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'Daardoor is wat complementair was, 
tegenover elkaar komen te staan, 

in karikaturen van zichzelf: 
vrijheid tegenover gelijkheid, 

het individu tegenover het collectief, 
de zelfregulering tegenover de staat, 

individualisering tegenover solidariteit.' 

- Hans van Mierlo - 
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Gedurende de eerste drie maanden van 2003 is in opdracht van het Kenniscentrum van 
D66 een onderzoek uitgevoerd met als thema 'individualisme en individualisering.' 

I Inleiding 

Het doel van het onderzoek is tot een aanzet voor verdere discussie binnen de partij te 
komen. Daartoe zijn vier stappen genomen: 

1. Het schrijven van een gefundeerde theoretische achtergrond voor verdere discussie. 
2. Het verhelderen van de politieke positie van D66 ten aanzien van die theorie. 
3. Het verrichten van een kwantitatief onderzoek onder de leden van de partij om hun houding ten 

aanzien van de centrale thematiek te verhelderen. 
4. Conclusies en aanbevelingen formuleren naar aanleiding hiervan. 

Dit rapport is de weerslag van deze vier stappen. 

Wat betreft de theoretische achtergrond is gestart met de beschrijving van het individualistische 
mensbeeld. Met dat mensbeeld als basis is vervolgens het individualistische ideaal en het 
maatschappelijke proces van individualisering in de richting van dat ideaal beschreven. 
Deze begripsafbakening heeft een positief beeld opgeleverd. Om volledig te blijven is daarom ook 
aandacht besteed aan de mogelijke kritiek op vooronderstellingen van een individualistisch mensbeeld 
en aan mogelijke keerzijden van een individualistische samenleving. 
Het gedachtegoed van D66 is vervolgens getoetst op het individualistische gehalte, op basis van de 
begripsafbakening. Dit is gedaan met behulp van verschillende documenten, zoals het 
verkiezingsprogramma en informatie op de internetsite van de partij. 

De visie van de leden van de partij is nader onderzocht door middel van een enquête die is opgesteld 
op basis van het theoretische gedeelte. Zo kon onderzocht worden in hoeverre D66-ers het 
individualistische mensbeeld onderschrijven en of ze optimistisch zijn over het proces van 
individualisering en de positie die de partij daarin kiest. Bovendien is ervoor gekozen om in de 
enquête gebruik te maken van concrete casussen. De reden hiervoor is dat het relatieve gewicht van 
een individualistische oriëntatie in afwegingen waarin ook andere waarden aan de orde zijn 
onderzocht kan worden. 

Het afsluitende hoofdstuk bestaat uit conclusies op basis van een combinatie van de theorie en de 
analyse van de enquête. Vandaar uit worden aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek 
en worden handreikingen gedaan voor de verdere discussie waarvoor dit onderzoek bedoeld is. 

Martijn Verhagen 

Den Haag, 
Maart2003 



In dit hoofdstuk wordt een theoretische beschouwing ten aanzien van het thema 
gegeven. Allereerst worden de begrippen 'individualisme' en 'individualisering' 
afgebakend, als basis voor het vervolg van het onderzoek. 

2 Theorie 

Daarna worden achtereenvolgens de keerzijden van individualisme en individualisering 
en standpunten van D66 ten aanzien van deze onderwerpen weergegeven. 

2.1. Begripsafbakening 

In deze paragraaf wordt een omschrijving van de begrippen individualisme en individualisering 
gegeven die als leidraad voor het verdere onderzoek zal fungeren. In het kader van dit onderzoek is 
ervoor gekozen tot een omschrijving te komen die zowel aan kan sluiten bij het gedachtegoed van 
D66 als bij de belevingswereld van de respondenten in de enquête. Hiervoor zijn inzichten uit 
verschillende disciplines als sociologie en filosofie gecombineerd zonder uitdrukkelijk voor één 
daarvan te kiezen. Bovendien worden beide begrippen in eerste instantie benaderd vanuit een 
neutrale optiek, dat wil zeggen zonder een beoordeling uit te spreken. 

2.1.1. Individualisme 

Individualisme laat zich het best omschrijven aan de hand van het mensbeeld dat daaraan ten 
grondslag ligt. De drie centrale punten in dat mensbeeld zijn het vermogen, de vrijheid en de wil van 
de mens om zijn eigen keuzes te maken en zijn eigen belangen na te streven. Ze worden hieronder 
toegelicht. 

1. Het vermogen: De eerste vooronderstelling van het individualisme is dat de mens gekenmerkt 
wordt door een zekere mate van autonomie. Autonomie stamt af van twee Griekse woorden:  
autos  (zelf) en nomos (wetten). Autonomie is dus het vermogen zelf de wetten van het leven op te 
stellen. Onder wetten worden dan niet alleen juridische bepalingen verstaan, maar vooral ook 
doelstellingen, waarden en richtlijnen. Het individualisme gaat ervan uit dat mensen zelf 
afwegingen op dat gebied künnen maken, onafhankelijk van anderen. 

2. De vriiheid: Het is voor mensen mogelijk op basis van eigen principes vorm te geven aan het 
eigen leven. Maar daar komt bij dat die keuzes er ook toe doen. De volgende veronderstelling van 
het individualisme is namelijk dat ieder mens uniek is en in het leven alle denkbare richtingen kan 
kiezen. Bij je geboorte ben je als mens nog niet bepaald, nog niet gedetermineerd. De toekomst 
ligt open en het is aan jou om die in te richten'. Er is echter wel sprake van enige overlap tussen 
vrijheid en vermogen. Het vermogen om iets te doen is natuurlijk nutteloos als je niet de vrijheid 
hebt om dat vermogen te effectueren. Zo heeft een gevangene wel het lichamelijke vermogen om 
overal naartoe te lopen, maar dat is zonder vrijheid een zinloze constatering. 

3. De wil: Ten derde is er de veronderstelde wéns van mensen om het eigen leven vorm te geven. 
Het individualisme stelt niet alleen dat mensen het vermogen en de vrijheid hebben tot het maken 
van eigen keuzes, maar zeker ook dat de mens gekenmerkt wordt door de wil dat te doen. 
Mensen willen zogezegd niet dat keuzes voor hen gemaakt worden, ze willen zo min mogelijk 
grenzen opgelegd krijgen. Ze willen zich onderscheiden van anderen en hun eigen individualiteit 
ontwikkelen en benadrukken.2  

Naast een mensbeeld is individualisme ook een politiek en filosofisch ideaal, gekenmerkt door de 
opvatting dat het individualistische mensbeeld het enige juiste is. De mens is van nature een vrij 
wezen en moet daarom zoveel mogelijk de ruimte krijgen. Dit idee kan de basis zijn voor politiek 
beleid. 

Zie bijvoorbeeld Schnabel, p.15 &p. 19  
2 Beck p.22-23 



2.1.2. Individualisering 

De toenemende realisering van het individualistische ideaal als maatschappelijk proces wordt hier 
individualisering genoemd. Naarmate mensen hun vermogen en vrijheid tot zelfbepaling meer kunnen 
aanwenden om hun wensen te realiseren is een samenleving verder geïndividualiseerd. 
Individualisering is op een aantal gebieden ook daadwerkelijk zichtbaar. Zo is te zien dat mensen 
steeds meer zelfstandig door het leven gaan en minder als onderdeel van een groep kunnen worden 
beschouwd. 
Het afbrokkelen van de traditionele zuilen kan als motor voor individualisering beschouwd worden  3. Nu 
de vastgelegde collectieve identiteiten van de zuilen hun dominantie verliezen, zijn er per definitie 
meer mogelijkheden om de eigen identiteit tot uitdrukking te brengen. 

