in het vaandel. Men neemt met 

gemak op verschillende momenten verschillende rollen aan, zonder dat dit de 

eigen identiteit in het gedrang komt (multirollen). Dit geldt ook voor het kunnen 

uiten van zowel typisch mannelijk als typisch vrouwelijk gedrag 

(flexsekserollen). Teneinde hierbij niet in verwarring te raken is het belangrijk 

dat uit een veelheid van keuzes telkens de juiste wordt genomen. Ook verkiest 

men een informele werkrelatie boven een formele (heterachie). De 

individualistische inslag van de ontplooiers leidt er verder toe dat er in dit 
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milieu veel alternatieve leefsituaties voorkomen waarbij men niet zelden 

zelfstandig een huishouden voert (flexlevensvormen). Dit alles vereist een vrij 

hoog niveau van cognitieve en emotionele vaardigheden, die bovendien met 

elkaar in balans zijn. Het goed om kunnen gaan met informatie is hierbij 

essentieel.  

 

In tegenstelling tot sommige andere milieus ervaren de ontplooiers de wereld 

niet als complex. Men staat open voor en gaat soepel om met diverse groepen 

minderheden (tolerantie) en beschouwt uitheemse gewoonten en gebruiken als 

een verrijking van het eigen leven (bonte wereld). In dit milieu wordt niet de 

weg kwijt geraakt door de grote hoeveelheden informatie van tegenwoordig 

(informatiedool). Wel lijkt dit milieu vrij selectief in wat men tot zich neemt aan 

informatie. Sommige zaken worden als vanzelfsprekend aangenomen, zonder 

dat men hoeft te weten hoe een en ander in elkaar steekt (inzichtelijkheid). Men 

is überhaupt niet bezig met bredere maatschappelijke thema’s (milieuweten, 

maatschappijethiek). 

 

Ontplooiers zijn redelijk nuchter (neospiritualiteit, making magic) en voelen 

weinig behoefte de dagelijkse werkelijkheid te ontvluchten (escapisme) of een 

stiekem kijkje te nemen in andermans leven (voyeurisme). Men bemoeit zich zelf 

bij voorkeur niet met de directe leefomgeving (lokale oriëntatie) en heeft ook 

geen behoefte aan een massaal delen van gevoelens van verdriet of geluk 

(collectief ervaren). Dit milieu is met name met zichzelf bezig, zonder daarbij in 

onverschilligheid of egocentrisme te vervallen.  

 

Informatiestromen17 

Conversatie  

Converseren met andere mensen gaat de ontplooiers gemakkelijk af. Men is 

daarbij flexibel in het medium dat daarvoor gekozen wordt: in dit milieu ervaart 

men geen afname van persoonlijk contact als gevolg van automatisering. Men 

hecht zeker waarde aan deze manier van informatie-overdracht, maar deze 

wordt gebruikt naast andere vormen, al naar gelang het onderwerp of de 

omstandigheden. Zo schroomt men niet in dit milieu om persoonlijke 

onderwerpen met onbekenden te bespreken, maar houdt men er niet van te 

discussiëren met anderen over hoe het anders moet in Nederland. Als 

consumenten vinden ontplooiers het niet bijzonder belangrijk om bij het kopen 

van een product met een verkoper van gedachten te wisselen. 

 

Allocutie  

De grondhouding van de ontplooiers bestaat erin dat zij graag zelf bepalen 

wanneer zij welke informatie tot zich nemen. In dit milieu maakt men 

gemakkelijk een keuze uit het grote aanbod, en laat zich niet van de wijs 

brengen door de vele mogelijkheden. Men is zeer selectief; in plaatselijk nieuws 

is men bijvoorbeeld niet geïnteresseerd.  

Gevraagd naar de belangrijkste nieuwsbron wordt ook in dit milieu het tv-

nieuws genoemd. Relatief vaak worden ook dagbladen in dit verband genoemd. 

In het gebruik scoort ook internet als nieuwsbron hoog in dit milieu. 

 

Consultatie 

                                                        
17 Voor een beschrijving van de informatiestromen: zie paragraaf 3.3.1. 
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In de zoektocht naar informatie slaat het kunnen raadplegen van een bron bij 

dit milieu zeker aan. Men beschikt in dit milieu over de vaardigheden om op 

deze wijze informatie te vergaren. De behoefte aan onmiddellijk resultaat van de 

opwaarts mobielen ontbreekt in dit milieu. Zo vindt men niet dat bedrijven 24 

uur per dag bereikbaar moeten zijn.  

 

Registratie  

Ontplooiers zijn zeer gehecht aan autonomie en dat komt tot uiting in de manier 

waarop zij met registratie omgaan. In dit milieu geeft men het liefst alleen die 

informatie die men kwijt wil, men houdt niet van dwang en men hecht ook zeker 

aan privacy.  

 
8.3.2 Mediagedrag 

Radio en televisie 

De ontplooiers kijken (samen met de postmaterialisten) het minst aantal uren 

naar televisie. Er is geen enkele zender die door de ontplooiers relatief meer 

bekeken wordt en in de waardering van omroepen scoort de VPRO als enige 

relatief hoog bij de ontplooiers. Wel zijn er nogal wat zenders die een afkeer 

oproepen in dit milieu, met name commerciële zenders met een breed 

kijkerspubliek zoals RTL4, SBS6 en RTL5. Ook met betrekking tot 

televisiepersoonlijkheden hebben de ontplooiers weinig uitgesproken 

voorkeuren. Meer dan gemiddeld populair zijn Freek de Jonge, Jan Douwe 

Kroeske, Hanneke Groenteman, Arjan Ederveen en Hans Liberg. Een aversie 

heeft dit milieu tegen André van Duin. Met betrekking tot programmagenres 

laat men in dit milieu uitsluitend een voorkeur zien voor speelfilms. 

 

Ontplooiers luisteren een gemiddeld aantal uren naar de radio en geven daarbij 

de voorkeur aan Radio 3.  

 

Gedrukte media 

Categorieën tijdschriften die door de ontplooiers relatief meer gelezen worden 

zijn krantenmagazines, computerbladen, vrouwenmaandbladen en economisch/ 

carrièrebladen. In de weekbladtitels komt een voorkeur naar voren voor het 

magazine van de Volkskrant en het AD, Yes, Vrij Nederland en Intermediair. 

Wat maandbladen betreft wordt ‘Computer totaal’ het meest genoemd, relatief 

vaker ook dan in andere milieus. Verder worden vooral Cosmopolitan, Top Sante 

en Elle meer dan gemiddeld gelezen. Verstrooiende gezinsbladen zijn niet aan 

ontplooiers besteed. 

Het aantal abonnementen op dagbladen is bij de ontplooiers gemiddeld. Zowel 

wat abonnementtitels als wat leesgedrag betreft, geven zij de voorkeur aan de 

Volkskrant.  

 
8.3.3 ICT: houding en gedrag 

Gebruik van nieuwe media is sterk doorgedrongen in de leefstijl van de 

ontplooiers. Zowel op het werk als thuis, als elders wordt regelmatig gebruik 

gemaakt van internet en e-mail. Men beschouwt zichzelf dan ook zelden als een 

zeer onervaren internetgebruiker. Men geeft aan gemakkelijk overweg te 

kunnen met moderne apparatuur en is van mening dat nieuwe technieken het 

leven gemakkelijker maken. Hoewel dit milieu niet voorop liep in de adaptatie 
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van ICT, is zij op dit moment te beschouwen als het meest vaardig op dit gebied. 

Men geeft bijvoorbeeld aan dat het vrijwel nooit voorkomt dat men iets niet kan 

vinden op het internet.  

 

De ontplooiers vertonen een positieve, maar ook reële houding ten opzichte van 

ICT. Men ziet internet als een verrijking van de samenleving en door de vrijheid 

van publiciteit als een positieve invloed op de cultuur. Het gaat echter niet zover 

dat internet hen een gevoel van vrijheid geeft of dat men zich erop verheugt in 

de toekomst alles via dit medium te kunnen kopen.  

 

Op sociaal gebied wordt internet beschouwd als een alternatief middel om 

contacten te leggen en te onderhouden, naast de bestaande 

communicatiemiddelen. Men zegt het leuk te vinden om nieuwe contacten, ook 

in het buitenland, te leggen en onderhouden via internet. Als het gaat om 

spelletjes doen of een partner vinden via internet scoort dit milieu gemiddeld.  

 

Net als de opwaarts mobielen staat dit milieu zeer open voor e-commerce. Men 

ziet er weinig risico in en denkt in de toekomst ook veel aankopen via internet te 

doen. Men is ook niet bang voor wat er met persoonlijke gegevens gebeurt op het 

internet, en laat ook gerust e-mailadressen achter. Dit is vergelijkbaar met de 

opwaarts mobielen: ook als men op zichzelf wel hecht aan privacy, is men niet 

met betrekking tot internet juist niet zo bezorgd.  

 

Gevraagd naar wat men wel eens gedaan heeft op het internet worden de 

volgende activiteiten relatief vaker genoemd: 

 

 discussiëren op nieuwsgroepen 

 website maken 

 thuiswerken 

 kopen van producten 

 kranten lezen 

 zoeken van informatie over producten die ik zou willen kopen 

 informatie zoeken 

 

De volgende soorten sites worden door ontplooiers relatief vaak bezocht: 

 

 politiek/overheid 

 sites van bedrijven 

 nieuws 

 film/fotografie 

 opleidingen 

 seks 

 computerhardware 

 boeken/tijdschriften/dagbladen 

 beroep/vacatures 

 computersoftware 

 muziek 
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8.3.4 ICT en de overheid 

De ontplooiers vinden minder vaak dan anderen dat wangedrag op het internet 

moet worden aangepakt. Wat hen betreft mogen privacyregels niet worden opzij 

gezet om de misdaad op het web te bestrijden. 

 

Ontplooiers zouden graag de mogelijkheid hebben om via e-mail te stemmen. 

Deze mogelijkheid heeft echter geen invloed op het wel of niet stemmen in dit 

milieu. Men is voldoende betrokken en gemotiveerd om op de gangbare 

‘papieren’ wijze te stemmen. Dit milieu ziet wel een meerwaarde voor de 

democratie wanneer de overheid meer van de mogelijkheden van ICT gebruik 

zou maken. Zo zegt men dat de overheid met behulp van internet de burger kan 

laten weten wat echt belangrijk is, maar ook dat de overheid via dit medium 

vaker de mening van de bevolking zou kunnen vragen.  

 
8.3.5 Conclusie 

Ontplooiers kenmerken zich vooral door een onafhankelijke leefstijl. Ze zijn 

individualistisch en tonen een sterke wil tot zelfbeschikking. Dat leidt er onder 

meer toe dat er sprake is van een zekere mate van ‘ongrijpbaarheid’. Zij zijn 

echter geïnformeerd, op basis van verschillende nieuwsbronnen. 

 

Gezien de mentaliteit van dit milieu is consultatie de meest passende wijze van 

informatieoverdracht. Niet alleen in de het gevarieerde gebruik van traditionele 

(met name print)media, ook met betrekking tot de nieuwe media tonen zij zich 

zeer vaardig. Gezien het feit dat dit milieu reeds bovengemiddeld internetsites 

bezoekt op het gebied van de overheid en politiek mag worden verwacht dat de 

communicatie met dit milieu via dit medium sterk verbeterd kan worden bij een 

verhoogde inzet van ICT.  

 

 

8.4 Burgerschapsstijl van de ontplooiers 

Ontplooiers zijn geïnteresseerd, geïnformeerd, maar wel individualistisch. Men 

hecht aan het democratisch proces, en geeft de mening bijvoorbeeld graag 

middels referenda en internetdiscussies, maar stelt zich voorts met name 

onafhankelijk op. Men pikt mee wat van belang is, en dat kan als pragmatisch 

worden omschreven. Ontplooiers staan niet snel op de barricaden; zij zullen zich 

in veel gevallen eerder aanpassen.  

