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Meneer de Rector Magnificus, 
zeer gewaardeerde toehoorders, 
 
 
Inleiding 
 
Het sociaal beleid van Westerse welvaartsstaten is in de afgelopen twee decennia sterk aan 
verandering onderhevig geweest, en nog is de rust niet weergekeerd. Onder collega’s in mijn 
vakgebied bestaat hierover een onbetwiste consensus. Maar daar blijft het dan ook bij. Over 
de factoren die tot veranderingen aanzetten, en over de aard en de richting van de 
veranderingen, bestaan namelijk verschillende en nogal tegenstrijdige visies.1 Sommigen 
zijn van mening dat de oorzaken van verandering vooral gelegen zijn buiten de nationale 
staten. Zij wijzen op de invloed die uitgaat van globaliseringprocessen, van internationale 
economische ontwikkelingen en van het proces van Europese integratie. Anderen, 
daarentegen, zien vooral interne druk tot verandering van het sociale beleid, en wijzen op 
vergrijzing, ontgroening, de omvorming van industriële naar diensteneconomieën, 
veranderingen in huishoudenstructuren, in man-vrouwverhoudingen, in politieke 
machtsbalansen, en zo meer. Ook is er geen consensus over de algemene aard en richting 
van de veranderingen. Wordt het sociale beleid in zijn totaliteit minder van omvang, of is 
enkel de groei eruit, of zijn er verschuivingen binnen het geheel, waardoor sommige 
beleidsterreinen krimpen en andere groeien? Onenigheid is er eveneens over de vraag of er 
sprake is van 'divergentie' of 'convergentie': gaat het sociale beleid van Westerse landen, dat 
kenmerkende verschillen vertoonde, steeds meer op elkaar lijken, omdat de landen 
onderhevig zijn aan dezelfde veranderingskrachten? Of blijven de huidige verschillen 
aanwezig, of worden ze zelfs groter, omdat bestaande structuren en machtsbalansen hun 
eigen zogenaamde 'pad-afhankelijke' draai aan de noodzakelijk geachte veranderingen 
blijven geven? Kortom, in de laatste decennia is er een uitgebreid debat over de dynamiek 
van sociaal beleid gevoerd. 
 
Wat hierin echter opvalt is, dat men vooral oog heeft voor economische, politieke, 
structurele en institutionele factoren en ontwikkelingen, terwijl culturele factoren weinig aan 
bod komen.2 Als socioloog vind ik dit even opmerkelijk, als onbevredigend. Immers, welke 
socioloog is er niet van overtuigt dat waarden, normen en opvattingen van mensen in sterke 
mate kunnen bepalen wat ze denken, doen en voelen? En welke socioloog is daarom niet 
van mening dat cultuur een belangrijke invloedsfactor is op alle terreinen van het 
maatschappelijk leven?  
 
Maar ligt hier het probleem? Is men op mijn vakgebied van het sociale beleid expliciet van 
mening dat culturele factoren geen rol spelen? Wel, dergelijke meningen komen inderdaad 
voor. De idee dat inhoud en vorm van sociaal beleid mede uitkomst zou zijn van morele 
discussies en opvattingen, naast de invloed van structurele factoren als economische 
ontwikkeling en klassenverhoudingen, is ooit gelijkgesteld aan de gedachte dat de cocktail 
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party en de roddel aan dek de koers van het schip zouden bepalen (Schoor, 1984). Ook is 
wel gesteld dat cultuur geen ’missing variable’ is als we willen begrijpen hoe sociaal beleid 
tot stand komt (Baldock, 1999). Echter, laat het meteen duidelijk zijn, dergelijke, ik zou 
haast zeggen ’on-sociologische’, uitspraken zijn bij nadere beschouwing steeds gebaseerd op 
een begrensd perspectief op de kwestie. Zo is de laatste uitspraak, dat cultuur geen ’missing 
variable’ is, gebaseerd op een opvatting van cultuur als een door de meerderheid van de 
bevolking gedeelde eenheid van waarden, normen en opvattingen, in combinatie met de 
opvatting van de auteur, dat sociaal beleid feitelijk steeds ontworpen wordt door een kleine 
intellectuele elite.  
 
Degenen die een relatie tussen cultuur en sociaal beleid ronduit ontkennen nemen dan ook 
een eenzame positie in. Immers, veel vaker treft men in de literatuur het tegengestelde 
standpunt aan. En wel in die mate dat ik zonder reserve kan stellen dat de culturele factor 
door veruit de meeste vakgenoten wel van belang geacht wordt voor het begrijpen van de 
achtergronden, de inhoud, de vorm, en de uitkomsten van sociaal beleid. Dat is het probleem 
dus niet. Maar dit wil geenszins zeggen dat er sprake is van een sterk ontwikkeld terrein van 
coherente theorievorming en systematisch empirisch onderzoek, waar men zou kunnen 
voortbouwen op een rijke schat van eerder verkregen en geordende kennis. Integendeel, de 
landschapskaart van de culturele analyse van sociaal beleid is nog overwegend vlak, met 
grote delen ’terra incognita’. Maar gelukkig is recentelijk de aandacht voor de culturele 
factor groeiende, en krijgt het landschap stilaan meer reliëf en kleur. Niettemin, nog steeds 
valt in recente literatuur, die zich specifiek toelegt op de culturele factor 3, de algemene 
klacht te beluisteren dat de normatieve uitgangspunten, opvattingen en percepties van de 
makers, uitvoerders en consumenten van sociaal beleid, onderbelichte aspecten van 
empirische studie zijn. Men vindt een onterechte zaak en men roept collega's op om sociaal 
beleid, meer dan tot op heden het geval is, vanuit een cultureel perspectief te analyseren.  
 
Graag wil ik aan deze oproep gehoor geven, en het culturele perspectief op sociaal beleid tot 
centraal thema maken. Ik geef hiermee niet alleen gehoor aan de oproep van collega's, maar 
ook aan de opdracht die verbonden is aan mijn leerstoel. De titel hiervan luidt namelijk 
voluit: de sociologische analyse van welvaartsstaatdynamiek, met bijzondere aandacht voor 
de culturele factor.  
 
Vooraf wil ik over de leerstoel twee dingen zeggen. Ten eerste, de oplettende lezer zal een 
verschil opmerken tussen het materiele object waarvan de leerstoelomschrijving spreekt, de 
welvaartsstaat, en het materiele object van deze rede, het sociaal beleid. Naar mijn opvatting 
is hier geen sprake van een wezenlijke discrepantie, omdat ik sociaal beleid zie als het 
instrumentarium waarmee de welvaartsstaat zijn geëigende functies tracht te vervullen. 
Verder denk ik dat de welvaartsstaat in al zijn details het best gekend kan worden door 
studie van het sociale beleid. Ik sta hierin niet alleen. Sinds de introductie van Esping-
Andersens ideaaltypologisering van Westerse welvaartsstaten (Esping-Andersen, 1990), is 
het nu al een aantal jaren populair om veranderingen in de mate waarin en de wijzen waarop 
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overheden de verantwoordelijkheid nemen voor de bestaanszekerheid en het welzijn van 
hun burgers te bestuderen op het niveau van nationale welvaartsstaatregimes. Maar om een 
aantal redenen, welke vooral te maken hebben met het abstracte karakter van het begrip 
welvaartsstaat, waardoor veel van de diversiteit, complexiteit en dynamiek van wat zich in 
en als gevolg van de moderne welvaartsstaat afspeelt onzichtbaar blijft, hoort men recent 
steeds meer pleidooien om de blik te richten op de afzonderlijke beleidsterreinen binnen de 
welvaartsstaat en niet meer op het regime als geheel (zie bijv.: Seeleib-Kaiser, 1995; Kasza, 
2002). Zoals gezegd, ik sluit me hierbij aan, zonder overigens de regimebenadering tekort te 
willen doen, mede ook omdat ik zelf in eerder onderzoek met collega Halman naar 
waardenoriëntaties van burgers met betrekking tot het verschijnsel armoede de analytische 
beperkingen van de regimebenadering heb ervaren (Van Oorschot and Halman, 2000).  
 
Ten tweede, een aantal jaren geleden heeft collega Schuyt drie verschillende benaderingen 
onderscheiden in de wijzen waarop in Nederland de welvaartsstaat door sociologen is 
bestudeerd (Schuyt, 1991). De beleidssociologische benadering is er hier een van, en legt 
zich vooral toe op een analyse van het sociaal beleid op een bepaald maatschappelijk veld. 
Er is geen sprake van expliciete schoolvorming, maar de Utrechtse kring rondom Thoenes 
wordt als voorbeeld genoemd, als ook het werk van van Doorn en dat van Schuyt zelf. De 
figuratiesociologische benadering is een tweede. Ze vormt volgens Schuyt een bewuste 
school, die vooral oog heeft voor welvaartsstaatvorming in historisch perspectief en ze 
concentreert zich rond de Amsterdamse vakgroep 'Verzorgingssociologie' met Abram de 
Swaan als belangrijkste vertegenwoordiger. En dan is er de cultuursociologische benadering 
als derde, die Schuyt situeert in Tilburg. Er is geen sprake van strakke schoolvorming, maar 
wel van een 'eigen geluid'. Schuyt doelt hier op het werk van collega's Zijderveld en 
Adriaansens uit de jaren zeventig en begin tachtig van de vorige eeuw, dat hij kenmerkt als 
een op de klassieken (m.n. Durkheim en Weber) gebaseerde macrobenadering van vooral de 
relatie tussen individu, maatschappij en welvaartsstaat, waarbij morele oordelen niet worden 
geschuwd.  
 
