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Voorwoord 

De werkgroep heeft in haar periodieke bijeenkomsten 
diverse verspreide problemen op het gebied van het 
Sociaal en Cultureel Welzijnsbeleid besproken. 
Om deze besprekingen te ordenen werd er behoefte aan 
een denkraam gevoeld. De functie van dit denkraam zal 
zijn om systematisch (zoals aangegeven ad B) de diverse 
welzijnsonderwerpen aan een samenhangende beschouwing 
te onderwerpen. 



Sociaal en cultureel welzijnsbeleid. 

Het is de taak van de hele Nederlandse Regering om voor het welzijn 

van Nederlanders te ijveren. Over welzijn kan men zeer diepzinnig doen, 

maar in het leven van alle dag betekent het niet meer en niet minder 

dan je goed voelen, gelukkig zijn en voldoening hebben. Voldoening or 

ontevredenheid gAt altijd ergens over. Het gaat over bijvoorbeeld ge-

zondheid, inkomen, werkgelegenheid, goede menselijke relaties, bezit 

van goederen enz. Het unieke van de situatie van onze samenleving is 

dat een heel stel fundamentele begerenswaardige zaken breed aanwezig 

zijn. 

Echter het veroveren van die zaken heeft 

1. een aantal offers gekost die we zo langzamerhand pijnlijk gaan 

voelen g bijv. waar een fabriek staat kunnen geen bomen staan, 

lopende band arbeid stompt - o.a. jonge werkende mensen - af. 

2. ons doen vergeten dat er een aantal kanten aan het leven zijn waar 

we in alle ijver niet aan toegekomen zijn: vorming, ontwikkeling, 

zorg voor achterblijvende groepen, meer inspraak en medezeggenschap, 

zelf een plaats in de maatschappij kiezen. Deze zaken worden vaak 

aangeduid als de kwaliteit van het bestaan. 

Die twee ontdekkingen hebben de aanleiding gevormd voor een nieuw 

beleidsterrein, ni. voor het sociaal en cultureel welzijnsbeleid. 

Helaas is men dit terrein in de wandeling kortweg welzijnsbeleid gaan 

noemen en wat ook onduidelijk is: men is er een ministerie naar gaan 

noemen, ni, het Ministerie van C.R.M. (het welzijnsministerie). De 
werkelijkheid is dat de hele Regering verantwoordelijk is voor het wel-

zijn in het algemeen en dat een aantal ministeries in het bijzonder 

moeten zorgen voor het sociaal en cultureel welzijn, (a.R.M., Sociale 

Zaken, Volksgezondheid, Justitie, Onderwijs, Volkshuisvesting e.d.), 

zoals weer andere ministeries zorgen voor het economisch welzijn 

(Economische Zaken, Financiön, Landbouw, Verkeer en Waterstaat  etc.  ..). 
Wel is het zo dat in de huidige Nederlandse situatie de Minister van 

C.R.M. speciaal belast is om als aanvoerder op te treden wanneer 

sociale en culturele zaken in het geding zijn. 

De inhoud van het beleid op het gebied van het maatschappelijk en 
cultureel welzijn laat zich het best aanduiden als 

1. Het gebied der menselijke verhoudingen. Het gaat hierbij zowel om de 

plaats van afzonderlijke personen in de samenleving als om de positie 
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van bepaalde categorieën (vrouwen, jeugdigen, bejaarden, kunstenaars) 

of kleinere meer omgrensde groepen (Molukkers, Gastarbeiders, Woon-

wagenbewoners). 

2. Het gebied der menselijke waarden, waarbij het gaat om rechtvaardigheid, 

schoonheidswaarden (tot uiting komend in tal van oude en nieuwe kunst-

vormen), (durende) vorming en ontwikkeling, inspraak, zelfbepaling 

en participatie. 

Het is zeer belangrijk te beseffen dat er in Nederland niet  alien  pro-

blemen zijn op het gebied van het maatschappelijk en cultureel welzijn, 

maar ook op ruimtelijk en economisch gebied  on  dat problemen van al 

deze kanten beklopt en bekeken dienen te worden. 

Bij het beleid op het gebied van het maatschappelijk en cultureel 

welzijn dient men te onderscheiden 

A. De algemene achtergrond van het beleid. 

B. De meer concrete wijze waarop het beleid gevoerd dient te worden. 
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A. Algemene achtergronden. 