 

Voor de invulling van de vier rollen ten aanzien van de overheid door de 

ontplooiers heeft dit de volgende implicaties. 

 

Klant 

Ontplooiers zijn niet veeleisend als het gaat om openingstijden. Zij willen wel 

graag dat nieuwe media worden ingezet in de overheidscommunicatie, 

informatief en interactief, onder meer om te stemmen. Zij hebben een positieve 

en tevens reële houding ten opzichte van ICT. Ontplooiers beschikken over 

uitstekende cognitieve vaardigheden, maar zijn wel selectief in informatiekeuze; 

men niet altijd alles precies te weten. Privacy is voor hen van belang, maar zij 
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zijn in dat opzicht niet ontevreden over overheidsinstellingen of de wetgeving op 

het gebied van privacy.  

 

Kiezer 

Ontplooiers zijn redelijk consequente stemmers; zij hechten aan democratie. 

 

Onderdaan 

In dit milieu hecht men aan vrijheid, maar men heeft wel een zekere affiniteit 

met de politiek. Op zichzelf heeft men geen moeite met gezag. Het heeft in dit 

milieu wel de voorkeur dat de overheid zich terughoudend opstelt. 

 

Coproducent van beleid 

Selectiviteit kenmerkt de ontplooiers, maar zij wensen wel een zekere mate van 

betrokkenheid: het meest in de vorm van geïnformeerd worden, maar ook door 

mee te denken en te beslissen, op democratische wijze: middels stemmen, 

referenda en internetdiscussies. Internet is in hun ogen een geschikt interactief 

medium: de burger zou volgens goed langs deze weg aan kunnen geven aan de 

overheid wat zij belangrijk vinden en omgekeerd kan de overheid wat hen 

betreft langs deze weg vaker de mening van burgers vragen. De communicatie 

met deze groep in de samenleving zou sterk verbeteren middels de inzet van 

ICT. 
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9 Kosmopolieten 

9.1 Inleiding 

Doelen in het leven 

Het milieu van de kosmopolieten kenmerkt zich door ambitie (hard werken en 

maatschappelijk hogerop komen), behoefte aan zelfontplooiing en sociale 

betrokkenheid. Nieuwe ervaringen en kennis opdoen om zich persoonlijk te 

verrijken vormen belangrijke drijfveren voor dit milieu. Men toont een sterk 

geloof in het realiseren van persoonlijke en sociale ambities. 

 
Leefstijl 

De leefstijl van de kosmopolieten is actief en veelzijdig. Zij hebben een brede 

interesse op het gebied van kunst en cultuur. Aan boeken, muziek, reizen en uit 

eten gaan wordt relatief veel geld uitgegeven. Kwaliteit van leven staat hoog in 

het vaandel. Kwaliteit staat hierbij niet alleen voor veelzijdigheid en 

zelfontwikkeling, maar ook voor luxe en een hoge levensstandaard. Aan de eigen 

woonomgeving en het interieur wordt veel aandacht besteed. 

 

Het leven van mensen binnen dit milieu is doorgaans niet strak gepland. Men 

heeft een flexibele en open houding, zowel in de manier waarop men met 

anderen omgaat, als in de manier waarop men het alledaagse leven organiseert.  

 

De relatief sterke sociale en maatschappelijke betrokkenheid van de 

kosmopolieten komt onder meer naar voren in het relatief grote aantal 

donateurs van charitatieve instellingen dat dit milieu telt. 
 

Werken en presteren 

Werken neemt in dit milieu een belangrijke plaats in, zowel met het oog op 

persoonlijke groei als met het oog op maatschappelijke erkenning. Mensen 

binnen dit milieu streven ernaar maatschappelijk hogerop te komen. Er wordt 

relatief veel en hard gewerkt in dit milieu. 
 

Vrije tijd 

Niet alleen werk, maar ook activiteiten in de vrijetijdssfeer worden aangewend 

om zich persoonlijk te verrijken. Kosmopolieten gaan veel uit. Men kijkt relatief 

weinig naar de televisie. De vrije tijd wordt veelal buitenshuis en met anderen 

doorgebracht. Mensen uit dit milieu zijn op uiteenlopende gebieden actief. Er is 

sprake van een intensieve cultuurdeelname (bezoeken film, concerten, musea, 

opera, toneel et cetera), men onderneemt creatieve activiteiten (zelf muziek 

maken, lezen, tekenen/schilderen) en men doet relatief veel aan sport. 

 
Familie en relaties 

Mensen binnen dit milieu hebben een uitgebreid netwerk van sociale contacten. 

Het gezinsleven zelf kenmerkt zich veelal door de individualiteit van de 

afzonderlijke gezinsleden. Elk gezinslid ervaart de ruimte zichzelf te 

ontwikkelen en te ontplooien.  
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Sociodemografische kenmerken 

Dit milieu omvat 1,3 miljoen Nederlanders. Het opleidingsniveau van de 

kosmopolieten is relatief hoog (veelal Havo-niveau en hoger). De leeftijd is 

gespreid, maar mensen in de leeftijd tot 35 jaar zijn licht oververtegenwoordigd. 

In dit milieu bevinden zich ook relatief veel studenten. Het inkomensniveau is, 

uitgezonderd dat van de studenten, hoog. Men is, in vergelijking met andere 

milieus, minder vaak gehuwd dan wel samenwonend, en vaker alleenstaand. 

 

 

9.2 Attitude ten aanzien van de overheid 

9.2.1 Betrokkenheid 

In de inleiding is aan de orde gekomen dat de kosmopolieten een relatief sterke 

sociale en maatschappelijke betrokkenheid aan de dag leggen. Het kenmerkt 

kosmopolieten dan ook dat zij relatief vaak met anderen te discussiëren over hoe 

het anders moet in Nederland.  

 

De sociale betrokkenheid gaat bij de kosmopolieten samen met politieke 

betrokkenheid. Kosmopolieten beschouwen zichzelf ook relatief vaak als politiek 

actief. Dit blijkt tevens uit hun stemintentie. Zij geven in vergelijking met de 

anderen vaak aan altijd te gaan stemmen bij verkiezingen voor de Tweede 

Kamer, de Provinciale Staten en het Europees Parlement. Bij verkiezingen voor 

de gemeenteraad wijkt hun stemintentie niet af. Dit hangt samen met de 

oriëntatie van de kosmopolieten die ook in de naamgeving tot uiting komt: 

kosmopolieten zijn wereldburgers met een breed perspectief. De Europese 

politiek boeit hen dan ook meer dan gemiddeld. In aansluiting hierop vinden zij 

eveneens dat de Europese politiek democratischer moet worden; zij voelen zich 

betrokken en willen ook graag hun stem laten horen. Daarbij kenmerken zij zich 

niet door angst voor de gevolgen van de eenwording van Europa. Kosmopolieten 

zijn minder vaak dan gemiddeld van mening dat de Nederlandse identiteit 

ernstig wordt bedreigd door dit proces, of de nadelen hiervan groter zijn dan de 

voordelen.  

  

De politieke voorkeur van de kosmopolieten is enigszins veranderlijk. Op de 

vraag ‘Als er nu Tweede-Kamerverkiezingen zouden zijn…’ in 2000 geven zij 

vaker dan gemiddeld aan dat hun voorkeur uitgaat naar GroenLinks en D66, 

terwijl zij juist minder vaak op de ChristenUnie zouden stemmen of niet zouden 

stemmen.  

 
9.2.2 Imago van de overheid 

De kosmopolieten zijn op verschillende punten uitgesproken positief over de 

overheid. Zo hebben zij, in vergelijking met andere milieus, vaak vertrouwen in 

de overheid, óók in de Europese overheid. Werken bij de Europese overheid 

spreekt hen eveneens relatief vaak aan. Een onderwijsinstelling behoort ook tot 

het soort werkgever dat aanspreekt, terwijl de zorg minder trekt. Van ministers 

vinden de kosmopolieten dat het werk erg moeilijk is en dat zij om een fout niet 

direct hoeven af te treden. Dit kan goed samenhangen met het vermogen om 

zich in te leven in anderen en zicht hebben op complexiteit; wellicht leidt een 

hoge mate van inlevingsvermogen tot een grotere tolerantie.  



 

 

 93 

 

Er is nog een tweetal thema’s met betrekking tot de overheid waarover de 

kosmopolieten zich verhoudingsgewijs positief uitlaten. Zij vinden het vaakst 

dat de overheid meestal goed luistert naar wat de burger wil, en ze zijn minder 

vaak de mening toegedaan dat de overheid zich met teveel dingen bemoeit.  

 

Kosmopolieten wijken niet af in de mate waarin zij de woorden geloven van 

verschillende vertegenwoordigers van de overheid. In vergelijking met de andere 

milieus geloven zij alleen relatief vaak dat wetenschappers en journalisten de 

waarheid spreken, en minder vaak dat priesters en dominees dat doen. De helft 

van de Nederlandse bevolking én de helft van de kosmopolieten heeft het gevoel 

dat de huidige wetgeving persoonlijke gegevens voldoende beschermt. Als het 

specifieke instanties betreft veronderstellen de kosmopolieten hun persoonlijke 

gegevens minder vaak dan anderen in goede handen bij 

verzekeringsmaatschappijen, en vaker in goede handen bij internetproviders. 

Voor overheidsinstellingen wijkt hun mening niet af van de rest van de 

bevolking. 

 
9.2.3 Verwachtingen ten aanzien van de overheid 

Kosmopolieten zijn relatief weinig mening dat de overheid zich met teveel 

dingen bemoeit, zoals in de vorige paragraaf is beschreven. Tegelijkertijd 

verwachten zij in vergelijking met de andere milieus relatief weinig bemoeienis 

van de kant van de overheid. Het kenmerkt de kosmopolieten dat zij minder 

vaak dan gemiddeld van mening zijn dat onze maatschappij strengere wetten 

nodig heeft, terwijl zij weer wel vinden dat Nederland een goed drugsbeleid 

voert. Kosmopolieten vinden minder dan gemiddeld dat het bedrijfsleven beter 

gecontroleerd moet worden door de overheid, of dat de overheid teveel taken 

afstoot naar de burgers.  

 

Dit milieu kenmerkt zich door een grote sociale en politieke betrokkenheid. 

Kosmopolieten zijn echter niet in hoge mate bezorgd over het afbrokkelen van 

sociale structuren of de gevolgen van de individualisering. Daarbij hebben zij, 

vooral in vergelijking met de traditionele en moderne burgerij, een minder 

uitgesproken behoefte aan een overheid die de touwtjes stevig in handen houdt 

en de maatschappij middels strenge wetten aan banden legt. Zij houden zich wel 

meer dan gemiddeld bezig met maatschappijethiek, en de mate waarin 

verschillende partijen verantwoordelijkheid nemen voor sociaal-

maatschappelijke problemen. Aan de hand van de case over een duurzame 

samenleving worden de thema’s verantwoordelijkheid en betrokkenheid verder 

uitgewerkt. Eerst komt de prioriteitstelling van de politieke doelen door de 

kosmopolieten aan de orde. 

 
9.2.4 Prioriteiten van de overheid 

De kosmopolieten hebben meer dan gemiddeld het beschermen van vrijheid van 

meningsuiting aangemerkt als eerste politieke doel, en minder dan gemiddeld 

het handhaven van orde. Prijsstijgingen zijn bij hen vaker op de vierde en 

laatste plaats terechtkomen. Dit zou verklaard kunnen worden doordat 

kosmopolieten enerzijds niet in het bijzonder materialistisch zijn ingesteld, 
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anderzijds beschikt men in dit milieu gemiddeld over een bovenmodaal inkomen 

waardoor dit politiek doel wellicht voor hen ook minder relevant is. 

