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gaat gepaard met een toename van depres-
sies, burn-outs, eenzaamheid. We lijken 
steeds meer te leven in een samenleving 
zonder richting of doel. Voor de toekomst 
hebben we daarom een ander mensbeeld als 
voorbeeld nodig. In plaats van het onbeperk-
te groei-idee van de Homo Economicus, moet 
het bloei-idee van de Homo Florens weer 
voorop komen te staan.  

Voor dit onderzoekspaper hebben we 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
meningen van Nederlandse burgers over 
de lange termijn kansen en uitdagingen van 
de Nederlandse samenleving. In dit paper 
gebruiken we ons uiteindelijke doel, de 
bloeiende samenleving, om deze resultaten 
verder te duiden en in een breder kader te 
plaatsen.  

De paper is opgebouwd vanuit de existentië-
le vragen die voortkomen uit het leven in een 
tijd van verandering: 

• Wie zijn we? We onderzoeken hiervoor 
de unieke waardenpatronen in de 
Nederlandse samenleving in vergelijking 
met Europa en de rest van de wereld. We 
maken hiervoor gebruik van Glocalities 
waardenonderzoek dat is uitgevoerd 
onder meer dan 185,000 deelnemers in 
20 landen tussen 2018 en 2022.   

• Hoe zijn we hier gekomen? Op basis van 
een onderzoek op maat onder 1.133 
Nederlanders bekijken we hoe er wordt 
teruggekeken op ontwikkelingen in de 

Nederlandse samenleving in de afgelopen 
100 jaar. 

• Waar willen we naartoe? Op basis van 
hetzelfde onderzoek analyseren we de 
zorgen en wensen van Nederlanders voor 
de komende 100 jaar. 

• Wat betekent dit voor de toekomst van 
werk en pensioen? Met deze laatste 
vraag onderzoeken we de mening van 
Nederlanders over ideeën en dilemma’s 
over werk en pensioen in de toekomst. 

In het laatste hoofdstuk bekijken we de 
onderzoeksresultaten vanuit het ideaal van 
een bloeiende samenleving en formuleren 
we 10 pensioen uitdagingen voor een bloei-
ende samenleving in 2122.  

In 2022 staan ABP en APG stil bij het 100-jarig 
bestaan van collectief pensioen in Nederland. 
We kijken terug op 100 jaar pensioen en kij-
ken vooruit naar de lange termijn kansen en 
uitdagingen van Nederland. Welke stappen 
moeten we nu nemen om onze toekomst 
zeker te stellen? 

Net als 100 jaar geleden leven we in een 
tijd van ingrijpende verandering. 100 jaar 
geleden was het de onzekere periode tussen 
twee oorlogen. Door hard te werken aan de 
stappen die we toen bedachten, bouwden 
we aan onze verzorgingsstaat, economische 
welvaart en aan de liberale wereldorde. 
Maar anno 2022 is dit allemaal niet meer zo 
vanzelfsprekend. Bovendien brengen we het 
leven op aarde en het klimaat in gevaar als 
we doorgaan op de oude voet. Deze onze-
kerheden en vragen over de toekomst leven 
onder veel mensen in Nederland.  

Juist in een tijd van onzekerheid is er behoef-
te aan richting. Een doel waar we gezamenlijk 
naartoe kunnen werken. Wij willen — net als 
100 jaar geleden — bijdragen aan positieve 
veranderingen zodat onze samenleving ook 
in de toekomst blijft bloeien. Hoe willen we 
onze toekomst vormgeven? Wat moeten we 
daarvoor veranderen? En hoe krijgen we 
iedereen daarin mee?  

Voor dit doel zijn verschillende wetenschap-
pers de afgelopen jaren met het idee van de 
‘Homo Florens’ gekomen; de bloeiende mens. 
In een white paper door Dr. Emilio Di Somma 

en Dr. Steven van den Heuvel1 is te lezen 
hoe de Homo Florens in 2019 is ontwikkeld 
aan het Institute for Leadership and Social 
Ethics (ILSE) in Leuven. Kort gezegd staat er 
dat de mens niet kan bloeien als de Homo 
Economicus overheerst. Op een gegeven 
moment is de samenleving dan niet meer 
duurzaam en houdbaar; het leven op aarde 
komt in gevaar. Ook Kees Klomp, professor 
Applied Sciences aan de Universiteit van de 
Hogeschool van Rotterdam en - samen met 
Shinta Oosterwaal - schrijver van het boek 
Thrive: Fundamentals for a new economy,2 
noemt de Homo Florens in zijn lezingen. 
Volgens Klomp komen de verschillende 
crisissen in onze tijd door de opkomst van 
de zogenaamde ‘’Homo Economicus’’ na de 
Tweede Wereldoorlog, een mensbeeld dat uit 
is op eigenbelang en rijkdom. Dit mensbeeld 
zorgde volgens hem voor een wereld waarin 
alles, ook de overheid, gericht was op het 
vergroten van economische welvaart. Dit 
idee was in de tweede helft van de 20e eeuw 
een hele tijd succesvol; het zorgde inderdaad 
voor een grotere welvaart en maatschappe-
lijk welzijn.  

In de 21e eeuw lijkt het idee van de Homo 
Economicus alleen niet meer te werken. 
Groei van welvaart en consumptie leidt niet 
tot meer, maar steeds vaker tot een afname 
van maatschappelijk welzijn. We kunnen niet 
verder economisch groeien zonder het leven 
op aarde in gevaar te brengen.3 Fossiele 
energiebronnen raken uitgeput, ongelijkhe-
den nemen toe, en de toename in welvaart 
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jaar grotendeels niet hebben meegemaakt, 
hebben juist vaker een geïdealiseerd beeld 
van de afgelopen eeuw als ondernemender, 
toleranter en zorgzamer dan de huidige tijd.   

Terwijl ouderen pessimistischer aankijken 
tegen de samenleving als geheel, zijn zij 
juist veel vaker positief over de ontwikkeling 
van hun eigen levensstandaard. Hoe ouder 
men is, hoe vaker men vindt dat de levens-
standaard ten opzichte van hun ouders op 
dezelfde leeftijd is verbeterd. Jongeren vin-
den het minst vaak dat hun levensstandaard 
is verbeterd ten opzichte van hun ouders 
op dezelfde leeftijd. Deze resultaten laten 
zien hoe zowel ouderen als jongeren een 
geïdealiseerd beeld hebben van het verleden. 
Ouderen zien vooral het maatschappelijk 
verval ten opzichte van hun geïdealiseerde 
jeugd, vanuit een positie van verbeterde 
levensstandaard. Jongeren idealiseren 
maatschappelijke ontwikkelingen die zij zelf 
grotendeels niet hebben meegemaakt, vanuit 
een positie van achterblijvende verbetering 
in levensstandaard. 

Waar willen we naartoe? 

Het negatieve beeld van een samenleving 
die is doorgeslagen in egoïsme, gehaastheid 
en ongelijkheid, betekent niet dat indivi-
duele vrijheid niet wordt gewaardeerd. 
Terugkijkend op de afgelopen 100 jaar 
worden individuele vrijheid en ondernemer-
schap erkend als de belangrijkste kwaliteiten 
waarmee maatschappelijke uitdagingen 

Net als tijdens het interbellum 100 jaar geleden 
leven we in een tijd van grote onzekerheden 
over de toekomst. Onze verworvenheden van 
de afgelopen 100 jaar — de verzorgingsstaat, 
economische welvaart, individuele vrijheden 
en een liberale rechtsorde — voelen niet lan-
ger vanzelfsprekend. De viering van 100 jaar 
collectief pensioen grijpen we daarom aan 
als moment van reflectie over de staat van de 
Nederlandse samenleving. Wie zijn we? Hoe 
zijn we hier gekomen? Waar willen we naar-
toe? En wat betekent dit voor het pensioen 
van de toekomst? Op basis van uitgebreid en 
internationaal vergelijkend surveyonderzoek 
geven we antwoord op deze vragen vanuit 
het perspectief van de Nederlandse samenle-
ving zelf. 

Wie zijn we? 

In de Nederlandse samenleving is een zeer 
dubbele houding ten aanzien van individuele 
vrijheden en gemeenschapszin. Aan de ene 
kant is Nederland uniek in de wereld als land 
van vrijheid en autonomie. In internationaal 
vergelijkend waardenonderzoek scoort 
Nederland zeer hoog op zelfexpressie, indivi-
duele vrijheid en autonomie. Aan de andere 
kant, is er ook een breed gedragen gevoel dat 
individualisering te ver is doorgeschoten. Er 
is een sterke onderstroom van nostalgie naar 
het verleden en terugverlangen naar tradities 
uit het verleden. Gemeenschapszin is ook 
een kernwaarde in de Nederlandse samen-
leving. Nederlanders scoren internationaal 
hoog op maatschappelijke betrokkenheid 

en er is veel behoefte aan maatschappelijke 
structuur. Nederlanders scoren meer dan 
10% hoger dan de rest van Europa en de 
wereld op vertrouwen in de medemens. 

Terwijl Nederland hoog scoort op individuele 
waarden, zijn de waarden van ambitie en pres-
teren veel minder belangrijk, vooral in vergelij-
king met opkomende economieën. Dit roept de 
vraag op in hoeverre onze samenleving in staat 
is de nieuwe uitdagingen van de 21e eeuw aan 
te gaan. In Nederland leggen mensen veel meer 
dan in veel andere landen, vooral de nadruk in 
op genieten en een goed leven leiden, in plaats 
van op carrière en succes.  

Hoe zijn we hier gekomen? 

Dit spanningsveld tussen individu en collec-
tief komt ook terug in de manier waarop we 
terugkijken op de afgelopen eeuw. De brede 
introductie van het collectief pensioen in 
1922 noemen Nederlanders in de top 5 van 
verworvenheden van de afgelopen 100 jaar. 
Ook de introductie van andere collectieve 
voorzieningen zoals de AOW en WW staan 
in deze top 5. Het dominante beeld van 
Nederlanders terugkijkend op de afgelopen 
100 jaar is echter dat we steeds egoïstischer, 
gehaaster en ongelijker zijn geworden. 
Ouderen, die een groot deel van de afgelo-
pen 100 jaar zelf hebben meegemaakt, zijn 
daarbij het meest negatief over de manier 
waarop de samenleving volgens hen steeds 
agressiever, egoïstischer en onveiliger is 
geworden. Jongeren, die de afgelopen 100 

zijn overwonnen. Vooruitkijkend naar de 
toekomst vinden Nederlanders wel dat we 
moet inzetten op andere kwaliteiten om 
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. 
Hierbij worden rechtvaardigheid, gedeelde 
normen en waarden en solidariteit het vaakst 
genoemd. Dit komt overeen met de belang-
rijkste aspiraties die Nederlanders noemen 
voor de toekomst: meer respect, veiligheid, 
eerlijkheid en zorgzaamheid.  