Met andere woorden, de leerstoel die ik mag bezetten is weliswaar nieuw, maar ze vindt hier 
in Tilburg een historische context. Dit betekent evenwel niet dat mijn invulling ervan direct 
door deze historie bepaald zou zijn. Kenmerkend immers, voor wat we voor de gelegenheid 
de eerste fase van de 'Tilburgse' culturele analyse van sociaal beleid zouden kunnen noemen, 
is dat geen pogingen werden ondernomen om de theoretisch gebaseerde kerndiagnose - van 
het in de welvaartsstaat eroderende maatschappelijke middenveld en van het daarin 
bloeiende immoralistische ethos - empirisch te toetsen aan de werkelijkheid. Interpretaties 
en theorieën die de verbeelding en de verwondering prikkelen zijn in mijn ogen een 
voorwaarde voor de ontwikkeling van kennis, maar de kernvraag van de wetenschap blijft 
voor mij of ze wel of geen empirische grond vinden. Met andere woorden, mijn geluid zal 
anders zijn, dan wat men zo'n twintig jaar geleden uit Tilburg kon horen.  
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In het navolgende is het mijn eerste doel om aan te geven wat mijn geluid dan wel zal zijn. 
Met andere woorden, wat zie ik in zijn algemeenheid als de culturele analyse van sociaal 
beleid? Het antwoord op deze vraag is voor mij een leidraad voor mijn toekomstig werk. 
Mijn tweede doel is om een beeld te geven van de belangrijkste onderzoekslijnen en –
bevindingen van de culturele analyse van sociaal beleid, zoals die in de afgelopen jaren in de 
literatuur naar voor zijn gekomen. De kapstok die ik hiervoor gebruik is de vraag: waarom 
de culturele analyse van sociaal beleid pas recent, zeg de voorbije 15 jaar, meer aandacht 
heeft gekregen? Ik denk dat dit voor vandaag interessanter is dan de vraag, waarom ze tot 
dan achterbleef bij economische, politieke en institutionele analyses.  
 
1. Wat houdt culturele analyse van sociaal beleid in? 
 
Ter beantwoording van deze vraag zal ik eerst de afzonderlijke elementen bespreken, te 
beginnen met sociaal beleid, gevolgd door cultuur, om daarna over te gaan tot een 
bespreking van de culturele analyse van sociaal beleid. 
 
1.1 Sociaal beleid 
 
Zoals gezegd definieer ik sociaal beleid kort maar krachtig als het beleid dat de overheid 
produceert in het kader van zijn welvaartsstaatfuncties. Deze korte definitie wint uiteraard 
aan inhoudelijke en praktische betekenis als duidelijker is wat men onder een welvaartsstaat 
kan verstaan. Dit nu, is niet met een paar woorden aan te geven. Er zijn vele en nogal 
uiteenlopende definities in omloop, wat op zich gezien kan worden als een waarschuwing 
om er niet al te veel aandacht aan te besteden en volgens de econoom Barr is er al genoeg 
hooggekwalificeerde moeite verspilt aan het definiëren van de welvaartsstaat (Barr, 1992). 
Daar komt bij dat Titmuss, een van de Engelse grondleggers van het vakgebied, na twintig 
jaar lang daaraan veel goeds te hebben bijgedragen, opmerkt dat de welvaartsstaat voor hem 
nog steeds een 'undefinable abstraction' is (Titmuss, 1968, p. 124). En hier te lande spreekt 
spreekt collega Schuyt van '…de onbepaaldheid van zo'n omnibusterm 'welvaartsstaat'' 
(Schuyt, 1991, p.91). Toch wil ik het niet bij deze relativeringen laten en kort aangeven wat 
ik ten behoeve van mijn eigen onderzoek onder het begrip welvaartsstaat versta.  
 
Ik vat de welvaartsstaat op als een sociale institutie in de sociologische zin van het woord. 
Dit wil zeggen, als een min of meer samenhangend geheel van onderling verbonden 
rolposities en de bij die posities behorende waarden en gedragsvoorschriften. Ik ga er verder 
van uit dat de welvaartsstaat, zoals elke centrale sociale institutie, twee hoofdfuncties kent: 
het bevorderen van integratie op het niveau van de samenleving, zoals benadrukt door 
Durkheim (1964), maar tegelijkertijd het bevorderen van de integratie en het welzijn van het 
individu, zoals benadrukt door bijvoorbeeld Gehlen, die het individu ziet als een 
'Mangelwesen', dat zonder institutionele inbedding zijn menszijn niet kan realiseren 
(Gehlen, 1958 in; Zijderveld, 2000) (maar zie bijvoorbeeld ook sociaal-constructivisten als 
Berger and Berger, 1972). Deze aan de sociologische theorie ontleende tweedeling in 
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functies van sociale instituties (welke terug te voeren is op het reeds verscheidene eeuwen 
gevoerde debat over de verhouding tussen sociale orde en individuele autonomie) wordt in 
de wetenschappelijke literatuur over de welvaartsstaat erkent. Soms legt men weliswaar de 
nadruk op de functies die de welvaartsstaat heeft ten aanzien van het voorzien in behoeften 
van individuen. Zoals met name gebruikelijk is in de Angel-Saksische wereld, waar het 
bestrijden en voorkomen van individuele armoede veelal als hoofdfunctie van sociaal beleid 
wordt genoemd (bijvoorbeeld: Ditch, 1999; McKay and Rowlingson, 1999). En soms 
benadrukt men de functies die de welvaartsstaat heeft ten aanzien van systeem- en sociale 
integratie, wijzend op de noodzaak tot het tegelijkertijd bevorderen van maatschappelijke 
efficiency en sociale cohesie (bijvoorbeeld: Berghman, 1986; Berghman and Verhalle, 
2002). Maar Titmuss, ook al sprak hij van een ’undefinable abstraction’, liet er geen twijfel 
over bestaan dat de welvaartsstaat een manifestatie is van een streven naar ’the continuous 
existence of the parts and the whole’, ofwel van een wens en noodzaak ’to assist the needy as 
much as to encourage societal integration’ (in: Alcock et al., 2001, p. 119) 
 
De dubbelfunctie van de welvaartsstaat toont zich ook in zijn feitelijke ontwikkelingsgang. 
Natuurlijk dankt de welvaartsstaat zijn bestaan vooral aan pogingen om het hoofd te kunnen 
bieden aan de zogenaamde ’sociale kwestie’: de ellendige sociaal-economische positie die in 
de 19e eeuw en begin 20e eeuw werd ingenomen door grote delen van de bevolking, die als 
gevolg van industrialisering, secularisering en individualisering geen of slechts een 
onvoldoende beroep konden doen op familie en buurt- of beroepsgenoten, wanneer men 
door omstandigheden (zoals ziekte, ongeval, werkloosheid of ouderdom) op de arbeids- of 
handelsmarkt geen of onvoldoende bestaanszekerheid kon verwerven. De welvaartsstaat 
wordt daarom door sommigen dan ook wel gezien als dat aspect van het overheidsoptreden 
dat zich toelegt op het waarborgen van een redelijk bestaanszekerheids- en welzijnsniveau 
van de burger, daar waar drie andere pijlers, gezin, gemeenschap en markt, tekortschieten 
(Van Doorn, 1978; Kuhnle and Selle, 1990).4 Echter, zoals aangegeven, het zou verkeerd 
zijn om hieruit de conclusie te trekken dat zorg om de individuele burger de enige, of zelfs 
maar de belangrijkste, bestaanreden voor de welvaartsstaat zou zijn. Bismarck, die in de 19e 
eeuw in Duitsland de eerste nationale sociale verzekeringen introduceerde, motiveerde deze 
onder andere met de stelling dat een bevordering van het welzijn van arbeiders vooral gezien 
moest worden in het teken van, wat hij noemde, ’het helen van sociale wonden’, waarmee hij 
bedoelde het herstellen en bevorderen van maatschappelijke cohesie in het Duitse Rijk, die 
te leiden had onder de scherpe sociale conflicten tussen arbeid en kapitaal (in: Korpi, 2001, 
p.252). Een duidelijker verwijzing naar de sociale integratie functie als bestaansreden van de 
welvaartsstaat kan nauwelijks gevonden worden.  
 
Zoals gezegd, binnen de institutionele opvatting van de welvaartsstaat zie ik sociaal beleid 
als het instrumentarium waarmee de sociale institutie zijn beide functies tracht te vervullen. 
In zijn centrale rol van sociaalbeleidsmaker staan de overheid concrete middelen ter 
beschikking als wettelijke maatregelen met bijbehorende sancties, financiële voorzieningen 
en materiele diensten. De inhoud van maatregelen en voorzieningen kan echter heel divers 
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zijn, omdat sociaal beleid zich op verschillende terreinen en aspecten van het 
maatschappelijk en individuele leven kan richten. In de literatuur worden uiteenlopende 
terreinen als objecten van sociaal beleid aangemerkt, zoals: arbeidsmarkt, werkgelegenheid, 
inkomensverdeling, sociale zekerheid, huisvesting, gezondheidszorg, 
ziektekostenverzekering, arbeid-zorg-combinatie, onderwijs en voeding. Sommige collega’s 
hebben pogingen gedaan om het een of het andere beleidsterrein als cruciaal voor het wezen 
van de welvaartsstaat aan te merken (zie bijv.: Wilensky, 1975; Daly, 1997), maar deze 
pogingen doen krampachtig aan en hebben mij niet kunnen overtuigen. Naar mijn mening is 
het sociale beleid op al de genoemde terreinen wezenlijk voor het adequaat functioneren van 
de welvaartsstaat. Niettemin zal ik mij in mijn werk om praktische redenen moeten richten 
op slechts een deel van de terreinen. De beperking die ik aanleg baseer ik enkel op mijn 
persoonlijke expertise, die naar ik meen, vooral ligt op het terrein van de sociale zekerheid, 
en ook enigszins op de terreinen van de daarmee verwante problematiek van 
arbeidsparticipatie en arbeid-zorg-combinatie. Sociale zekerheid vat ik dan in instrumentele 
zin op als het geheel aan inkomensondersteunende, -vervangende en -aanvullende 
regelingen, met inbegrip van fiscale en occupationele arrangementen.5 
 
Kortom, in mijn visie is sociaal beleid het instrumentarium dat ten dienste staat van de 
functies van de welvaartsstaat, wat betekent dat het ingezet wordt ter wille van de belangen 
van maatschappij en individu, en als zodanig vult het aan op, of vervangt het delen van, de 
sociale verzorgings- en integratiefuncties van gezin, gemeenschap en markt. Inhoudelijk zal 
ik me vooral richten op het sociale beleidsterrein van de sociale zekerheidsproblematiek en 
de daarmee verbonden vraagstukken van arbeidsparticipatie en arbeid-zorg-combinatie. 
 