 
9.2.5 De eigen bijdrage aan het overheidsbeleid 

Verantwoordelijk voor een duurzame samenleving is, in de visie van de 

kosmopolieten, in de eerste plaats de overheid, vervolgens zijzelf, bedrijven en 

tot slot de belangenorganisaties. Binnen deze volgorde kent men echter relatief 

meer verantwoordelijkheid toe aan bedrijven dan het gemiddelde van de rest 

van de bevolking. Dit houdt mogelijk verband met progressieve opvattingen over 

ondernemerschap in dit milieu. 

 

Als het gaat om plannen van de overheid met betrekking tot wonen, de 

leefomgeving en het milieu, geven kosmopolieten in de eerste plaats relatief 

weinig aan niet betrokken te willen zijn. Zij zouden, in vergelijking met andere 

sociale milieus, vaak persoonlijk betrokken willen zijn door geïnformeerd te 

worden, mee te denken en mee te beslissen over deze plannen van de overheid.  

 

De wijze waarop kosmopolieten die betrokken willen zijn hun eigen mening 

kenbaar willen maken aan de overheid is in de eerste plaats door te stemmen; 

deze voorkeur heeft men hier vaker dan in de andere sociale milieus. Daarnaast 

hebben zij een grotere voorkeur dan gemiddeld voor internetdiscussies, lid zijn 

van een belangenorganisatie en het meedoen aan protestacties of demonstraties.  

 
9.2.6 Conclusie 

Kosmopolieten kenmerken zich door een grote sociale en politieke 

betrokkenheid. Zij voelen zich daadwerkelijk betrokken bij de politiek en 

stemmen consequent, en veelal vaker dan gemiddeld. Dit geldt ook voor de 

Europese politiek. De politieke voorkeur ligt relatief vaak bij GroenLinks en 

D66.  

 

Kosmopolieten hebben relatief vaak vertrouwen in de overheid, ook op Europees 

niveau. Ook zijn zij in vergelijking met anderen vaak van mening dat de 

overheid goed luistert naar wat de burger wil. 

Inhoudelijk wensen zij in vergelijking met de andere sociale milieus relatief 

weinig bemoeienis van de overheid. Men geeft zelf aan actief betrokken te willen 

zijn bij plannen van de kant van de overheid, door geïnformeerd te worden, mee 

te denken en mee te beslissen. Betrokken kosmopolieten willen hun mening het 

liefst kenbaar maken door te stemmen.  

 

Wat betreft de groepen die het Sociaal en Cultureel Planbureau onderscheidt, 

zijn de kosmopolieten participerende burgers; zij willen naast geïnformeerd ook 

daadwerkelijk betrokken zijn en de mogelijkheid hebben om hun standpunt 

naar voren te brengen. Het betreft met name een intellectuele participatie, in de 

vorm van meedenken en meebeslissen. 

 

Kortom: kosmopolieten zijn geïnteresseerd, geïnformeerd en participeren bij 

voorkeur op intellectuele wijze (meedenken, meebeslissen). 
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9.3 Communicatie 

9.3.1 Omgang met informatie 

Sociaal-culturele onderstromen 

Net als de ontplooiers gaan ook de kosmopolieten gemakkelijk om met 

informatie. Toch zijn er een aantal relevante verschillen in de houding ten 

opzichte van communicatie en informatie. Waar de ontplooiers diverse zaken als 

vanzelfsprekend aannemen, vinden de kosmopolieten het belangrijk te weten 

hoe dingen in elkaar zitten en waarom dingen gebeuren of besloten zijn 

(inzichtelijkheid).  

 

Kosmopolieten vinden het plezierig om kennis te nemen in andermans leven 

(voyeurisme) en prettig om zo nu en dan de werkelijkheid van alledag te 

ontvluchten (escapisme). Waar de ontplooiers liever alles zelf uitzoeken, zijn de 

kosmopolieten veel meer op anderen gericht en geneigd om dingen te delen, 

zoals ook emoties in grotere groepen (collectief ervaren). In dit milieu vindt men 

het heel belangrijk om je in te leven in anderen (intraceptie). 

 

Informatiestromen18 

Conversatie  

Dit milieu gaat vrij ontspannen om met deze vorm van informatie-overdracht. 

Men houdt van converseren, zowel over persoonlijke zaken, als over 

maatschappelijke zaken (‘hoe het anders moet in Nederland’). Ook onderhoudt 

men graag contacten met mensen in het buitenland, en merkt men dat dit 

steeds gemakkelijker gaat. 

 

Allocutie  

Met betrekking tot deze vorm van informatieoverdracht laat dit milieu een 

gemiddeld profiel zien. 

Net als bij andere milieus is het tv-nieuws de belangrijkste bron van informatie. 

Televisieactualiteiten worden ook relatief vaak gebruikt als nieuwsbron, terwijl  

dagbladen en weekbladen vaker genoemd worden als belangrijkste 

nieuwsbronnen.  

 

Consultatie  

De kosmopolieten worden gekenmerkt door een zeer brede interesse Deze vorm 

van informatieoverdracht wordt door dit milieu veel gebruikt om informatie op 

te zoeken over de diverse interessegebieden. Zo zoekt men bijvoorbeeld altijd uit 

wat er in medicijnen of voedingsmiddelen zit. Ook vindt men het belangrijk om 

op de hoogte te zijn van zowel de vaderlandse geschiedenis als andere culturen 

en vindt men het interessant wat andere religies kunnen bieden. In dit milieu 

worden zeer veel verschillende gedrukte media geconsumeerd. Ook andere 

consultatieve media, zoals internet, worden in dit milieu gebruikt. 

 

Registratie  

De kosmopolieten laten een gemiddeld profiel zien als het gaat om het 

registreren van gegevens. Bescherming van privacy vindt men wel belangrijk: 

                                                        
18 Voor een beschrijving van de informatiestromen: zie paragraaf 3.3.1. 



 

 

 96 

regels hierover mogen van hen niet zomaar opzij worden gezet, ook niet om op 

die manier bijvoorbeeld misdaad op het web te bestrijden. 

 
9.3.2 Mediagedrag 

Radio en televisie 

Kosmopolieten luisteren minder vaak naar de radio en kijken minder uur 

televisie dan de rest van de bevolking. In absolute zin wordt in dit milieu het 

meest gekeken naar RTL4, maar minder vergeleken met andere milieus. Men 

laat een voorkeur zien voor Nederland 1 en Nederland 3. Ook de BBC en 

muziekzenders als MTV en TMF zijn populair in dit milieu. SBS6 daarentegen 

trekt relatief minder kijkers onder de kosmopolieten. Favoriete 

televisiepersoonlijkheden zijn Paul Witteman, Paul de Leeuw en Hanneke 

Groenteman. Ook cabaretiers zoals Youp van ’t Hek, Brigitte Kaandorp en 

Freek de Jonge zijn populair, evenals televisiepersoonlijkheden als Jack 

Spijkerman en Rick Felderhof. Men kijkt in dit milieu relatief veel naar nieuws 

en actualiteiten, als ook praatprogramma’s en documentaires. Spelletjes en 

quizzen worden veelal vermeden.  

 

Gedrukte media 

De tijdschriften die door de kosmopolieten veel gelezen worden, zijn naast 

consumenteninfobladen (zoals de consumentengids of Top Sante) tijdschriften 

over wonen en/of huishouden. Populaire titels in dit milieu zijn Allerhande, 

Eigen Huis & Tuin, DoeHetZelfWonen, Tip Culinair, Ariadna Wonen en 

huisdierentijdschriften. Ook vrouwenmaandbladen, zoals Cosmopolitan, Elle, 

Elegance en Avantgarde scoren hoog in dit milieu. Met betrekking tot 

weekbladen blijkt ook de belangstelling voor een aantal opiniebladen groter te 

zijn dan gemiddeld: magazines van het AD en de Volkskrant, Elsevier, HP/De 

Tijd, en Vrij Nederland worden door de kosmopolieten meer gelezen.  

 

Wat dagbladen betreft hebben de kosmopolieten vaker een abonnement op de 

Volkskrant en NRC Handelsblad, maar ze lezen ook relatief veel andere 

dagbladen, zoals het Algemeen Dagblad en Metro.  

 
9.3.3 ICT: houding en gedrag 

De kosmopolieten scoren procentueel (nog) hoger op nieuwe media dan de 

opwaarts mobielen, bij wie internet en e-mail ook relatief sterk 

vertegenwoordigd zijn. Zowel e-mail als internet wordt thuis en op het werk door 

de kosmopolieten relatief vaak gebruikt.  

 

De houding van de kosmopolieten als het gaat om de maatschappelijke impact 

van ICT lijkt op die van de ontplooiers. In dit milieu is men echter wel van 

mening dat mensen die geen toegang hebben op het internet de aansluiting bij 

de maatschappij missen. Ook geven de vele mogelijkheden van internet de 

kosmopolieten in grote mate een gevoel van vrijheid.  

 

Op sociaal vlak staan de kosmopolieten het meest open voor internet. Men kan 

zich als enige milieu goed voorstellen dat je via dit medium een nieuwe partner 

kan vinden. Net als de opwaarts mobielen zien de kosmopolieten vooral heil in 

de nieuwe mogelijkheden. Men is van mening dat internet mensen tot elkaar 
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brengt en vindt het leuk om via internet in contact te komen met mensen met 

gelijksoortige interesses. Men zou het zelfs leuk vinden om met dergelijke 

contacten een zogenaamde ‘community’ te vormen en lid te worden van een 

vaste groep. 

 

Met betrekking tot e-commerce toont dit milieu wat minder enthousiasme 

vergeleken met de opwaarts mobielen en de ontplooiers. Men laat een gemiddeld 

profiel zien als het gaat om aankoopintentie via internet of de ingeschatte 

risico’s met betrekking tot telebankieren of betalingen op het internet. Wel 

verheugt men zich er op in de toekomst alles via internet te kunnen kopen.  

 

Voor de kosmopolieten is internet een bron van informatie, maar ook een bron 

van vermaak. Relatief vaak ontplooien de kosmopolieten op internet de volgende 

activiteiten: 

 

 discussiëren op nieuwsgroepen 

 kopen van producten 

 chatten 

 

Internetsites die relatief vaak worden bezocht door dit milieu zijn: 

 

 uitgaan 

 kleding 

 film/fotografie 

 opleidingen 

 boeken/tijdschriften/dagbladen 

 eten/koken 

 
9.3.4 ICT en de overheid 

De kosmopolieten verwelkomen de mogelijkheden van ICT om actief deel te 

nemen aan het democratische proces. Zo geeft men aan in de toekomst graag de 

mogelijkheid te hebben zowel per telefoon, als per e-mail te stemmen. Net als de 

ontplooiers zijn zij van mening dat internet een uitstekende plek is om ideeën 

van politieke partijen te vernemen, om als burger aan de overheid te laten 

weten wat echt belangrijk is, en om als overheid de mening van de burger te 

vragen. Bovendien schat men in dit milieu de kans groter dat men 

daadwerkelijk gaat stemmen wanneer dit via internet mogelijk zou zijn.  

 
9.3.5 Conclusie 

Diversiteit is het kernwoord van de kosmopolieten. Zij zijn actief en veelzijdig en 

tonen voorts een relatief grote maatschappelijke betrokkenheid. Opiniebladen 

en dagbladen vormen voor hen een grote bron van informatie. Maar ook 

ontspanning en vrije tijd zijn van belang, hetgeen vooral tot uiting komt in de 

aantrekkingskracht van glossy's en de populariteit van muziekzenders als MTV 

en TMF.  

 

Consultatie als communicatiepatroon sluit het beste aan bij de mentaliteit van 

dit milieu. De nieuwe media zijn goed ingeburgerd bij de kosmopolieten en men 

geeft aan het te waarderen wanneer de overheid deze middelen zou inzetten ter 
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optimalisering van het democratische proces. Met betrekking tot voorlichting 

kan het beter gekozen worden voor printmedia dan internet, gezien het feit dat 

men op eigen initiatief vooral sites bezoekt over vrijetijdsbesteding.  