Deze nadruk op gemeenschapswaarden 
komt ook voort uit een pessimistisch en 
soms zelfs defaitistisch toekomstbeeld.  Van 
alle onderwerpen zijn Nederlanders het 
meest pessimistisch over vertrouwen in de 
overheid en zekerheid van pensioen. Vooral 
laagopgeleiden zijn daarbij vaak defaitistisch 
over mogelijkheden om negatieve ontwikke-
lingen te keren, terwijl er bij hoogopgeleiden 
meer vertrouwen is in de weerbaarheid van 
de samenleving. De meeste Nederlanders 
gaan ervan uit dat de levensstandaard van 
komende generaties zal verslechteren. 

Wat betekent dit voor het pensi-
oen van de toekomst? 

De beelden rondom de toekomst van 
pensioen worden sterk beïnvloed door het al-
gemene beeld van toekomstonzekerheid en 
vrees voor welvaartsverlies. Er is grote onze-
kerheid, ongerustheid en onwetendheid over 
de toekomst van ons pensioen. Zekerheid 
dat er voor mensen nog pensioen is, wordt 
gezien als de belangrijkste doelstelling voor 
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het pensioen van de toekomst. Daarnaast 
worden waardevastheid van pensioen en 
indexering vaak genoemd als belangrijke 
doelstellingen. In vergelijking daarmee wordt 
keuzevrijheid om je eigen pensioen in te 
richten veel minder vaak genoemd. Hoewel 
financiële doelstellingen de boventoon voe-
ren, is beleggingsrendement juist een van de 
minst belangrijke doelstellingen.  

Ook de bredere roep in de samenleving om 
meer rechtvaardigheid en solidariteit komen 
terug in perspectieven op de toekomst van 
pensioen. Solidariteit en verplichtstelling 
blijven gewaardeerde pijlers van het 
Nederlandse pensioenstelsel. De toekomst 
van pensioen is een belangrijk thema voor 
Nederlanders. Tegelijk is slechts 3% van de 
respondenten goed op de hoogte van het 
nieuwe pensioenstelsel, wat het debat over 
pensioen van de toekomst ook kwetsbaar 
maakt voor sentiment en onrust.   

De omvang van pensioenfondsen werpt 
daarnaast de vraag op in hoeverre deze 
kunnen worden ingezet om te investeren 
in de samenleving van de toekomst. Over 
het algemeen worden pensioenbeleggingen 
gericht op lange termijn doelen en duur-
zaamheid ondersteund. Nederland hoeft 
volgens de ondervraagden niet per se voorop 
te lopen in duurzaamheidsdoelen. Er is geen 
sprake van pensioen chauvinisme. Het is 
prima als pensioenbeleggingen ook in andere 
landen worden geïnvesteerd.  

“Juist in een tijd 
van onzekerheid 
is er behoefte 
aan richting.”
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slechtere levensstandaard zullen hebben. 
Jongeren ervaren nu al minder vaak 
levensstandaardverbetering ten opzichte 
van eerdere generaties.   

6. Hoe kunnen pensioenfondsen bijdragen 
aan de duurzaamheidstransitie en hoe 
voorkomen we dat grote groepen afhaken?  
Laagopgeleiden zijn minder pessimistisch 
dan hoogopgeleiden over klimaatveran-
dering, maar wel meer defaitistisch dat 
hier nog iets aan gedaan kan worden. 
Duurzame beleggingen door pensioenfond-
sen worden wel breed gesteund, zelfs als 
die beleggingen minder zouden opleveren. 

7. Hoe zorgen we dat we de ambitie voor de 
toekomst van Nederland aanwakkeren, 
zodat we ook met een kleinere beroeps-
bevolking uitdagingen voor de toekomst 
aankunnen?  
De Nederlandse cultuur is weinig presta-
tiegericht, vooral in vergelijking met op-
komende economieën. Terwijl we steeds 
ouder worden, is er veel maatschappelijke 
weerstand tegen het verder opschuiven 
van de pensioenleeftijd.  

8. In hoeverre is arbeidsmigratie (deel van) 
de oplossing voor een samenleving waarbij 

minder werkenden voor meer gepensio-
neerden moeten zorgen?  
3 op de 5 Nederlanders verkiest een 
krimpende beroepsbevolking boven meer 
arbeidsmigratie. Perceptie en realiteit zijn 
met elkaar in strijd: meer en meer werven 
werkgevers actief arbeidsmigranten om 
werk gedaan te krijgen.  

9. Hoe kunnen we ons pensioenstelsel 
bestendig maken voor de toekomst zonder 
onzekerheden rond pensioen verder aan te 
wakkeren?  
Zekerheid van toekomstig pensioen wordt 
veel belangrijker gevonden dan keuzevrij-
heid en financieel rendement. Een laag 
kennisniveau rond pensioenen maakt het 
debat over hervormingen extra vatbaar 
voor sentimenten en onrust.  

10. Hoe vullen we collectiviteit van ons pensi-
oen voor de toekomst in?  
Solidariteit en verplichtstelling blijven 
gewaardeerde pijlers onder ons collectie-
ve pensioenstelsel. Tegelijkertijd hebben 
we een geflexibiliseerde arbeidsmarkt en 
steeds meer individuele keuzemogelijk-
heden in hoe we ons pensioen inrichten. 
Er is een grote hang terug naar collectieve 
solidariteit en gemeenschapszin.  

1. Emilio Di Somma & Steven van de Heuvel,“Recentering 
Economics: The Human Person in New Economic Thinking”, ILSE 
white paper, March 2022, https://lerenvoormorgen.org/wp-content/
uploads/2022/02/White-Paper-Homo-Florens.pdf 

2. Kees Klomp & Shinta Oosterwaal, Thrive: Fundamentals for a new 
economy, Business Contact: 2021.
3. Kate Raworth, “Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 
21st-Century Economist”, Random House UK: 2017.

Juist in een tijd van onzekerheid is er be-
hoefte aan richting. In de afgelopen 100 jaar 
hebben we als samenleving veel bereikt op 
basis van ondernemerschap, individuele vrij-
heid en doorzettingsvermogen. Tegelijkertijd 
zijn het juist de zekerheden van collectieve 
verworvenheden, zoals de AOW en een 
collectief pensioen, op basis waarvan we ons 
hebben kunnen ontplooien. Er is sprake van 
een brede herwaardering voor solidariteit, 
gemeenschapszin en rechtvaardigheid die 
als ankerpunten kunnen dienen voor het 
pensioen van de toekomst. 

Op basis van de belangrijkste onderzoeks-
bevindingen hebben we 10 uitdagingen 
geformuleerd voor het collectief pensioen 
van de toekomst, om onze samenleving ook 
in de toekomst te laten bloeien. De relevantie 
van elke uitdaging is geïllustreerd met een 
bijpassende uitkomst van het onderzoek: 

1. Waarom zouden mensen vertrouwen 
moeten hebben in de toekomst van pensi-
oen in 2122?   
3 op de 5 Nederlanders vreest dat zekerheid 
van pensioen de komende 100 jaar gaat 
afnemen. De AOW en collectief pensioen 
vormen belangrijke verworvenheden uit 
de afgelopen eeuw die behouden moeten 
blijven voor de volgende honderd jaar.  

2. Welke inspiratie kunnen we ontlenen uit 
de afgelopen 100 jaar om pensioenuitda-
gingen voor de komende 100 jaar aan te 
gaan?  

Er is een sterke roep om rechtvaardigheid, 
gedeelde waarden en solidariteit om 
uitdagingen van de toekomst aan te gaan. 
Een gegarandeerd pensioeninkomen 
kan daarin een cruciale rol spelen, als 
ankerpunt voor maatschappelijke en 
individuele zekerheid.  

3. Hoe verenigen we onze bevochten indi-
viduele vrijheden met de roep om meer 
gemeenschapszin voor de toekomst van 
ons pensioen?  
Er is een breed gevoel in de Nederlandse 
samenleving dat we zijn doorgeslagen in 
egoïsme, gehaastheid en ongelijkheid. 
Juist vertrouwen in de zekerheid van 
een collectief pensioen biedt een basis 
voor individuele zelfontplooiing en een 
veiligheidsnet om risico’s in het leven te 
kunnen nemen.  

4. Hoe vinden we een nieuwe balans tussen 
welvaart en welzijn in de toekomst van ons 
pensioen?  
Nederlanders kiezen welzijn boven wel-
vaart voor de toekomst van Nederland. 
Tegelijk is er een sterke angst voor wel-
vaartsverlies die de angst voor uitkering 
van toekomstig pensioen aanwakkert.   

5. Hoe voorkomen we een gebrek aan per-
spectief voor jonge en toekomstige genera-
ties en wat betekent dit voor solidariteit in 
pensioen tussen generaties?  
Bijna de helft van de Nederlanders 
verwacht dat toekomstige generaties een 

Dilemma’s: tien pensioenuitdagingen voor 
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Wie zijn we?
Onze kijk op de toekomst van Nederland be-
gint met de vraag: wie zijn we? Wat zijn onze 
kernwaarden? Wat is onze identiteit? En waar 
schuurt het en bestaan er spanningen tussen 
verschillende waarden in de Nederlandse 
samenleving? 

Vooropgesteld: dé Nederlandse identiteit 
bestaat niet. De Nederlandse samenleving 
kent een grote verscheidenheid aan identitei-
ten. Alle Nederlanders in één identiteitshokje 
proppen zal altijd tekortdoen aan de grote 
verscheidenheid en diversiteit van individuen 
in de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd 
zal iedereen die lange tijd in het buitenland 
heeft geleefd beamen dat er typische 
culturele aspecten of gewoonten van onze 
samenleving bestaan die je beter ziet en 
herkent als je in Nederland terugkomt. 
Waarden krijgen pas betekenis in relatie met 
de ander. En typische waardenpatronen in de 
Nederlandse samenleving krijgen pas vorm 
in contrast met andere landen.

Om het waardenlandschap van Nederland te 
analyseren hebben we daarom een represen-
tatieve steekproef van 16.450 Nederlanders, 
die vanaf 2018 hebben deelgenomen aan het 
Glocalities waardenonderzoek, vergeleken 
met de steekproef van 170.255 responden-
ten die we in dezelfde periode in 19 andere 
landen1  hebben geïnterviewd. De insteek 
van onze analyse was om de unieke waarden 
van Nederland te analyseren in vergelijking 
met de wereld en met Europa, maar ook om 
te achterhalen welke inherente spanningen 
er liggen in de waarden van Nederland. 