Belangrijke toetsstenen voor de uiteindelijke beleidsvoering zijn de 

volgende ideeën 

1. Het idee van een horizontale maatschappij. Dit is geen maatschappij 

waar geen verschillen zijn of geen macht of gezag wordt uitgeoefend. 

Het is wel een maatschappij waar do verschillen gekozen en aanvaard 

zijn, waar macht gecontroleerd wordt en sleutelposities zoveel mogelijk 

rouleren. In zo'n soort maatschappij is het streven erop gericht het 

minder begerenswaardige werk niet altijd door dezelfde groepen te 

laten verrichten. Momenteel laten we het onaangename werk in Neder-

land levenslang uitvoeren door ongeschoolden, vrouwen en gastarbeiders. 

In een horizontale maatschappij-idee past ook het streven mensen zo 

bewust mogelijk op hun eigen wijze invloed te laten uitoefenen op, en 

vorm en inhoud te laten geven aan, hun eigen leefsituatie. Dit impli-' 

ceert het stimuleren van belangstelling voor het plaatselijk gebeuren, 

het scheppen' van mogelijkheden tot beïnvloeding daarvan, het zo weinig 

mogelijk oproepen van formele organisaties (hoe onmisbaar die ook 

mogen zijn)  an  het bevorderen van inspraak en zelfwerkzaamheid. 

Opvoeding en onderwijs moeten practiech gericht zijn op hot kunnen 

deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren. Er dienen algemeen be-

kende en toegankelijke gelegenheden te zijn waar men volksvertegen-

woordigers (en bestuurders) makkelijk kan ontmoeten. 

2. Een optimistisch idee over de ontplooiingsmogelijkheden van mensen,: 

mits de maatschappelijke voorwaarden daartoe gunstig gemaakt zijn. 

Dit houdt in dat alle mensen in staat geacht moeten worden op hun 

eigen wijze op volwaardige wijze aan cultuur en maatschappij te kunnen 

deelhebben. Waar grote verschillen zijn tussen bevolkingsgroepen 

moeten achterblijvende groeperingen (oude stadswijkbewoners, ongeschool-

den, bejaarden, gastarbeiders, woonwagenbewoners) voorrang hebben 

bij het ontwikkelen van beleidsmaatregelen. 

3. De overheid dient in het beleid een duidelijke rol te spelen door 

a) zoveel mogelijk burgers (voornamelijk de jeugd) met culturele ver-

schijnselen en maatschappelijke mogelijkheden in contact te brengen, 

opdat men leert kiezen, meedoen en genieten. 

b) zoveel mogelijk in het werk te stellen deelneming aan maatschappe-

lijke en culturele gebeurtenissen te bevorderen (bijvoorbeeld 

makkelijke toegankelijkheid en vindbaarheid van gebouwen, goede voor-

lichting, aanmoediging van bezoek door subsidies op de entree enz. 

onz. ). 

- 3- 



Voorwaarde om dit te bereiken is een evenwichtige regeling van de 

informatie en communicatie in de samenleving. Grote aandacht dient 

danook in het welzijnsbeleid gegeven te worden aan de media die dit 

bewerkstelligen. 

Prioriteiten Bij dit alles dient de overheid niet zelf inhoudelijk 

het welzijnsbeleid te gaan bepalen. 

De overheid maakt het via haar beleidsinstrumenten (geboden, verboden, 

subsidies) de burger mogelijk een verbetering in zijn welzijn te ondergaan. 

Daar die beleidsinstrumenten altijd schaars zijn en beperkt in hun werking, 

moet er in het beleid altijd gekozen worden, waardoor bepaalde beleids-

terreinen voorrang krijgen boven anderen. 

Als algemene prioriteitensleutel dient in het beleid aangehouden te 

worden, dat 

a) groepen in een achterblijvende of kwetsbare situatie voorrang ver-

dienen boven andere groepen en dat preventieve maatregelen effektiever 

zijn dan verhelpende maatregelen. 

b) heb er in het welzijnsbeleid meestal op aan komt een aantal activiteiten 

en voorzieningen op gang te brengen die een zekere proceswerking 

hebben  (recurrent education,  zorg voor gezinnen, bevordering van de 

sportiviteit, bevordering van massa-communicatie middelen, bevor-

dering van culturele experimenten). 