Hoewel individualisering als trend al eeuwen aan de gang is en feitelijk niet iets nieuws, lijkt het de 
laatste jaren in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen. Of zoals de Duitse socioloog  Beck  het 
stelt:  'What  is  historically  new is  that something that  was  earlier expected  of a  few  - to  lead  a  life  of  
their own-  is  now being demanded  of more and more  people  and, in  the limiting  case, of all' '. Die 
culturele 'eis' om het leven zelf vorm te geven is gevoed door de toegenomen mogelijkheden om dat 
in de huidige maatschappij te doen. Deels hangt die toename samen met de gestegen welvaart, 
waardoor er voor mensen meer ruimte is om het eigen verlangen te bevredigen. Maar ook 
toegenomen technologische en medische mogelijkheden dragen daaraan bij. Een heleboel 
beperkingen van vroeger zijn daarmee wegvallen. Zo hoef je bijvoorbeeld niet langer kinderen te 
krijgen, als je dat niet wilt. Je hoeft zelfs niet meer je eigen uiterlijk of geslacht te accepteren! 
Andere ontwikkelingen die als tekens van voortschrijdend individualisme kunnen worden opgevat zijn 
het studiehuis, toegenomen mobiliteit, consumentisme, emancipatie en de ontwikkelingen in de ICT. In 
al deze voorbeelden draait het erom dat mensen zelf kunnen kiezen. Kiezen aan welke schoolvakken 
ze meer aandacht willen besteden, waar ze zich willen vestigen en wat ze willen kopen. De huidige 
consumptiecultuur maakt het voor mensen mogelijk om hun eigen identiteit te ontwikkelen, om een 
keuze te maken uit verschillende leefstijlen op het gebied van bijvoorbeeld kleding of wonen  5. De lOT 
ontwikkelingen stellen mensen in staat om vanuit huis potentieel met iedereen over de hele wereld in 
contact te staan en ontsluiten bovendien allerhande informatie die voorheen ontoegankelijk was. 
Dingen die je vroeger absoluut niet in je eentje kon zijn nu met een paar muisklikken binnen 
handbereik. Al die ruimte maakt echter dat van mensen ook verwacht wordt dat ze een keuze maken. 
Meer dan vroeger word je als het ware verantwoordelijk gehouden voor wie je bent. 

Ook demografische gegevens bevestigen de trend van individualisering. Hoewel de meerderheid van 
de mensen in een gezin woont is het gemiddelde aantal personen per huishouden lager dan ooit, 
namelijk 2,3. Een derde van de huishoudens wordt gevormd door alleenstaanden, wat meer is dan 
vroeger. Als oorzaken hiervoor noemt het CBS de na 1970 ingezette geboortedaling, de toename van 
het ongehuwd samenwonen en dus uitstel van huwelijk en kinderen krijgen, stijging van het aantal 
echtscheidingen en de toegenomen levensverwachting6. De ontwikkeling van de levensverwachting 
duidt uiteraard niet (direct) op toegenomen individualisering, maar het uitstel van het huwelijk en de 
toename van het aantal scheidingen doen vermoeden dat relaties niet langer vanzelfsprekend zijn, 
maar eerder een weloverwogen keuze die ook ongedaan gemaakt kan worden. 

Graaf,  de, p.1-2 
4 Beek  & Beck-Gernsheim, p.8 
5 vgl. Kunneman, p. 94 
6Garssen & Harmsen (CBS) 

':1 



2.2. Keerzijden van individualisme en individualisering 

In deze paragraaf wordt een aantal keerzijden van individualisme en individualisering weergegeven. 
Deze paragraaf houdt dezelfde structuur aan als de voorgaande. Er is namelijk kritiek mogelijk op de 
juistheid en de wenselijkheid van het mensbeeld en ideaal van het individualisme en op de effecten 
van het proces van individualisering. 

2.2.1. Kritiek op het mensbeeld 

De kritiek op het mensbeeld bestaat uit drie delen, namelijk uit kritiek op respectievelijk het vermogen, 
de vrijheid en de wil van mensen om het eigen leven vorm te geven. 

1. Het vermogen: 
Er bestaat een visie waarin het vermogen van mensen om het leven zelfstandig vorm te geven 
betwijfeld wordt. Wat mensen beleven als een zelfstandige keuze is bijvoorbeeld niet meer dan de 
uitkomst van een complex aan natuurwetten dat niet gestuurd kan worden. Een andere 
mogelijkheid is een religieuze variant, waarin God eigenlijk de inspirator is van wat mensen als 
zelfstandige keuze ervaren. 

2. De vrijheid: De vrijheid als deel van het individualistische mensbeeld is eerder beschreven als de 
constatering dat de keuzes en afwegingen die mensen maken ook werkelijk effect hebben en er 
toe doen. Deze opvatting kan bestreden worden door te zeggen dat mensen uiteindelijk 
afhankelijk zijn van het lot voor het verloop van hun leven. Dit wordt prachtig verwoord door de 
filosoof Schopenhauer: 'Tot het moment dat het lot ons beetpakt en ons duidelijk maakt dat niets 
van ons is, maar alles het zijne is. Omdat het lot niet alleen onmiskenbaar recht heeft op ons bezit 
en onze inkomsten, maar ook op arm en been, oog en oor, ja zelfs op de neus in ons gezicht. '7  
Deze opvatting kan tot in het extreme worden doorgetrokken, tot het punt waarop menselijk 
handelen totaal zinloos is. Ook hier is een religieuze versie denkbaar, waarin God uiteindelijk de 
afloop van menselijk handelen bepaalt. 

Daarnaast bestaat nog de kritiek dat totale vrijheid in sociaal opzicht onmogelijk is. Het is namelijk 
onontkoombaar dat de vrijheid van de één zal botsen met de vrijheid van de ander. Simpelweg 
omdat het onmogelijk is compleet geïsoleerd te leven van anderen die dezelfde vrijheid verdienen. 
Bovendien hebben de meeste menselijke handelingen effect op anderen. 

3. De wil: Het individualisme staat lijnrecht tegenover het collectivistische mensbeeld dat stelt dat de 
mens in eerste plaats bepaald wordt door de collectieven waarvan hij of zij deel uit maakt. De 
mens is in deze visie een sociaal wezen dat niet zonder een groep kan en wil en pas in collectieve 
verbanden komt de mens zodoende echt tot zijn recht. Niet de wens zich te onderscheiden, maar 
de wens erbij te horen vormt dan de sterkste drijfveer van de mens. 