Land van vrijheid en autonomie

De eerste bevinding is dat Nederland uniek 
is in de wereld als land van vrijheid en auto-
nomie. Verschillende gerenommeerde inter-
nationale waardenonderzoekers komen tot 
deze typering van Nederland. Op de ‘self-ex-
pression versus survival’ schaal van Ronald 
Inglehart (oprichter van het World Values 
Survey) scoort Nederland op plek 3 van de 
32 landen die zijn vergeleken. Op de ‘indivi-
dualism versus collectivism’ schaal van or-
ganisatiepsycholoog en cultuuronderzoeker 
Geert Hofstede en op de ‘autonomy versus 
embeddedness’ schaal van cultuuronderzoe-
ker en sociaal psycholoog Shalom Schwartz 
scoort Nederland beide vierde. Op basis 
van Glocalities onderzoek uitgevoerd door 
onderzoeksdirecteur Martijn Lampert scoort 
Nederland tweede op de ‘freedom versus 
control’ schaal. Zoals in figuur 1 te zien is aan 
de aflopende kleuren en de rangordes van 
de landen op elke schaal correleert de positie 
van landen op deze schalen sterk met elkaar. 
Volgens Inglehart en Lampert, die hier samen 
onderzoek naar hebben gedaan, is daarom 
sprake van een culturele superdimensie die 
met verschillende benamingen terugkomt 
in de meeste internationale waardenonder-
zoeken.2 Nederland is wereldwijd dus, op 
basis van deze reeks van onderzoeken, een 
van de landen met de sterkste gerichtheid 
op vrijheid, individualisme, autonomie en 
zelfontwikkeling.

De hoge score van Nederland op waarden 
die te maken hebben met zelfontplooiing en 
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1. Landenrangschikking o.b.v. verschillende o.b.v. 
    verschillende internationale waardenonderzoekers3

autonomie worden door professor Ronald 
Inglehart, oprichter van het World Values 
Survey, beschreven vanuit zijn theorie van de 
stille postmaterialistische waardenrevolutie. 
Hij beschrijft dat mensen in tijden van vrede, 
groeiende welvaart en stabiliteit (zoals is 
gebeurd in de naoorlogse periode) zich 
steeds minder zullen richten op waarden die 
direct te maken hebben met overleven, zoals 
veiligheid, familie, het vervullen van eerste 
levensbehoeftes. Inglehart beschrijft dat in 
een dergelijke situatie mensen juist steeds 
meer zullen streven naar waarden die te 
maken hebben met individuele zelfontplooi-
ing, zoals creativiteit, beleven en ontdekken. 
De studentenprotesten in de jaren 60 waren 
hier een markant voorbeeld van. Deze 
ontwikkeling in de naoorlogse periode heeft 
onder meer in Nederland geleid tot een 
samenleving waarin individuele autonomie, 
tolerantie voor andersdenkenden, emanci-
patie en respect voor de natuur steeds meer 
gewaardeerd worden. Inglehart’s theorie 
verklaart mede dat met name West-Europese 
en Scandinavische landen zo hoog scoren op 
de superdimensie.4 

Deze superdimensie zien we ook terug in ver-
schillende andere bevindingen uit Glocalities 
onderzoek. Nederland scoort in vergelijking 
met de rest van de wereld en Europa zeer 
hoog op acceptatie van het homohuwelijk en 
de overtuiging dat de belangrijkste doelen in 
het leven zijn om plezier te hebben en je te 
vermaken. Nederlanders hebben daarbij een 
sterk antiautoritaire mentaliteit. De waarden 

van ‘autoriteit’ en ‘eer’ scoren relatief laag, 
en Nederland behoort daarmee tot de laagst 
scorende landen op de stelling dat ‘de vader 
de baas in huis behoort te zijn’. Zie figuur 2.

Maar ook land van solidariteit en 
gemeenschapszin
Terwijl Nederland internationaal zeer hoog 
scoort op vrijheidswaarden en een antiau-
toritaire mentaliteit blijft solidariteit ook een 
kernbegrip in de Nederlandse samenleving. 
Nederlanders scoren meer dan 10% hoger 
dan in de rest van Europa en de wereld op 
vertrouwen in de medemens, wat algemeen 
gezien wordt als indicator van hoog sociaal 
kapitaal.6 Waarden als behulpzaamheid, 
anderen helpen en maatschappelijke 
betrokkenheid scoren in Nederland ook 
allemaal relatief hoog. Daarnaast valt op dat 
Nederlanders ook veel behoefte hebben aan 
structuur. De waarde van ‘ordelijk’ scoort 
relatief hoog en ook zijn Nederlanders het 
vaak eens met de stelling “ik hou van een 
georganiseerd en regelmatig leven.” Zie 
figuur 3.

Terugverlangen naar collectieve waarden en 
tradities
Nederland is een samenleving sterk gericht 
op individuele vrijheden. Echter er is ook 
een onbehagen in de samenleving dat indi-
viduele vrijheid in egoïsme is doorgeslagen. 
Nederlanders vinden relatief vaak dat “Mensen 
te veel gericht zijn op zichzelf en te weinig re-
kening houden met hun omgeving”. Meer dan 
gemiddeld in Europa en de wereld verlangen 
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“Nederland is uniek 
in de wereld als 
land van vrijheid 
en autonomie.”

Nederlanders terug naar tradities, zijn ze 
nostalgisch over het verleden en hebben ze 
doorgaans geen positieve basishouding ten 
aanzien van maatschappelijke veranderingen. 
Er is een relatief hoge aantrekkingskracht tot 
de waarde van veiligheid. De top 3 politieke 
zorgen van Nederlanders waren ‘gezondheids-
zorg, criminaliteit en veiligheid en fatsoen en 
waarden (maart 2022). Fatsoen en waarden als 
politieke zorg scoort in Nederland meer dan 
2 keer zo hoog als gemiddeld in Europa en de 
wereld. Zie figuur 4.

Laag ambitieniveau
Vergeleken met BRICS-landen (Brazilie, 
Rusland, India, China en Zuid-Afrika), scoort 
Nederland, maar ook andere Europese 
landen en de Verenigde Staten, relatief 
hoger op nostalgie dan de rest. Verder blijkt 
dat mensen uit deze landen in vergelijking 
met de BRICS ook minder prestatiegericht 
zijn. Gemiddeld genomen zijn mensen uit 
Westerse landen, meer gericht op postma-
terialistische waarden zoals zelfontplooiing 
in vergelijking met mensen die wonen in 
Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, 
die doorgaans meer gericht zijn op status, 
competitie en het verbeteren van hun positie 
in de sociale hiërarchie. Zie figuur 5.

Zorgzaamheid, veiligheid en 
conformisme
De calvinistische cultuur in Nederland lijkt 
grotendeels te behoren tot het verleden, met 

hoge scores op culturele onderstromen van 
hedonistisch leven, impulsief consumeren, 
een seculiere levensstijl en een lage score op 
de waarde van soberheid. Op andere as-
pecten lijkt de calvinistische cultuur nog wel 
aanwezig, met name in de lage waardering 
van de waarden van rijkdom en status. In 
vergelijking met Europa en de rest van de we-
reld hechten Nederlanders daarnaast weinig 
waarde aan ambitie en succes, zoals reeds 
eerder beschreven. “Doe maar gewoon dan 
doe je al gek genoeg” en “steek je kop niet uit 
boven het maaiveld” zijn typisch Nederlandse 
uitspraken. 

In een keuzelijst van 27 levensdoelen voor 
de komende 5 jaar kiezen Nederlanders het 
vaakst voor de aspiraties van ‘gezond zijn’, 
‘van het leven genieten’ en ‘gelukkig zijn in de 
liefde’. Zie figuur 6. Deze Nederlandse keuzes 
voor een rustig, gezellig en gelukkig leven 
worden bevestigd in de aantrekkingskracht 
van verschillende archetypische persona’s 
door Nederlanders. In vergelijking met 
Europa en de wereld hebben Nederlanders 
een voorkeur voor de archetypen van de 
‘verzorger’ (in het Glocalities onderzoek 
uitgevraagd met de beschrijving ‘mededogen, 
zorgzaam, genereus, warm’), de ‘onschuldige’ 
(‘veilig, puur, optimisme, geloof’) en de ‘gewo-
ne man/vrouw’ (‘vriendschap, conformisme, 
gelijkheid en saamhorigheid’). Met andere 
woorden: de archetypische Nederlander 
verlangt naar zorgzaamheid, veiligheid en 
conformisme. 
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2. Mate van instemming op waardenstellingen 
    door Nederland en EU landen (Z-scores)5 

3. Mate van instemming van Nederland en EU-
    landen op waardenstelling over georganiseerd 
    leven (Z-scores)

4. De 5 grootste zorgen van Nederlanders, 
     vergeleken met EU-landen en de wereld

EU-landen in deze analyse: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, 
Oostenrijk, Polen, Roemenië, Spanje, Zweden.

Wereld: Australië, België, Brazilië, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Filippijnen, Frankrijk, 
India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Spanje, Turkije, 
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.

EU-landen:, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Oostenrijk, Polen, Roemenië, Spanje en Zweden.

Wereld: Bovengenoemde EU-landen plus Zwitserland, Verenigd 
Koninkrijk, Australië, Brazilië, Canada, China, Filippijnen, India, Japan, 
Mexico, Rusland, Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

BRICS: Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika
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6. Belangrijkste levensdoelen voor de komende 
    5 jaar van Nederlanders

Gezond zijn

Van het leven genieten

Blij met het leven zijn

Gelukkig in de liefde zijn

In balans zijn

74%

61%

56% 

40%

40%

Samenvattend: land van vrijheid 
en solidariteit

Het waardenprofiel van Nederland geeft een 
interessante inkijk in de huidige dynamiek 
van de Nederlandse samenleving. In een 
wereld met opkomende grote economieën 
waarin een sterke mate van ambitie en 
sociale mobiliteit in de afgelopen decennia 
hebben geleid tot snelle verandering en 
materiële vooruitgang, steekt het streven 
naar ambitie en succes van de gemiddelde 
Nederlander mager af. Als gevolg van een 
stille postmaterialistische waardenrevolutie 
is het vanouds al tolerante Nederland na 

de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot 
een land van vrijheid, autonomie en zelfont-
plooiing. Tegelijkertijd zijn ook solidariteit, 
gemeenschapszin en een grote mate van 
sociaal kapitaal sterk verankerd in de 
Nederlandse samenleving. Terwijl individuele 
vrijheden in Nederland zeer belangrijk zijn, is 
er ook een gevoel dat individualisering te ver 
is doorgeschoten. Dit is de keerzijde van de 
sterke gerichtheid op vrijheid en autonomie. 
Er is, misschien zelfs wel ter compensatie van 
onze sterke hang naar individuele vrijheid 
en de onzekere tijd waarin we nu leven, 
een dominante onderstroom van nostalgie 
naar het verleden, een roep om herstel van 
normen en waarden en veiligheid. 

1. De 20 landen zijn Australië, België, Brazilië, Canada, China, 
Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Polen, 
Roemenië, Rusland, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde 
Staten en Zweden.