In navolging van de cultuurnota van de gemeente Groningen 1973 (pag. 9), 
zouden deze processen gekarakteriseerd kunnen worden met 

1. "beleving" (processen die geen sporen nalaten in de ontwikkeling 

van personen) 

2. "ontplooiing" (processen die een persoon "iets doen", hem genuanceer-

der en kritischer maken, waardoor hij zich waar kan maken). 

3• "bewustwording" (processen die een persoon zijn positie in de wereld 
duidelijk maken en hem in staat stellen zo bewust 

mogelijk te kiezen). 

Alle drie de soorten processen hebben hun eigen waarde. Het zou onzinnig 

zijn louter bewustwording na te streven en beleving te onderdrukken. 

Processen die gericht zijn op de bewustwording, dynamiseren echter de 

samenleving, en verdienen daarom in zeer algemene zin prioriteit bij 

de besteding dor schaarse middelen. 
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B. De concrete wijze  waarop het beleid gevoerd dient te worden. 

Bij het voeren van dit beleid zijn er een aantal practische vragen die 

aan de orde komen 

i) Met welk soort organisatie-patroon dient het beleid te geschieden, 

wat is de rol van de overheid, 

2) Hoe dient het beleid zich te ontwikkelen. 

3) De integratie en harmonisatie van beleidsvelden. 

ad i) Het Patroon 

Waar het gaat om het organisatie-patroon lopen de gesprekken altijd 

vast omdat men twee tegenstellingen van stal haalt 

a. het zou gaan om de vraag centraal of gedenentraliseerd beleid (i 

het Rijk of de Gemeente de baas ?). 
b. het zou gaan om de vraag of de overheid of particuliere organisaties 

het voor het zeggen hebben. 

Beide tegenstellingen behoorden uit de tijd te zijn. Ei' dient in Nederland 

te komen é6n welzijnsbeleid dat in grote lijnen de gang van zaken bepaalt, 

maar waarin heel duidelijk keuze-ruimte is voor gemeenten en particuliere 

organisaties. Het zou erg dom zijn als de Rijksoverheid alles zou willen 

bepalen en beslissen zonder de plaatselijke situatie te kennen. Evenzeer 

is het onredelijk alles aan plaatselijke instanties over te laten zonder 

rekening te houden met de nationale mogelijkheden (financieel, mankracht, 

prioriteiten op andere terreinen), 

De Rijksoverheid moet de rol spelen van "gelegenheidsgever", de gemeenten 

en de particuliere organisaties moeten die gelegenheid grijpen en waar-

maken en daartoe dan ook in staat gesteld worden. Onnodig hierbij te 

stellen dat de overheid streng gecontroleerd dient te worden bij het ont-

werpen en uitvoeren van haar beleidshandelen in de daartoe geëigende 

politieke organen. De gezagsdragers daarin zullen zich sterk dienen te 

laten beïnvloeden door allerlei acties en bewegingen "van Onderop". 

Waar interessante creatieve ideeën gelanceerd worden, dient er een ruime 

mogelijkheid te zijn door zorgvuldig gevolgde experimenten hun waarde te 

bewijzen. 

In het algemeen verdient het aanbeveling er naar te streven  locale  over-

heden naar rato van hun omstandigheden de beschikking te geven over een 

hoeveelheid "Welzijnsgeld", dat voor een deel op verplichte wijze dient 

te worden besteed, anderzijds vrij over een reeks mogelijkheden verdeeld 

mag worden, 
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Vooral dit laatste zal de inventiviteit van plaatselijke groepen aan-

wakkeren. Het voorkomt ook dat men maar subsidies aanvaard, omdat ze 

nu eenmaal beschikbaar zijn en het zonde is ze te laten liggen, los 

van het feit of ze hard nodig zijn. 

ad 2) De precieze gang van zaken. 

In iedere beleidssector (dus ook die van het maatschappelijk en 

cultureel welzijn) dient het beleid zich aldus te voltrekken : 

I. Er dienen doeleinden gesteld te worden.  

II. Alternatieven om I te bereiken dienen tegen elkaar afgewogen 

te worden.  

III. Er dient een actie-program vastgesteld te worden.  

IV. Het uitvoeren van  III,  

V. Evalueren van  IV. 

VI. Bijsturen dat wilzeggen andere doeleinden, andere middelen, 

beide of het beleid beëindigen. 