2.2.2. Negatieve effecten 

De meest gehoorde reactie op individualisering is de veronderstelling dat het een toename van 
egoïsme in de samenleving tot gevolg zou hebben. Dit hangt samen met de wil van mensen zoals 
beschreven in de begripsafbakening. Door de nadruk eenzijdig op het eigen belang van mensen en op 
de ruimte voor het realiseren daarvan te leggen, zou een situatie ontstaan waarin het belang van 'de 
ander' structureel tekort komt. Mensen willen namelijk niet alleen hun eigen leven inrichten maar ook 
zoveel mogelijk aanzien en goederen verwerven. Menselijke interactie in het publieke domein zou 
daarom alleen nog maar plaatsvinden op basis van strategische principes: wat kan jij voor het 
realiseren van mijn belang betekenen? 
Bovendien bestaat de angst dat niemand zich meer verantwoordelijk zal voelen voor de publieke 
ruimte, die niet specifiek van iemand is. Doordat iedereen voor zichzelf aan het werk is neemt de 
sociale controle af8. Daardoor zal het publieke domein uiteindelijk verloederen. Niemand zal zich dan 
nog bekommeren om vernielingen, geweld en diefstal zolang het niet direct van invloed is op het eigen 
leven. Nog sterker kan je zeggen dat de drempel voor mensen om zich zelf schuldig te maken aan de 

Schopenhauer: De Kunst om gelukkig te zijn. In: Dohmen, J.: Over Levenskunst, De Grote Filosofen over het 
Goede Leven, p.  223 

v/d  Bunt  in artikel Oosterbaan 



genoemde zaken nog slechts gevormd wordt door een berekening van de risico's op bestraffing. De 
verbondenheid tussen mensen, de sociale cohesie, zal afnemen door de nadruk op ieders 
onafhankelijkheid te leggen. Al met al maakt individualisme het mensen daarom te makkelijk om 
amoreel door het leven te gaan. 

Ook zouden mensen het vermogen om zichzelf te onderscheiden en eigen keuzes te maken niet 
onbeperkt kunnen aanwenden. Dat zou leiden tot veel stress en een opgejaagd bestaan. In de mens 
is, zo stellen critici, wel degelijk ook een behoefte aan zekerheid en het gevoel ergens bij te horen 
aanwezig. Die behoefte ontkennen zou mensen niet gelukkiger maken. 

Deze negatieve gevolgen van dat dominante mensbeeld zijn vooralsnog echter uitgebleven. In zijn 
artikel 'Individualisme zo slecht nog niet' verwijst Ruut Veenhoven naar psychologisch onderzoek 
waaruit blijkt dat er in meer geïndividualiseerde landen eerder minder stress is dan meer9. Bovendien 
blijken mensen in individualistische landen gelukkiger te zijn10. 

Een ander negatief effect van individualisering is de overlast van files door het geïndividualiseerde 
autogebruik. Ook de toegenomen angst en gevoelens van onveiligheid onder de bevolking worden 
regelmatig aan individualisering toegeschreven, hoewel de criminaliteitscijfers laten zien dat het aantal 
delicten sinds weliswaar 1990 hoog maar stabiel is11. Het is niet ondenkbaar dat de nadruk op de 
markt zoals die door de paarse kabinetten is gebezigd en de ongelooflijke economische welvaart van 
de afgelopen jaren inderdaad debet zijn geweest aan toegenomen egoïsme en hedonisme. De 
politieke omslag na 15 mei is hier wellicht een tegenreactie op. Er ontstond zoiets als een normen en 
waarden debat.' Er lijkt dus wel degelijk ongerustheid over een gebrek aan sociale cohesie te bestaan. 

2.3. D66 en individualisme 

In deze paragraaf wordt de houding van D66 ten aanzien van individualisme en individualisering 
geïnventariseerd. Daarbij wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen met het 
individualistische mensbeeld, het ideaal en naar de antwoorden van D66 op de keerzijden van het 
proces van individualisering als maatschappelijk fenomeen. 

Het mensbeeld van de partij is behoorlijk individualistisch. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het 
document De Uitgangspunten van Democraten 66': D66 stelt de mens centraal: vrij, betrokken, 
gelijkwaardig en mondig  12. Eveneens in 'De Uitgangspunten van Democraten 66' staat: D66 heeft 
vertrouwen in de beslissingen die mensen nemen over wat hen aan het hart gaat13. Uit beide citaten 
blijkt dat D66 het individualistische mensbeeld in ieder geval wat betreft vermogen en vrijheid (par. 
2.1.1.) onderschrijft. Het genoemde vertrouwen in mensen kan namelijk niet bestaan zonder het 
vermogen en de vrijheid van mensen om te kiezen. 

D66 neemt ook de volgende stap, namelijk die van het mensbeeld naar de ideale samenleving. In het 
laatste verkiezingsprogramma staat onder programmapunt 137: D66 wil mensen in staat stellen 
makkelijker, beter en meer keuzes te kunnen maken. De burger beslist, de overheid bewaakt  14  Een 
ander duidelijk citaat komt uit het document 'Ideeën en Opvattingen van D66': De samenleving dient 
zo te zijn ingericht dat mensen in staat zijn tot zelfbepaling en zelfbeschikking.  15  En tot slot: D66 wil 
vrijheid voor ieder mens om zich naar eigen inzicht te kunnen ontplooien en om te leven volgens eigen 
normen en waarden  16. Hoewel niet expliciet gesteld wordt dat mensen hun eigen leven ook willen 
vormgeven, lijkt de partij daar op basis van de voorgaande citaten wel vanuit te gaan. 

In antwoord op de mogelijke keerzijde van dat mensbeeld is de partij minder concreet. D66 appelleert 
wel aan een verantwoordelijkheidsbesef dat bij burgers zou moeten leven: Beseffen dat keuzes 

Veenhoven, p.3 
0  Idem, p.4 

11  zie Oosterbaan 
12  Uitgangspunten van Democraten 66, p.' 
13  Ibidem 
14  Verkiezingsprogramma 2002-2006, p.20  
15  Ideeën en Opvattingen van D66, p.1 
16  Ibidem 



consequenties hebben. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Als burger en als land kiezen 
om moer te willen dan het eigen belang op korte termijn voorschrijft '7 . Waar dat 
verantwoordelijkheidsbesef uit voort moet komen is niet geheel duidelijk. Hoewel wordt gesteld dat 
'Vrijheid en betrokkenheid zijn de twee kanten van de sociaal-liberale medaille'18  blijft een stevige 
inbedding van die gedachte achterwege. Voor het realiseren van het liberale ideaal moeten wel 
sociale randvoorwaarden worden gesteld op het gebied van onderwijs, zorg en veiligheid19. 

17  Verkiezingsprogramma 2002 - 2006, p.1  
18  De Uitgangspunten van Democraten 66, p.1  
19  Ibidem 
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De bedoeling van de enquête is om de visie van D66 leden op het thema te 
onderzoeken, zowel op abstract als concreet niveau. De enquête valt uiteen in drie 
delen. Het eerste deel bestaat uit algemene vragen ten aanzien van het thema en is 
enigszins abstract van aard. In het tweede deel worden relatief eenvoudige casussen 
gepresenteerd. 

3 Koppeling naar de enquête 

Er is bewust voor gekozen om het onderzoek niet op abstract niveau te houden maar 
juist de vertaling van het abstracte begrip individualisering naar de dagelijkse 
werkelijkheid te zoeken. 