1.2 Cultuur 
 
Wat men verstaat onder een cultureel perspectief bij de analyse van sociaal beleid, zal 
logischerwijze afhangen van wat men onder cultuur verstaat. In het algemeen lijkt hierover 
onder sociologen een opmerkelijke consensus te bestaan. Deze conclusie valt althans te 
trekken als men, zoals ik voor de gelegenheid gedaan heb, een tiental handboeken erop 
naslaat.6 In alle daarvan wordt cultuur gedefinieerd als: 
 

• iets dat een eigenschap is van een bepaalde samenleving of groep, waarmee die zich 
onderscheidt van andere samenlevingen of groepen; cultuur is een door de leden van 
een samenleving of groep gedeeld kenmerk en daarmee evengoed een eigenschap 
van individuen; 

• iets dat van generatie op generatie, van oudgedienden op nieuwkomers, wordt 
doorgegeven: nieuwe groepsleden leren het in een socialisatieproces en zullen het 
later doorgeven aan andere nieuwelingen; 

• en dat iets bestaat uit het, voor een bepaalde samenleving of groep, typische geheel 
van waarden, normen, opvattingen, percepties, voorkeuren, kennis, emoties, gedrag, 
taal en materiele objecten. 
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Kort gezegd, men definieert cultuur als typische patronen van denken, doen en voelen, die 
een groep of samenleving kenmerken. Het is duidelijk dat sociologen cultuur breder zien 
dan enkel het intellectuele en het artistieke.7 In feite zien ze álles in de menselijke 
samenleving als cultuur, wat niet direct biologisch of genetisch gevormd is. Echter, voor 
empirisch onderzoek naar de relatie tussen culturele factoren en sociaal beleid is een 
dergelijke zienswijze te breed, te weinig onderscheidend om de blik te richten. Het 
cultuurbegrip moet daarom aangescherpt worden. Ik wil hiertoe de aandacht vestigen op 
twee zaken. 
 
Ten eerste, op het gangbare idee dat de wezenlijke kern van cultuur bestaat uit waarden of 
waardeoriëntaties, die bepalen wat mensen nastrevenswaardig vinden of niet, wat ze goed of 
slecht, juist of onjuist, mooi of lelijk, acceptabel of niet acceptabel achten (zie bijvoorbeeld: 
Parsons, 1964; Berger and Berger, 1972; Zijderveld, 1983). Waarden zijn 'conceptions of 
the desirable' genoemd (Van Deth and Scarborough, 1994), en het zijn de voorstellingen van 
het wenselijke die aan de basis liggen van normen, houdingen en percepties van mensen, en 
daarmee aan de basis van hun gedrag. Omdat dit alles van generatie op generatie, of van 
oudgedienden op nieuwelingen, wordt doorgegeven, ontstaan er in de loop der tijd in 
groepen en samenlevingen de voor deze en hun leden zo specifieke culturele patronen. Er 
vindt, wat wel heet, een institutionalisering van cultuur plaats. 
 
Een tweede aandachtspunt is, dat in het institutionaliseringsproces de vaste culturele 
patronen veelal ingebed worden in georganiseerde systemen, in een onderling 
samenhangende structuur van sociale posities of rollen (Van Doorn and Lammers, 1976). 
Het resultaat zijn sociale instituties, of zoals collega Zijderveld het noemde, 'antropologische 
grondstructuren' (Zijderveld, 1983, p. 55): de rond centrale waarden georganiseerde 
patronen van denken, doen en voelen, die voor groepsleden in elk van hun verschillende 
institutionele posities, in zekere mate een objectief en dwingend karakter hebben. Instituties 
kennen derhalve een culturele inhoud en een structurele vorm. Beide elementen komen 
nadrukkelijk tot uiting in Parsons' definitie van een sociale institutie als 'a complex of status-
relationships and matching normative role expectations' (Parsons, 1964, p. 39). 
 
1.3 De culturele analyse van sociaal beleid 
 
Bezien we nu, zoals gezegd, sociaal beleid als het tastbare maatschappelijke product, zeg 
maar de output, van de welvaartsstaat, en bezien we de welvaartsstaat als een sociale 
institutie, dan is duidelijk wat de culturele analyse van sociaal beleid inhoudt. Ze bestaat dan 
namelijk uit het bestuderen van de relatie tussen enerzijds de waarden, normen, houdingen 
en opvattingen van de verschillende actoren, die een positie innemen in de institutie 
welvaartsstaat, en anderzijds de vorm en inhoud van het sociale beleid dat de institutie 
produceert. Belangrijke actoren, en daarmee eenheden van onderzoek, zijn 
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sociaalbeleidsmakers (m.n. politici), uitvoerders van beleid, belangengroepen (w.o. sociale 
partners), de media, en burgers als objecten en consumenten van sociaal beleid.  
 
De culturele analyse van sociaal beleid gaat uit van een tweezijdige relatie tussen cultuur en 
beleid. Ze heeft daarmee twee gezichtspunten. Een ervan heeft betrekking op de culturele 
invloeden óp sociaal beleid. Vanuit dit gezichtspunt wordt sociaal beleid analytisch 
beschouwd als een neerslag van morele systemen (zie ook: Handler and Hasenfeld, 1991), 
als uitkomst van het onderlinge samenspel tussen en de confrontatie van waarden, normen 
en opvattingen van de verschillende actoren in de institutie welvaartsstaat.8  
 
Het tweede gezichtspunt heeft vooral oog voor de culturele effecten ván sociaal beleid. De 
vraag die zich hier stelt is, of en zo ja, in hoeverre en op welke wijze de waarden, normen, 
houdingen en opvattingen van actoren beïnvloed worden door het gevoerde sociale beleid. 
In de literatuur worden meerdere morele effecten verondersteld, zoals met betrekking tot het 
arbeidsethos, de huwelijksmoraal, de onderlinge hulpvaardigheid e.d. Verderop ga ik in op 
de vraag naar de empirische juistheid van deze veronderstellingen. 
 
In beide perspectieven maakt de culturele analyse van sociaal beleid, in navolging van Pfau-
Effinger (2002), een onderscheid tussen twee soorten van (mogelijkerwijs onderling 
gerelateerde) waarden, normen en opvattingen. Deze die direct betrekking hebben op de 
'sociale verzorgingsfunctie' in de samenleving in het algemeen en op het sociale beleid in het 
bijzonder (door Pfau-Effinger aangeduid als behorend tot 'welfare culture'), en gene die daar 
buiten staan en onderdeel zijn van het ruimere culturele systeem (door Pfau-Effinger 
aangeduid als behorend tot het ruimere 'cultural system'). Tot de eerste horen bijvoorbeeld 
waarden en normen m.b.t. herverdeling van levenskansen, rechten en plichten in de sociale 
zekerheid, opvattingen over de doelen van sociaal beleid, maar ook over de 
'hulpwaardigheid' of 'deservingness' van behoeftige groepen. Tot de waarden die niet 
rechtsreeks betrekking hebben op de verzorgingsstaatinstitutie, maar die daar wel een grote 
invloed op kunnen uitoefenen of door beïnvloed kunnen worden, behoren bijvoorbeeld 
waarden en normen m.b.t. het gezin, religie, politiek, individuele vrijheid en 
verantwoordelijkheid, etc. Dit soort waarden, normen en opvattingen vormen de ruimere 
culturele context waarin sociaal beleid opereert. 
 
Kortom, de culturele analyse van sociaal beleid lijkt kort en betrekkelijk helder te definiëren 
te zijn. Echter, het cultuurbegrip waarvan ik ben uitgegaan heeft sterke kritiek ondervonden 
en een alternatief is voorgesteld. De vraag is nu of de culturele analyse van sociaal beleid 
daarmee wezenlijk iets anders zou moeten zijn dan ik zojuist heb afgeleid. Laten we hiertoe 
eerst de kritiek op het cultuurbegrip nader bezien.  
 
1.4 ’Oud’ versus ’nieuw’ 
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Recentelijk is de kritiek, specifiek op het terrein van sociaal beleid, kernachtig geformuleerd 
door Clark, die de termen ’culture as property’ en ’culture as practice’ gebruikt om de kwestie 
te duiden (Clark, 2002). In wat hij een oude benadering noemt zou cultuur vooral worden 
opgevat als een ’property’, een kenmerk van mensen, dat ze ontlenen aan de groep waarvan 
ze deel uitmaken. De patronen van denken, doen en voelen die eigen zijn aan de groep 
sturen in deze visie het gedrag van mensen en vormen een tamelijk coherente, statische en 
bindende eenheid. Het verwijt is dat dit een deterministische kijk op het cultuurbegrip is, die 
individuen ziet als robots die geïnternaliseerde culturele programma's uitvoeren en die zijn 
basis vindt in een antropologische visie die vooral oog zou hebben voor cultuur als een 
dwingende, gesloten, ongedifferentieerde en bovenindividuele eenheid (zie ook Waxman, 
1983; Eagleton, 2000). Vanuit een dergelijk begrip wordt de culturele factor in een culturele 
analyse van sociaal beleid opgevat als een objectieve variabele die zijn invloed uitoefent 
naast politieke, economische en institutionele variabelen. Nagaan of de aanwezigheid van 
een Katholieke of Protestantse cultuur leidt tot een ander type welvaartsstaat, is een 
voorbeeld van de oude benadering. Maar ook, onderzoeken of bepaalde normatieve 
opvattingen van beleidsmakers te herkennen zijn in het beleid dat ze produceren, of nagaan 
of stereotypen die onder de bevolking leven over bepaalde groepen invloed hebben op de 
legitimiteit van op die groepen gericht sociaal beleid, etc.  
 
Tegenover deze 'oude' conceptie van cultuur, plaatst Clark een nieuwe, die oog heeft voor 
differentiatie van cultuur in naast elkaar bestaande en elkaar beïnvloedende subculturen. 
Belangrijker is echter, dat ze er van uitgaat dat cultuur geen bovenindividueel, dwingend, 
gesloten en statisch systeem is, maar integendeel, dat ze in het dagelijkse leven door mensen 
actief geproduceerd en gemanipuleerd wordt: 'culture as practice'. Deze dagelijkse productie 
van cultuur, ofwel de sociale constructie van de werkelijkheid, wordt mede geleid door 
machtsverschillen. In deze benadering wordt de culturele analyse van sociaal beleid vooral 
een analyse van de culturele effecten van beleid, betrekking hebbend op vragen als: Wat 
voor soort maatschappelijke beelden en categorieën produceert beleid, met de daarbij 
behorende waarderingen in termen van meer- of minderwaardig?; Hoe kanaliseert, 
legitimeert of verbergt het sociale ongelijkheid en verschillen in aanspraken op sociale 
rechten?; Hoe beïnvloedt sociaal beleid, en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, de 
leefwereld van burgers?; In welke mate sluiten de culturele praktijken van beleidsmakers, 
uitvoerders en cliënten op elkaar aan?; Wat zijn de mogelijkheden voor cliënten om hún 
werkelijkheid erkend te krijgen? Sociaal beleid wordt dus vooral opgevat als een instrument 
van culturele productie en reproductie in de handen van een sociaalbeleidselite. De culturele 
analyse van sociaal beleid wordt dan vooral gezien als een instrument voor het 
deconstrueren, of ontmaskeren, van de geconstrueerde werkelijkheid.  
 