 

9.4 Burgerschapsstijl van de kosmopolieten 

Kosmopolieten zijn gekarakteriseerd als geïnteresseerd, geïnformeerd en bij 

voorkeur participerend op intellectuele wijze (meedenken, meebeslissen). Zij 

willen graag hun stem laten horen, ook op internationaal niveau. Ze hebben 

vertrouwen in de overheid. Kosmopolieten combineren een sterke affiniteit met 

democratie met een openheid voor marktwerking.  

 

Voor de invulling van de vier rollen ten aanzien van de overheid door de 

kosmopolieten heeft dit de volgende implicaties. 

 

Klant 

Kosmopolieten zijn niet veeleisend als het gaat om openingstijden. Zij willen wel 

graag dat nieuwe media worden ingezet in de overheidscommunicatie. Zij geven 

aan dat ze de kans groter achten dat ze vaker gaan stemmen als dat per e-mail 

kan. Ook het interactieve karakter beoordelen zij als een voordeel voor het 

democratisch proces. 

 

Kiezer 

Kosmopolieten zijn politiek betrokken en komen relatief vaak op bij 

verkiezingen. Hun politieke voorkeur is enigszins veranderlijk. 

 

Onderdaan 

Kosmopolieten vinden niet dat de overheid zich met teveel zaken bemoeit. Zij 

hebben relatief veel vertrouwen in de overheid, en vinden vaker dan anderen dat 

de overheid goed luistert naar wat de overheid wil. Zij zijn echter ook van 

mening dat de overheid zich in enige mate terughoudend moet opstellen als het 

gaat om het bedrijfsleven; zij staan open voor marktwerking. 

 

Coproducent van beleid 

Kosmopolieten zijn relatief actief in deze rol. Zij hebben graag een stem, vooral 

in intellectuele zin: geïnformeerd worden, meedenken en meebeslissen. Het 

inzetten van ICT zou hen nadrukkelijk uitnodigen deel te nemen aan 

besluitvormingsprocessen. 
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10 Postmaterialisten 

10.1 Inleiding 

Doelen in het leven 

Solidariteit en harmonie kenmerken de mensen binnen dit milieu. Dit milieu is 

kritisch ten opzichte van de hedendaagse maatschappij. Het streven naar een 

onderlinge verbondenheid, het nemen van verantwoordelijkheden en het werken 

aan sociaal-maatschappelijke verbeteringen, spelen in dit milieu een prominente 

rol.  

 
Leefstijl  

Mensen binnen dit milieu hechten er veel belang aan te kunnen leven volgens 

hun eigen principes en zijn sterk sociaal bewogen. Doorgaans heeft men een 

open, maar kritische houding ten aanzien van vernieuwing en verandering. Voor 

nieuwe dingen sluit men zich niet af, maar van verworvenheden met een 

bewezen kwaliteit stapt men niet snel af. Veelal heeft men een vast leefpatroon 

dat weinig hectisch of gejaagd is.  

 

Verantwoord leven is belangrijk in dit milieu: zonder verspilling, winstbejag en 

zonder aantasting van het milieu. De materialistische consumptiemaatschappij 

wordt verworpen en voor een 'goed en eerlijk leven’ is men bereid een stap terug 

te doen. Deze mensen grijpen op een kritische wijze terug op 'oude waarden' 

zoals soberheid, authenticiteit en solidariteit. In tegenstelling tot de 'traditionele 

burgerij', die ook hecht aan deze waarden, gebeurt dit bij de postmaterialisten 

niet vanuit een defensief en meer in zichzelf gekeerd perspectief, maar vanuit 

een meer positieve en open houding ten opzichte van de hedendaagse 

maatschappij. 

 

In dit milieu bevinden zich relatief veel vegetariërs. Ook koopt men vaak 

biologische producten. Aan luxe en comfort wordt weinig belang gehecht. Men is 

niet merkgericht: A-merken spelen in het aankoopgedrag geen rol van 

betekenis. De kwaliteit van het leven zoekt men eerder in immateriële zaken 

dan in materiële welvaart.  

 

De sociaal-maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit het feit dat binnen dit 

milieu relatief veel mensen politiek actief en betrokken zijn. Tevens worden er 

binnen dit milieu vaak meerdere charitatieve instellingen tegelijk gesteund; 

daarbij richt men zich vooral op natuur en milieu, derdewereldproblematiek en 

verleent men steun aan organisaties die opkomen voor minderheden en 

mensenrechten. 
 

Werken en presteren 

Bij voorkeur werkt men bij instellingen of organisaties die een bijdrage leveren 

aan het maatschappelijk welzijn. Mensen binnen dit milieu zetten zich graag in 

voor verbetering; voldoening in het werk wordt belangrijk gevonden en afgelezen 

aan het maatschappelijk nut. Werk en privé-leven worden met elkaar in 

evenwicht gebracht. Mensen uit dit milieu werken veelal parttime en verrichten 

relatief vaak vrijwilligerswerk. 
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Vrije tijd 

Mensen binnen dit milieu tonen zich zowel geïnteresseerd in kunst en cultuur 

(film, musea, toneel, cabaret, klassieke concerten), als in een meer 'huiselijke' 

vorm van vrijetijdsbesteding. Men kijkt weinig uren naar de televisie en bezoekt 

relatief vaak een natuurgebied of een (stads)park. Aan creatieve activiteiten, 

muziek maken, het lezen van boeken en kranten en aan gezelschapsspelletjes 

wordt binnen dit milieu relatief veel tijd besteed. In het algemeen wordt er 

binnen dit milieu niet veel aan sport gedaan, wel aan yoga en 

ontspanningsoefeningen.  

 
Familie en relaties 

Het gezinsleven is veelal hecht (sterke onderlinge betrokkenheid), maar niet 

ingericht volgens traditionele patronen. Men staat open voor 'nieuwe' 

samenlevingsvormen. Mensen uit dit milieu hechten er veel belang aan dat 

vrienden op een zelfde manier denken over fundamentele zaken als zijzelf. 

 
Sociodemografische kenmerken 

Dit milieu omvat 1,1 miljoen Nederlanders. Het opleidingsniveau binnen dit 

milieu is hoog. De leeftijdsopbouw is gespreid met een lichte 

oververtegenwoordiging van mensen tussen de 45 en 60 jaar. Men heeft vaak 

geen geloofsovertuiging. In het milieu bevinden zich mensen uit alle 

inkomensklassen. Men werkt vaker dan in andere milieus in de 

gezondheidszorg. 

 

 

10.2 Attitude ten aanzien van de overheid 

10.2.1 Betrokkenheid 

De postmaterialisten kenmerken zich niet alleen door een sterke mate van 

sociale betrokkenheid, zoals in de inleiding beschreven is, maar ook door 

politieke interesse, betrokkenheid en activisme. Wanneer postmaterialisten een 

uitgebreide lijst voorgelegd krijgen met uiteenlopende interessegebieden, geven 

zij consequent, vaker dan elk ander sociaal milieu, aan dat politiek hen 

interesseert, of het nu gemeentepolitiek, nationale politiek of internationale 

politiek betreft. Zij combineren een lokale oriëntatie, gericht op de eigen 

leefomgeving, met een wereldwijd perspectief (global village).  

 

Meer dan in elk ander milieu zegt men altijd te gaan stemmen in het geval van 

verkiezingen, van gemeenteraad tot Europees Parlement. In dit milieu vindt 

men derhalve bijzonder weinig niet-stemmers. De politieke voorkeur gaat vaker 

uit naar GroenLinks en de SP, en minder vaak naar de VVD.  

 

De Europese politiek boeit hen meer dan gemiddeld, en, zoals bij de 

kosmopolieten, gaat interesse voor dit politieke niveau samen met de 

overtuiging dat de Europese politiek meer democratisch moet worden. 

Kenmerkend voor de postmaterialisten is dat de sociale bewogenheid vaker tot 

uitdrukking komt in activisme; postmaterialisten geven relatief vaak aan mee te 

doen aan politieke acties voor doelen waar zij achterstaan. 

 



 

 

 101 

10.2.2 Imago van de overheid 

Postmaterialisten zijn goed van vertrouwen als het gaat om personen. Zij 

geloven in vergelijking met de andere milieus niet alleen het vaakst dat 

ambtenaren, maar ook bijvoorbeeld de gewone man of vrouw op straat de 

waarheid spreken. Journalisten en wetenschappers hebben eveneens het 

vertrouwen van de postmaterialisten. Zij geloven geen enkele beroepsgroep 

minder dan gemiddeld. Als het om persoonlijke gegevens bij instellingen gaat, is 

men eerder wantrouwend, maar het vertrouwen in overheidsinstellingen wijkt 

niet af van het gemiddelde. Dit geldt wel voor bijvoorbeeld supermarkten of 

warenhuizen. 

 

De werkvoorkeur van postmaterialisten hangt samen met de behoefte om iets te 

betekenen voor de samenleving. Zij zoeken dat niet in de eerste plaats bij de 

overheid. Onderwijsinstellingen, zorginstellingen en fondsenwervende 

instellingen zijn organisaties die goed aansluiten bij de mentaliteit in dit milieu. 

Commerciële bedrijven en het leger, de politie en de brandweer hebben bijzonder 

weinig aantrekkingskracht voor de postmaterialisten. 

 

Tot slot is er nog een duidelijk signaal als het gaat om het imago van de 

overheid in dit sociaal milieu. Postmaterialisten zijn kritisch, maar geven in 

vergelijking met de rest van de bevolking het vaakst aan vertrouwen te hebben 

in de overheid. Het vertrouwen in de Europese overheid wijkt niet af van de rest 

van de bevolking. 

 
10.2.3 Verwachtingen ten aanzien van de overheid 

Postmaterialisten hechten er grote waarde aan om te weten hoe politieke 

beslissingen die een ieder aangaan tot stand komen. Overigens geldt in het 

algemeen dat zij graag willen weten hoe de zaken in elkaar zitten, opdat zij goed 

geïnformeerd zijn, zelf hun afwegingen kunnen maken en een oordeel kunnen 

vormen (inzichtelijkheid). Zij wensen in elk geval nadrukkelijk openheid van de 

kant van de overheid.  

 

De leden van dit sociaal milieu zijn minder vaak dan anderen van mening dat de 

overheid zich met teveel zaken bemoeit. Postmaterialisten wensen een actieve 

opstelling van de overheid, maar richten zich daarbij niet in de eerste plaats op 

strenge wetten en regels. Het kenmerkt dit milieu dat men relatief weinig van 

mening is dat de maatschappij strengere wetten nodig heeft. Postmaterialisten 

zijn het eveneens, in vergelijking met de andere milieus, het minst vaak eens 

met de stellingen ‘criminelen moeten veel strenger gestraft worden’ en ‘de politie 

moet veel meer mogelijkheden krijgen om criminaliteit te bestrijden’. Dat zij een 

actieve opstelling van de overheid wensen blijkt uit de relatief hoge instemming 

met uitspraken als ‘’het bedrijfsleven moet beter gecontroleerd worden door de 

overheid’ en ‘het is een taak van de overheid om bedrijven te beoordelen op hun 

maatschappelijk verantwoord handelen’. Dit laatste is overigens, in de ogen van 

de postmaterialisten, óók een taak van vakbonden en consumentenorganisaties. 

Bedrijven hebben niet direct het vertrouwen van de postmaterialisten. 

Postmaterialisten vinden dat het bedrijfsleven in het algemeen beter 

gecontroleerd moet worden door de overheid. Ook op andere gebieden verwacht 

men dat de overheid stelling neemt: ‘alle nertsfokkerijen moeten gesloten 
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worden’ en ‘de overheid moet meer actie ondernemen tegen dierproeven’ zijn 

stellingen die het meest door de postmaterialisten instemmend worden 

beantwoord.  