In het derde deel van de enquête wordt gevraagd naar persoonsgegevens. Hiermee kan nagegaan 
worden of de respondenten die gereageerd hebben op een aantal punten (leeftijd, geslacht, opleiding) 
representatief zijn voor het totale ledenbestand. De enquête is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 

In de begripsafbakening (par.2.1.1.) wordt ten aanzien van individualisme gesteld dat mensen 
gekenmerkt worden door het vermogen, de vrijheid en de wens eigen keuzes te maken en zich te 
onderscheiden. Deze vooronderstelling wordt op een aantal punten getoetst in de enquête. Vermogen 
en vrijheid worden vrij direct aan de orde gesteld in vraag 2 met de stelling 'Ik kan mijn eigen toekomst 
bepalen'. De wens wordt onderzocht in de vragen 1, 3, 4 en 5. Vraag 3 is daarin direct met de stelling 
'Ik wil me onderscheiden van andere mensen'. Vraag 1, 4 en 5 (resp. Centrale oplossingen zijn niet 
meer van deze tijd; De belangrijkste taak van de overheid is om mensen gelijke kansen op 
zelfontplooiing te bieden; Vindt u dat individualisering zich moet voortzetten) zijn indirect en vragen 
vooral naar de wenselijkheid van een individualistische samenleving. De vooronderstelling is dan dat 
mensen die de wens hebben zich te ontplooien en eigen keuzes te maken ook een samenleving willen 
waarin dat mogelijk is. De vragen 1 en 4 zijn zodoende ook gekoppeld aan de definitie van 
individualisme als politiek-filosofisch ideaal zoals gegeven in paragraaf 2.1.1. De respondenten 
spreken zich uit over de wenselijkheid van die opvatting. 

De sociologische component van individualisering (par. 2.1.2.) wordt kort aangestipt in vraag 16, die 
vraagt naar de huishoudensgrootte van de respondenten. In de begripsafbakening wordt 
individualisering voorgesteld als een proces waarin mensen steeds meer alleen door het leven gaan. 
Dit veronderstelt afname van huishoudensgrootte, die in landelijk opzicht ook zichtbaar is. 
Hoe de respondenten zich verhouden tot de ontwikkelingen in Nederland en veronderstelde negatieve 
effecten van individualisering (resp. paragraaf 2.1.2. en 2.2.2.) wordt onderzocht in vraag 5 (Vindt u 
dat individualisering zich moet voortzetten?). Als individualisering teveel negatieve effecten heeft moet 
het zich niet verder voortzetten, is het uitgangspunt. De mogelijke negatieve effecten van 
individualisering worden besproken in paragraaf 2.2.2. Een belangrijk punt daarin is de teloorgang van 
gemeenschapsgevoel. Daarom staat vraag 7 in de enquête waarmee de respondenten wordt 
gevraagd of zij zich nog verbonden voelen met een specifieke gemeenschap en zo ja met welke. 

Vraag 6 (Bent u in het algemeen tevreden over de manier waarop D66 individuele ontplooiing van 
mensen benadrukt?) onderzoekt de waardering van de respondenten voor de manier waarop D66 
individuele ontplooiing benadrukt. Hoe D66 dat doet is kort aangestipt in paragraaf 2.3. 

De vragen die uitgaan van een korte casus in het tweede deel van de enquête zijn bedoeld om te 
onderzoeken hoe abstracte waarden van keuzevrijheid en zelfontplooiing gestalte krijgen in praktische 
situaties. Met deze vragen kan onderzocht worden welk gewicht men aan die waarden toekent in 
afwegingen waarin ook andere waarden betrokken zijn zoals bijvoorbeeld privacy (vraag 9) of het 
maatschappelijk belang (vraag 12). In het opstellen van de casussen is ervoor gekozen een aantal 
belangrijke terreinen uit het dagelijks leven van mensen nader te onderzoeken die ook een zekere 
politieke actualiteit hebben. Dit zijn respectievelijk onderwijs, veiligheid, wonen, zorg en mobiliteit. 
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Op 5 februari 2003 zijn in totaal 500 enquêtes verstuurd naar een willekeurig selectie 
van D66 leden. Uiteindelijk zijn 247 enquêtes door de leden ingevuld en geretourneerd, 
een respons van 49,4%. 

4 Analyse 

Eén van de geretourneerde enquêtes was niet geschikt voor analyse en zodoende zijn 
uiteindelijk 246 enquêtes betrokken in het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de 
frequentieverdeling van de antwoorden per vraag besproken, te beginnen met de 
persoonsgegevens. 

4.1. Persoonsgegevens 

De kenmerken geslacht, leeftijd en opleidingsniveau bevestigen het algemene beeld van het 
ledenbestand van D66. Bijna 70% is van het mannelijk geslacht, de gemiddelde leeftijd is 46,6 jaar en 
82,8% van de respondenten is hoger opgeleid (HBO of WO). 

Geslacht 
Frequentie Percentage 

Man 168 68,6 

Vrouw 77 31.4 

Totaal 245 100 

Ontbrekend 1 

Totaal 246 

Leeftijd 
N Totaal 245 

Ontbrekend 1 

Gemiddeld 46,6 

Hoogst genoten opleidingsniveau (of huidige opleiding) 
Frequentie Percentage 

VMBO 3 1,2 

MBO 20 82 

HAVO, VWO 19 7,8 

HBO 77 316 

WO 125 51,2 

Totaal 244 100 

Ontbrekend 2 

Totaal 246 

Wat betreft huishoudensgrootte ligt het gemiddelde van de D66-ers met 2,5 iets boven het landelijk 
gemiddelde van 2,3. 

Huishoudensgrootte 
Valide 245 

Ontbreke  i j J 1 

Gemiddelde 2,5 

lip) 



4.2. Algemene vragen 

Om niet teveel tabellen te plaatsen worden de antwoorden op de vragen 1 t/m 4 in percentages 
weergegeven in een matrix. De antwoordcategorieën op deze vragen worden gevormd door de 
zogenaamde vijfpuntsschaal, variërend van helemaal mee eens' tot helemaal niet mee eens'. 

Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 

Helemaal mee  cons 8,3 10,6 11,4 40,0 

-mee eens 33,9 55,3 60,2 37,1 

Niet mee eens, niet mee oneens 29,8 25,6 19,1 11,0 

Niet mee eens 25,2 7,3 8,5 10,2 

Helemaal niet mee eens 2,9 1,2 0,0 1,6 

Weet niet! geen mening 00 0,0 08 0,0 

N = 242 246 246 245 

Tekst van de vragen: 
Vraag 1.' Wat het beste voor ons is bepalen we in de regel zelf. Centrale, door de overheid 
bedachte oplossingen zijn niet meer van deze tijd. 
Vraag 2: Ik kan mijn eigen toekomst bepalen. 
Vraag 3: Ik wil me onderscheiden van andere mensen. 
Vraag 4: De belangrijkste taak van de overheid is om mensen gelijke kansen op 
zelfontplooiing te bieden. 

Op vraag I na is in de antwoorden een duidelijke voorkeur voor individualistische waarden te zien, 
zoals beschreven in paragraaf 2.1.1. De categorieën 1 en 2 op de vijfpuntsschaal leveren namelijk 
steeds een forse meerderheid: respectievelijk 65,9% (vraag 2), 71,6% (vraag 3) en 77,1% (vraag 4). 
De groep die het echt niet met de stelling eens is (categorie 4 en 5) schommelt steeds rond de 10%. 
Bovendien blijken er verschillende positieve correlaties te bestaan tussen de eerste vier vragen, wat 
het idee van eensgezindheid onder de respondenten versterkt. Positieve correlatie betekent in dit 
verband dat respondenten die op de ene vraag 'eens' hebben ingevuld, dat significant vaak ook bij de 
andere vraag hebben gedaan. Er bestaat een dergelijke positieve correlatie tussen: 
• Vraag l&2 
• Vraag l&4 
• Vraag 2&3 
• Vraag 3&4 
Daarnaast blijkt een correlatie tussen leeftijd en vraag 2, in die zin dat oudere mensen minder van 
mening zijn dat zij hun eigen toekomst kunnen bepalen. 