Clark spreekt niet voor niets over een 'oude' en 'nieuwe' benadering. Volgens hem, maar ook 
volgens meerdere andere auteurs, heeft zich namelijk recent een verschuiving voorgedaan, 
die aangeduid wordt als een 'cultural turn', een culturele ommekeer in de analyse van sociaal 
beleid (Chamberlayne et al., 1999; Clark, 2002). Hiermee wordt bedoeld, in zijn zwakste 
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interpretatie, een wetenschappelijke benadering die er van uitgaat dat elke verklaring van de 
inrichting en uitkomsten van sociaal beleid tekort schiet, indien die geen aandacht schenkt 
aan de waarden van de betrokken sociale actoren, de betekenis die zij aan hun situatie 
geven, en de symbolische codes die zij daarin uitwisselen (Freeman and Rustin, 1999). In 
zijn sterkste interpretatie, echter, wordt de ’cultural turn’ gezien als een nieuwe, 
maatschappij-kritische, wetenschappelijke benadering, die met behulp van micro-
sociologisch actie-onderzoek, door middel van het ontmaskeren van de sociale 
werkelijkheid, een bijdrage wil leveren aan de ondersteuning en emancipatie van zwakkere 
groepen in de samenleving.9  
  
Er bestaat onder de aanhangers van de ’nieuwe’ benadering de neiging om zich af te zetten 
tegen de ’oude’ manier om de relatie tussen cultuur en sociaal beleid te onderzoeken. Op zich 
valt dit te begrijpen, want wie iets nieuws wil propageren, zal duidelijk moeten maken dat 
het anders is en een meerwaarde heeft. Maar naar mijn mening moet de kwestie van het 
verschil niet overdreven worden. Op de eerste plaats, omdat de zwakke interpretatie van de 
’cultural turn’, die benadrukt dat waarden, normen en opvattingen van betrokken actoren van 
belang zijn voor een juist begrip van inrichting en effecten van sociaal beleid, volledig 
compatibel is met wat ik zojuist als visie op de culturele analyse van sociaal beleid heb 
geformuleerd en die gebaseerd is op het door Clark als ’oud’ aangeduide cultuurbegrip. Ten 
tweede, in de werkelijkheid van alle dag is cultuur voor actoren in ongeacht welke sociale 
positie in zekere mate objectief en dwingend, maar tegelijkertijd is er ook in zekere mate 
steeds ruimte voor onderhandeling, manipulatie, variatie en verandering. Dit betekent voor 
mij dat beide benaderingen, als deelperspectieven op de werkelijkheid, hun 
wetenschappelijk waarde hebben en probleemloos naast elkaar kunnen bestaan. En op de 
derde plaats, de nieuwe benadering van de culturele analyse van sociaal beleid is in 
empirisch opzicht niet zo vreselijk nieuw als ze zich voordoet. Dit geldt zeker voor zijn 
zwakke interpretatie. Vóór de zogenaamde 'cultural turn' zijn er meerdere studies geweest 
die vanuit een dergelijk standpunt vertrokken. En voor een socioloog is het in feite een 
gemeenplaats. Werkelijk nieuw is de 'cultural turn' ook niet waar het gaat om oog hebben 
voor het feit dat de werkelijkheid, ook die van het sociale beleid, sociaal geconstrueerd is. Er 
bestaan verschillende, al wat oudere, studies die zeer gedegen onderzoek hebben gedaan 
naar dit constructieproces (zie o.a. Golding and Middleton, 1982; Schneider and Ingram, 
1993). Wat de sterke variant van de 'culture as practice' benadering naar mijn idee op dit 
moment vooral uniek maakt, is dat men een min of meer neutrale kennisvergaring als 
wetenschappelijk doel afwijst. De activiteit van het onderzoeken, maar op zijn minst de 
resultaten van het onderzoek, dienen het welzijn, de maatschappelijke positie en de macht 
van zwakkere groepen in de samenleving te verbeteren. Of, zoals Freeman het uitdrukte: 
uitgangspunt voor onderzoek dient te zijn dat '...subjects and citizens must have a voice' 
(Freeman et al., 1999).  
 
Uit mijn relativerende opmerkingen valt al op te maken dat ik niet vind dat op grond van de 
'nieuwe' kritiek op het 'oude' cultuurbegrip de eerder geformuleerde visie op wat een 
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culturele analyse van sociaal beleid is, sterk zou moeten worden bijgesteld. Wat mij betreft 
blijft ze bestaan uit de studie van de waarden, normen en opvattingen van actoren in de 
institutie welvaartsstaat en de mate waarin en de wijze waarop deze leiden tot bepaalde 
patronen in de inhoud en vorm van sociaal beleid, als ook omgekeerd uit de studie van de 
culturele effecten van sociaal beleid. Wel geeft de kritische benadering aanleiding om 
daarbij oog te hebben voor het feit dat de relevante waarden, normen en opvattingen onder 
en tussen groepen van actoren niet noodzakelijkerwijs homogeen, en evenmin stabiel 
hoeven te zijn. In de praktijk is het tegendeel waarschijnlijker: dat ze heterogeen zijn, met 
elkaar in conflict zijn en aan verandering onderhevig. De culturele analyse van sociaal 
beleid zal daarom ook oog moeten hebben voor de culturele dynamiek die nu eenmaal eigen 
is aan de moderne tijd.  
 
Nu het materiele en formele object van studie in het kort beschreven zijn wordt het tijd om 
over te stappen naar de volgende vraagstelling van mijn rede. 
 
2. Waarom een groeiende aandacht voor de culturele factor? 
 
De groeiende aandacht voor de culturele factor in de analyse van sociaal beleid kent 
verschillende achtergronden, die weliswaar onderling samen hangen, maar die ik voor het 
gemak apart zal bespreken. Een aantal factoren hangt vooral samen met de economische 
crisis die optrad aan het eind van de zeventiger en begin tachtiger jaren van de vorige eeuw, 
terwijl anderen samenhangen met relatief autonome ontwikkelingen in de wetenschappelijke 
analyse van sociaal beleid. 
 
2.1 Toename van internationale vergelijking 
  
Een eerste factor is dat Westerse welvaartsstaten in de laatste twee decennia van de vorige 
eeuw met overeenkomstige problemen en ontwikkelingen geconfronteerd werden, zoals 
hoge werkloosheid, een vergrijzende bevolking en een toename van de arbeidsparticipatie 
van vrouwen. Onder invloed van internationale organisaties als OECD en ILO, op instigatie 
van nationale overheden, maar vooral ook door toedoen van de Europese Commissie, heeft 
dit geleid tot een sterke toename van het internationaal vergelijkende onderzoek. Hierin 
werd en wordt niet alleen gezocht naar factoren die verschillen in beleidsaanpak en -
uitkomsten kunnen verklaren, maar ook naar ’best practices’, meer en minder succesvolle 
beleidsvarianten e.d. Een belangrijke ervaring bij veel vergelijkend onderzoek is geweest dat 
men geconstateerde verschillen in beleid of in uitkomsten vaak niet voldoende kon begrijpen 
louter op basis van economische, politieke en institutionele factoren, waardoor de blik als 
vanzelf sterker gericht werd op culturele factoren. Zo vond men bijvoorbeeld dat de 
verschillende mate waarin in Europese landen zorg voor ouderen wordt uitgeoefend door 
kinderen, met name natuurlijk door dochters, niet enkel verklaard kon worden door 
verschillen in arbeidsparticipatie en beschikbare verlofregelingen, maar vooral ook door 
verschillen in familiecultuur (Dallinger, 2001). Ook is gebleken dat de opname van 
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ouderschapsverlof minder samenhangt met de aard van de regelingen, dan met verschillen in 
moederschapscultuur, die in Nederland en Duitsland bijvoorbeeld sterker is dan in de 
Scandinavische landen, met bijbehorend een lagere benutting van regelingen (Den Dulk et 
al., 1999; Pfau-Effinger, 2000).10 De culturele factor werd, met andere woorden, mede 
ontdekt als ’missing variable’ als gevolg van een toename van internationale vergelijking en 
benchmarking van sociaal beleid. 
 
2.2 Heroriëntatie op de doelen van sociaal beleid 
 
Een tweede factor, die samenhangt met de crisis waarin de welvaartsstaat eind jaren 
zeventig - begin jaren tachtig van de vorige eeuw kwam te verkeren, betreft de heropleving 
van het debat over de doelstellingen van sociaal beleid. Immers, waar zou het sociale beleid, 
in een tijd van schaarste, zich vooral op moeten gaan richten? In de loop der tijd zijn er vele 
en zeer uiteenlopende doelen geformuleerd11 en per afzonderlijk doel worden soms 
omvangrijke discussies gevoerd over vragen als: betreft het eigenlijk wel een belangrijk 
doel, in welke mate zou men het moeten bereiken, en waaraan zou men dan moeten afmeten 
of men het bereikt heeft of niet? Ondanks hun soms abstracte karakter kunnen dergelijke 
discussies echter erg interessant zijn vanuit de optiek van de relatie tussen cultuur en sociaal 
beleid. Immers, de doelen die men belangrijk vindt zijn in grote mate een neerslag van 
achterliggende waarden en ideeën.  
 