De meeste beleidssectoren komen niet verder dan  IV,  velen komen ook daar 

niet aan toe. 

Ieder dor fazen is zeer gecompliceerd. Hier wordt alleen die der doel-

eindstellingen uitgewerkt. Men dient to onderscheidene i) hoofddoel-

stellingen altijd abstract 2) sub-doelstellingen (worden afgeleid uit 

'hoofddoelstelling); en ) enkelvoudige doelstellingen (dat zijn doel-

stellingen die  eon  directe aanwijzing voor het beleid bevatten en pas 

in de fase van de programmering ontwikkeld kunnen worden). 

Voorbeelden 

1. Hoofddoelstellingen: de ontplooiing van het kind in de samenleving. 

2. Sub-doelstollingen ontwikkelingsprogramma's voor 3-jarige kinderen, 

3. Enkelvoudige doelstellingeng het mogelijk maken per stadswijk van 

gelegenheden voor contact en spel voor kinderen door het stichten 

van een peuterspeelzaal voor 3-jarigen op ieder 40.000 inwoners. 

Voor maximaal x-kinderen en y.-leidsters, die onder z-omstandigheden 

ingebouwd moeten worden in andere voorzieningen. 

Het jammerlijke is, dat men in parlementen, departementen, bewegingen 

nogal eens vaak begint te redeneren bij 3. (laten we 3-jarigen tot de 
kleuterschool toelaten, laten we zoveel mogelijk kranten in stand houden, 

- 6- 



etc.),  zonder dat men een duidelijke hoofddoelstelling heeft (anders dan 

de ontplooiing van de mens) zonder dat men alternatieven heeft overwogen9  

zonder dat men effecten op ander beleid beoordeeld heeft. 

De exacte formulering van enkelvoudige doelstellingen is noodzakelijk, 

anders kan het beleid nooit evalueren. En als men niet evalueert blijft 

wat eenmaal bestaat altijd bestaan waardoor alle middelen vastliggen en 

er bijna nooit meer iets verandert.  Dc  enige mahier om het beleid te 

dynamiseren is om niet alleen te subsidiëren, maar ook te evalueren, dat 

wil zeggen van te voren vast to stellen welke ( enkelvoudige, geoperatio-

naliseerde) doeleinden uitvoerende instanties zullen nastreven, en na 

een afgesproken tijd te checken of de inzet van de verstrekte middelen 

ook tot de aangekondigde resultaten heeft geleid. Instanties die subsidie 

ontvangen zullen niet alleen een financieel accountantsrapport dienen 

to overleggen maar ook  eon  "sociaal accountantsrapport" welke doel-

einden streefde men na, zijn die bereikt en met welke middelen. 

Waar werkelijke resultaten zijn aangetoond dient tot standaardisering 

overgegaan te worden (x-jeugdleiders, clubhuizen, dorpshuizen, maatschap-

pelijke werkers, museumruimte per zoveel duizend inwoners of vierkante 

kilometers) waarbij de eis van verdelende rechtvaardigheid gesteld dient 

te worden. 

Waar niet aangetoond kan worden dat nagestreefde resultaten bereikt 

zijn dient er bijgestuurd te worden, d,w.z, de doeleinden dienen ver-

anderd te worden, of te worden opgegeven. In het laatste geval dienen 

de middelen (geld, mankracht, accomod.aties) ingezet te worden voor 

andere beleidssoorten. 

Inspiratiebronnen voor nieuwe doeleinden indien gevormd door 

a) studie en onderzoek (zie  buy,  het werk van de Staatscommissie 

Bevolkingspolitiek, het werk van Universiteiten en Wetenschappelijke 

Instituten) 

b) practische ervaringen van actiegroepen; 

c) signalementen van practische (ook professionele) werkers,- 

d) ervaringen uit het buitenland; 

e) wensen van belangengroepen; 

f) wensen van politieke partijen; 

g) ideeën van kunstenaars en maatschappij critici. 
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Er wordt momenteel al veel nagedacht over de analyse van doeleinden. 

Er is zelfs een inventarisatie te maken van hoofddoelstellingen van het 

beleid op het gebied van het maatschappelijk en cultureel welzijn zoals 

momenteel gevoerd vanuit diverse departementen. 