Op zich is het niet verrassend om te zien dat D66-ers individualistische waarden van zelfbepaling en 
vrijheid onderschrijven. De liberale waarden in het D66 gedachtegoed vertonen hiermee sterke 
overeenkomsten (zie par. 2.3). Op  dit punt lijkt het gedachtegoed van de partij dan ook goed aan te 
sluiten bij de beleving van haar leden, ze lijken hetzelfde mensbeeld te delen. Dat idee wordt nog 
versterkt door vraag 6 en de antwoorden daarop: 

Bent u in het algemeen tevreden over de manier waarop D66 individuele ontplooiing 
van mensen benadrukt? 

Frequentie Percentage 

Weet Niet/Geen Mening 17 7,0 

Huidige nadruk is goed 166 68,6 

Mag nog meer nadruk komen 38 15,7 

Is teveel nadruk op 21 8,7 

Totaal 242 100 

Ontbrekend 4 

Totaal 246 

Een overgrote meerderheid is tevreden met de huidige nadruk die D66 legt op individuele ontplooiing. 
Van de groep respondenten die daar niet tevreden over is vindt het grootste deel dat de nadruk juist 
nog vergroot moet worden. Ook dit geeft de waardering van de respondenten voor het individualisme 
aan. Interessant is het nog wel te vermelden dat deze trend opgaat voor de tot nu toe besproken items 
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uit de enquête met uitzondering van vraag 1 Juist deze vraag is echter een parafrase uit het 
verkiezingsprogramma van D6620. Het is niet zo dat de respondenten hier massaal breken met de 
trend van de andere vier vragen. Nog steeds is 42,2% van de respondenten individualistisch 
georiënteerd, terwijl 29,8% twijfelt, maar de uitkomst is minder eenduidig. Uit reacties van 
respondenten en de latere vragen blijkt dat de overtuiging bestaat dat een aantal zaken wel degelijk 
centraal 'opgelost' moet worden. Dat doet echter geen afbreuk aan een individualistisch mensbeeld. 
Wat het oordeel is van de respondenten over het proces van individualisering in zijn geheel wordt 
onderzocht aan de hand van vraag 5: 

Vindt u dat de individualisering zich in de toekomst voort moet zetten? 

Frequentie Percentage 

Weet NietlGccn Mening 9 3,7 

Ja, zoveel mogelijk 17 7,0 

Ja, maar voorzichtig 128 52,7 

Nee 61 25,1 

Liever torugedraaicl 28 11,5 

Totaal 243 100 

Ontbrekend 3 

Totaal 246 

Bijna 60% van de D66 leden is van mening dat individualisering zich in de toekomst voort moet zetten. 
Hoewel het grootste deel van die groep enige voorzichtigheid daarin wenselijk acht, is het resultaat 
opmerkelijk te noemen. Individualisering heeft in het maatschappelijk debat van de laatste jaren veelal 
een negatieve bijklank gekregen. De respondenten vinden echter dat het proces van individualisering 
moet worden voortgezet. Uit deze resultaten blijkt ook dat een meerderheid van de respondenten van 
mening is dat er risico's kleven aan het proces van individualisering. De categorieën van 
'terugdraaien', 'niet doorzetten' en 'ja maar voorzichtig' impliceren dat immers. Samen vormen zij 
89,3 % van de gegeven antwoorden. 

20 Verkiezingsprogramma 2002 2006, p.3 
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4.3. Casussen 

Uit het voorgaande is gebleken dat D66-ers een individualistisch mensbeeld hebben in die zin dat zij 
zichzelf zien als mensen die zelfstandig hun leven kunnen en willen inrichten. En bovendien dat zij 
daarvoor van de overheid de ruimte willen krijgen. Een veel gehoord argument in debatten over 
individualisme is dat de nadruk op zelfstandigheid ten koste zal gaan van gemeenschapszin. Om te 
onderzoeken hoe D66-ers denken over gemeenschapszin is vraag 7 in de enquête opgenomen: 

Mensen maken deel uit van allerlei gemeenschappen. Voorbeelden daarvan zijn familie, 
werk, de wijk, sportvereniging en kerkgemeenschap. Voelt u zich verbonden met zo'n 
gemeenschap en zo ja met welke? (max. 3) U hoeft niet uit de voorbeelden te kiezen. 

Frequentie Percentage 

Weet Niet/Geen Mening 3 1,2 

I Antwoord ingevuld 25 10,2 

2 Antwoorden ingevuld 50 20,3 

3 Antwoorden ingevuld 159 64,6 

Geen 9 3,7 

Totaal 246 100 

Uit de scores valt op te maken dat D66 allerminst los van alles en iedereen door het leven gaan. 
Hoewel de vraag niet onderzoekt hoe belangrijk gemeenschappen precies zijn voor de respondenten, 
is het al wel interessant dat vrijwel iedereen één of meerdere antwoorden geeft. De top 5 van gegeven 
antwoorden ziet er als volgt uit: 

Familie! Gezin: 173 keer genoemd 
Werk: 104 keer genoemd 
Vrienden: 61 keer genoemd 
Wijk! Buurt: 45 keer genoemd 
Sportvereniging: 36 keer genoemd 

D66 komt met 28 vermeldingen op de zesde plaats. Andere genoemde gemeenschappen zijn: Kerk, 
stad, studie en allerlei verenigingen. Slechts enkele keren worden 'grotere' gemeenschappen zoals 
de samenleving (3 keer) of de wereldgemeenschap (2 keer). 

Interessant aan de top vijf is dat terwijl D66-ers graag hun eigen leven willen inrichten massaal familie 
als belangrijkste gemeenschap noemen. Juist de eigen familie is een groep van mensen waar je niet 
vrijwillig voor kan kiezen. Vrienden, werk, sportvereniging en in zekere zin ook de wijk, zijn verbanden 
waar wel bewust voor te kiezen is en bovendien is het ook mogelijk om eruit te stappen. Dat geldt voor 
familie niet. Anderzijds is de familie als sociaal verband wel meer dan vroeger ontdaan van materiële 
belangen. Om te overleven heb je strikt genomen je familie niet meer nodig. Het familieverband is 
daarom wel vrijwilliger dan vroeger en mogelijk ook intiemer21. 

Vraag 8 is de eerste casus van de enquête. Net  als in de andere casussen wordt hier een soort 
actiebereidheid onderzocht. Steeds zijn het casussen waarin individualistische waarden een 
onderdeel zijn van een afweging waarin ook andere waarden een rol spelen. De redenering bij vraag 8 
is dat respondenten die sterk individualistisch georiënteerd zijn grip op de situatie willen hebben en 
dus mee zullen doen aan een actie die de invloed op de school vergroot. In deze casus speelt 
bijvoorbeeld de investering die een dergelijke actie vergt een rol, naast de gepastheid van de actie. 

De exacte tekst van de antwoordcategorieën bij de casussen is steeds te vinden in de enquête die als 
bijlage is toegevoegd. 

21  Veenhoven, p.4  
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Een aantal ouders van dezelfde middelbare school als waar uw kind op zit is erg 
ontevreden over het pedagogisch klimaat aldaar. Ze vinden de school te streng. 
Gesprekken daarover met de schoolleiding hebben niets opgeleverd. Daarom is het 
plan ontstaan om collectief de kinderen van school te halen. Ook u wordt benaderd om 
daaraan mee te doen. Wat is uw reactie? 

