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Intermezzo: stemverheffing 

bij ontevredenheid 
PROF. DR. P. DEKKER EN DR. J.J.M. DE HART 

In dit intermezzo presenteren Paul Dekker en Joep de Hart enige gegevens uit 

een onlangs in opdracht van het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP) uitge

brachte bevolkingsenquête. Op basis van gerapporteerde verwachtingen zijn 

burgers tamelijk positief over de inspraakmogelijkheden. De kunst is nu dit 

potentieel aan inspraakmogelijkheden ('voice' in de terminologie van 

Hirschman) te benutten, zonder dat vergroting van de 'exit-optie tot uithol

ling van dat potentieel leidt. Is de uitdaging voor de christen-democratie niet 

om nieuwe vormen van particulier initiatief te bedenken tussen politieke aan

bod sturing en marktconforme vraagsturing in? 

Vraagsturing betekent doorgaans vergroting van de individuele keuzevrijheid 

van gebruikers van voorzieningen. Er is minder gedwongen winkelnering en dat 

zal het gedrag van ontevreden gebruikers veranderen. In de bekende terminolo

gie van Albert Hirschman (zie ook de bijdrage van Swierstra en Tonkens in dit 

nummer): als voor hen de exit open staat om naar een andere aanbieder te stap

pen, hebben ze minder reden om hun vaice te verheffen en te proberen via in

spraak, medezeggenschap en actie verbeteringen af te dwingen. 

In dit stukje gaan we niet in op de politiek-ideologische vraag hoe bevrijding en 

bedreiging zich verhouden bij een vraaggestuurde vermarkting van voorzienin

gen, maar kijken we hoe burgers hypothetische vaice-opties waarderen in situ

aties waarin exit niet als alternatief wordt aangeboden. Onze gegevens zijn ont

leend aan een bevolkingsenquête die het Sociaal en Cultureel Planbureau liet 

uitvoeren voor het op 10 september uitgebrachte Sociaal en cultureel rapport 

2002. Tabel 1 laat zien wat de respondenten van dit onderzoek verwachten van 

telkens vier mogelijkheden om iets te doen in vier gevallen van ontevredenheid 

over quartaire dienstverleners. 
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'Over de hele linie 

blijken de Neder

landse burgers 

tamelijk positief 

gestemd over de 

mogelijkheden om 

invloed uit te oefe-

nen: 

Tabel 1 

'Stel: ... (u bent of iemand is ontevreden) ... Men kan dan verschillende dingen 

doen. Enkele daarvan staan hieronder genoemd. Kunt u van elk daarvan aange

ven hoe groot volgens u in het algemeen de kans op succes is?' Antwoorden van 

een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ou

der (in procenten; horizontaal gepercenteerd) 

Daar verwacht ik . 

niets weinig wel wat veel 

van van van van 

Stel: iemand is zeer ontevreden over de school van zijn of haar kinderen. 

o Gaan klagen bij de directeur of directie van de school 4 21 65 10 

o Contact opnemen met de ouder- of medezeggenschapsraad 5 2S 63 7 

o Contact opnemen met gemeenteraadsleden, de betreffende wethouder 

of de onderwijsinspectie 20 SO 26 4 

o Contact opnemen met andere ouders om samen iets te doen S 24 S8 12 

Stel: u woont in een afgelegen dorp en u bent afhankelijk van vervoer 

met de bus. Nu hoort u dat er een aanzienlijk slechtere dienstregeling 

in de maak is. 

o een brief sturen aan de directie van de busonderneming 29 51 19 2 

o contact opnemen met de media (krant, radio, tv) 6 28 S8 8 

o contact opnemen met politieke vertegenwoordigers (gemeenteraadsle-

den, wethouder; leden van gedeputeerde staten e.d.) 13 41 40 6 

o proberen samen met andere inwoners een actie te organiseren 5 21 60 15 

Stel: uw vader of moeder woont in een verzorgingshuis. U vindt de 

zorg in dat verzorgingshuis beslist onvoldoende. 

o contact opnemen met de directie van het verzorgingshuis S 3S S4 6 

o contact opnemen met de cliëntenraad 2 23 67 7 

o contact opnemen met de inspectie volksgezondheid 7 38 45 10 

o proberen samen met de familieleden van andere inwoners het 

probleem aan de orde te stellen 3 21 63 13 

Stel: uw gemeente heeft bouwplannen met uw straat, waarmee een 

meerderheid van uw straat het niet eens is. 

o contact opnemen met de gemeente, gemeenteraadsleden, politieke 18 4S 34 4 

partijen of de betreffende wethouder 

o contact opnemen met het wijk- of buurtcomité 6 28 58 7 

o contact opnemen met de media (krant, radio, tv) 6 31 S4 9 

o proberen samen met andere inwoners een actie te organiseren 4 19 60 17 

Enquête Kwaliteit van de quartaire sector 2002 (SCP) 
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'Duiden de verbale 

gemeenschapszin 

voor collectieve ac

tie en de gebleken 

'loyalty' niet op een 

potentieel waar de 

politiek gebruik 

van zou kunnen 

proberen te maken 

door de bevorde-

ring van collectieve 

verantwoordelijk

heden van gebrui

kers voor hun voor

zieningen?' 

Over de hele linie blijken de Nederlandse burgers tamelijk positief gestemd over 

de mogelijkheden om invloed uit te oefenen, Slechts in vier van de zestien ge

vallen verwacht een meerderheid weinig of niets. Bij vermeend tekortschieten 

van alle vier dienstverleners wordt veel verwacht van het samen met andere ge

dupeerden of direct betrokkenen iets ondernemen. Telkens acht zo'n driekwart 

van de ondervraagden deze wijze van reageren het meest effectief. Waar inscha

keling van de media wordt aangeboden, scoort ook deze optie hoog. Contact op

nemen met directies acht men in het geval van de busonderneming weinig zin

vol, maar bij de school en het verzorgingstehuis zien veel mensen hier wel moge

lijkheden. In de laatstgenoemde gevallen is een ruime meerderheid ook positief 

gestemd over het inschakelen van een inspraak- of medezeggenschapsorgaan. 

Met uitzondering van de bus, waar de directie hekkensluiter is, verwacht men 

van het inschakelen van politici en inspecteurs van de overheid het minst. 

Bij deze bevindingen kunnen de nodige kanttekeningen worden geplaatst. 

Wellicht hebben we situaties te simpel omschreven en hadden we andere actie

mogelijkheden moeten aanbieden, en natuurlijk, de antwoorden zijn maar 

woorden en ook als ze welgemeend zijn, zeggen ze weinig over wat mensen zelf 

in het geval van ontevredenheid zouden gaan doen. Maar toch: duiden de verba

le gemeenschapszin voor collectieve actie en de gebleken 'loyalty' (behalve bij die 

busonderneming hebben onze respondenten meer op met directies en interne 

organen dan met externe autoriteiten) niet op een potentieel waar de politiek 

gebruik van zou kunnen proberen te maken door de bevordering van collectieve 

verantwoordelijkheden van gebruikers voor hun voorzieningen? En biedt de 

christen-democratische traditie dan niet een mooie basis voor het bedenken van 

nieuwe vormen van particulier initiatief tussen politieke aanbodsturing en 

marktconforme vraagsturing via verzekeringspolissen en vouchers? We laten het 

in dit empirisch planbureau-intermezzo bij het stellen van de vragen. 

Dr. ].].M. de Hart en prof dr. P. Dekker zijn werkzaam bij het Sociaal Cultureel 

Planbureau. 
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