 
10.2.4 Prioriteiten van de overheid 

De postmaterialisten zijn uitgesproken in hun prioriteitsstelling van politieke 

doelen. Het beschermen van vrijheid van meningsuiting noemen zij relatief vaak 

als eerste, evenals het vergroten van de politieke inspraak van burgers. Meer 

dan elk ander milieu hecht men hier waarde aan de inspraak van de burgers. 

Deze twee politieke doelen zetten de postmaterialisten ook significant minder op 

de vierde plaats. Hierin is men zeer consequent. De postmaterialisten hechten 

evident, zoals de naamgeving al suggereert, aan niet-materiële zaken en aan 

democratie. 

 
10.2.5 De eigen bijdrage aan het overheidsbeleid 

De case met betrekking tot een duurzame samenleving, waarbij duurzaamheid 

staat voor het op zo’n manier omgaan met ruimte, energie, grondstoffen en 

natuur dat rekening wordt gehouden met toekomstige generaties, biedt de 

mogelijkheid tot een nadere uitwerking van de attitude van de postmaterialisten 

ten aanzien van de overheid.  

 

Aanvullend en verhelderend is de mate van verantwoordelijkheid van de vier 

onderscheiden actoren (overheid, individu, bedrijven, belangenorganisaties) voor 

een duurzame samenleving. De postmaterialisten vinden zichzelf het meest 

verantwoordelijk, vervolgens (maar het minst in vergelijking met de andere 

milieus) de overheid, en daarna bedrijven en belangenorganisaties. Deze 

rangorde in de mate van verantwoordelijkheid laat zich goed verenigen met de 

waarde die de postmaterialisten hechten aan democratie en de actieve, 

participerende opstelling die men daarbij zelf aan de dag legt.  

 

Dit blijkt eveneens uit de mate waarin men betrokken wil zijn bij plannen van 

de overheid ten aanzien van leefomgeving en het milieu. Postmaterialisten 

geven zelden, en het minst van iedereen, aan niet betrokken te willen zijn bij 

deze plannen van de overheid. Daarnaast zijn zij voor elke vorm van participatie 

meer te vinden dan de rest van de bevolking. Geïnformeerd worden staat voorop, 

maar men wil ook meedenken en meebeslissen, men wil meewerken aan het 

uitvoeren van de overheidsplannen in het dagelijks leven én men wil daarnaast 

op eigen wijze, los van de overheid, werken aan prettig wonen, een duurzame 

leefomgeving en een schoner milieu. Hieruit blijkt dat postmaterialisten zich 

coöperatief opstellen als het plannen van de overheid betreft, maar ook zelf actie 

willen ondernemen. Dit komt overeen met de mate waarin zij zichzelf als 

medeverantwoordelijk beschouwen voor een duurzame samenleving.  

 

In de manier waarop betrokken postmaterialisten hun eigen mening kenbaar 

willen maken, kiezen zij vaak voor kanalen waarbij een actieve, betrokken 

mentaliteit uit de verf kan komen. De volgende manieren van communiceren 

met de overheid spreken de postmaterialisten meer aan dan de rest van de 

bevolking (in volgorde van voorkeur): een referendum, persoonlijke contacten 
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met politici en ambtenaren, lid of donateur zijn van belangenorganisatie, lid zijn 

van een politieke partij en meedoen aan protestacties of demonstreren.  
10.2.6 Conclusie 

Verantwoordelijkheid hebben de mensen met z’n allen, is het motto van de 

postmaterialisten. Zij zoeken het dan ook niet in strenge regels en wetten, maar 

verwachten wel van de overheid dat zij zich actief met de zaken bemoeit en 

daarmee een belangrijke rol speelt bij het signaleren van problemen en het 

bedenken van oplossingen daarvoor, en het controleren van het bedrijfsleven. Zij 

hebben wel vertrouwen in de overheid. Als klanten zijn zij met name inhoudelijk 

kritisch en veeleisend. Zij vinden het belangrijk om te weten hoe beslissingen 

die een ieder aangaan tot stand komen, en willen graag de mogelijkheid hebben 

op verschillende manieren invloed uit te oefenen en te participeren als het gaat 

om overheidsbeleid. In dit milieu vindt men de meest intensieve vorm van 

participatie aan overheidsbeleid, die niet alleen kennis en informatie behelst, 

maar ook een bijdrage aan daadwerkelijke uitvoering.  

 

Enerzijds is men derhalve coöperatief bij overheidsplannen, anderzijds wil men 

ook zelf, los van de overheid, bijdragen aan de samenleving. Voor de overheid 

vormen de postmaterialisten een interessante, maar ook bekende groep in de 

samenleving. Postmaterialisten zullen hun maatschappelijke en politieke 

betrokkenheid op verschillende wijzen tot uitdrukking brengen; de overheid treft 

deze groep hoe dan ook op haar weg.  

 

Kortom: postmaterialisten zijn geïnteresseerde, geïnformeerde zowel 

intellectueel als praktisch participerende burgers. 

 

 

10.3 Communicatie 

10.3.1 Omgang met informatie 

Sociaal-culturele onderstromen 

De postmaterialisten beschikken over alle vaardigheden die noodzakelijk zijn 

om met informatie om te kunnen gaan. Men is in staat gestelde doelen te 

bereiken (strategisch navigeren) en het kunnen omgaan met informatie is 

daarbij onontbeerlijk. De hedendaagse informatiemaatschappij wordt door dit 

milieu niet als te complex beschouwd (informatiedool), maar men vreest wel dat 

met name anderen hierdoor in de verdrukking of isolement kunnen geraken 

(individualiseringsangst). Net als sommige andere milieus tonen zij zich 

tolerant, maar wensen wel inzicht in het hoe en waarom (inzichtelijkheid).  

 

Het bekommeren om andere sociale groepen in de samenleving komt ook tot 

uiting in de belangstelling voor zowel lokale aangelegenheden (lokale oriëntatie) 

als internationale issues (global village). De postmaterialisten kunnen zich goed 

verplaatsen in anderen (intraceptie) en staan voor gelijkwaardigheid in diverse 

rollen (flexsekserollen, flexlevensvormen, heterachie). 

 

Ondanks de sociale betrokkenheid en de oriëntatie op anderen is men in dit 

milieu wel gesteld op privacy. Het willen tonen van het eigen persoonlijke leven 

aan anderen (exhibitionisme) of kennis willen nemen van het persoonlijk leven 
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van anderen (voyeurisme) is dit milieu vreemd. Ook zullen postmaterialisten 

niet snel deelnemen aan massale uitingen van gevoelens (collectief ervaren).  

 

Informatiestromen19 

Conversatie 

Conversatie speelt geen bijzondere rol binnen dit milieu. Men is geïnteresseerd 

in anderen en beweegt zich in een uitgebreid sociaal netwerk. Dat hierbij 

informatie tussen individuen uitgewisseld wordt is vanzelfsprekend. 

 

Allocutie  

Vaker dan in andere milieus maken de postmaterialisten gebruik van radio- en 

televisieactualiteiten. Men wil niet alleen op de hoogte zijn, maar is ook op zoek 

naar verdieping en duiding. De belangrijkste nieuwsbron is ook in dit milieu het 

tv-nieuws, maar dagbladen worden relatief vaker genoemd als belangrijkste 

bron. 

 

Consultatie  

De behoefte aan inzichtelijkheid leidt er onder meer toe dat men vaak 

informatiebronnen zal raadplegen om achtergronden op te zoeken. Een 

belangrijk interessegebied in dit milieu is gezondheid. Graag wil men weten wat 

de bijwerkingen van medicijnen zijn, of welke ingrediënten voedingsmiddelen 

bevatten. Men heeft daarnaast ook graag inzicht in de achtergronden van 

gedrag (van zichzelf en anderen, binnen en buiten de eigen cultuur).  

 

Registratie  

Men is in dit milieu gehecht aan privacy. Zelfs om de misdaad op het web te 

bestrijden mogen deze regels wat betreft de postmaterialisten niet aan de kant 

gezet worden. Internetbedrijven mogen wat hen betreft ook geen surfgedrag 

volgen, ook al zou dat voor henzelf voordeel opleveren. In principe is men eerder 

geneigd om commerciële instellingen te wantrouwen dan de overheid, als het 

gaat om het beheer van privacygevoelige gegevens.  

 
10.3.2 Mediagedrag 

Radio en televisie 

De postmaterialisten kijken het minst, en ook relatief weinig naar de televisie. 

Indien gekeken wordt, gaat de voorkeur uit naar de publieke zenders Nederland 

1 en Nederland 3. Ook de BBC wordt veel bekeken in dit milieu. De omroepen 

die populair zijn, weerspiegelen het kijkgedrag: NOS, VARA, VPRO, NCRV en 

KRO worden door de postmaterialisten relatief hoog gewaardeerd. Favoriete 

televisiepersoonlijkheden zijn Paul Witteman, Hanneke Groenteman en Maartje 

van Wegen. Postmaterialisten waarderen dezelfde programmagenres als 

kosmopolieten, maar kijken zelden naar amusementsprogramma’s  

 

Ook wat betreft het luisteren naar de radio, kiezen de postmaterialisten vooral 

voor de publieke zenders: Radio 1 en Radio 2 worden door dit milieu meer 

beluisterd dan door de rest van de bevolking. Hetzelfde geldt voor Classic FM. 

 

Gedrukte media 

                                                        
19 Voor een beschrijving van de informatiestromen: zie paragraaf 3.3.1. 
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De tijdschriften die door de postmaterialisten relatief vaak gelezen worden, 

vallen in de categorieën wonen/huishouden, dagbladmagazines (met name 

Volkskrant) en opiniebaden. Allerhande, Consumentengids, Top Sante en Tip 

Culinair behoren tot de categorie wonen/huishouden; Opzij, Vrij Nederland, 

Elsevier en HP/De Tijd tot de categorie opiniebladen. Uit de overige 

tijdschrifttitels (Grasduinen en Natuur en Milieu) komt de interesse voor de 

natuur en milieu naar voren.  

 

De postmaterialisten hebben relatief vaak een abonnement op een dagblad: de 

Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw. Ze lezen echter ook relatief veel 

andere dagbladen, zoals Metro, Spits en het Parool.  

 
10.3.3 ICT: houding en gedrag 

De nieuwe media zijn in het postmaterialistische milieu niet zo sterk aanwezig 

als bij de opwaarts mobielen, ontplooiers en kosmopolieten. Ze gebruiken wel 

relatief vaak e-mail en internet op het werk, maar het gebruik ervan thuis is 

niet groter dan gemiddeld.  

 

De houding van de postmaterialisten ten opzichte van ICT is neutraal tot licht 

negatief. Op het maatschappelijk vlak is men niet van mening dat nieuwe 

technieken het leven gemakkelijker maken. Ook vindt men niet dat door de 

vrijheid van publiciteit internet een positieve invloed heeft op de cultuur.  

 

Postmaterialisten vertonen een gemiddeld profiel met betrekking tot het 

gebruik van ICT op het gebied van interpersoonlijke communicatie. Men ziet de 

meerwaarde ervan vooral in de contacten met mensen uit het buitenland. Het 

feit dat je mensen niet hoeft te kennen waarmee je contact hebt via internet 

wordt in dit milieu niet als prettig ervaren.  

 

Bereikbaarheid speelt nauwelijks een rol in dit milieu. Postmaterialisten vinden 

het niet vervelend als ze iemand moeilijk kunnen bereiken, en willen zelf ook 

niet zoveel mogelijk bereikbaar zijn. Ook vindt men niet dat bedrijven en 

overheden 24 uur per dag bereikbaar zouden moeten zijn. 