Frequentie Percentage 

Weet Niet/Geen Mening 20 8,3 

Ben voor en doe mee 23 9,5 

Zaak van de school, doe niet mee 8 3,3 

Wel zaak van de ouders, maar gaat te ver 127 52,7 

Op zich goede actie, maar niet collectief 63 26,1 

Totaal 241 100 

Ontbrekend 5 

Tota 246 

Uit deze vraag wordt duidelijk dat de D66-ers zeer betrokken zijn bij de omstandigheden op de school 
waar hun kinderen op zitten. Slechts 3,3 % laat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de school liggen. 
Uit alle andere antwoorden (behalve Weet niet! Geen mening) blijkt immers betrokkenheid bij de 
school. Op zich is dit veen verrassing, inspraak en medezeggenschap voor ouders is een belangrijk 
onderwerp voor D662  . Wat wel opvalt, is de relatief geringe actiebereidheid als reactie op deze casus. 
Slechts 9,5 % van de respondenten aarzelt niet en doet mee aan de actie. Ruim een kwart van de 
respondenten vindt de actie goed, maar wil hem niet in collectief verband uitvoeren en ruim de helft wil 
iets anders dan de beschreven actie. 

In dit verband is het wel aardig om te vermelden dat één van de respondenten heeft verteld dat zich in 
zijn of haar omgeving twintig jaar geleden een vergelijkbare situatie heeft voorgedaan. De betreffende 
respondent heeft als eerste, maar zonder overleg met andere ouders, de kinderen van school 
gehaald, waarna vele ouders volgden. 

Vraag 9 onderzoekt de plaats van het min of meer individualistische belang van privacy in verhouding 
tot het maatschappelijke belang van veiligheid. De redenering is dat een zeer individualistisch 
georiënteerd iemand politiecamera's, zeker in deze situatie, weigert te accepteren. Hij of zij zal 
immers zelf willen bepalen wanneer wel of niet door een gebied met camerabewaking te gaan. Hoe 
individualistischer iemand is, hoe zwaarder dit belang zal wegen, is de gedachte. Cameratoezicht is 
volgens D66 een wenselijk iets23. 

In uw woonplaats is een aantal politiecamera's geplaatst om misdaden op te lossen en 
te voorkomen. Eén van de camera's is zo geplaatst dat uw voordeur continu in beeld is 
en de politie dus kan zien wie er in en uit loopt. Hoe denkt u hierover? 

Frequentie Percentage 

Veiligheid gaat voor 30 12,3 

Camera moet voor mij 96 39,3 
verplaatst 

Mag blijven, met tegenzin 90 36,9 

Maakt niet uit 28 11,5 

Totaal 244 100 

Ontbrekend 2 

Totaal 246 

Ongeveer één op de acht D66-ers is onvoorwaardelijk voor cameratoezicht ten bate van veiligheid 
(12,3%). Dat is eigenlijk verrassend weinig. De grootste groep respondenten wil zelfs de camera 
vanwege de inbreuk op privacy verwijderd hebben en vindt dat de politie verplicht is dat te doen. lets 
minder respondenten vallen in de volgende groep die niet blij is met de camera maar geen verdere 
actie onderneemt. D66-ers hebben zo bezien aan privacy een groter gewicht toegekend in hun 
waardepatroon dan aan veiligheid, in ieder geval op dit moment. 

22  Zie bijvoorbeeld de punten 3, 5 en 13 uit het programma voor 2002-2006 
23  Bijvoorbeeld verkiezingspamfiet 2002, p.4  
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Vraag 10 werd door de respondenten niet eenduidig beantwoord: 

In uw straat staan alleen maar huurwoningen van dezelfde woningbouwcorporatie, die 
allemaal dezelfde voordeur hebben. U heeft het idee opgevat om uw deur op een 
originele manier te schilderen. De corporatie verbiedt u dit echter. Wat denkt u hiervan? 

CDi Ibrekend 

Totaal 

Begrip voor corporatie 

Moet kunnen schilderen 

Corporatie moet welwillend zijn, 
maar Is niets verplicht 

Totaal 

Frequentie Percentage 

75 30,7 

74 30,3 

95 38.9 

244 100 

2 

246  

Iets meer dan 30% is van mening dat het mogelijk moet zijn de eigen voordeur te schilderen. Een net 
iets grotere groep heeft echter begrip voor de corporatie die daar niet aan wil en een nog weer grotere 
groep valt in de middelste categorie. Ze vinden namelijk wel dat de woningbouwcorporatie zich 
welwillend moet opstellen, maar geen harde verplichtingen heeft. Ruim tweederde van de 
respondenten onderneemt uiteindelijk geen verdere actie. Omdat het schilderen van de eigen 
voordeur een minder principiële zaak is dan het cameratoezicht van de vorige vraag is het niet 
ondenkbaar dat de wens om de eigen woning aan de buitenkant vorm te geven ondergeschikt is aan 
de moeite die daarvoor gedaan moet worden. 

Vraag 11 levert min of meer dezelfde verdeeldheid op als bij vraag 10. De groep die van mening is dat 
de afweging voor een verwijzing van de huisarts het beste zelf gemaakt kan worden is nagenoeg even 
groot als de groep die de verantwoordelijkheid daarvoor uit handen geeft. 

U heeft al enige tijd last van uw nek en wilt graag een verwijzing voor de fysiotherapeut. 
Uw huisarts vindt het echter niet nodig om u die verwijzing te geven, omdat het 
waarschijnlijk binnenkort vanzelf wel overgaat. Wat is uw reactie? 

Frequentie Percentage 

Weet Niet/Geen Mening 4 1,6 

Ik bepaal zelf wel of ik verwijzing nodig heb 116 47,2 

Vertrouwen in de arts 110 44,7 

Niet tevreden, maar geen verdere actie 16 6,5 

Totaal 246 100 

Vraag 12 is qua uitkomst weer iets meer uitgesproken. In deze vraag staat eigenlijk het eigen belang 
van het rijden met de auto tegenover het maatschappelijke belang van de bestrijding van files. De 
uitkomsten zijn als volgt: 

U woont in Den Haag en werkt in Amsterdam. U reist dagelijks met de auto op en neer 
en staat veel in de file. Vanwege die grote hoeveelheid files wil de overheid de A4 voor 
woon- werkverkeer afsluiten. Daarvoor in de plaats komt intensief en goedkoop 
openbaar vervoer. Wat vindt u daarvan? 

Frequentie Percentage 

Weet Net1Geen Mening 3 1,2 

In  defile  staan is mijn zaak 30 12,3 

Goede maatregel 86 35,4 

Beter een ander systeem 124 51,0 

Totaal 243 100 

Ontbrekend 3 

Totaal 246 

87,4% is van mening dat het eigen belang zoals dat in de casus is geschetst minder zwaar weegt dan 
het aanpakken van de files. Zowel de respondenten die kiezen voor de voorgestelde oplossing als de 
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respondenten die kiezen voor een andere, niet nader omschreven aanpak, geven dat immers aan. 
Slechts 11,7% vind dat ze zelf goed kunnen beslissen of ze wel of niet in de file willen staan en dus 
dat de overheid daarin niet mag ingrijpen. 