Zo is er bijvoorbeeld op gewezen dat de eerder genoemde typen van westerse 
welvaartsstaten elk een eigen prioritering van doelen hebben, die past bij hun ideologische 
basis. Zo zou de liberale welvaartsstaat de nadruk leggen op economische efficiency, de 
conservatieve welvaartsstaat zou vooral de nadruk leggen op sociale cohesie en stabiliteit, 
en de sociaal-democratische zou vooral sociale gelijkheid benadrukken (Headey et al., 
2000). Anderen hebben er op gewezen dat er tussen deze typen geen verschil is in de 
opvatting dat de welvaartsstaat tegemoet moet komen aan de behoeften van burgers, maar ze 
verschillen wel in wat dan als behoefte wordt gezien. In het liberale regime ziet men 
behoeftigheid die overheidsingrijpen rechtvaardigt, pas ontstaan wanneer mensen onder een 
minimaal bestaansniveau zakken; in het conservatieve regime gaat het om het voorkomen 
van een aantasting van een eerder bereikt, mogelijk bovenminimaal, bestaansniveau; en in 
het sociaal-democratische regime wacht men niet zozeer een daling van bestaansniveau af, 
maar probeert men op actieve wijze het welzijn van elke burger op een gelijk en hoog 
niveau te brengen (Clasen and Van Oorschot, 2002). Interessant in dit verband is, dat zelfs 
een ogenschijnlijk, en als zodanig gepresenteerde, universele theorie over wat basale 
menselijke behoeften zijn - ik doel hier op de 'theory of human need' van Doyal en Gough 
(1991), welke individuele autonomie als ultiem doel van de welvaartsstaat poneert - het 
verwijt krijgt gebaseerd te zijn op een typisch westerse notie van individualiteit. Deze zou 
geen recht doen aan het feit dat mensen vooral ook sociale wezens zijn, die in het 
groepsleven vervulling vinden en mens kunnen zijn. Een visie die bijvoorbeeld in het 
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Confucianisme de boventoon voert en een morele basis zou zijn voor Aziatische 
welvaartsstaten (Tao and Drover, 1997; Lin, 1999).  
 
Hoe dan ook, interessant is dat er in Europese landen en op het Europese overheidsniveau de 
laatste jaren een feitelijke verschuiving heeft plaatsgevonden van armoedebestrijding als 
hoofdopgave voor sociaal beleid, naar het bestrijden en voorkomen van sociale uitsluiting 
(’social exclusion’). Deze verschuiving heeft vooral plaatsgevonden onder Jacques Delors’ 
voorzitterschap van de Europese Commissie in het begin van de jaren negentig, en kon 
mede plaatsvinden omdat regeringen niet graag toegeven dat er armoede in hun land is, 
waardoor ze een voorkeur hebben voor het vagere begrip sociale uitsluiting (Berghman, 
1997; Room, 1997). Interessant hieraan is dat beide begrippen gezien worden als 
voortkomend uit een geheel verschillende culturele context (Gough, 1997; Room, 1997). 
Het benadrukken van armoedebestrijding als hoofddoel van sociaal beleid zou passen in een 
Brits 19e-eeuws liberalisme waarin, de samenleving gezien wordt als een verzameling 
individuen, die elkaar beconcurreren op markten. Sociaal beleid dient dan enkel om 
absolute, materiele armoede te voorkomen, omdat gewaakt moet worden voor een te grote 
beïnvloeding van marktmechanismen. Het bestrijden van sociale uitsluiting, daarentegen, 
past bij een Franse visie, waarin de maatschappij gezien wordt als een hiërarchische 
verzameling van onderling verbonden collectiviteiten en morele gemeenschappen, waarvan 
individuen lid zijn. Sociale uitsluiting is een proces waarbij individuen en groepen de 
binding met collectiviteiten, en daarmee met de samenleving, verliezen. Sociaal beleid moet 
in deze visie gericht zijn op sociale cohesie en participatie.12  
 
2.3 (Nieuwe) armoede en moraal 
 
Echter, de verschuiving van armoede naar sociale uitsluiting als hoofdzorg voor sociaal 
beleid vond niet eerder plaats dan na een opleving van het debat over en het onderzoek naar 
armoede, die als gevolg van de economische crisis in vrijwel alle Westerse landen sterk 
toenam. Vragen rond de omvang en verdeling van de 'nieuwe' armoede hebben vooral geleid 
tot internationaal vergelijkend, kwantitatief empirisch onderzoek, wat een omvangrijk 
terrein is geworden waarop de collega's Muffels en Fouarge onmisbare bijdragen hebben 
geleverd en internationaal aanzien hebben verworven (zie o.a.: Muffels, 1993; Fouarge, 
2002). Maar het fenomeen van de nieuwe armoede heeft ook geleid tot een heropleving van 
de aandacht voor normatieve beeldvorming over het karakter van de armen en over de 
oorzaken van armoede, en de daaraan gerelateerde inhoud en vorm van sociaal beleid.  
 
Dat er sprake is van een relatie tussen beeldvorming en armoedebeleid wordt al langer 
erkend. Reeds in 1908 wees Georg Simmel, een van de grondleggers van de sociologie, in 
zijn essay 'Der Arme', er op dat de generositeit van armensteun afhankelijk is van de mate 
waarin men vindt dat armen zelf schuldig zijn aan hun situatie (Simmel, 1908). En 
ervaringen in Amerika hebben al langer geleerd dat de kwaliteit van uitkeringen en 
voorzieningen slechter is, voor wat betreft hun toegang, hoogte en duur, naarmate de 
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doelgroep ervan in een moreel slechter daglicht staat (Dale Tussing, 1974). Dit wordt 
kernachtig verwoord door het Amerikaanse gezegde dat ’programs for the poor, tend to be 
poor programs’ (Rainwater, 1982). Hieraan zou het feit ten grondslag liggen dat sociaal 
beleid in grote mate een neerslag is van morele systemen en als functie heeft om dominante 
waarde-orientaties, zoals die ten aanzien van werk, huwelijk en gezin, man-vrouw-
verhoudingen, gelijkheid en individualisme e.d., te reproduceren (Handler and Hasenfeld, 
1991). Op grond van bestaande publieke percepties categoriseert sociaal beleid daartoe 
groepen van behoeftigen in termen van hulpwaardig of ’deserving’ en niet-hulpwaardig of 
’undeserving’ en ze steunt vervolgens de ’deserving poor’ en straft en disciplineert de 
’undeserving’.13 
 
Het fenomeen van de nieuwe armoede heeft onder andere geleid tot een aantal historische 
studies naar de aard en herkomst van beleidssturende publieke percepties (zie o.a.: Handler 
and Hollingsworth, 1971; Piven and Cloward, 1971; Adriaansens and Zijderveld, 1981; 
Waxman, 1983; De Regt, 1984; Geremek, 1997). Deze studies schetsen een eensluidend 
beeld van de ontwikkelingsgang van ideeën over de armen en de oorzaken van armoede 
vanaf de vroege Middeleeuwen tot heden en zijn van betekenis voor het begrijpen van het 
contemporaine discours. Zo blijkt dat in het Christelijk denken van de vroege Middeleeuwen 
armoede gezien werd als onderdeel van een door God geschapen orde, waarin de armen 
geen bijzondere intrinsieke of morele positie hadden. De kerk had de plicht om aalmoezen 
uit te delen. Dit veranderde echter in de 11e en 12e eeuw toen, onder invloed van het denken 
van de Griekse Kerkvaders, armoede een spirituele betekenis kreeg: armen ging men zien 
als prijzenswaardige volgers van de levensstijl van Jezus Christus, en de 'rijken' konden 
zielenheil verwerven door bij te dragen aan charitatieve instellingen en door het verstrekken 
van aalmoezen. Veelvuldig werd er in die tijd gewezen op de stelling die geschreven staat in 
Het Leven van St. Eligius: God had alle mensen rijk kunnen maken, maar hij wilde dat er 
armen waren om de rijken de mogelijkheid te geven hun zonden in te lossen. Geremek 
(1997) wijst er op dat deze morele meerwaarde van de armen zich veelal beperkte tot de 
zogenaamde 'pauperus cum Petro', de armen met Petrus, bestaande uit de vrijwillig armen, 
die het aardse leven om religieuze redenen afzworen. De 'pauperes cum Lazaro', de armen 
met Lazarus, de onvrijwillig armen, daarentegen, konden op minder begrip en steun 
rekenen, maar profiteerden toch van de compassie die werd opgewekt door de armen met 
Petrus. De religieus gebaseerde relatief positieve waardering van armen en armoede maakte 
vanaf de 16e eeuw plaats voor veel negatievere denkbeelden, onder invloed van de toen 
heersende economische recessie, die leidde tot een explosieve groei van het aantal armen en 
vagebonden, alsmede onder invloed van het opkomend Protestatisme, met zijn afkeer van de 
aalmoezen- en aflatenprakrijk, zijn sterke arbeidsethos en zijn nadruk op eigen 
verantwoordelijkheid. Armen werden niet langer meer gezien als kinderen van God, aan wie 
aalmoezen gegeven moesten worden, maar voornamelijk als luie, werkschuwe, gevaarlijke 
en immorele wezens. Het verschil tussen armen die wel en niet hulp waardig, ofwel 
'deserving', waren werd steeds sterker aangebracht, en ging zich concentreren rond de vraag 
of men kon en wilde werken. De stedelijke en later ook nationale armenwetten gingen uit 
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van het principe van ’less eligibility’, d.w.z. dat armensteun altijd minder moest zijn dan een 
met werken verdiend loon, en vroegen werk in ruil voor steun (Golding and Middleton, 
1982). Armen werden daartoe te werk gesteld in gevreesde ’tucht-, rasp- en spinhuyzen’ (De 
Regt, 1984). Later, in het 18e en 19e eeuwse Europa, werd door de opkomende burgerij de 
zedeloosheid van de armen nog sterker benadrukt. Armen waren arm, zo geloofde men, 
vanwege hun luiheid, dronkenschap, verkwisting, zorgeloosheid, hun toegeven aan 
opwellingen, hun gebrek aan zelfbeheersing. Een ruime bedeling of armensteun zou een en 
ander enkel versterken, want er zou gewenning optreden aan de verleende steun, wat zou 
leiden tot durende afhankelijkheid. Te genereuze steun zou een klasse van paupers kweken, 
die zich van generatie op generatie zou voortzetten. De oplossing van armoede lag in deze 
visie daarmee niet op de eerste plaats in financiële steun, maar vooral in wat men nu een 
'multi-dimensionele' aanpak zou noemen, echter, wel een die zich richtte op de moraal en 
het gedrag van de armen zelf en niet op de structurele omstandigheden waarin ze 
verkeerden. Armoedebeleid was een kwestie van volksopvoeding, een beschavingsoffensief, 
gericht op het 'verbeteren', in elk geval op het 'verburgerlijken' van de huwelijksmoraal, de 
seksuele moraal, het arbeidsethos, de spaarzin en de zelfbeheersing van het arme, 
onbeschaafde deel van de bevolking. Concreet betekende dit dat steunverlening afhankelijk 
was van de mate waarin armen het gewenste gedrag vertoonden. Dit laatste werd onder 
andere vastgesteld door middel van huisbezoek (De Regt, 1984). Echter, toen het 
kapitalisme zijn eerste periodieke crises doormaakte, kwam er meer oog voor de 
maatschappelijke en economische achtergronden van armoede (Piven and Cloward, 1977). 
Een visie die in de 20e eeuw onder invloed van de inzichten van de sociale wetenschappen 
vastere grond onder de voeten kreeg (Waxman, 1983) en die de basis vormde voor een meer 
op 'recht' dan op 'gunst' gebaseerd sociaal beleid (Adriaansens and Zijderveld, 1981), voor 
een sociaal beleid dat minder stigmatiserend, correctief, disciplinerend en moraliserend was 
en meer gericht op het verbeteren van de structurele positie van armen, onder andere door 
middel van huisvestingsbeleid, onderwijsbeleid, gezondheidszorgbeleid en sociale 
zekerheidsbeleid, dan enkel op het verstrekken van minimale geldelijke steun in ruil voor 
arbeid en in burgerlijke ogen 'goed gedrag' (Waxman, 1983).  
 