 

Wat betreft e-commerce wijkt dit milieu nauwelijks af van het gemiddelde van 

de rest van de bevolking. Het is niet zozeer angst voor het onbekende wat hen 

tegenhoudt, alswel het niet inzien van de meerwaarde van kopen via het 

internet. Zo kan men zich niet verheugen op het feit dat straks alles via internet 

gekocht zou kunnen worden, en kan men het ook niet in het bijzonder 

waarderen dat productvergelijking mogelijk is zonder dat er een verkoper bij 

staat.  

 

In tegenstelling tot sommige andere milieus zien de postmaterialisten internet 

niet vooral als bron van vermaak. Gevraagd naar wat men zoal wel eens gedaan 

heeft op het internet wijkt men nauwelijks af van het gemiddelde profiel. De 

volgende activiteiten worden minder dan gemiddeld genoemd: 

 

 chatten 

 muziek downloaden 

 spelletjes spelen 
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De soorten internetpagina’s die relatief vaker door postmaterialisten worden 

bezocht zijn: 

 

 politiek/overheid 

 boeken/tijdschriften/dagbladen 

 

De volgende soorten pagina’s worden minder vaak bezocht: 

 

 kleding 

 seks 

 auto’s/motoren/boten 

 computerhardware 

 
10.3.4 ICT en de overheid 

Hoewel dit milieu in het algemeen niet voor strengere wetgeving is, toont men 

op het gebied van communicatie een bezorgde indruk. In dit milieu schrijft men 

veel macht toe aan de media en men vindt dat daar paal en perk aan moet 

worden gesteld. Zo vindt men bijvoorbeeld dat geweld op televisie beperkt moet 

worden.  

 

De postmaterialisten wijken niet af van de rest van de bevolking in hun mening 

over het gebruik van ICT door de overheid ten behoeve het communiceren met 

de burger. Wanneer stemmen via internet mogelijk zou zijn geldt voor de 

postmaterialisten in ieder geval niet dat daarmee de kans groter wordt dat men 

gaat stemmen. Stemmen vindt men belangrijk genoeg; dat doet men toch wel.  

 
10.3.5 Conclusie 

De sociaal-maatschappelijk bewuste postmaterialisten worden gekenmerkt door 

een hang naar harmonie en solidariteit. Zij laten zich graag en goed informeren 

en zijn kritisch ten aanzien van veel vernieuwingen. Hierbij sluit de voorkeur 

voor opiniebladen nauw aan, evenals die voor de publieke zenders (bij voorkeur 

Nederland 3), dagbladen als de Volkskrant, het NRC Handelsblad en Trouw en 

tijdschriften op gebied van natuur en milieu.  

 

Ondanks de kritische houding ten opzichte van ICT is het in de toekomst goed 

mogelijk dat op interactieve wijze gecommuniceerd kan worden met de 

postmaterialisten. Nu al bezoeken zij bijzonder vaak sites over politiek of 

overheid. In dit milieu is in beginsel zeker ook de vereiste betrokkenheid 

aanwezig om informatie uit te wisselen; ook al heeft men op dit moment weinig 

ervaring met ‘chatten’.  

 

 

10.4 Burgerschapsstijl van de postmaterialisten 

Postmaterialisten zijn gekarakteriseerd als geïnteresseerd, geïnformeerd, en 

zowel intellectueel als praktisch participerend. Het zijn maatschappijkritische 

en soms ook eigengereide burgers. Zij zijn coöperatief bij overheidsplannen, 

maar willen zij ook zelf, los van de overheid, bijdragen aan de samenleving. 
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Postmaterialisten voelen zich niet alleen betrokken bij de samenleving, maar zij 

nemen ook verantwoordelijkheid in deze.  

 

Voor de invulling van de vier rollen ten aanzien van de overheid door de 

postmaterialisten heeft dit de volgende implicaties. 

 

Klant 

Postmaterialisten zijn in praktische zin geen veeleisende klanten. Zij vinden 

bijvoorbeeld het minst van alle sociale milieus dat overheid en bedrijven 24 uur 

per dag bereikbaar moeten zijn. Ook het stemmen per telefoon of e-mail heeft 

niet in het bijzonder hun voorkeur, en het zou juist voor hen relatief weinig 

effect hebben op de opkomst bij verkiezingen. Het kenmerkt de 

postmaterialisten in de eerste plaats dat zij inhoudelijk geïnteresseerd zijn en op 

grond daarvan een grote politieke betrokkenheid aan de dag leggen. 

 

Kiezer 

Postmaterialisten zijn betrokken, geïnformeerde kiezers. Zij verzaken niet snel. 

De voorkeur gaat relatief vaak uit naar GroenLinks en de SP. 

 

Onderdaan 

Postmaterialisten zijn (maatschappij-)kritisch, maar niet in de eerste plaats 

wantrouwig ten aanzien van de overheid. Zij betwisten autoriteit niet, maar 

accepteren die ook niet zonder meer: het gaat om de inhoud. Zij willen graag zelf 

betrokken zijn en zelf invulling geven aan allerlei zaken en verwachten daarom 

niet van de overheid dat zij met strenge regels en wetten beperkingen oplegt of 

teveel stuurt. Een zekere mate van autonomie is voor hen van belang. 

 

Coproducent van beleid 

Coproducenten van beleid zijn bij uitstek te vinden onder de postmaterialisten. 

Dit zijn de burgers die betrokken willen zijn op verschillende niveaus en op 

verschillende manieren. Niet alleen passief, maar ook actief bij het uitvoeren 

van het overheidsbeleid. Postmaterialisten zijn ook het vaakst politiek actief. 

ICT is hierbij niet hun eerste kanaal, maar zij zullen geboden mogelijkheden wel 

benutten. 
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11 Naar een kerntypologie van burgerschapsstijlen 

11.1 Sociale milieus en burgerschapsstijlen 

In de hoofdstukken 4 tot en met 10 zijn de burgerschapsstijl en de 

communicatiestijl van zeven sociale milieus beschreven. Uit de 

onderzoeksresultaten komt een kerntypologie van burgerschapsstijlen naar 

voren die elementaire verschillen tussen burgers overzichtelijk samenvat. Deze 

kerntypologie wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt, nadat de hoofdlijnen per 

sociaal milieu schematisch zijn weergegeven. In de volgende tabel worden de 

burgerschapsstijl en de communicatiestijl per sociaal milieu samengevat. 
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Tabel 7 Sociale milieus: burgerschapsstijl en communicatiestijl 

Sociale milieus 

Burgerschapstijl Communicatiestijl 

Traditionele 

burgerij 

Betrokken, lokaal 

georiënteerd, 

plichtsgetrouw, 

behoudend, ongerust, 

afhankelijk, behoefte aan 

autoriteit 

Gedesoriënteerd door 

‘information overload’, 

gebrek aan vaardigheden, 

vooral op het gebied van 

ICT, behoefte aan 

eenvoud, duidelijkheid  

Convenience-

georiënteerden 

Ongeïnteresseerd, niet 

betrokken, afwijzend ten 

aanzien van 

verplichtingen en 

verantwoordelijkheden 

Vaardig op het gebied van 

ICT, gericht op vermaak 

en gemak, niet sterk 

gemotiveerd en daardoor 

passief 

Moderne burgerij Op afstand betrokken, 

geïnformeerd, niet snel 

geneigd initiatieven te 

ontplooien, conformistisch, 

gevoelig voor autoriteit 

Voorkeur voor passieve 

nieuwsbronnen, 

vraaggericht, pragmatisch 

en conformistisch, men 

loopt niet voorop, maar 

ook niet achter, hetzelfde 

geldt voor ICT 

Opwaarts 

mobielen 

Functionele betrokkenheid 

op grond van 

egocentrisme, 

geïnformeerd, gericht op 

hoofdlijnen, 

materialistisch, ‘wel de 

lusten, niet de lasten’ 

Snel en zappend, 

vooroplopend in ICT-

gebruik, vraaggericht, 

direct, gericht op 

hoofdlijnen en snelle 

bevrediging van 

informatiebehoefte 

Ontplooiers Geïnformeerd, 

democratisch, hecht aan 

vrijheid en 

onafhankelijkheid, 

betrokken, maar 

individualistisch, 

pragmatisch, niet snel op 

de barricaden, 

conformistisch 

Zeer vaardig en ervaren op 

het gebied van ICT, 

verschillenende 

nieuwsbronnen, flexibel, 

selectief in 

informatieverzameling, 

onafhankelijk 

Kosmopolieten Maatschappelijk en 

politiek betrokken, 

geïnteresseerd en 

geïnformeerd, 

participerend, met name 

intellectuele 

uitdrukkingsvormen 

Veelzijdig, actief, 

verschillende 

nieuwsbronnen, sterk 

vertegenwoordigd op 

internet, zowel 

informatief, interactief en 

voor vermaak 

Postmaterialisten Maatschappelijk en 

politiek betrokken, 

geïnteresseerd en 

geïnformeerd, coöperatief, 

maar ook zelf (politiek) 

Gericht op inhoud, 

voornamelijk gedrukte 

media, vertegenwoordigd 

op internet, maar niet 

vooroplopend, ziet 
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actief, autonoom voordelen in het 

interactieve karakter van 

internet 

 

 

11.2 Vier burgerschapsstijlen 

De schematische weergave in paragraaf 11.1 laat zien dat er overeenkomsten 

bestaan tussen de sociale milieus in de mate van maatschappelijk en politieke 

betrokkenheid en in de houding ten aanzien van de overheid. Op basis van deze 

overeenkomsten is een kerntypologie van burgerschapsstijlen benoemd. Deze 

worden eerst aangestipt en vervolgens nader uitgewerkt.  

 

Convenience-georiënteerden hebben door de grote mate van desinteresse 

geen evenknie onder de sociale milieus. Zij wenden zich veelal af van de wereld 

en proberen het voor zichzelf zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken. 

Het eigen belang is een reden waarom zij zich roeren, niet het algemeen belang. 

Men heeft niet echt een boodschap aan de overheid. De burgerschapsstijl van de 

convenience-georiënteerden is gekarakteriseerd als een ‘buitenstaanders’-

mentaliteit die samengaat met inactiviteit ten aanzien van de overheid en het 

overheidsbeleid.  

 

De traditionele burgerij staat eveneens op zichzelf, omdat men wel betrokken 

is maar deze betrokkenheid en gemeenschapszin uiteindelijk alleen op lokaal 

niveau tot uitdrukking komen. Men ervaart, ongewild, een grote afstand tot 

zowel de landelijke als de Europese overheid. Doordat men tegelijkertijd 

ongerust is over ontwikkelingen in de samenleving, bijvoorbeeld het 

voortschrijdend individualisme, maar zich niet bij machte voelt om 

veranderingen te bewerkstelligen, stelt men zich afhankelijk op ten aanzien van 

de overheid en werkt men mee wanneer dat gaat, voornamelijk in de directe 

leefomgeving. De burgerschapsstijl van de traditionele burgerij is 

gekarakteriseerd als plichtsgetrouw en afhankelijk ten aanzien van de overheid. 

 

De burgerschapsstijlen van de moderne burgerij, de opwaarts mobielen en 

de ontplooiers hebben overeenkomsten, die vooral betrekking hebben op een 

min of meer afstandelijke betrokkenheid, een functionele, vraaggerichte 

informatiebehoefte, een pragmatische houding die eerder conformistisch dan 

activistisch genoemd kan worden. De verschillen tussen de milieus hebben met 

name betrekking op de motieven die ten grondslag liggen aan de 

burgerschapsstijl. Zo is de moderne burgerij in de eerste plaats op zoek naar 

aansluiting en niet bereid om de nek uit te steken. Opwaarts mobielen zijn 

vooral met zichzelf bezig en, op grond van dit egocentrisme, functioneel 

betrokken. Ontplooiers zijn weliswaar betrokken en democratisch, maar zij 

hechten in sterke mate aan vrijheid en onafhankelijk en zij zijn 

individualistisch. Ondanks de verschillende motieven zijn er voldoende 

overeenkomsten in de burgerschapsstijlen van deze milieus om een 

overkoepelende burgerschapsstijl als rode draad te erkennen: pragmatisch en 

conformistisch in relatie tot de overheid luidt de karakterisering van deze 

overkoepelende burgerschapsstijl.  
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De kosmopolieten en postmaterialisten zijn in sterke mate maatschappelijk 

betrokken en politiek actief. Zij vormen graag zelf een oordeel en laten ook graag 

hun stem horen. Zij zijn maatschappijkritisch, maar nemen ook 

verantwoordelijkheid. Dat zijn de kernelementen van de burgerschapsstijl die 

deze milieus uitdragen.  