Uit de algemene vragen (par. 4.2) bleek dat D66-ers wat mensbeeld betreft individualistische waarden 
onderschrijven. Dat betekent echter niet dat ze in concrete situaties ook altijd voor zichzelf kiezen. Uit 
de casussen blijkt dat namelijk zeer per situatie te verschillen. Het (directe) eigenbelang speelt als het 
gaat om privacy bijvoorbeeld een belangrijkere rol dan wanneer het gaat om het milieu. Bovendien 
betekent het feit dat de respondenten er een individualistisch mensbeeld op na houden niet dat ze 
geïsoleerd door het leven willen. Familiekring, werk en vriendengroep zijn nog steeds belangrijke 
verbanden voor D66-ers. 
De basis voor de scheiding tussen mensbeeld en de maatschappelijke praktijk werd al gelegd bij 
vraag 5. Bij deze vraag kwam voor het eerst in de enquête het woord individualisering voor. Bij de 
eerste vier vragen gaven de D66-ers duidelijk aan individualistische waarden te onderschrijven, 
zonder dat ze expliciet wisten dat de vragen daar betrekking op hadden. In vraag vijf wordt de enquête 
voor het eerst concreet maatschappelijk en houden de respondenten meteen een slag om de arm. 



Tot slot worden in dit hoofdstuk de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het 
onderzoek aangegeven. 

5 Conclusies en aanbevelingen 

Allereerst de belangrijkste conclusies van het onderzoek, op basis van de enquête: 

1. 066 leden hebben een individualistisch mensbeeld en geloven in het individualistische 
ideaal. 

2. Daarvoor zijn zij bij D66 aan het juiste adres. 

3. Bovendien willen zij het proces van individualisering van de maatschappij nog verder laten 
ontwikkelen, ondanks de risico's die daar ook volgens hen aan verbonden zijn. 

Tegelijkertijd blijken de D66 leden waarde toe te kennen aan kleinschalige groepsverbanden als 
familie, werk en verenigingsleven. Dat roept de vraag op of dat een tegenstelling is. Kan je enerzijds 
beweren dat je zelf de touwtjes in handen wilt hebben en dat je je wilt onderscheiden van anderen, 
terwijl je anderzijds zegt dat je familie (die je niet zelf kan kiezen) belangrijk voor je is? 

4. 'Individualistisch' is volgens de D66 leden iets anders dan 'egoïstisch' of 'solistisch'. 

Het antwoord op die vraag bestaat uit de conclusie dat 'individualistisch' voor D66-ers iets anders is 
dan 'solistisch' of 'egoïstisch'. Dat blijkt niet alleen uit hun waardering voor groepsverbanden, maar 
ook uit hun antwoorden op de casusvragen in de enquête, waarbij lang niet altijd het eigen belang 
voorop wordt gesteld. Zolang je zelf kiest voor de groepen waar je deel van uitmaakt is dat eenvoudig 
verenigbaar met een individualistisch mensbeeld. Je kan je zelfs onderscheiden op basis van je 
verbintenis met anderen en zo kan het lid zijn van een groep juist debet zijn aan het realiseren van je 
wens een 'eigen' leven te leiden. 

5. Individualisme leidt volgens D66 leden niet tot afname van sociale cohesie. 

Op basis van het voorgaande lijkt een omgekeerd evenredige relatie tussen individualisme en sociale 
cohesie (hoe meer van het één, hoe minder van het andere) niet langer een juiste voorstelling van 
zaken. Eerder lijkt het waarschijnlijk dat gezocht moet worden naar een zogenaamde 'derde variabele' 
die zowel toename van individualisme als afname van sociale cohesie heeft gefaciliteerd. 

Tot slot de belangrijkste aanbevelingen, te beginnen met twee aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek: 

1. In het theoretische gedeelte van het onderzoek is gesteld dat nadruk op marktwerking en 
strategisch handelen mogelijk wel leidt tot afname van sociale cohesie. Of dat werkelijk zo 
is moet onderzocht worden. 

Het is niet ondenkbaar dat een te grote nadruk op marktwerking en strategie (zie par. 2.2.2.) wel tot 
die afname van cohesie leidt. Verdergaand onderzoek naar die relatie is een eerste aanbeveling voor 
vervolgonderzoek. Daarmee is echter nog geen antwoord gegeven op de ongerustheid die door de 
respondenten wordt geuit te aanzien van de gevolgen van een verdergaande individualisering. 

2. Een deel van de derde conclusie bestaat uit de constatering dat de D66 leden ongerust zijn 
over de risico's van verder individualiserende samenleving. De aard van die ongerustheid 
moet met vervolgonderzoek verhelderd worden. 

Waar de respondenten precies ongerust over zijn is in elk geval onduidelijk. Ook op dit terrein zou 
verdergaand onderzoek van pas komen, een tweede suggestie dus voor vervolgonderzoek. 
Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de ongerustheid van D66-ers wel degelijk betrekking heeft op 
het vermoeden van afname van sociale cohesie en daarmee samenhangende toename van 
criminaliteit. In het kader van het 'normen en waardendebat' heeft de Raad voor Maatschappelijke 
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Ontwikkeling (RMO) een advies uitgebracht24  dat hierop ingaat. Dat advies komt er in het kort op neer 
dat de kern van de zaak vooral gelegen is in individueel verantwoordelijkheidsbesef. Dat 
verantwoordelijkheidsbesef kan het best bevorderd worden via een sociale infrastructuur die 
gekenmerkt wordt door herkenbaarheid en menselijke maat. Sociale cohesie, luidt een van de 
aanbevelingen van de RMO, is altijd ingebed in kleinschalige contexten. Daar waar mensen elkaar 
kennen durven ze elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden. 

3. D66 moet duidelijker inzetten op een kleinschalige en contextuele sociale infrastructuur, in 
de lijn van het RMO advies. 

D66 sluit op een aantal punten al aan op het RMO advies, bijvoorbeeld wanneer zij pleit voor kleinere 
scholen en veiligheidsbeleid op buurtniveau. De resultaten van de enquête, gecombineerd met dat 
RMO advies geven aanleiding om hier scherper op in te zetten. 

4. De relatie tussen sociale cohesie en het liberale gedachtegoed moet verder doordacht en 
beter verwoord worden. 

De belangrijkste aanbeveling van dit onderzoek is het uitvoeren van een verdere doordenking en 
betere communicatie van de relatie tussen liberalisme en sociale cohesie. Het is niet ondenkbaar dat 
juist een progressief liberale partij in een individualiserende samenleving een belangrijke rol kan 
spelen in het normen en waarden debat. De reden daarvoor is de eerder genoemde overlap tussen 
individualisme en liberalisme. De antwoorden op de veronderstelde keerzijden van individualisme 
kunnen mogelijk wel binnen het liberalisme gevonden worden. Juist wanneer mensen in vrijheid 
kunnen kiezen welke relaties zij aangaan worden die relaties intiemer en ontdaan van strategische 
belangen en verplichtingen. Zo worden zij een bron van verantwoordelijkheidsgevoel en sociale 
cohesie. Als dit verder ingevuld wordt ontkomt D66 mogelijk aan het risico dat haar sociale karakter 
beperkt blijft tot noodzakelijke sociale randvoorwaarden' van onderwijs, veiligheid en zorg. D66 geeft 
namelijk wel aan dat voor de samenleving een bepaald individueel verantwoordelijkheidsbesef nodig 
is, maar ze laat na aan te geven waar dat besef vandaan moet komen. 

24  Advies 23: Geen woorden maar daden; bijdrage aan het normen en waardendebat. 
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Bijlage: De Toegezonden enquête 

Algemeen 
De eerste vragen zijn algemene vragen ten aanzien van het thema individualisme. Kruist u alstublieft 
steeds één van de mogelijke antwoorden aan (behalve bij vraag 7). 