2. Meer informatie op https://glocalities.com/news/lampert-and-in-
glehart-present-paper-on-authoritarians-and-postmateria-
lists-at-wapor-conference 

3. De onderzoeksgegevens van Hofstede komen uit de jaren 80, de 
onderzoeksgegevens van Schwartz zijn verzameld tussen 1988 en 
2007, de onderzoeksgegevens van Inglehart op basis van het World 
Values Survey zijn verzameld tussen 2005 en 2018 en de onder-
zoeksgegevens van Lampert op basis van het Glocalities onderzoek 
zijn verzameld tussen 2016 en 2020. De verschillen in tijd verklaren 
mede waarom het onderzoek van Hofstede (en ook in mindere 
mate het onderzoek van Schwartz) qua rangorde van de landen de 
grootste afwijkingen laat zien van de andere onderzoeken. Ondanks 
de verschillen in methodologie, dataverzameling, theoretische 

achtergrond en de tijd tussen de onderzoeken zijn de overeenkom-
sten in de scores van de landen op de dimensies zo sterk dat er 
sprake van een onderliggende superdimensie, zoals Inglehart mede 
beschrijft in zijn boek Cultural Evolution (zie de volgende noot).  

4. Ronald Inglehart, Cultural evolution: People’s Motivations are 
Changing, and Reshaping the World, Cambridge University Press: 
2018.

5. Bij de internationale vergelijking van antwoorden op waardenstel-
lingen passen we in navolging van de cross culturele onderzoekers 
Hofstede en Schwartz standaardisatie toe, aangezien mensen uit 
specifieke landen het vaker eens/oneens zijn met stellingen in het 
algemeen, ongeacht het onderwerp van de stelling (zie ook de 
appendix met de methodologische verantwoording). 

6. Robert Putnam, Bowling alone: The collapse and revival of 
American community, Simon & Schuster: 2000.

5. Mate van instemming op waardenstellingen 
    door Nederland, EU-landen en BRICS-landen 
    (Z-scores)

EU-landen:, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Oostenrijk, Polen, Roemenië, Spanje en Zweden.

Wereld: Bovengenoemde EU-landen plus Zwitserland, Verenigd 
Koninkrijk, Australië, Brazilië, Canada, China, Filippijnen, India, Japan, 
Mexico, Rusland, Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

BRICS: Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika

Bij de internationale vergelijking van antwoorden op waardenstellingen passen we in navolging 
van de cross culturele onderzoekers Hofstede en Schwartz standaardisatie toe, aangezien men-
sen uit specifieke landen het vaker eens/oneens zijn met stellingen in het algemeen, ongeacht 
het onderwerp van de stelling (zie ook de appendix met de methodologische verantwoording).
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Hoe zijn we hier 
gekomen? In het vorige hoofdstuk beschreven we de 

identiteit van Nederland in het huidige tijds-
gewricht. Maar hoe zijn we hier gekomen? In 
dit hoofdstuk belichten we hoe Nederlanders 
terugkijken op de maatschappelijke ontwik-
kelingen van de afgelopen 100 jaar. In dit 
hoofdstuk kijken we hoe Nederlanders kijken 
naar de maatschappelijke ontwikkelingen van 
de afgelopen 100 jaar. In een representatieve 
enquête onder 1.133 Nederlanders van 18 
tot 90 jaar hebben we hierover een aantal 
vragen voorgelegd.

Jongeren positiever over afgelo-
pen 100 jaar dan ouderen…

Over het algemeen vinden Nederlanders 
dat de samenleving de afgelopen 100 jaar 
gehaaster, egoïstischer en ongelijker is 
geworden. Deze drie associaties bij de afge-
lopen 100 jaar lijken vooral de keerzijde van 
individuele vrijheden en autonomie te bena-
drukken, waarop Nederland in internationaal 
waardenonderzoek zeer hoog scoort (zie 
vorige hoofdstuk). Daarentegen worden de 
positieve kanten van individualisering, zoals 
onafhankelijkheid en vrijheid, veel minder 
genoemd als associaties bij de ontwikkelin-
gen van de afgelopen 100 jaar.
Op andere associaties bij de afgelopen 100 
jaar is er een scheiding naar leeftijd zicht-
baar. Nederlanders tussen de 18 en 39 jaar 
noemen vaker positieve associaties bij de 
afgelopen 100 jaar, zoals ondernemerschap, 
tolerantie en zorgzaamheid. Bij 18-24 jaar ho-
ren die zelfs tot de belangrijkste associaties 

over de afgelopen 100 jaar. Nederlanders 
boven de 40 jaar vinden juist veel vaker dat 
Nederland agressief, betuttelend en onveilig 
is geworden. 

Beide uitkomsten lijken te duiden op een ge-
idealiseerd beeld van het verleden. Jongeren 
hebben een positief beeld bij ontwikkelingen 
uit het verleden die zij zelf niet hebben mee-
gemaakt. Oudere Nederlanders zien vooral 
de negatieve ontwikkelingen die zijn opgetre-
den tijdens hun leven en kijken nostalgisch 
terug op de Nederlandse samenleving van 
hun jeugd. Zie figuur 7.

…maar jongeren minder positief 
over ontwikkeling van hun 
levensstandaard

Waar veel Nederlanders zich zorgen maken 
over de manier waarop de Nederlandse 
samenleving zich heeft ontwikkeld, is men 
veel positiever over de ontwikkeling van de 
levensstandaard. Volgens bijna de helft van 
de Nederlanders is hun eigen levensstan-
daard hoger dan die van hun ouders toen 
zij net zo oud waren als zij. Volgens een 
minderheid van 17% is hun levensstandaard 
juist verslechterd. Volgens de rest is het gelijk 
gebleven of weten ze het niet. 

Ook hier is een duidelijk leeftijdseffect 
zichtbaar. Hoe ouder men is, hoe positiever 
de levensstandaardontwikkeling ten opzichte 
van ouders wordt beoordeeld. Mensen van 
40 en ouder zeggen veel vaker dan jongeren 
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Gehaast

Onafhankelijk

Oppervlakkig

Veilig

Onveilig

Betuttelend

Ongelijk

Kleurrijk

Agressief

Eerlijk

Idealistisch

Hopeloos Brutaal
Angstig

Ondernemend

Gelijkheid

Respectvol

Onzeker

Egoïstisch

Oneerlijk
Trots

Anoniem

Onderdrukkend

Schaamte

Solidair

Zorgzaam

Hoopvol

Vrij

Tolerant
Harmonieus

7. Associaties bij ontwikkelingen van Nederland in afgelopen 
    100 jaar door jong en oud

Gehaast
Onafhankelijk

Oppervlakkig
VeiligOnveilig

Betuttelend

Ongelijk
Kleurrijk AgressiefEerlijk

Idealistisch Hopeloos
Brutaal

Angstig

OndernemendGelijkheid
Respectvol

Onzeker
Egoïstisch Oneerlijk

Trots
Anoniem Vrij hoopvol

Onderdrukkend
Tolerant Zorgzaam

Schaamte
Solidair

 18-39 jarigen:

40-89 jarigen:

dat hun levensstandaard beter is dan die 
van hun ouders toen zij net zou oud waren 
als zij. Jongeren zijn verhoudingsgewijs het 
meest negatief over de verbetering van hun 
levensstandaard (die zij door hun jongere 
leeftijd natuurlijk ook minder vaak hebben 
meegemaakt). Dit leidt tot de paradoxale 
situatie dat jongeren positiever terugkijken 
op ontwikkelingen in de afgelopen 100 jaar, 
terwijl ze minder vaak vinden dat ze er in 
levensstandaard op vooruit gegaan zijn. Bij 
mensen boven de 40 is het juist omgekeerd: 
zij ervaren juist meer levensstandaardver-
betering, terwijl ze juist pessimistischer zijn 
over de manier waarop de samenleving zich 
heeft ontwikkeld. Ook tussen mensen met 
verschillende opleidingsniveaus is er een 
groot verschil in hoe zij hun levensstandaar-
dontwikkeling ervaren. Hoogopgeleiden zijn 
er vooral op vooruit gegaan ten opzichte van 
hun ouders, terwijl laagopgeleiden er minder 
vaak op vooruit zeggen te zijn gegaan ten 
opzichte van hun ouders (wat deels ook te 
maken kan hebben met een lager opleidings-
niveau in vergelijking met hun ouders). Zie 
figuur 8.

Invoering AOW en collectief 
pensioen in top 5 belangrijkste 
verworvenheden

Terugkijkend op de afgelopen 100 jaar is er 
een aantal concrete gebeurtenissen die je 
zou kunnen duiden als verworvenheden van 
de huidige maatschappij. We hebben met 

behulp van een lijst met historische gebeur-
tenissen onderzocht welke verworvenheden 
als belangrijkst worden beoordeeld. Een 
aantal dingen valt op. Ten eerste dat alle 
5 belangrijkste verworvenheden ver in het 
verleden liggen, zoals de bevrijding van 
Nederland in 1945 en de eerste keer dat 
vrouwen mochten stemmen in 1922. Twee 
kernmomenten van de opbouw van de ver-
zorgingsstaat worden genoemd, met name 
de invoering van de AOW en de invoering 
van de Werkloosheidswet. De invoering van 
het collectief pensioen staat op plek 5 van 
belangrijkste Nederlandse verworvenheden. 
Zie figuur 9. 

Dankzij ondernemerschap en 
individuele vrijheid hebben we 
uitdagingen overwonnen 

Tot slot hebben we onderzocht hoe 
Nederlanders terugkijken op de manier dat 
de Nederlandse samenleving in de afgelopen 
100 jaar met uitdagingen is omgegaan. Als 
belangrijkste drie kwaliteiten van Nederland 
om uitdagingen in het verleden te overwin-
nen worden ‘ondernemerschap’, ‘individuele 
vrijheid’ en ‘doorzettingsvermogen’ genoemd. 
‘Solidariteit’ komt als kwaliteit pas op de 
zesde plek. Dit leidt tot een tweede paradox 
in de omgang met ons verleden. Terwijl we 
de ontwikkelingen van de afgelopen eeuw 
vaak associëren met de keerzijden van 
individualisering (egoïsme, gehaastheid, 
agressie), zien we dat individuele vrijheid en 

Welke zes woorden uit onderstaande lijst vind je het best passen bij de ontwikkeling van 
de Nederlandse samenleving in de afgelopen 100 jaar?
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8. Levenstandaardontwikkeling ten opzichte 
    van ouders

Leeswijzer: Rode cijfers betekent dat de score voor een leeftijdscategorie significant lager is dan 
gemiddeld, blauwe cijfers duiden op een significant hogere score dan gemiddeld.

9. Belangrijkste verworvenheden afgelopen eeuw

“De invoering 
van het collectief 
pensioen staat 
op plek 5 van 
belangrijkste 
Nederlandse 
verworvenheden.”
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10. Nederlandse kwaliteiten om uitdagingen uit het
       verleden aan te gaan

ondernemerschap volgens de ondervraagde 
Nederlanders wel de basis vormden van 
ons succes de afgelopen 100 jaar. En terwijl 
bij onze belangrijkste verworvenheden van 
de afgelopen 100 jaar vaak gebeurtenissen 
noemen gerelateerd aan de opbouw van de 
verzorgingsstaat, associëren we vooruitgang 
van de afgelopen eeuw niet primair met ons 
vermogen tot ‘solidariteit’. Zie figuur 10.