Deze hoofddoelstellingen zijn 

1. Doelmatig patroon van voorzieningen op maatschappelijk, cultureel en 

recreatief gebied ton behoeve van de ontplooiing van individuele 

personen en groeperingen en ten behoeve van de ontwikkeling van 

culturele waarden. 

2. Rechtvaardige sociale positie van groeperingen, inclusief regionale 

groeperingen. 

3. Voorzieningen ten behoeve van inspraak en zelfwerkzaamheid bij vorm-

geving en inrichting woon- en leefmilieu (inclusief de recreatiemoge-

lijkheden). 

4, De permanente educatie en het doelmatig functioneren van de moderne 
communicatie-middelen. 

5. De zorg voor de instandhouding van het natuurlijk en historich 
milieu. 

6. De verstrekking van financiële bijstand aan ieder die niet beschikt 

over voldoende middelen ter voorziening in de noodzakelijke kosten 

van het bestaan. 

7. Het zorgdragen voor het bevorderen, behoud en herkrijgen van gezond-

heid van individuen, dat sterk gericht is op factoren in de samen- 

loving. 

8. Handhaving, toepassing en ontwikkeling van het recht en het middels 

aanpassing  on  het tot stand brengen van wetsbepalingen doen volgen 

van de aanvaarde evoluties in recht en maatschappij. 

9. De bevordering van het toegankelijk maken van de vorming en scholing 

voor een breder samengestelde groep van de bevolking, zulke in over-

eenstemming met de behoeften van de maatschappij. 

) zie het tijdschrift Beleidsanalyse, 39 1972, waarin de hoofddoel-

stellingen van alle departementen zijn opgenomen 



10. Te bereiken dat de mens enerzijds zicht krijgt op een zinvolle plaats 

in de maatschappij en anderzijds de toerusting (namelijk het vermogen 

zichzelf kennis te verwerven en zich vaardigheden eigen te maken) 

verwerft, waarmee hij zelf aan de verdere opbouw van die maatschappij 

kan meewerken. 

11. Het verschaffen van passende en betaalbare huisvesting aan alle 

groepen van de bevolking. 

12. Een zo goed mogelijke onderlinge kwantitatieve en kwalitatieve 

afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, nationaal, 

regionaal en sektoraal; vergroting van arbeidsgeschiktheid en 

beroepsbekwaamheid; bevordering van gelijke kansen bij gelijke 

aanleg van werkzoekenden, 

13. Bevordering van een rechtvaardige en evenwichtige ontwikkeling van 

de inkomens, inzonderheid de lonen. 

14. Bevordering van inkomenszekerheid, bijv. bij werkloosheid, ouderdom 

en arbeidsongeschiktheid. 

15. Bevordering van veiligheid en gezondheid, ontplooiingsmogelijkheden, 

gelijke kansen en inspraak van de werknemer in zijn arbeidssituatie. 

16. Bevordering van goede betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. 

17. Bevoderingen van medezeggenschap op het niveau van de onderneming, 

de bedrijfstak en het bedrijfsleven als geheel. 

18. Bevordering van bezitsvorming bij lagere inkomensgroepen. 
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Uitwerkinghoofddoel stelling. 

Het formuleren van hoofddoelstellingen is niet voldoende; zij dienen uit-

gewerkt te worden tot sub-doelstellingen. Bijvoorbeeld ad 2. over welke 

groepering gaat het ? Jeugd, bejaarden, gastarbeiders, vrouwen, kunste-

naars e.d. Per sub-categorie dient een probleemstelling geformuleerd te 

worden, met mogelijke oplossing via het beleid, met een overzicht van 

de consequenties van de oplossing. Bijvoorbeeld: wat betreft de categoi'ie 

vrouwen. 

Beleudsdoelg bevorderen van herverdeling sociale rollen man en vrouw. 

Beleidsinstrumenten: scholing, bevorderen part-time arbeid, kinder-

cr èches, andere belastingheffing. 

Mogelijke effecteng grotere arbeidsbevolking, minder belasting-opbrengst 

uit gecombineerd inkomen. Bijvoorbeeld wat betreft categorie gastar-

beuders. Zijn op korte termijn zeer profijtelijk voor het nationaal inkomen. 