1. Hoe beoordeelt u de volgende stelling? 

Wat het beste voor ons is bepalen we in de regel zelf. Centrale, door de overheid bedachte 
oplossingen zijn niet meer van deze tijd. 

o Helemaal mee eens 
o Mee eens 
o Niet mee eens, niet mee oneens 
o Niet mee eens 
o Helemaal niet mee eens 
C) Weet niet I geen mening 

2. Hoe beoordeelt u de volgende stelling? 

Ik kan mijn eigen toekomst bepalen. 

C) Helemaal mee eens 
O Mee eens 
O Niet mee eens, niet mee oneens 
o Niet mee eens 
o Helemaal niet mee eens 
o Weet niet I geen mening 

3. Hoe beoordeelt u de volgende stelling? 

1k wil me onderscheiden van andere mensen. 

o Helemaal mee eens 
o Mee eens 
o Niet mee eens, niet mee oneens 
0 Niet mee eens 
o Helemaal niet mee eens 
o Weet niet I geen mening 

4. Hoe beoordeelt u de volgende stelling? 

De belangrijkste taak van de overheid is om mensen gelijke kansen op zelfontplooiing te 
bieden. 

o Helemaal mee eens 
0 Mee eens 
0 Niet mee eens, niet mee oneens 
0 Niet mee eens 
O Helemaal niet mee eens 
0 Weet niet! geen mening 
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5. Vindt u dat de individualisering zich in de toekomst voort moet zetten? 

o Ja, zoveel mogelijk. 
C) Ja, maar wel voorzichtig. 
o Nee, het moet niet meer worden dan het nu is. 
o Ik wil dat het zelfs enigszins wordt teruggedraaid. 
O Weet niet / geen mening. 

6. Bent u in het algemeen tevreden over de manier waarop D66 de individuele ontplooiing van 
mensen benadrukt? 

o Ja, de huidige nadruk vind ik prima. 
o Ik vind dat er in de toekomst nog meer nadruk op mag komen. 
o Er wordt naar mijn mening teveel nadruk op gelegd. 
o Weet niet I geen mening. 

7. Mensen maken deel uit van allerlei gemeenschappen. Voorbeelden daarvan zijn familie, 
werk, de wijk, sportvereniging en kerkgemeenschap. Voelt u zich verbonden met zo'n 
gemeenschap en zo ja met welke? (max. 3) U hoeft niet uit de voorbeelden te kiezen. 

0 ......................................... 
0 ......................................... 
0 ......................................... 
o Geen 
o Weet niet I geen mening 

Voorbeelden 
De volgende vragen bevatten steeds voorbeelden van concrete situaties. Probeert u zich voor te 
stellen dat u zich in de aangegeven situatie bevindt en kies dan het antwoord dat overeenkomt met 
hoe uw reactie zou zijn. 

8. Een aantal ouders van dezelfde middelbare school als waar uw kind op zit is erg 
ontevreden over het pedagogisch klimaat aldaar. Ze vinden de school te streng. 
Gesprekken daarover met de schoolleiding hebben niets opgeleverd. Daarom is het plan 
ontstaan om collectief de kinderen van school te halen. Ook u wordt benaderd om daaraan 
mee te doen. Wat is uw reactie? 

o Ik ben helemaal voor en doe mee. 
O Het pedagogisch klimaat is een zaak van de school en niet van de ouders. Ik doe niet aan de actie 

mee. 
O Ik vind het wel goed dat ouders zich bemoeien met het onderwijs, maar deze stap gaat te ver. 
O Op zich vind ik het een goede actie, maar ik vind het niet nodig om dat met andere ouders samen 

te doen. 
o Weet niet I geen mening. 

9. In uw woonplaats is een aantal politiecamera's geplaatst om misdaden op te lossen en te 
voorkomen. Eén van de camera's is zo geplaatst dat uw voordeur continu in beeld is en de 
politie dus kan zien wie er in en uit loopt. Hoe denkt u hierover? 

O Een veilige samenleving vind ik heel belangrijk. Als de politie dat wil moet de camera blijven. 
O Omdat ik niet wil dat mijn voordeur gefilmd wordt moet de politie de camera verplaatsen. 
O Het is dat ik niets te verbergen heb, maar ik ben er zeker niet blij mee. 
0 Het maakt mij niet zoveel uit of er wel of niet een camera hangt. 
0 Weet niet I geen mening. 
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10. In uw straat staan alleen maar huurwoningen van dezelfde woningbouwcorporatie, die 
allemaal dezelfde voordeur hebben. U heeft het idee opgevat om uw deur op een originele 
manier te schilderen. De corporatie verbiedt u dit echter. Wat denkt u hiervan? 

o Ik snap dat de corporatie een overzichtelijke nette stijl in het uiterlijk van de huizen wil. Jammer 
maar helaas. 

o Als ik het uiterlijk van mijn woning wil aanpassen moet dat kunnen. Het is juist leuk als er een 
beetje verschil is. 

O De corporatie moet wel zijn best doen om met mijn wensen rekening te houden, maar is dat niet 
verplicht. 

o Weet niet! geen mening 

11. U heeft al enige tijd last van uw nek en wilt graag een verwijzing voor de fysiotherapeut. 
Uw huisarts vindt het echter niet nodig om u die verwijzing te geven, omdat het 
waarschijnlijk binnenkort vanzelf wel overgaat. Wat is uw reactie? 

o Ik leg me daar niet bij neer. ik kan zelf wel bepalen dat ik die verwijzing nodig heb. 
O Als de arts serieus naar mijn klachten heeft gekeken zal het wel in orde zijn. 
o Ik ben niet tevreden, maar Ik laat het erbij. 
C) Weet niet I geen mening. 

12. U woont in Den Haag en werkt in Amsterdam. U reist dagelijks met de auto op en neer en 
staat veel in de file. Vanwege die grote hoeveelheid files wil de overheid de A4 voorwoon-
werkverkeer afsluiten. Daarvoor in de plaats komt intensief en goedkoop openbaar vervoer. 
Wat vindt u daarvan? 

C) Als ik liever in de file sta dan in het openbaar vervoer zit is dat mijn zaak. De maatregel mag 
daarom niet genomen worden. 

o Het lijkt mij een goede oplossing waaraan ik wel mee wil werken. 
o Je kan beter mensen individueel belonen voor gebruik van het openbaar vervoer dan het collectief 

te verplichten. 
C) Weet niet! geen mening. 

Persoonsgegevens 
Voor een goede verwerking van de resultaten van de enquête heb ik ook een aantal 
persoonsgegevens van u nodig. Vinkt u alstublieft steeds één van de antwoorden aan (behalve bij 
vraag 13). 

13. Wat is uw leeftijd? 
Jaar 

14. Wat is uw geslacht? 
O man 
o vrouw 

15. Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau? (als u op dit moment een opleiding volgt kunt 
u die aankruisen) 

O Basisschool 
O VMBO (ook LBO, VBO, ULO, MAVO) 
O MBO 
O HAVO, VWO (HBS) 
O HBO 
0 WO 
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16. Uit hoeveel personen (inclusief uzelf) bestaat uw huishouden? 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
0>7  

Als u nog opmerkingen heeft kunt u die onder aan deze bladzijde kwijt. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Martijn Verhagen 

Jpmerkingen: 
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