Samenvattend: geromantiseerd 
beeld bij het verleden

Er is een sterk geïdealiseerd beeld bij het ver-
leden door iedereen, maar de manier waarop 
dat beeld wordt ingevuld is leeftijdsspecifiek. 
Mensen tot 40 jaar oud idealiseren de ont-
wikkeling van de Nederlandse maatschappij 
in het verleden vaker als ondernemend, zorg-
zaam en tolerant, misschien juist omdat zij in 
hun eigen leven steeds vaker constateren dat 
zij niet de levenstandaardverbetering zien 
die hun ouders wel gekend hebben. Mensen 
boven de 40 kijken vaker nostalgisch terug op 
het Nederland van hun jeugd, ten opzichte 
waarvan de samenleving van nu egoïstisch, 
gehaast en agressief aanvoelt. De opbouw 
van de verzorgingsstaat, met de belangrijke 
pijler van collectief pensioen, wordt gezien 
als een van de belangrijkste verworvenhe-
den. Terugkijkend zijn het toch echter vooral 
onze individuele vrijheid, ondernemerschap 
en doorzettingsvermogen die worden gezien 
als sleutel tot ons vermogen om uitdagingen 
van de afgelopen 100 jaar aan te gaan.

Vraagstelling: Wat zijn volgens jou de drie belangrijkste kwaliteiten van de 
Nederlandse samenleving geweest in de afgelopen 100 jaar om uitdagingen 
aan te gaan?
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Waar willen we 
naar toe? Vanuit de vraag hoe we hier zijn gekomen, 

volgt vanzelfsprekend de vraag waar we in 
de toekomst naartoe willen. Over deze vraag 
gaat dit hoofdstuk. Wat zijn onze zorgen en 
aspiraties voor de toekomst?

Respect, veilig, eerlijk en zorg-
zaam als leidraad voor de ko-
mende 100 jaar

In het vorige hoofdstuk hebben we gevraagd 
naar associaties bij ontwikkelingen in de afgelo-
pen 100 jaar. Deze zelfde vraag hebben we ook 
voorgelegd als aspiraties voor de toekomst. 

De vergelijking tussen beide vragen leidt tot 
opmerkelijke resultaten. Ondernemerschap 
en vrijheid werden het vaakst genoemd als 
positieve associaties bij ontwikkelingen in de 
afgelopen 100 jaar. Als aspiratie voor de toe-
komst wordt vrijheid nog net zo vaak genoemd, 
ondernemend juist minder vaak. Het zijn 
echter een serie andere aspiraties die nu veel 
vaker genoemd worden. Voor de toekomst wil-
len we allereerst respect, veiligheid, eerlijkheid, 
zorgzaamheid en gelijkheid. Het zijn precies de 
tegenovergestelde aspiraties van de negatieve 
associaties die het vaakst genoemd worden bij 
de ontwikkeling van Nederland in de afgelopen 
eeuw: gehaast, egoïstisch, ongelijk, onzeker en 
onveilig. Zie figuur 11.

Angst voor welvaartsverlies

Ook de vraag naar levensstandaardontwikkeling 
hebben we nogmaals voorgelegd, maar nu 

niet ten aanzien van jezelf (ten opzichte van 
je ouders), maar ten aanzien van toekomstige 
generaties. Uit deze vragen blijkt hoe sterk 
we in onze toekomstverwachtingen gedreven 
worden door pessimisme over welvaarts-
verlies. Terwijl 45% van Nederland vindt dat 
de eigen levensstandaardontwikkeling is 
verbeterd ten opzichte van de ouders, denkt 
nog maar 10% dat dit ook voor toekomstige 
generaties zal gelden. Bijna de helft van 
Nederland denkt dat de levensstandaard van 
toekomstige generaties zal verslechteren. 
Deze cijfers verklaren de ‘fear of falling’ theo-
rie die vanuit de Verenigde Staten is ontwik-
keld.2 Deze theorie beschrijft de angsten van 
de Amerikaanse middenklasse over status 
en welvaartsverlies van toekomstige gene-
raties. De theorie is voor Nederland verder 
uitgewerkt in een recent essay van Roxane 
van Iperen waarin zij de toenemende onze-
kerheden en het onbehagen van de brede 
middenklasse in Nederland beschouwt.3 Zie 
figuur 12

Rechtvaardigheid, gedeelde 
waarden en solidariteit zijn 
noodzakelijk 

Ook de vraag over kwaliteiten die nodig zijn 
om maatschappelijke uitdagingen aan te 
gaan hebben we zowel gesteld voor de afge-
lopen 100 jaar als voor de komende 100 jaar. 
Wederom zijn er grote verschillen in de ma-
nier waarop deze vraag wordt beantwoord 
ten aanzien van heden en toekomst. Voor 
het verleden werden individuele vrijheid, 
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11. Positieve associaties bij verleden en toekomst 
       van Nederland1

12. Eigen levenstandaardontwikkeling versus 
       verwachte levensstandaardontwikkeling

“Voor de toekomst 
willen we allereerst 
respect, veiligheid, 
eerlijkheid, 
zorgzaamheid 
en gelijkheid.”
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ondernemerschap en doorzettingsvermogen 
genoemd als belangrijkste kwaliteiten om 
uitdagingen aan te gaan. Al deze kwaliteiten 
worden veel minder genoemd om uitdagin-
gen voor de toekomst aan te gaan. Voor de 
toekomst worden vooral rechtvaardigheid, 
gedeelde normen en waarden en solidariteit 
genoemd als noodzakelijke kwaliteiten. De 
top 3 van kwaliteiten voor de toekomst geldt 
voor alle leeftijdscategorieën en opleidingsni-
veaus. Rechtvaardigheid is relatief belangrij-
ker voor ouderen en laagopgeleiden, terwijl 
solidariteit relatief belangrijker gevonden 
wordt door hoogopgeleiden. Zie figuur 13.

Onzekerheid over pensioen 
een van de meest negatieve 
toekomstverwachtingen 

Tot slot hebben we geanalyseerd hoe 
Nederlanders op verschillende thema’s 
denken over de toekomst van de Nederlandse 
samenleving. We hebben hiervoor een lijst 
opgesteld met vijftien thema’s (zowel negatief 
als positief geformuleerd) en op elk van deze 
thema’s gevraagd of mensen verwachten 
dat de situatie zich zal verbeteren of ver-
slechteren. Als mensen verwachten dat dit 
thema zich in de toekomst op een negatieve 
manier zal ontwikkelen hebben we gevraagd 
in hoeverre ze denken dat deze negatieve 
ontwikkeling nog te keren is. Op basis van 
deze twee soorten vragen hebben we elk 
van de thema’s in een assenstelsel geplot. 
Zo ontstaan drie kwadranten die gevuld zijn 

met thema’s waarover mensen verschillende 
toekomstverwachtingen hebben. Zie figuur 14.

Kwadrant linksboven: Weerbaarheid 
In dit cluster staan thema’s waarover men 
een negatieve toekomstverwachting heeft, 
maar waarvan ook wordt gedacht dat deze 
negatieve ontwikkeling te keren is. De meest 
negatieve ontwikkeling is de verwachte 
(on)zekerheid van een pensioen. Andere 
thema’s die te maken hebben met financiële 
zekerheden waarop een verslechtering wordt 
verwacht die volgens de ondervraagden 
nog wel te keren is zijn: de verzorgingsstaat, 
solidariteit in pensioen tussen generaties en 
inkomensongelijkheid. Oudere Nederlanders 
van (45+) zijn daarbij bijna twee keer zo 
pessimistisch als jongeren (onder de 30) dat 
solidariteit tussen generaties gaat afnemen. 
Dat komt vooral omdat jongeren vaker ant-
woorden dat ze niet weten of geen mening 
hebben over hoe pensioen solidariteit zich in 
de toekomst zal ontwikkelen.

Op het duurzaamheidsthema van biodiversi-
teit verwacht men een verslechtering die nog 
wel te keren is, al zijn de meningen over dat 
laatste sterk verdeeld. Een andere thematiek 
waarop een verslechtering wordt verwacht 
die nog wel te keren is, zijn maatschappelijk 
welzijn en de kwaliteit van onderwijs. Ook 
verwachtingen over volksgezondheid vallen 
binnen dit cluster. Opvallend hierbij is dat men 
negatiever is over toekomstverwachting van 
mentale dan van fysieke gezondheid. Tot slot 
zijn er veel negatieve toekomstverwachtingen 

13. Kwaliteiten om maatschappelijke uitdagingen 
       aan te gaan in verleden en toekomst
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De horizontale as toont het verschil tussen het % van mensen die een negatieve of positieve verwachting over een 
kwestie hebben. Sommige negatieve toekomstverwachtingen hebben te maken met een toename van een negatieve 
ontwikkeling (zoals de verwachting dat ‘etnische spanningen’ gaan toenemen), terwijl andere negatieve verwachtingen te 
maken hebben met een afname van een positieve ontwikkeling (zoals dat ‘vertrouwen in elkaar’ gaat afnemen). Hierop 
zijn de items die worden getoond in deze figuur gecorrigeerd.

De verticale as toont de som van het verschil tussen de mensen die geloven dat we de negatieve ontwikkeling m.b.t. de 
betreffende kwestie kunnen keren versus diegenen die denken dat we de negatieve ontwikkeling niet kunnen keren.

14. Toekomstverwachtingen over ontwikkelingen van 
       de Nederlandse samenleving
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over vertrouwen in elkaar en gemeenschap-
pelijke normen en waarden. Wel denkt men 
overwegend dat deze ontwikkeling te keren,  
al bestaat hierover ook grote verdeeldheid.

Kwadrant linksonder: Defaitisme
In dit cluster staan thema’s waarover men 
een negatieve toekomstverwachting heeft, 
en waarvan ook overwegend gedacht wordt 
dat deze negatieve ontwikkeling niet meer 
te keren is. Ook in dit cluster staat een flink 
aantal thema’s. Politiek is hierbij een over-
koepelend thema. Mensen zijn het meest 
defaitistisch over vertrouwen in de overheid 
en politieke spanningen. In dit cluster valt 
ook de zorg over mensen die afhaken van 
de samenleving, etnische spanningen en de 
kans dat Nederland betrokken raakt in een 
oorlog. Ook op het onderwerp klimaatveran-
dering overheerst toekomstdefaitisme, al is 
er grote verdeeldheid tussen mensen of deze 
ontwikkeling nog is te keren.

Kwadrant rechtsboven: Toekomstoptimisme
In dit cluster staan thema’s waarover men 
een positieve toekomstverwachting heeft. 
Voor zover mensen negatieve ontwikke-
lingen verwachtingen hebben, overheerst 
grotendeels de mening dat deze negatieve 
ontwikkeling te keren is. In het cluster ‘toe-
komstoptimisme’ staan slechts 2 thema’s: 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de 
kenniseconomie. 