Op lange termijn zeer ongunstige effecten, wat betreft ethnische scheids-

lijnen en de kweek van een proletariaat. Uit oogpunt van ethiek, bevolkings-

politiek en ruimtelijke ordening funest. Oplossing op korte termijn 

geen gastarbeiders toelaten, tenzij na uitvoerige voorlichtingsprogramma's 

en zware begeleiding, huisvestingseisen (vgl. vroegere gerepatrieerden-

programma's). Langere termijn afstoten profijtelijke arbeidsintensieve 

industrie naar ontwikkelingslanden, wat nadeel voor eigen nationaal 

inkomen oplevert, 

ad 3) Integratie en harmonisatie van beleudsvehden. 

Een van de merkwaardigheden van het welzijnsbeleid is dat het duidelijk 

uiteenvalt in allerlei schijnbaar autonome beleidssoorten: arbeidsmarkt-

beleid, onderwijsbeleid, cultuur-politiek,  education  permanente, maat-

schappelijk dienstverieningsbeleud, medisch dienstverleningsbeleid, 

vreemdelingenbeleid, achterblijversbeleud,  etc. De autonomie van 

deze beleidssoorten is schijnbaar, omdat de effecten van het ene beleid 

vaak een soort opdracht betekenen voor een ander beleid. De mensen die 

in het onderwijs opgeleid worden, zullen op de arbeidsmarkt aan een baan 

moeten komen, de vreemdelingen die in Nederland toegelaten worden, 

zullen door de maatschappelijke dienstverlening wegwijs gemaakt dienen 

te worden in de Nederlandse samenleving. De talloze maatschappelijke 

klachten die de huisarts ontvangt zullen door de maatschappelijke dienst-

verlening verwerkt dienen te worden. 
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Bijna nergens in het welzijnsbeleid (noch bij de Rijksoverheid, noch bij 

gemeenten, noch bij particuliere organisaties) bestaat de bereidheid tot 

reële samenwerking te komen om zoveel mogelijk mensen in de bestrijding 

van hun reële welzijnstekorten bij te staan. 

Meer en meer dient er daarom te worden gestreefd naar integratie. De 

integratie kan lopen van eenvoudige smanewerking tot volledige fusie 

van bepaalde instellingen. 

De grote uitkijkpost voor de integratie van het beleid in de Weljjnsraad 

in de Ministerraad. In -rincipe dient geen enkele Minister een verstrek-

kende, principiie maatregel te nemen zonder Ldat hij deze maatregelen 

in de Welzijnsraad op hun integratie met andere beleidssoorten heeft 

getoetst. 

Speciale aandacht dient in dit verband gewijd te worden aan het accommo-

datiebeleid. In veel situaties kan men gebouwen aantreffen, gebouwd voor 

gescheiden gehouden werksoorten, die met succes geïntegreerd zouden 

hebben kunnen worden. Zo treft men jeugdgebouwen aan naat scholen, 

gymnastieklokalen naast sporthallen, zo vindt men aparte recreatie-

ruimten naast sporthallen die voor recreatie gebruikt kunnen worden. 

Men treft apart gebouwde dienstencentra voor bejaarden aan die inge-

bouwd hadden kunnen worden in dorpshuizen of wijkcentra. 

Sommige streken van het land beschikken over veel meer ruimten dan 

andere delen, terwijl er een tendentie is, die inhoudt dat reeds goed 

voorziene delen van het land relatief over steeds meer accommodaties 

gaan beschikken en de slechtsvoorziene delen over relatief steeds 

minder. 

Via do Welzijnsraad dient een geïntegreerd accommodatiebeleid tot stand 

te komen. 

Evenals het accommodatiebeleid dient het (wo-)manpower  beleid geharmo-

niseerd te worden. De opleidingen voor diverse functies op het welzijns-

terrein staan meestal los van de vraag op een bepaald terrein. Zo komt 

het dat het ene terrein een tekort heeft aan opgeleide krachten en het 

andere terrein een overschot heeft, louter en alleen door toevallige 

factoren. 

Bij het nemen van maatregelen dient ook geanticipeerd te worden op 

effecten op de langere termijn wat is het effect van een grote groep 

gastarbeiders op de lange termijn (2 
de  en 3  d generatie), wat is het 

effect van onderwijsvernieuwing, van inkomensnivellering  etc. etc.  
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