Echter, dit wil geenszins zeggen dat negatieve stereotypering van armen en het op morele 
gronden onderscheiden van 'hulpwaardige of 'niet-hulpwaardige' armen, ook wel 'goede' of 
'slechte' (Deleeck et al., 1980) armen genoemd, heden ten dage is uitgebannen.14 Noch is het 
zo dat de sociale visie op de oorzaken van armoede volledig gemeengoed is geworden.  
 
Met name in Amerika is het normatieve armoededebat zeer scherp gevoerd, en nog is het 
daar niet verstomd (getuige o.a.: Gilens, 1999; Rein, 2001). Het spitste zich onder andere toe 
op de vraag of armoede het resultaat is van een 'armoede cultuur' onder armen, een 'culture 
of poverty'15 (zoals o.a. gesteld door: Harrington, 1962; Moynihan, 1969; Wilson, 1994; 
Niskanen, 1997), of dat het een gevolg is van de structurele positie waarin armen verkeren 
(zoals o.a. gesteld door: Valentine, 1968; Wilson, 1987; Katz, 1989). De theorie van de 
armoedecultuur luidt niet veel anders dan het zojuist geschetste Europese perspectief van de 
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18e en 19e eeuw. Ze zegt in de kern dat arm zijn het resultaat is van een mentale en morele 
instelling van armen zelf, die van generatie op generatie wordt doorgegeven. In de 
Amerikaanse samenleving zou aldus een ’dependent underclass’, een afhankelijke 
onderklasse aanwezig zijn (Auletta, 1982), die met adjectieven als ’permanent’, en zelfs als 
’erfelijk’, en ’genetisch’ nader gekenmerkt is (Gans, 1970). Het door Lawrence Mead, 
aanhanger van de armoedecultuur-theorie, gepropageerde idee, dat armensteun voor de 
onderklasse sterk afhankelijk gesteld moet worden van de mate waarin de armen hun 
burgerplichten vervullen, zoals werken en werk zoeken, gezins- en 
gemeenschapsverantwoordelijkheid tonen, eigendomswetten en huwelijksmoraal 
respecteren etc. (Mead, 1986), heeft het Amerikaanse ’welfare’ beleid onder verschillende 
presidenten sterk beïnvloed, en is onder andere via Clinton's en Blair's communitarisme het 
Europese debat binnengedrongen (Dean and Taylor-Gooby, 1992; Rein, 2001; Deacon, 
2002; Handler, 2002). Ook in zijn voorgestelde beleidsoplossing van correctie en 
disciplinering lijkt het armoedecultuur-perspectief dus op zijn 19e eeuwse Europese variant. 
Het structurele perspectief op armoede, daarentegen, legt de oorzaken van armoede niet bij 
de armen zelf, maar bij de situatie waarin ze verkeren. Het is een sociaal perspectief, in die 
zin dat het erop wijst dat de toegang tot levenskansen, zoals goede huisvesting, goede 
gezondheidszorg, goed onderwijs, goede risicoverzekeringen, werkgelegenheid e.d., als 
gevolg van sociaal-economische processen ongelijk verdeeld is. De armen zijn de mensen 
die zich aan de onderkant van de verdelingen bevinden, en armoedebeleid zou dus de 
maatschappelijke structuren en processen moeten veranderen, of op zijn minst de uitkomst 
van de verdelingen moeten corrigeren, in plaats van dat het de armen zou moeten 
veranderen.16  
 
Uit alle voorhanden publieke opinie onderzoek blijkt dat de meeste Amerikanen een 
individualistisch, moralistisch perspectief op armoede hebben, terwijl in Europa het sociale 
perspectief overheerst (Van Oorschot and Halman, 2000). Onder wetenschappers bestaat er 
consensus over dat het feit, dat de Amerikaanse welvaartsstaat minimaal ontwikkeld is in 
vergelijking met de Europese welvaartsstaten, sterk verband houdt met dit verschil in 
publiekspercepties (zie o.a.: Kluegel and Smith, 1986; Jordan, 1996; Lockhart, 2001).17 Er is 
op gewezen dat de 'victim blaming' visie van Amerikanen samenhangt met hun 
individualistische waardepatroon (Kluegel et al., 1995; Gilens, 1999), met een sterk ethos 
van inspanning en succes hebben (Rainwater, 1982), en met het hiermee samenhangende 
idee dat de meeste armen ondersteuning niet verdienen of niet echt nodig hebben. 
Onderzoek naar de vraag 'why Americans hate welfare' heeft hierin een sterke raciale 
component aangetoond (Quadagno, 1994; Gilens, 1999): een meerderheid van de 
Amerikanen heeft het idee dat armensteun voornamelijk aan zwarten ten goede komt, tevens 
gelooft een meerderheid dat zwarte mensen luier zijn dan blanken. Onderzoek heeft ook 
aangetoond dat de Amerikaanse media een actieve rol spelen in het proces van negatieve 
labelling van armen en zwarten (zie o.a.: Gans, 1995; Gilens, 1996, 1999; Clawson and 
Trice, 2000; Bullock et al., 2001).18 Dat dit werkelijk de proporties van een 'war against the 
poor' (Gans, 1995) of een 'war on welfare' aanneemt (Katz, 1989) zou men haast gaan 
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geloven op grond van het feit dat door rechtse denktanks en lobbies tientallen miljoenen 
dollars zijn besteed aan media-campagnes om het door Charles Murray in zijn boek Losing 
Ground verkondigde denkbeeld te verspreiden, dat armensteun mensen, en in het bijzonder 
jonge, zwarte alleenstaande vrouwen, uitlokt om afhankelijk te worden van de steun, m.a.w. 
uitlokt om arm te worden en arm te blijven (zie hierover: Deacon, 2002). Ook zijn er recent 
nog miljoenen media-dollars gespendeerd om een ander denkbeeld van Murray te 
verspreiden: dat zwarten van nature een lagere intelligentie zouden hebben dan blanken, en 
dat daarom de armensteun geminimaliseerd zou moeten worden om ten behoeve van de 
Amerikaanse samenleving te voorkomen dat het proces van ’survival of the smartest’ zou 
worden doorbroken (Herrnstein and Murray, 1994). Een idee dat naadloos zou passen in het 
19e eeuwse Europese sociaal-darwinistisch denken.19 
 
Zoals gezegd overheerst in Europa een sociaal, of zo men wil, een moderner perspectief op 
armoede en armen.20 Dit betekent echter niet dat hier alle armen over een kam geschoren 
worden. Integendeel, publieke opinie onderzoek naar zogenaamde ’deservingness’- of 
hulpwaardigheidscriteria, de criteria die mensen aanleggen om te bepalen of en in welke 
mate een behoeftig persoon recht zou hebben op steun, toont aan dat men in alle westerse 
welvaartsstaten in het algemeen meer solidair is met ouderen en met zieken en 
gehandicapten, vervolgens met behoeftige gezinnen, dan met werklozen en vervolgens met 
mensen in de bijstand (Coughlin, 1980; Van Oorschot, 2000; Van Oorschot et al., 2001). 
Etnische minderheden mogen daarbij vaak op de minste solidariteit rekenen (Van Oorschot 
et al., 2001) . Deze rangorde van solidariteit is zo algemeen dat ze wel een ’universal 
dimension of support’ is genoemd (Coughlin, 1980) en onderzoek toont aan dat de 
maatschappelijke legitimiteit van verschillende sociale zekerheidsregelingen, conform deze 
dimensie, sterk verband houdt met de aard van de doelgroepen waarop ze zich richten (zie 
o.a.: Forma, 1999a). De normatieve hulpwaardigheidscriteria die aan de dimensie ten 
grondslag liggen hebben betrekking op de vragen of behoeftige personen zelf schuld hebben 
aan hun situatie of niet, of ze in ruil voor steun daar iets tegenover kunnen zetten, of in het 
verleden gezet hebben, of ze tot de wij-groep behoren, of ze zich dankbaar tonen en 
natuurlijk, hoe ernstig hun behoeftigheid is (Van Oorschot, 2000). Overigens moet 
opgemerkt worden dat onderzoek naar normatieve beeldvorming over doelgroepen van 
sociaal beleid en hun moreel gedrag zich in Europa meer heeft gericht op de groep van 
werklozen, dan expliciet op armen (zie o.a.: De Goede and Maassen, 1980; Furnham, 1982; 
Golding and Middleton, 1982; Engbersen et al., 1993; Houtman, 1994; Fridberg and Ploug, 
2000; Gallie and Alm, 2000; Furaker and Blomsterberg, 2002; Larsen, 2002).21 Het is 
gebleken dat er in de maatschappij een negatieve grondtoon aanwezig is in de houding ten 
opzichte van mensen die werkloos zijn. Op zijn minst wordt aan hun werkbereidheid 
getwijfeld, maar soms ook aan hun karakter, hun intelligentie, hun 
verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid.22 Negatieve 
beeldvorming is echter over het algemeen sterker onder mensen met een rechts politieke en 
cultureel conservatieve oriëntatie, dan onder mensen met een links politieke en cultureel 
progressieve oriëntatie. Daarnaast lijken persoonlijkheidsfactoren, met name de mate van 
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authoritarisme, een rol te spelen (zie o.a.: Ester and Dekker, 1986; Houtman, 1997; 
Cozzarelli et al., 2001). Verder is negatieve beeldvorming over werklozen minder sterk in 
tijden van grote werkloosheid.23 Vermoedelijk deels omdat men dan meer oog heeft voor de 
structurele, dan voor de individuele oorzaken van werkloosheid (werklozen krijgen dan 
minder zelf de schuld), deels omdat men zich meer persoonlijk met de werklozen 
identificeert vanwege meer werklozen in de kennissenkring en de grotere kans om zelf tot de 
groep te (gaan) behoren (Maassen and De Goede, 1988; SCP, 1992; Bryson, 1997). 
Opmerkelijk is dat negatieve beeldvorming in het algemeen niet minder sterk aanwezig is 
onder de laagste inkomens- en beroepsklassen, die toch het grootste risico lopen op 
werkloosheid, soms integendeel zelfs. Dit kan wijzen op een internalisatie van heersende 
stereotypen (Schneider and Ingram, 1993), op een sociaal-psychologische poging om 
zichzelf te onderscheiden van de negatief geëtiketteerde groep (Golding and Middleton, 
1982) en/of op gevoelens van concurrentie om schaarse uitkeringen en banen (Maassen and 
De Goede, 1988). Maar misschien is men ook gewoonweg beter geïnformeerd over wat 
werkloze mensen in de nabije omgeving zoal doen.  
 