Er is ook een aantal interessante verschillen 
in de manier waarop verschillende groepen 

Nederlanders naar de toekomst kijken. 
Allereerst zijn mensen boven de 40 veel 
negatiever over de toekomst dan jongeren, 
al zijn er weinig verschillen in de indeling 
van thema’s naar kwadranten. Jongeren 
denken vaker dat klimaatverandering nog te 
keren is, terwijl ze minder vaak denken dat 
verslechtering van maatschappelijk welzijn 
nog te keren is.

Een ander groot verschil bestaat tussen 
laag- en hoogopgeleiden in hun percepties 
over de toekomst. Laagopgeleiden zijn veel 
defaitistischer over de toekomst, terwijl bij 
hoogopgeleiden meer thema’s in het weer-
baarheidskwadrant vallen. De verschillen zijn 
met name groot op het gebied van welvaart. 
Laag- en hoogopgeleiden zijn het in grote 
mate eens in verwachting over toename van 
inkomensongelijkheid, maar hoogopgeleiden 
denken overwegend dat dit te keren is 
terwijl laagopgeleiden denken van niet. Over 
welvaartsontwikkeling zijn laagopgeleiden 
veel negatiever dan hoogopgeleiden, terwijl 
ze hetzelfde denken over de kansen om 
deze negatieve ontwikkeling nog te keren 
(zowel de helft van zowel hoogopgeleiden als 
laagopgeleiden gelooft dat dit nog te keren 
is, de andere helft denkt dat dit niet meer 
kan). Over klimaatverandering verwachten 
hoogopgeleiden juist vaker een negatieve 
ontwikkeling, tegelijkertijd denken ze wel 
vaker dat deze ontwikkeling te keren is. Bij 
laagopgeleiden is de situatie juist andersom: 
ze verwachten minder vaak een verslechte-
ring van klimaatverandering, maar denken 

wel vaker dat een verslechtering van het 
klimaat onomkeerbaar is. Over solidariteit 
in pensioen tussen generaties verwachten 
hoogopgeleiden ook vaker een verslechte-
ring, maar denkt men dat deze ontwikkeling 
te keren is, terwijl dit patroon omgekeerd is 
bij laagopgeleiden.

Samenvattend: roep op recht-
vaardigheid en solidariteit voor 
uitdagingen van de toekomst

Er is veel toekomstpessimisme over hoe 
de Nederlandse samenleving zich in de 
toekomst zal ontwikkelen. Er is daarbij 
verschil in onderwerpen waarop men een 
verslechtering verwacht die nog te keren 

1. Omdat aspiraties altijd positief zijn hebben we de 15 positieve 
items voorgelegd die ook in de vraag van het verleden zaten.

2. Ehrenreich, Barbara, Fear of Falling: The Inner Life of the Middle 
Class, Pantheon Books: 1989.

3. Iperen, Roxane van, Eigen welzijn eerst, Thomas Rap: 2022.

is. Deze weerbare onderwerpen zijn met 
name economisch van aard, waaronder 
de zekerheid van pensioen. En er is een 
categorie onderwerpen waarover veel toe-
komstdefaitisme bestaat, dit gaat met name 
om onderwerpen in het politieke domein. 
Mensen tot 40 zijn minder pessimistisch dan 
mensen boven de 40, terwijl laagopgeleiden 
vaak defaitistischer zijn dan hoogopgelei-
den. Nederlanders hebben zeer negatieve 
verwachtingen bij de mogelijkheden van 
levenstandaardverbetering voor toekomstige 
generaties. Om toekomstige uitdagingen het 
hoofd te bieden is er een roep om rechtvaar-
digheid, een herwaardering van solidariteit 
en een behoefte aan gemeenschappelijke 
normen en waarden. 
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Wat betekent dit 
voor de toekomst 
van ons pensioen? 

In deze paper hebben we tot nu toe onder-
zocht wie we zijn, hoe we hier zijn gekomen 
en waar we naartoe willen. Maar wat bete-
kent dit voor de toekomst van ons pensioen? 
Daarover hebben we ook een aantal vragen 
in ons onderzoek meegenomen. En daarover 
gaat dit hoofdstuk.

Belang van pensioenzekerheid

In het vorige hoofdstuk zagen we al dat er 
zeer pessimistisch gekeken wordt naar de 
zekerheid van pensioen in de toekomst. 
Als we Nederlanders vragen naar de orga-
nisatie van het pensioen van de toekomst 
wordt “zekerheid dat er later voor mij ook 
pensioen is” ook genoemd als belangrijkste 
doelstelling. Vooral voor werkenden die nu 
verplicht pensioen afdragen is dit de meest 
genoemde doelstelling van het pensioen 
van de toekomst. Andere gerelateerde 
pensioendoelstellingen die veel genoemd 
worden zijn dat pensioenen meegroeien 
met de economie en de waardevastheid 
van pensioen. Deze doelstellingen tonen de 
grote onzekerheid aan bij pensioendeelne-
mers over de essentiele onderdelen van ons 
pensioenstelsel zoals we die in Nederland 
kennen. Het belang van keuzevrijheid in 
pensioen wordt in vergelijking daarmee veel 
minder genoemd. Dit aspect wordt relatief 
iets vaker door mensen tot 40 jaar genoemd 
dan door mensen boven de 40, maar staat 
ook bij jongeren relatief laag in het lijstje 
met doelstellingen. Zie figuur 15.

In vergelijking met elementen van pen-
sioenzekerheid, tekenen de meer ideële 
doelstellingen van toekomstig pensioen 
magertjes af. Pensioeninvesteringen in 
duurzaamheid, kwaliteit van de samenleving 
en Nederlandse groeisectoren zijn hoogstens 
secundaire doelstellingen. Toch is het niet 
zo dat mensen pensioen bekijken als Homo 
Economicus die vooral uit is op eigenbelang 
en rijkdom. Maximaal financieel rendement 
van pensioenbeleggingen scoort als een van 
de minst belangrijke doelstellingen.

Onwetendheid over huidige 
pensioenhervorming

De grote onzekerheden rond het pensioen 
van de toekomst gaat samen met grote 
onwetendheid over de actuele stand van 
zaken rond pensioenhervormingen. Meer 
dan een kwart van de bevolking heeft nog 
nooit iets gelezen of gelezen over een nieuw 
pensioenstelsel. De helft van Nederland zegt: 
“vagelijk iets gehoord, zonder te weten wat 
er nu gaat veranderen of wat het inhoudt”. 
Slechts 3% van Nederland is “goed op de 
hoogte van hoe het nieuwe stelsel en de 
regelingen eruit gaan zien”. Deze percentages 
zijn vergelijkbaar voor Nederlanders met een 
verplichte pensioenopbouw en lager onder 
25-44 jarigen, die het meeste te maken zullen 
krijgen met het nieuwe pensioenstelsel. Zie 
figuur 16. 
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15. Lange termijn doelstellingen pensioen van de toekomst 16. Bekendheid met nieuw pensioenstelsel

Vraagstelling: Wat vind je de drie belangrijkste doelstellingen als je vooruitkijkt naar de organi-
satie van pensioen de komende 100 jaar?

Vraagstelling: In hoeverre heb je erover gehoord dat Nederland 
overgaat op een nieuw pensioenstelsel?
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Solidariteit en verplichtstelling 
blijven gewaardeerde pijlers van 
het pensioenstelsel

Er is sprake van grote onzekerheid, ongerust-
heid en onwetendheid over het pensioen van 
de toekomst. Maar wat vinden mensen het 
belangrijkst voor het pensioen van de toe-
komst? Allereerst worden de twee centrale 
pijlers van ‘solidariteit’ en ‘verplichtstelling’ in 
ons Nederlandse pensioenstelsel erg gewaar-
deerd. 56% vindt solidariteit een belangrijk 
uitgangspunt om toekomstig pensioen bij 
hun werkgever op te bouwen. 7% vindt dit 
niet belangrijk en de rest is hier neutraal 
over of heeft geen mening. Het aspect van 
verplichtstelling wordt zelfs nog belangrijker 
gevonden, met 65% die dit belangrijk vindt 
ten opzichte van 6% die dit onbelangrijk 
vindt. Deze percentages zijn vergelijkbaar bij 
werkenden die een vast pensioen afdragen. 
Jongeren (18-24 jaar) vinden verplichtstelling 
van pensioen minder vaak belangrijk (54%). 
Dat komt echter vooral door het grotere 
aantal jongeren dat hier neutraal tegenover 
staat (27%). Slechts 6% van hen vindt het 
onbelangrijk.

Denkend over het pensioen van de toekomst 
is het niet eerlijk om alleen een wensenlijst 
te onderzoeken. De combinatie van wensen 
die er leven over de toekomst van pensioen 
is immers hoogstwaarschijnlijk onhaalbaar. 
We hebben er daarom voor gekozen om voor 
de toekomst van pensioen te onderzoeken 

hoe Nederlanders aankijken tegen de ver-
schillende dilemma’s van het pensioen van 
de toekomst, waar elke keuze zo zijn voor- en 
nadelen heeft. We hebben hierbij de drie 
thema’s aangehouden die ook tijdens de 
viering van 100-jarig pensioen centraal staan.

Pensioendilemma’s voor een 
leefbare samenleving: collectivi-
teit boven keuzevrijheid 

Als Nederland kiest tussen collectiviteit van 
pensioen versus een individueel pensioen 
met maximale keuzevrijheid kiest twee-derde 
voor collectiviteit. Dit is in overeenstemming 
met de tendens in de Nederlandse samenle-
ving van een herwaardering van collectieve 
solidariteit boven individuele vrijheid, zoals 
geanalyseerd in voorgaande hoofdstukken. 
Deze bevinding geldt ook voor jongere 
generaties.

Nederlanders zijn dubbel over duurzaam-
heidsdoelen, zoals we ook terugzagen in de 
lage prioriteiten van duurzaamheidsdoelen 
in het pensioen van de toekomst. In principe 
worden duurzaamheidsdoelen voor het 
pensioen van de toekomst wel ondersteund, 
zelfs als dit zou betekenen dat rendement 
van pensioenbeleggingen daardoor lager zou 
uitvallen. Er is echter maar weinig draagvlak 
om voorop te lopen in de duurzaamheids-
transitie, maar veel meer de wens aan te 
sluiten bij de duurzaamheidstrategie van 
anderen. Zie figuur 17. 