 

 

De burgerschapsstijlen zijn derhalve, benoemd op basis van de wijze waarop 

men in de samenleving staat en de opstelling ten aanzien van de overheid:  

 

 Buitenstaanders/inactief  

 Plichtsgetrouw/afhankelijk 

 Pragmatisch/conformistisch 

 Maatschappijkritisch/verantwoordelijk 

 

De burgerschapsstijlen kunnen als volgt gevisualiseerd worden in de sociale 

milieus: 

 

  

De burgerschapsstijlen zijn verbonden met de sociale milieus, maar er is een 

marge ingebouwd die rekening houdt met eventuele overlappingen. Daarom zijn 

er per burgerschapsstijl kernmilieus en nevenmilieus aangegeven in de volgende 

tabel. De grootte van de sociale milieus (in percentages) geeft daarbij een 

indicatie van de grootte van de groep met een specifieke burgerschapsstijl.  

sociaal 

economische 

status

hogere

klasse

hogere 

midden- 

klasse

midden

midden-

klasse

lagere

midden-

klasse

lagere

klasse

behouden bezitten verwennen zelf-actualisatie mix van waarden

algemene 

oriëntatie

behouden bezitten verwennen zelf-actualisatie mix van waarden

premodern modern postmodern
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De vier burgerschapsstijlen in de sociale milieus

Plichtsgetrouw/

afhankelijk

Buitenstaanders/ Inactief

Pragmatisch/conformistisch

Maatschappij-

kritisch/

verantwoordelijk
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Tabel 8 

 

TB 

 

22% 

CG 

 

16% 

MB 

 

27% 

OM 

 
8% 

OR 

 

7% 

KM 

 

11% 

PM 

 

9% 

Buitenstaanders/ 

inactief 

+ ++  +    

Plichtsgetrouw/  

afhankelijk 

++  +     

Pragmatisch /  

 conformistisch 

+  ++ ++ ++   

 Maatschappijkritisch/  

 verantwoordelijk 

    + ++ ++ 

TB  = traditionele burgerij  ++ = kernmilieu burgerschapsstijl 

CG  = convenience-georiënteerden  +   = nevenmilieu burgerschapsstijl 

MB = moderne burgerij 

OM = opwaarts mobielen 

OR  = ontplooier 

KM = kosmopolieten 

PM = postmaterialisten 

 
11.2.1 Buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl 

Maatschappelijke betrokkenheid en houding ten aanzien van de overheid 

De buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl staat in de eerste plaats voor een 

afzijdige houding ten opzichte van de samenleving en de politiek. Er is weinig 

behoefte aan het zich verbonden voelen met anderen, het delen van ervaringen 

of het onderhouden van een uitgebreid sociaal netwerk. Dit is voor de overheid 

een belangrijke groep: het zijn de afhakers. Juist met betrekking tot deze groep 

moet de overheid, als zij zich dit ten doel stelt, meer moeite doen om hen te 

bereiken.  

 

Het belangrijkste motief voor de afzijdigheid is desinteresse. Voor deze burgers 

is het algemeen belang geen item, maar het eigen belang is een goed te bewaken 

zaak. Verantwoordelijkheden en verplichtingen worden zo mogelijk ontweken. 

Gemak, comfort en plezier staan voorop. Kenmerkend is ook een overwegend 

korte termijnperspectief, gericht op directe behoeftebevrediging.  

 

Ten aanzien van de overheid is er vooral sprake van een passieve houding; deze 

burgers zijn niet snel coproducenten van beleid. In vergelijking met de andere 

burgerschapsstijlen is hier sprake van relatief weinig vertrouwen in de overheid. 

Daarbij is men het minst vaak van mening dat de overheid meestal goed luistert 

naar wat de burger wil. Dit draagt niet bij aan de motivatie om betrokken te zijn 

bij de overheid: men heeft er weinig behoefte aan om te participeren bij de 

vorming van het overheidsbeleid, maar ook geïnformeerd worden over plannen 

van de overheid heeft hier geen prioriteit. Als onderdaan staat men ook niet 

zozeer open voor de boodschap van de overheid. Het individueel voordeel is een 

reële ingang om deze burgers te mobiliseren. Voor de overheidscommunicatie 

betekent dit dat vooral ingespeeld moet worden op de (korte termijn)voordelen 

die er voor de individuele burger te halen zijn. Daarnaast is service en gemak 

van belang bij het aanspreken van deze burgers in hun rol als klant. 

 

Communicatiestijl 
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In de omgang met informatie is men eveneens gericht op gemak en 

entertainment. De televisie is het dominante medium, ook voor nieuwsgaring. 

Hiertoe maakt men gebruik van teletekst en de kabelkrant voor het lokale 

nieuws; dit is gemakkelijk en goedkoop. Men zal niet snel actief op zoek gaan 

naar informatie via verschillende kanalen. Hoewel men redelijk bekend is met 

internet en e-mail en men openstaat voor de gemakken van deze media, is de 

maatschappelijke en politieke desinteresse evenzeer van invloed op het gebruik 

van deze media. Vermaak is hier vaker het doel. De communicatiestijl kan 

kortweg aangeduid worden als passief.  

 

Dit betekent dat burgers met een buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl 

als het gaat om overheidsvoorlichting het best bereikt kan worden door 

allocuterende media, in het bijzonder commerciële televisiezenders. In de 

communicatie is de telefoon een laagdrempelig en dwingend medium. De vorm 

van de boodschap moet de aandacht trekken door bijvoorbeeld humor of een 

schokeffect, inhoudelijk is het benadrukken van individueel voordeel van belang, 

voor zover van toepassing. Kort samengevat: 

 

 ongeïnteresseerd 

 negatief ten aanzien van verplichtingen 

 negatief ten aanzien van verantwoordelijkheden 

 weinig vertrouwen in de overheid, wantrouwig 

 passieve communicatiestijl 

 gericht op vermaak 

 televisie (commerciële zenders) 

 internet (vermaak) 

 

Rollen in de relatie tussen overheid en burgers 

 

 kiezer: geen sterke identificatie met deze rol, veel niet-stemmers 

 klant: informeel, gemak, service, snel, makkelijk, kant en klaar, ‘geen 

gedoe’ 

 onderdaan: met moeite, geen acceptatie, egocentrisch, pragmatisch, 

intolerant 

 coproducent van beleid: geen sterke identificatie met deze rol, passief, 

voelt zich niet betrokken, ziet er geen heil in, wantrouwig, eventueel voor 

individueel voordeel 

 
11.2.2 Plichtsgetrouwe/afhankelijke burgerschapsstijl 

Maatschappelijke betrokkenheid en houding ten aanzien van de overheid 

De plichtsgetrouwe/afhankelijke burgerschapsstijl kenmerkt zich eveneens door 

een diffuse houding ten aanzien van (ontwikkelingen in) de samenleving. In 

relatie tot de overheid betreft het een specifieke combinatie van betrokkenheid 

en distantie. Deze groep dreigt af te haken, hoewel het hen niet ontbreekt aan 

openheid of betrokkenheid. Men ervaart een grote afstand tot de overheid. 

Hieraan ligt niet zozeer desinteresse ten grondslag als wel moeite met de 

complexiteit van de moderne tijd en een gebrek aan vaardigheden om mee te 

gaan in de kennis- of informatiesamenleving. Er is een sprake van een zekere 

mate van desoriëntatie, wat van invloed is op onder andere de invulling van de 

rol van burgers als klant.  
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De reactie is echter niet dat men zich geheel afsluit, zoals bij de 

buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl het geval is, maar dat men zich 

richt op de directe omgeving en ook voornamelijk op lokaal niveau 

maatschappelijk betrokken en actief is. Vrijwilligerswerk wordt bijvoorbeeld 

relatief veel gedaan door mensen met een plichtsgetrouwe/afhankelijke 

burgerschapsstijl. Als het de landelijke of Europese overheid betreft stelt men 

zich eerder afhankelijk op en komt de betrokkenheid niet snel tot uiting in een 

rol als coproducent van beleid. Men heeft behoefte aan zekerheid, veiligheid en 

duidelijkheid en verlangt daarom van de overheid dat zij zich opstelt als 

regulerende autoriteit. Men reageert op het moment dat het verwacht wordt, en 

het ook duidelijk en concreet is wat er van hen verwacht wordt, zoals het geval 

is bij verkiezingen. Men is niet alleen plichtsgetrouw, maar ook gezagsgetrouw. 

 

Communicatiestijl 

Bij dit segment in de Nederlandse samenleving spelen weinig ontwikkelde 

mediavaardigheden een bepalende rol: men ziet door de bomen het bos niet 

meer. Dit wordt negatief ervaren, omdat men wel geïnteresseerd is. Deze 

situatie geldt met name voor de onderwerpen of terreinen die de directe 

leefomgeving overstijgen. Omdat men zelf moeite heeft om het kaf van het koren 

te scheiden, werkt het het best wanneer zij bij de hand worden genomen; 

persoonlijke contacten is het communicatiepatroon dat hier het meest 

aanspreekt. Allocuterende media, radio en televisie, worden veel gebruikt, maar 

het is de vraag in hoeverre de boodschap daadwerkelijk overkomt gezien het 

overschot aan informatie en een passieve wijze van informatieverwerking. ICT 

is in dit segment weliswaar steeds meer doorgedrongen, maar men heeft weinig 

affiniteit met deze nieuwe media. Men is wantrouwig en angstig (privacy, 

sociaal isolement). Bovendien vergen deze media zelfredzaamheid in de selectie 

en verwerking van informatie, die, zoals beschreven, niet groot is bij burgers die 

zich kenmerken door deze burgerschapsstijl.  

 

Voorlichting kan het beste geschieden middels media die informatie helder en 

eenvoudig overbrengen, en lokaal georiënteerd zijn: in hoofdzaak radio en 

televisie (lokale zenders) en huis-aan-huisbladen. Voor communicatie is het 

belangrijk dat deze burgers dicht bij huis ergens terechtkunnen voor 

persoonlijke contact met een overheidsvertegenwoordiger of vragen kunnen 

stellen bij een informatiecentrum of buurthuis. De toonzetting is bij voorkeur 

afgestemd op de lokale oriëntatie en niet sterk ontwikkelde cognitieve 

vaardigheden; dicht bij huis, eenvoudig en concreet. Kort samengevat: 

 

 lokaal georiënteerd 

 grote afstand tot de landelijke overheid 

 plichtsgetrouw 

 gezagsgetrouw 

 communicatiestijl: afwachtend, gedesoriënteerd door information overload 

 lokale media 

 televisie: commerciële en publieke zenders 

 matig bereik via internet en e-mail: wantrouwig en angstig, 

onoverzichtelijk 

 

Rollen in de relatie tussen overheid en burgers 
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 kiezer: lokaal, trouw, consequent 

 klant: persoonlijk contact, toegankelijkheid, eenvoud, helderheid, 

duidelijkheid 

 onderdaan: passief, open, gevoelig voor autoriteit, gezagsgetrouw, 

plichtsgetrouw 

 coproducent van beleid: lokaal, praktisch, concreet, dichtbij huis 
 

11.2.3 Pragmatische/conformistische burgerschapsstijl 

Maatschappelijke betrokkenheid en houding ten aanzien van de overheid 

Dit is een burgerschapsstijl die het merendeel van de Nederlandse bevolking 

kenmerkt. Eigen belang en materialisme spelen bij deze burgerschapsstijl een 

belangrijke rol. Het zijn burgers die zich niet direct betrokken en 

verantwoordelijk voelen, maar zo slim mogelijk omgaan met wat op hen afkomt. 