2.4 De morele effecten van sociaal beleid 
 
Een vierde gevolg van de crisis waarin de welvaartsstaat vanaf eind jaren zeventig - begin 
jaren tachtig kwam te verkeren, was een toenemende aandacht voor de veronderstelde 
negatieve morele effecten van de welvaartsstaat in bredere zin. Waar sociaal beleid lange 
tijd als oplossing voor problemen was gezien, werd het in toenemende mate gezien als 
veroorzaker ervan. En waar solidariteit en gemeenschapszin gezien werden als de moraliteit 
waarop de welvaartsstaat gebouwd is, daar zou diezelfde welvaartsstaat deze deugden 
ondermijnen. Daarmee zou de welvaartsstaat op langere termijn tot haar eigen ondergang 
leiden (zie bijv. Engbersen, 1986). Bij de vanouds bekende kritiek op de welvaartsstaat 
omwille van haar problematische relatie met economie, vooral inhoudende dat de 
welvaartsstaat een remmend effect heeft op economische ontwikkeling omdat sociale 
uitgaven ten koste gaan van investeringsmogelijkheden en van internationale 
concurrentiekracht, voegde zich een deels wetenschappelijke, deels ideologische kritiek die 
wees op haar problematische relatie met moraliteit. Aan de hand van de literatuur kan men 
inmiddels een fors rijtje opnoemen van veronderstelde morele achteruitgang en bijbehorende 
problemen, die op een of andere wijze gerelateerd zouden zijn aan het fenomeen 
welvaartsstaat (zie ook: Yankelovich, 1994; Schuyt, 1995; Deacon, 2002). In de moderne 
welvaartsstaat zou de burger een calculerende houding hebben ontwikkeld die misbruik en 
oneigenlijk gebruik van voorzieningen bevordert en die mensen gevangen houdt in een 
afhankelijkheidscultuur (Murray, 1984; Engbersen et al., 1993). Burgers zouden een 
immoralistisch ethos hebben, dat zich kenmerkt door hedonisme, consumentisme en 
vrijblijvendheid (Zijderveld, 1979; Spieker, 1986), waardoor de noodzakelijke solidariteit 
wordt ondermijnd en de aanspraken op de welvaartsstaat tot een onhoudbaar niveau stijgen. 
Burgers zouden geen oog meer hebben voor de verantwoordelijkheid die zij zelf hebben 
voor het welzijn van henzelf en dat van anderen, wat heeft geleid tot een erosie en uitholling 
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van de civil society, van gemeenschapszin en van familiale zorgplicht (Tromp, 1985; Mead, 
1986; Wolfe, 1989; Etzioni, 1995). Burgers zouden vooral oog hebben voor hun sociale 
rechten en uit het oog hebben verloren dat sociale bescherming enkel werkt als een systeem 
van wederzijdse rechten en plichten, waardoor bewust oneigenlijk gebruik op de loer ligt, 
maar ook een onbewuste ’moderne zorgeloosheid’, welke beide leiden tot overmatige 
aanspraken (Mead, 1986; Schuyt, 1995). En, tot slot, de arbeidsmoraal van burgers, en met 
name van uitkeringsgerechtigden, zou in de welvaartsstaat onder druk zijn komen te staan.  
 
Om te voorkomen dat hiermee een al te pessimistisch beeld over de gevolgen van de 
moderne welvaartsstaat blijft hangen, wil ik er op wijzen dat voorgaande opvattingen 
voornamelijk gebaseerd zijn op theoretische overwegingen. Uiteraard zijn de morele 
effecten van sociaal beleid ook onderwerp geweest van, zij het tamelijk schaars, empirisch 
onderzoek. Het beeld dat daaruit oprijst geeft minder reden tot neerslachtigheid24: 
overzichtsstudies wijzen uit dat over het algemeen hogere werkloosheidsuitkeringen geen 
remmend effect hebben op het arbeidsaanbod (Atkinson, 1989; Barr, 1992), werklozen geen 
zwakker arbeidsethos hebben dan werkenden (Jehoel-Gijsbers et al., 1995; Bryson, 1997; 
Gallie and Alm, 2000), pensioenen en sociaal beleid in het algemeen solidariteit in families 
en tussen generaties niet ondermijnen (Kohli, 1999; Attias-Donfut and Arber, 2000; Knijn, 
2002), de bereidheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk niet afneemt onder een sterk 
uitgebouwde welvaartsstaat, integendeel zelfs (Kuhnle and Selle, 1990; Rothstein, 2001), en 
in Nederland er geen sprake is van een consumentistisch ethos (Ester and Halman, 1994). 
Steeds herhaald onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau leert bovendien dat in 
Nederland, vanaf de jaren 1960 tot heden, de burger niet calculerender en zelfzuchtiger is 
geworden, dat de opvattingen over de medemens even pro-sociaal gebleven zijn, dat het 
wantrouwen en cynisme jegens anderen in deze periode minder geworden is, dat het familie- 
en buurtleven en de hulpbereidheid daarbinnen niet verminderd is, dat er door de grote 
meerderheid van Nederlanders gegeven wordt aan goede doelen en dat zo’n 30% regelmatig 
aan vrijwilligerswerk doet (Dekker and De Hart, 2000).25  
 
2.5 Het communitarisme 
 
De negatieve visie op de relatie tussen moraal en sociaal beleid dateert vooral van de jaren 
tachtig. Heden ten dage is de aandacht voor deze relatie echter geenszins verslapt. Ze staat 
immers centraal in het communitarisme, met zijn nadruk op sociale cohesie, 
gemeenschapszin en gezins- en huwelijksmoraal. Door onder andere Bill Clinton en Tony 
Blair werd en wordt deze visie uitgedragen als ideologische basis voor een derde weg tussen 
een te liberale en een te collectivistische welvaartsstaat. In dit beeld van een soort ’zorgzame 
samenleving’ après la lettre is de verantwoordelijkheid voor sociale bescherming minder 
overwegend een overheidskwestie, maar wordt ze gedeeld tussen overheid, civil society en 
gezinnen. Om dit laatste te bereiken is een morele heropleving onder burgers nodig, waaraan 
sociaal beleid een actieve bijdrage zou moeten leveren (Deacon, 2002). Communitaristen 
hebben er geen moeite mee om te erkennen dat sociaal beleid (ook) expliciete normatieve 
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doelstellingen heeft. Onder invloed van het communitarisme is inmiddels daadwerkelijk een 
internationale trend merkbaar naar een grotere belangstelling voor het gezin, en voor 
kinderen in het gezin, als doelgroepen van sociaal beleid (Esping-Andersen, 1999, 2002; 
Goldson et al., 2002; Kaufmann et al., 2002), en er is zelfs een trend zichtbaar naar het 
gebruiken van sociaal beleid als middel voor het verstevigen van de gezins- en 
huwelijksmoraal. In Nederland is dit laatste (nog?) niet duidelijk zichtbaar26, maar in 
Engeland en Amerika inmiddels wel (Barlow and Duncan, 2000; Rein, 2001; Deacon, 2002; 
Head, 2002). Het Engelse ’Sure Start’ programma, dat op wijkniveau met inzet van sociaal 
werkers poogt de kwaliteit van de eerste levensjaren van kinderen in gedepriveerde gezinnen 
te verbeteren, voor wat betreft emotionele en sociale binding binnen gezin en buurt (Head, 
2002), komt op ons begrijpelijker en ook sympathieker over, dan de harde en in onze ogen 
soms sterk overdreven Amerikaanse aanpak. Daar worden bijstandsmoeders op hun 
uitkering gekort als ze hun ouderschapstaken verwaarlozen, zoals wanneer hun kinderen 
spijbelen of niet ingeënt zijn, en is het inmiddels zo dat meer dan twintig staten de 
zogenaamde 'family cap' toepassen in een poging om het aantal eenoudergezinnen te 
beperken, die daar als de bron van veel, zo niet alle, maatschappelijk kwaad gezien worden 
(zie o.a. Rein, 2001). Deze 'family cap' houdt in dat alleenstaande moeders met een 
bijstandsuitkering (TANF) geen extra kinderbijdrage krijgen als er een kind bij komt. Dit 
krijgen ze wel als ze huwen. In onze ogen 'typisch Amerikaans', dus overdreven, is ook de 
propaganda die daarnaast gevoerd wordt om de voordelen van het huwelijk aan tieners en 
alleenstaande ouders duidelijk te maken, met zogenaamde 'marriage rallys', waarbij koppels 
in football stadions voor een publiek van duizenden de lof over de huwelijkse staat zingen 
en met 'marriage ambassadors', bekende figuren die in televisie spots eenzelfde boodschap 
overbrengen en met jaarlijkse prijzen van tientallen miljoenen dollars voor staten die de 
sterkste daling van het aantal een-oudergezinnen kennen. Dit alles, en dat is het navrante, 
betaald uit geoormerkte bijstandsbudgetten (Duerr-Berrick, 2002). Een preek voor de 
bijstandsmoeders, in plaats van geld, zou men kunnen zeggen.  
 