“Er is sprake van 
grote onzekerheid, 
ongerustheid en 
onwetendheid over 
het pensioen van 
de toekomst.”
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17. Pensioen dilemma’s voor een leefbare samenleving

18. Dilemma’s voor de toekomst van werk

19. Dilemma’s voor investeren in de toekomst

Dilemma’s voor de toekomst van 
werk: weerstand arbeidsmigratie 
als oplossing vergrijzing

Voor de toekomst van werk hebben we twee 
dilemma’s meegenomen over de zorgsector, 
omdat over de zorg breed aangenomen 
wordt dat deze in de toekomst onbetaalbaar 
wordt en niet te meer te organiseren is in 
een context van vergrijzing en stijgende 
kosten. In een dilemma tussen menselijke 
maat in zorg (wat zorgt dat zorg duurder 
wordt) of technologische vernieuwing 
om zorg betaalbaar te houden kiest men 
overwegend voor het laatste. Over de vraag 
of alle behandelingen in de toekomst gefi-
nancierd moeten blijven of dat grenzen aan 
investeringen in medische behandelingen 
moeten worden gesteld zijn Nederlanders 
verdeeld. Arbeidsmigratie als oplossing voor 
een vergrijzende arbeidsmarkt roept brede 
weerstand op. Zie figuur 18. 

Dilemma’s voor investeren in 
de toekomst: welzijn gaat boven 
welvaart

Rond investeren in de toekomst wordt wel-
zijn veel hoger gewaardeerd dan welvaart. 
Ook is er een duidelijke steun voor lange 
termijn maatschappelijk rendement voor toe-
komstige pensioendeelnemers boven korte 
termijn financieel rendement van huidige 
pensioendeelnemers. Er is geen sprake van 

sterk ‘’pensioenchauvinisme’’ als het komt 
op pensioenbeleggingen die worden belegd 
in het buitenland. De meerderheid van 
Nederlanders vindt buitenlandse beleggin-
gen prima als dit meer rendement oplevert. 
Zie figuur 19. 

Samenvattend: onzekerheid, 
ongerustheid en onwetend-
heid over het pensioen van de 
toekomst

Samenvattend is er sprake van onzekerheid, 
ongerustheid en onwetendheid over het 
pensioen van de toekomst. Het is daarbij 
niet zozeer rendement denken dat mensen 
drijft, maar de zekerheid of er überhaupt 
nog wel pensioen voor hen is. Het is vanuit 
deze toekomstonzekerheden dat ook de 
zorgen over waardevastheid en meegroeien 
van pensioenen met de economie begrepen 
moeten worden. Collectiviteit en verplicht-
stelling blijven gewaardeerde pijlers van ons 
pensioenstelsel. Pensioenbeleggingen gericht 
op lange termijn doelen en duurzaamheids-
doelstellingen worden ondersteund. Maar 
duurzaamheid is niet het belangrijkst, en 
Nederland hoeft daarbij niet per se voorop 
te lopen. Er is steun voor maatregelen in de 
zorg om deze betaalbaar te houden (minder 
menselijke maat, afweging kosten-baten in 
behandeling). Er is weerstand tegen arbeids-
migratie als oplossing voor een vergrijzende 
arbeidsmarkt.  
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Pensioenuitdagingen 
voor 2122
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Hoe kunnen we de bevindingen in vorige 
hoofdstukken plaatsen binnen de missie voor 
een bloeiende samenleving van de toekomst? 
Allereerst bevestigen de resultaten twee 
uitgangspunten van het ideaal van de bloei-
ende samenleving:

• Welzijn gaat boven welvaart. Dit betekent 
niet dat economische groei of rendement 
er niet toe doen. Een belangrijke driver 
van toekomstpessimisme is immers de 
verwachting dat levensstandaardverbete-
ring niet langer haalbaar is voor toekom-
stige generaties. Dit uit zich echter niet in 
eis van maximalisering van rendement, 
maar in een roep om nieuwe zekerheden 
voor pensioen van de toekomst.   

• Er zijn diverse indicaties in het onderzoek 
dat het mensbeeld in de Nederlandse 
samenleving aan het veranderen is van 
de homo economicus in de richting van 
de homo florens. Het individualistische en 
ondernemende mensbeeld van de homo 
economicus wordt gezien als drijvende 
kracht voor het overwinnen van uitdagin-
gen van de Nederlandse samenleving in 
het verleden. Voor de toekomst lijkt het 
passende mensbeeld om uitdagingen aan 
te gaan meer gestoeld op het bredere 
mens en maatschappijbeeld van de homo 
florens, waarin breed gewaardeerde 
begrippen als rechtvaardigheid, solida-
riteit, gedeelde waarden en welzijn een 
belangrijkere rol spelen. Dit mensbeeld 
is niet gestoeld op idealisme, maar op 
een nieuwe houding ten aanzien van 

negatieve ontwikkelingen die men ziet 
afkomen op de Nederlandse samenleving 
en wat nodig is om deze uitdagingen aan 
te gaan. Er is echter veel verdeeldheid 
over de vraag of we belangrijke negatieve 
ontwikkelingen als samenleving nog 
kunnen keren.

Juist in een tijd van onzekerheden is er 
behoefte aan een wenkend perspectief en 
een bemoedigend verhaal dat we uitda-
gingen collectief aan kunnen. Op basis van 
ons onderzoek schetsen we hieronder 10 
pensioenuitdagingen voor een bloeiende 
samenleving in 2122.  

1. Waarom zouden mensen vertrouwen 
moeten hebben in de toekomst van  
pensioen in 2122?  
3 op 5 Nederlanders denkt dat zekerheid 
van pensioen de komende 100 jaar gaat 
afnemen. De AOW en collectief pensioen 
vormen belangrijke verworvenheden uit 
de afgelopen eeuw die behouden moeten 
blijven voor de volgende honderd jaar. 
Op veel maatschappelijke thema’s denken 
Nederlanders dat de situatie zich in de 
toekomst op een negatieve manier zal 
ontwikkelen (waaronder zekerheid van 
pensioen, vertrouwen in de overheid en 
maatschappelijke polarisatie). Ten aanzien 
van ongeveer de helft van deze negatieve 
ontwikkelingen denken Nederlanders 
dat deze niet meer te keren zijn (vooral 
ten aanzien van politieke ontwikkelingen 
en polarisatie in de maatschappij). Voor 

“Door de overheid 
georganiseerd 
pensioen (AOW) 
wordt gezien als 
een van de drie 
belangrijkste 
verworvenheden.”
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de toekomst verlangen Nederlanders 
naar meer respect, veiligheid, eerlijkheid 
en zorgzaamheid. Een gegarandeerd 
pensioeninkomen kan daarin een cruciale 
rol spelen, als ankerpunt voor maatschap-
pelijke en individuele zekerheid. 

2. Welke inspiratie kunnen we ontlenen uit de 
afgelopen 100 jaar om pensioenuitdagingen 
voor de komende 100 jaar aan te gaan? 
Nederlanders zijn het meest trots op de 
collectieve verworvenheden die zijn opge-
bouwd in de eerste helft van de afgelopen 
100 jaar. Ze vinden overwegend dat de 
levensstandaard de afgelopen 100 jaar is 
verbeterd, maar er leven veel negatieve 
associaties bij hoe Nederland zich op 
niet-materiële zaken de afgelopen 100 
jaar heeft ontwikkeld. Er is een sterke 
roep om meer rechtvaardigheid, gedeelde 
waarden en solidariteit om uitdagingen 
van de toekomst aan te gaan. Een gega-
randeerd pensioeninkomen kan daarin 
een cruciale rol spelen, als ankerpunt 
voor maatschappelijke en individuele ze-
kerheid. Door de overheid georganiseerd 
pensioen (AOW) wordt gezien als een van 
de drie belangrijkste verworvenheden. 

3. Hoe verenigen we onze bevochten indi-
viduele vrijheden met de roep om meer 
gemeenschapszin voor de toekomst van 
ons pensioen? 
Er is een breed gevoel in de Nederlandse 
samenleving dat we zijn doorgeslagen in 
egoïsme, gehaastheid en ongelijkheid. Om 

toekomstige uitdagingen aan te gaan wordt 
door Nederlanders veel nadruk gelegd op 
gemeenschapswaarden, zoals ‘rechtvaar-
digheid’, ‘gedeelde normen en waarden’ 
en ‘solidariteit’. Tegelijkertijd is Nederland 
een land van grote individuele vrijheden 
en heeft op dat punt een toppositie in 
de wereld. Individuele vrijheid wordt ook 
genoemd als belangrijkste kwaliteit van de 
Nederlandse samenleving om uitdagingen 
in de afgelopen 100 jaar aan te gaan. 
Mensen lijken meer en meer te beseffen 
dat individuele vrijheid alleen standhoudt 
in een afsprakenstelsel waar iedereen zich 
aan houdt, zoals een collectief pensioen 
gebaseerd op solidariteit. Juist vertrouwen 
in de zekerheid van een collectief pensioen 
biedt een basis voor individuele zelfont-
plooiing en een veiligheidsnet om risico’s in 
het leven te kunnen nemen. 

4. Hoe vinden we een nieuwe balans tussen 
welvaart en welzijn in de toekomst van ons 
pensioen? 
Welzijn (kwaliteit van leven) is voor de 
meeste Nederlanders vele malen belang-
rijker dan welvaart (economische groei). 
Ook voor de toekomst van pensioen geldt 
dat mensen niet per se maximaal finan-
cieel rendement nastreven. Tegelijkertijd 
domineert de vrees voor economische 
achteruitgang wel degelijk ons toekomst-
perspectief. Nederlanders verwachten 
overwegend een verslechtering van le-
vensstandaardontwikkeling voor toekom-
stige generaties. Zekerheid van pensioen 

wordt gezien als belangrijkste doelstelling 
voor de organisatie van toekomstig pensi-
oen van de toekomst. Over zekerheid van 
pensioen hebben Nederlanders een zeer 
pessimistisch toekomstbeeld. 

5. Hoe voorkomen we een gebrek aan per-
spectief voor jonge en toekomstige genera-
ties en wat betekent dit voor solidariteit in 
pensioen tussen generaties? 
Bijna de helft van Nederlanders verwacht 
dat toekomstige generaties een slechtere 
levensstandaard zullen hebben. Het waar-
borgen van een collectief pensioen is voor 
hen daarom cruciaal. De nieuwe generatie 
zal de negatieve gevolgen van klimaatver-
andering het meeste ondervinden en het 
is ook juist de jongere generatie wiens 
levensstandaardontwikkeling ten opzichte 
van vorige generaties steeds vaker stokt. 
Het is om al deze redenen cruciaal dat 
de belangen van jongeren voldoende 
meegewogen worden in het collectief 
van de toekomst. Ook omdat jongeren 
veel minder voor zichzelf opkomen in 
de discussie over solidariteit in pensioen 
tussen generaties. 

6. Hoe kunnen pensioenfondsen bijdragen 
aan de duurzaamheidstransitie en hoe 
voorkomen we dat grote groepen afhaken? 
Duurzaam beleggen biedt een goede 
balans tussen rendement en zekerheid 
voor iedereen. Er zijn veel zorgen in de 
samenleving over klimaatverandering. 
Tegelijkertijd is er weinig maatschappelijk 

draagvlak om internationaal een voortrek-
kersrol te spelen in de duurzaamheids-
transitie. Hoogopgeleiden maken zich het 
meeste zorgen over klimaatverandering 
en afname van biodiversiteit, maar zij 
denken ook vaker dat deze ontwikke-
lingen te keren zijn. Laagopgeleiden 
maken zich relatief minder zorgen over 
klimaatverandering, maar zijn ook vaker 
defaitistisch dat deze ontwikkeling niet 
meer te keren is. Er zijn veel zorgen dat 
groepen mensen steeds meer zullen 
afhaken van de Nederlandse samenle-
ving. Duurzaam beleggen van pensioen 
wordt ondersteund, zelfs als rendement 
daardoor lager zou uitvallen. 