Deze houding laat zich kenmerken als reactief. Men is selectief als het gaat om 

informatiebehoefte, maar op hoofdlijnen is men wel degelijk geïnformeerd. Dit 

maakt dat men bijvoorbeeld wel actief invulling geeft aan een rol als kiezer. Het 

eigen belang verliest men niet snel uit het oog. Men is op afstand betrokken. 

 

Van de overheid verwacht men dat zij een duidelijk kader stelt middels wet- en 

regelgeving, maar dat zij zich voorts terughoudend opstelt. Er is openheid voor 

marktdenken en waardering voor het bedrijfsleven. Gejaagdheid kenmerkt de 

leefstijl van een groot deel van dit segment. Het is geen groep die voorop loopt in 

het ontplooien van initiatieven ten einde het overheidsbeleid te beïnvloeden of 

intensief te participeren in een rol als coproducent van beleid. Wanneer echter 

het eigen belang in het geding is legt men wel een actieve betrokkenheid aan de 

dag. Hetzelfde geldt wanneer wordt ingezet op het mobiliseren van burgers door 

middel van het beïnvloeden van de publieke opinie; de media hebben nogal wat 

invloed in dit segment, in verhouding tot de andere segmenten. Men neemt 

informatie tot zich, maar is minder snel geneigd om inhoudelijk uitvoerig te 

vergelijken wat de verschillende partijen te melden hebben. Een rol als klant 

sluit goed aan bij de mentaliteit van deze groep: kernachtig de noodzakelijke 

informatie verzamelen, opdat men er praktisch mee uit de voeten kan.  

 

Communicatiestijl 

De groep in de Nederlandse samenleving die zich kenmerkt door deze 

burgerschapsstijl is een geïnformeerde groep, maar concentreert zich in de 

meeste gevallen op hoofdlijnen. Men is selectief en individualistisch in de 

omgang met informatie, wat impliceert dat men beschikt over de cognitieve 

vaardigheden om informatie te selecteren en te verwerken. Hier vindt men 

echter ook in sterke mate de homo zappens20: gedreven door belangstelling en 

gemoedstoestand, geholpen door het toeval. Het is derhalve van belang dat de 

informatie pakkend, levendig en ter zake is, anders is de aandacht snel 

geweken.  

                                                        
20 Homo zappens is een term van A. Zijderveld die wordt aangehaald in de 

notitie De belangrijkste ontwikkelingen in het medialandschap in de laatste 

jaren van Seydel, Prins, Serkei en Van Twist, ten behoeve van de Commissie 

Toekomst Overheidscommunicatie (oktober 2000). Deze notitie is te vinden op de 

website van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie.  



 

 

 116 

 

Dominante media voor de nieuwsgaring zijn commerciële televisiezenders 

(RTL4, SBS6), dagbladen (de Telegraaf, het AD) en internet. In het kader van 

overheidsvoorlichting zijn dit de meest geëigende kanalen. Ook in de 

overheidscommunicatie is de inzet van ICT gewenst. Met name de flexibiliteit en 

de snelheid is een aantrekkelijke eigenschap van de nieuwe media voor deze 

groep. De mobiele telefoon, sms en chatten zijn eveneens kanalen waarlangs 

deze burgers te bereiken zijn. 

 

Het is aantrekkelijk voor deze groep wanneer de toonzetting uitnodigend en 

speels is. De boodschap zelf kan het beste functioneel en pragmatisch zijn, 

waarin niet wordt nagelaten te wijzen op eventuele individuele voordelen, 

indien van toepassing.  

 

Kort samengevat: 

 

 materialisme 

 eigen belang 

 op afstand betrokken 

 selectief 

 geïnformeerd 

 levendigheid 

 reactieve communicatiestijl 

 televisie: commerciële zenders 

 internet, e-mail, sms 

 

Rollen in de relatie tussen overheid en burgers 

 

 kiezer: geïnformeerd, niet sterk gemotiveerd, meer in theorie dan in 

praktijk, functioneel, pragmatisch 

 klant: klant is koning, snel, efficiënt, op maat, toegankelijk, bereikbaar, 

gebruiksvriendelijk, hoofdlijnen 

 onderdaan: eigenwijs, vrijheid, onafhankelijkheid, eigen belang, 

materialistisch 

 coproducent van beleid: niet intrinsiek gemotiveerd, behoeft aansporing, 

wel affiniteit met invloed en macht, eigen belang, hoofdlijnen 

 
11.2.4 Maatschappijkritische/verantwoordelijke burgerschapsstijl 

Maatschappelijke betrokkenheid en houding ten aanzien van de overheid 

Deze burgerschapsstijl karakteriseert een betrokken en verantwoordelijke 

houding ten aanzien van de samenleving. De stijl hoort bij burgers met een visie 

die rekening houdt met het algemeen belang. Er is sprake van 

maatschappijkritiek maar ook van initiatief en participatie. Dit is een actieve 

burgerschapsstijl; men reageert niet alleen wanneer het eigen belang in het 

geding is, maar roert zich ook uit ideologische motieven. Dit is een relatief 

kleine groep Nederlanders die niet snel verstek laat gaan bij verkiezingen. 

 

Van de overheid verwacht men in mindere mate een regulerende invloed, maar 

juist inhoudelijke openheid en aandacht voor het democratisch proces. Men 

hecht aan volledigheid, opdat men zelf afwegingen kan maken en de positie kan 
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bepalen. Men is kritisch, maar heeft in het algemeen vertrouwen in de overheid 

en stelt zich coöperatief op ten aanzien van de overheid. Het zijn bij uitstek de 

coproducenten van beleid. 

 

Communicatiestijl 

Voor burgers met een maatschappijkritische/verantwoordelijke 

burgerschapsstijl staat niet in de eerste plaats de functionaliteit maar de inhoud 

van een informatieve boodschap centraal. Het zijn klanten en onderdanen die de 

achtergrond van een boodschap willen doorgronden. Men oriënteert zich in 

brede zin, en gedrukte media (dagbladen en opiniebladen) spelen een 

belangrijke rol. Dit hangt mede samen met de mate van reflectie die men 

nastreeft en de behoefte om zaken in de context te plaatsen. Ook op internet is 

deze groep vertegenwoordigd, maar het zijn niet de media die bepalen in welke 

mate men participeert. Het is een uitbreiding van de mogelijke 

communicatiekanalen, waarvan men gebruik zal maken. Men staat open voor 

newsgroups en internetforums.21  

 

Onder deze groep zijn veel overheidsambtenaren te vinden, evenals journalisten. 

Met betrekking tot de laatste groep geldt dat dit voortvloeit uit mentaliteit die 

de journalistiek vereist. De werkgroep Journalistiek benadrukt in haar notitie 

Journalistiek nu en straks (oktober 2000) dat de overheid moet rekenen op een 

geschakeerd en opdringerig mediaveld. De druk op openheid zal toenemen, en de 

service zal 24 uur per dag moeten worden geboden, mede op grond van 

concurrentieoverwegingen en de noodzaak tot profilering van de verschillende 

media. Het devies is: wanneer de overheid goed inspeelt op de eisen die worden 

gesteld met betrekking tot de omloopsnelheid van het nieuws en een 

gefragmenteerd mediatableau kan een bijdrage worden geleverd aan de 

transparantie van de processen in politiek en bestuur, en daarmee aan de 

versterking van de democratie in de moderne tijd. Het moge duidelijk zijn 

journalisten en andere burgers met een 

maatschappijkritische/verantwoordelijke burgerschapsstijl als het de inhoud 

betreft vergelijkbare eisen stellen aan de overheid. 

Kort samengevat: 

 

 algemeen belang 

 zingeving 

 betrokkenheid 

 interactie 

 reflectie 

 maatschappijkritiek 

 interactieve communicatiestijl 

 internet, e-mail 

 dagbladen 

 opiniebladen 

 publieke zenders 

                                                        
21 Het idee dat geopperd wordt in de notitie Actuele vraagstukken van het 

communicatiemanagement van H. Brons, R. Pans en J.W. Holtslag (oktober 

2000) om overheids-e-zines uit te brengen zal voornamelijk deze groep 

aanspreken.  
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Rollen in de relatie tussen overheid en burgers 

  

 kiezer: geïnformeerd, betrokken, actief 

 klant: kwaliteit, volledigheid, hoge informatiedichtheid, deskundigheid, 

openheid 

 onderdaan: coöperatief, interactief, reflectie, kritisch, vertrouwen  

 coproducent van beleid: actief, inhoudelijk, intellectueel, democratisch, 

bevlogen 

 

 

11.3 Schematische weergave van rollen en communicatiestijl per 
burgerschapsstijl 

 

Tabel 9  Burgerschapsstijlen: rollen 

Rollen 

Buitenstaa

nders/ 

inactief 

Plichtsgetr

ouw / 

afhankelijk 

Pragmatisc

h/  

conformisti

sch 

Maatschap

pijkritisch/ 

verantwoor

delijk 

Kiezer Veel niet-

stemmers uit 

desinteresse 

Trouw, 

consequent 

Geïnformeer

d, niet sterk 

gemotiveerd  

Geïnformeer

d, betrokken, 

actief 

Klant Gemak, 

service, snel, 

makkelijk, 

kant en 

klaar 

Toegankelijk

heid, 

persoonlijk, 

eenvoud, 

helderheid 

Veeleisend: 

Klant is 

koning, 

efficiënt, 

toegankelijk, 

bereikbaar 

Kwaliteit, 

openheid, 

deskundighei

d, 

volledigheid 

Onderdaan Met moeite, 

egocentrisch, 

intolerant 

Passief, 

gezagsgetrou

w, 

plichtsgetrou

w 

Eigenwijs, 

eigen belang, 

materialistis

ch 

Kritisch, 

coöperatief, 

interactief, 

reflectie, 

vertrouwen 

Coproducent van 

beleid 

Niet actief, 

wantrouwen, 

evt. voor 

individueel 

voordeel 

Lokaal, 

praktisch, 

concreet, 

dicht bij huis 

Geen sterke 

identificatie, 

eigen belang 

Actief, 

inhoudelijk, 

intellectueel, 

democratisch

, bevlogen 
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Tabel 10  Burgerschapsstijlen: communicatie 

Communicatie 

Buitenstaa

nders/ 

inactief 

Plichtsgetr

ouw / 

afhankelijk 

Pragmatisc

h/  

conformisti

sch 

Maatschap

pijkritisch/ 

verantwoor

delijk 

Media Televisie, 

commerciële 

zenders, 

internet 

(voor 

vermaak) 

Lokale 

media, 

commerciële 

en publieke 

zenders, 

slecht bereik 

via internet 

en e-mail 

Internet, e-

mail, 

commerciële 

zenders 

Internet, e-

mail, 

publieke 

zenders, 

dagbladen, 

opiniebladen 

Tone of voice Dwingend, 

humor/ 

schokkend, 

kernachtig, 

pragmatisch, 

functioneel 

Helder, 

eenvoudig, 

dicht bij huis 

brengen, 

sturend, 

direct, 

aansporend: 

u toch ook? 

Dwingend,  

humor 

/schokkend, 

kernachtig, 

pragmatisch, 

functioneel 

uitnodigend, 

speels 

Relevant, 

open, 

democratisch

, 

uitnodigend, 

speels 

informatief, 

inhoudelijk, 

diepgravend, 

objectief 

 

 