7. Hoe zorgen we dat we de ambitie voor de 
toekomst van Nederland aanwakkeren, 
zodat we ook met een kleinere beroeps-
bevolking uitdagingen voor de toekomst 
aankunnen? 
Internationaal scoort Nederland relatief 
laag op de waarden van ambitie, succes 
en prestatiegerichtheid. Dit zijn waarden 
die in veel opkomende economieën 
buiten West-Europa vaak juist erg hoog 
gewaardeerd worden en een aanwijzing 
zijn voor de vitaliteit en ambitie van men-
sen uit deze landen. Mede hierdoor zal 
21e eeuw zich waarschijnlijk kenmerken 
door een relatieve machtsverschuiving 
van gevestigde economieën in het Westen 
naar opkomende economieën in de rest 
van de wereld. Dit hangt ook samen met 
de gevolgen van vergrijzing. Terwijl we 
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“Er zijn veel zorgen 
dat groepen 
mensen steeds 
meer zullen 
afhaken van 
de Nederlandse 
samenleving.”

steeds ouder worden, is er veel maat-
schappelijke weerstand tegen het verder 
opschuiven van de pensioenleeftijd. 
Nu de effecten van vergrijzing steeds 
duidelijker worden, is het motiveren van 
de beroepsbevolking om bij te dragen aan 
een vitale samenleving cruciaal.  

8. In hoeverre is arbeidsmigratie (deel van) 
de oplossing voor een samenleving waarbij 
minder werkenden voor meer  
gepensioneerden moeten zorgen? 
Eén van de oplossingen voor een vergrij-
zende bevolking is om meer arbeidsmi-
granten aan te trekken om te compen-
seren voor ons lage geboortecijfer. Er is 
echter grote maatschappelijke weerstand 
tegen deze vorm van arbeidsmarktpolitiek. 
Dit hangt mogelijk ook samen met een 
pessimistisch toekomstbeeld over maat-
schappelijke spanningen langs etnische 
lijnen. Perceptie en realiteit zijn met elkaar 
in strijd: meer en meer werven werkgevers 
actief arbeidsmigranten om werk gedaan 
te krijgen. Als verplichte deelname aan 
pensioenregelingen losgelaten wordt, 
bijvoorbeeld door alternatieve arbeidsrela-
ties, komt de collectiviteit van pensioenen 
verder onder druk te staan. 

9. Hoe kunnen we ons pensioenstelsel 
bestendig maken voor de toekomst zonder 
onzekerheden rond pensioen verder aan te 
wakkeren? 
Zekerheid van toekomstig pensioen is 
veel belangrijker dan keuzevrijheid en 

financieel rendement. Dit gaat om keuzes. 
Er is veel onrust rond de toekomst van 
pensioen, met name over zekerheid dat 
er überhaupt nog pensioen is, over de 
waardevastheid en de ontwikkelingen van 
pensioen in een vergrijzende samenle-
ving. Dit gaat samen met een laag kennis-
niveau over pensioen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de komende hervorming van 
het pensioenstelsel. Deze onzekerheid 
komt deels voort uit gebrek aan kennis, 
inzicht en vertrouwen.  Dit maakt debat 
over hervormingen extra vatbaar voor 
sentimenten en onrust. 

10. Hoe vullen we collectiviteit van ons  
pensioen voor de toekomst in? 
Solidariteit en verplichtstelling blijven 
gewaardeerde pijlers onder ons collectieve 
pensioenstelsel. Tegelijkertijd leven we in 
een sterk geïndividualiseerd land, met een 
geflexibiliseerde arbeidsmarkt en een ster-
ke nadruk op individuele zelfontplooiing. 
Er zijn daarmee ook steeds meer individu-
ele keuzemogelijkheden in voorheen meer 
gecollectiviseerde voorzieningen, zoals 
pensioen. Er is een grote hang terug naar 
collectieve solidariteit en gemeenschaps-
zin. Het pensioen van de toekomst heeft 
een belangrijke taak zekerheden te bieden 
en solidariteit te herstellen tussen groepen 
in de samenleving: arm-rijk (door middel 
van robuuste AOW), flex-vast (verbreden 
van pensioen zekerheden) en huidige, 
nieuwe en toekomstige pensioendeelne-
mers (solidariteit tussen generaties).
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Over dit onderzoek
De inzichten in dit rapport zijn afkomstig 
uit kwantitatief onderzoek onder 1.133 
Nederlanders tussen de 18 en 89 jaar. De 
respondenten komen uit Stempunt, het 
Nederlandse online panel van Motivaction. 
Het panel bestaat uit meer dan 60.000 
Nederlanders.

Het online kwantitatieve veldwerk vond 
tussen 10 en 22 juni 2022 plaats. De duur van 
de vragenlijst bedroeg 15 minuten. De vra-
genlijst bevatte de volgende onderwerpen:

• Socio-demografische informatie
• Ontwikkelingen in Nederland in de laatste 

100 jaar
• Vragen over de huidige staat van de 

Nederlandse maatschappij
• Vragen over de toekomst (wensen, ver-

wachtingen, enz.)

Na afloop van het veldwerk werden de gege-
vens opgeschoond en gewogen. De volledige 
steekproef is representatief voor leeftijd, 
geslacht en regio. De steekproef van 18-70 
jaar is ook representatief naar opleiding en 
stemgedrag.
 

Aanvullende inzichten uit de 7e 
Glocalities-meting in 26 landen
Glocalities voert sinds 2014 jaarlijkse onder-
zoeken uit in minstens 20 landen met betrek-
king tot waarden, leefstijlen, maatschappelij-
ke en politieke issues en de kijk op het leven 
van mensen. De 7e meting bevat gegevens 
van 54.761 deelnemers tussen de 18 en 70 
jaar uit de volgende 26 landen: Australië, 
België, Brazilië, Canada, China, Denemarken, 
Duitsland, Filippijnen, Frankrijk, India, Italië, 
Japan, Turkije, Mexico, Nederland, Oostenrijk, 
Polen, Roemenië, Rusland, Spanje, Verenigde 

Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk, 
Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en 
Zwitserland.

Onze database bevat tal van instrumenten 
die een breed en gevarieerd beeld van 
burgers geven. De volgende figuur toont 
de belangrijkste onderwerpen uit de 7e 
Glocalities-meting.
 
In de analyse voor dit rapport hebben we, 
naast de variabelen uit het op-maat-gemaak-
te onderzoek, ook de volgende Glocalities-
instrumenten benut: trends en waarde 
kaarten.

De Glocalities Trends zijn sociaal-culturele 
fenomenen in de samenleving die het gedrag 
en de keuzes van mensen fundamenteel 
beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan hoe 
de trend van delen, de drang naar vitaliteit, 
duurzaamheid en flexibele genderrollen 
samenlevingen over de hele wereld verande-
ren. Elke persoon wordt tot op zekere hoogte 
beïnvloed door deze trends. Een analyse van 
trendprofielen van doelgroepen maakt het 
mogelijk om kansen en bedreigingen voor 
organisaties te identificeren. Motivaction, het 
zusterbedrijf van Glocalities, doet al sinds 
1998 trendonderzoek in Nederland. In de 
7e meting van het Glocalities-programma in 
26 landen hebben we een set van 86 trends 
geïntegreerd die internationaal actief zijn, die 
worden gemeten door middel van stellingen 
uit het Glocalities-onderzoek. Elke trend 
wordt gevisualiseerd met een illustratieve 
cartoon. Op basis van de scores op de Trends 
is het mogelijk burgers en hun drijfveren 
diepgaand te begrijpen. Dit profiel biedt prak-
tische inzichten en inspiratie op het gebied 
van communicatie, innovatie en beleid.

De Glocalities-waardenkaarten zijn visuele 
representaties van fundamentele menselijke 

waarden. Op basis van waardeninventari-
saties uit het werk van sociaal psycholoog 
Milton Rokeach en intercultureel onderzoe-
ker Shalom Schwartz, hebben we een set van 
48 waarden geselecteerd die universeel en 
relevant zijn voor onderzoekstoepassingen. 
Elke waarde is gevisualiseerd in een waar-
denkaart, die we kwalitatief hebben gevali-
deerd bij mensen met verschillende culturele 
achtergronden. De waardenkaarten zijn 
opgenomen in de 7e meting van Glocalities. 
Mensen werden gevraagd de waardenkaar-
ten te selecteren die hen het meest aanspre-
ken. Op basis van de waardenkaarten die een 
specifieke doelgroep aanspreekt, kan creatief 
communicatiemateriaal worden ontwikkeld 
en kan een specifieke positionering worden 
ontwikkeld. Het nut van de kaarten ligt in het 
feit dat ze een extra gevoel van de respon-
denten – hun visie – activeren om hun kijk op 
het leven in kaart te brengen.

Methode van internationale 
vergelijking

Op basis van jarenlang cross-cultureel 
onderzoek weten we dat burgers in bepaalde 
landen, of binnen bepaalde groepen de 

neiging hebben het vaker met waarden 
stellingen eens of oneens te zijn, ongeacht 
het onderwerp.  Alleen kijken naar absolute 
scores kan tot fouten leiden in de interpreta-
tie als er geen rekening wordt gehouden met 
het specifieke overall scorepatroon van de 
respondent of het betreffende land op een 
reeks van stellingen. Bijvoorbeeld zijn men-
sen uit India het vaker eens met stellingen, 
zijn mensen uit Japan eerder geneigd om 
neutraal te antwoorden en zijn mensen uit 
Nederland het vaker oneens met stellingen, 
ongeacht het onderwerp van de stelling. 
Dit is de reden waarom we in navolging van 
cross culturele onderzoekers zoals Geert 
Hofstede en Shalom Schwartz in internatio-
naal onderzoek de antwoorden van burgers 
op Likert schalen standaardiseren. De in dit 
rapport gebruikte grafieken met de scores 
van landen laten daarom standaardscore 
verschillen zien (ook wel Z-scores genoemd). 
Dit maakt het mogelijk om landen onderling 
te vergelijken en om items te vinden die 
echt onderscheidend zijn voor een land of 
een groep. We spreken dan over relatieve 
verschillen (bijvoorbeeld: “Nederland scoort 
relatief hoog op […]”).
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Dit onderzoeksrapport is door Glocalities 
opgesteld in opdracht van ABP en APG. Het 
is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
opgesteld door Glocalities en is geen visiedo-
cument van ABP en APG. 
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