Naast maatschappelijke en economische ontwikkelingen, die resulteerden in meer 'culturele 
confrontaties' door internationaal vergelijkend onderzoek en in een opleving van morele 
debatten, zijn het ook ontwikkelingen binnen de wetenschap zelf geweest, die de aandacht 
voor de culturele factor hebben vergroot.  
 
2.6 Onderzoek naar de publieke opinie 
 
Een eerste praktisch, maar niet minder belangrijk gegeven, is de komst vanaf begin jaren 
tachtig van de vorige eeuw van grootschalige en herhaalde, internationaal vergelijkende 
onderzoeken naar de publieke opinie over sociaal beleid en aanverwante zaken. Genoemd 
kunnen worden het International Social Justice Project ISJP, het International Social Survey 
Project ISSP, verschillende Eurobarometer-onderzoeken, natuurlijk ook de European Values 
Study EVS en in de nabije toekomst mogelijk ook het European Social Survey ESS (de 
eerste ronde daarvan bevat jammer genoeg geen relevante informatie voor een culturele 
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analyse van sociaal beleid). Doordat ze de mogelijkheid ertoe boden, hebben deze 
databestanden de studie naar het verband tussen cultuur en sociaal beleid gestimuleerd. Met 
name is er onderzoek gedaan naar de maatschappelijke legitimiteit van aard en omvang van 
sociaal beleid en de daaraan ten grondslag liggende principes van solidariteit en verdelende 
rechtvaardigheid (zie bijvoorbeeld: Ferrera, 1993; Kluegel et al., 1995; Pettersen, 1995; 
Svallfors, 1997; Bonoli, 2000; Boeri et al., 2001; Ulrich, 2002). Legitimiteit wordt in deze, 
niet zelden internationaal vergelijkende, onderzoeken meestal nog enkel gemeten als 
’publieke steun’ voor bepaalde arrangementen of voor overheidsingrijpen in het algemeen. 
En de motieven en waardenoriëntaties die ten grondslag liggen aan al of niet steunen van 
beleid worden veelal slechts indirect afgeleid uit de belangenpositie van mensen en hun 
politiek-ideologische voorkeur. (Zie voor de problemen van dergelijk indirect meten o.a.: 
Van Oorschot, 2002). Wat dit onderzoek in grote lijnen heeft geleerd is dat meer universele 
programma's en uitkeringen meer maatschappelijke steun ondervinden, dan meer selectieve 
programma's, en dat mensen met een ideologische linkse oriëntatie, oudere mensen, mensen 
met een hogere opleiding en mensen met lagere inkomens over het algemeen meer voor 
herverdelende arrangementen zijn, dan hun tegenpolen. Wie hieruit de conclusie trekt dat 
mensen hun meningen over sociaal beleid baseren op een mengeling van motieven, die 
enerzijds te maken hebben met hun eigen belang, en anderzijds met hun normatieve en 
ideologische opvattingen, heeft het goed gezien. Dit is namelijk eveneens een uitkomst van 
verschillende opinie onderzoeken (zie o.a.: Van Oorschot, 2002). Echter, er is nog maar 
betrekkelijk weinig onderzoek gedaan waarin waarden rechtstreeks worden gemeten en 
expliciet in verband gebracht worden met verschillen in het door landen gevoerde sociale 
beleid. Het zijn met name collega's Arts en Gelissen die zich hier in internationaal verband 
onderscheiden (Arts and Gelissen, 2001; Gelissen, 2001; Ter Meulen and Arts, 2001). (Maar 
zie ook bijvoorbeeld: Papadakis and Bean, 1993; Bonoli et al., 2000; Van Oorschot and 
Halman, 2000). Tot op heden blijkt dat er niet altijd een duidelijk verband is tussen 
waardenoriëntaties van bevolkingen en het type welvaartsstaatregime waarin men leeft en 
als er een verband is, dan blijkt dit niet altijd eenvoudig theoretisch te duiden. Voor de 
toekomst geeft dit aanleiding om het sociale beleid in meer detail te meten. Zo is 
bijvoorbeeld uit het feit dat publieke percepties van de oorzaken van armoede geen verband 
houden met regimetype de conclusie getrokken, dat men dergelijke percepties in verband 
zou moeten brengen met concrete typen van armoedebestrijdingbeleid (Van Oorschot and 
Halman, 2000).  
 
Naast de praktische wetenschappelijke ontwikkeling van het beschikbaar komen van 
internationale databestanden, zijn er ook twee theoretische ontwikkelingen van belang. Eén 
specifiek op het terrein van welvaartsstaatonderzoek en een andere die zijn oorsprong heeft 
in een ruimere ontwikkeling binnen de sociale wetenschappen als geheel.  
 
2.7 ’Welfare regimes’ 
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Om met het specifieke te beginnen. Ik doel hier op de opkomst en bloei van de typologie- of 
regimebenadering bij het beschrijven en verklaren van verschillen in het door landen 
gevoerde sociale beleid. In eerste studies werden dergelijke verschillen vooral gedefinieerd 
in financiële termen, als verschillen in de relatieve omvang van het totaal aan sociale 
uitgaven. Op grond van empirisch onderzoek onder een groot aantal westerse en niet-
westerse landen kwam men tot de conclusie dat vooral, en bijna uitsluitend, verschillen in 
economisch welvaartsniveau van belang waren: hoe hoger het welvaartsniveau, hoe hoger 
de sociale uitgaven als percentage van het bruto nationaal product (zie m.n. Wilensky, 
1975). Aan dit verband zou een 'logica van de industriële ontwikkeling' ten grondslag 
liggen, welke in zou houden dat alle landen die een zeker welvaartsniveau bereiken als 
gevolg van industrialisering, dezelfde soort sociale structuur en bijbehorende problemen 
zouden krijgen, welke op een betrekkelijk gestandaardiseerde wijze, door sociale 
verzekeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, pensioenen en bijstand, 
opgelost zouden worden (Montanari, 2001). Echter, de kritiek op het onderzoek luidde dat 
een dergelijk verband tussen economie en welvaartsstaat wel gevonden werd als men landen 
onderzocht met sterk uiteenlopende welvaartsniveaus, maar dat het verband verdween als 
men zich beperkte tot de Westerse, geïndustrialiseerde landen (o.a. Skocpol, 1992). Deze 
verschilden weinig naar welvaartsniveau, wat meer naar het niveau van sociale uitgaven, 
maar vooral bestonden er, zelfs voor de oppervlakkige waarnemer, grote institutionele 
verschillen in de manier waarop het sociale beleid was ingericht. De aandacht verlegde zich 
dan ook, enerzijds naar een 'power resources' benadering, waarin de invloed werd nagegaan 
die politieke en klassengerelateerde machtsverhoudingen hebben op het niveau en de 
patronen van sociale uitgaven in westerse landen (zie bijv. Baldwin, 1990; Roebroek, 1993; 
Korpi, 2001). En anderzijds, naar het in kaart brengen en karakteriseren van die 
institutionele verschillen als eerste stap om de achtergronden en betekenis ervan beter te 
begrijpen. Hier werd vooral de methode van ideal-typologisering gebruikt. De twee meest 
bekende modellen, die van Titmuss uit de jaren zeventig en die van Esping-Andersen van 
eind jaren tachtig, legden zo een verband tussen enerzijds de mate van staatsinvloed op 
sociale bescherming (relatief ten opzichte van markt, gezin en gemeenschap) en de soort van 
functie die sociale bescherming vooral heeft (armoedebestrijding, statushandhaving, 
welzijnsbevordering), en anderzijds een aantal typische institutionele kenmerken van het 
sociale beleid (welke risico's zijn gedekt, wie heeft toegang tot regelingen, wie betaalt 
ervoor, e.d.) (Titmuss, 1976; Esping-Andersen, 1990). Esping-Andersen's typologie heeft, 
alhoewel veelvuldig bekritiseerd (zie voor een overzicht Arts and Gelissen, 2002), meer 
invloed gehad dan die van Titmuss. En ze is voor ons hier vooral van belang omdat Esping-
Andersen tussen de drie typen nadrukkelijk een verschillende ideologische, c.q. culturele 
achtergrond veronderstelt, respectievelijk: het liberalisme dat tegen staatsinmenging is en 
voor eigen verantwoordelijkheid, het conservatisme dat zich sterk maakt voor het behoud 
van sociale banden en -verhoudingen, en de sociaal-democratie die maatschappelijke 
gelijkheid benadrukt.27  
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Door deze expliciete koppeling van regime-type en normatieve achtergrond heeft Esping-
Andersen’s typologie de aandacht voor de culturele factor sterk gestimuleerd. Enerzijds 
omdat men in aanvullende analyses op zoek ging naar de invloed van de Katholieke en 
Protestantse kerken, die in de formatieperiode van de welvaartsstaat een belangrijke 
maatschappelijke en culturele factor zijn geweest, naast liberalisme, conservatisme en 
sociaal-democratie. Anderzijds omdat de typologie, meer recent, de vraag heeft opgeworpen 
of er ook regime-typen onderscheiden kunnen worden met een andere dan een westerse 
cultureel-ideologische achtergrond.  
 
2.8 Katholieke en Protestantse welvaartsstaten? 
 
Voor wat betreft het eerste wordt op grond van historisch onderzoek inmiddels geaccepteerd 
dat er inderdaad een zelfstandige invloed is uitgegaan van Katholicisme en Protestantisme. 
Het proefschrift van collega Roebroek toont dit genoegzaam aan (Roebroek, 1993). Maar 
ook anderen hebben confessionele invloeden op sociaal beleid onderzocht. De invloed van 
het Katholicisme, met zijn nadruk op sociale harmonie en traditionele sociale verbanden, 
zou in landen als Italië, Portugal, Frankrijk, België, en Oostenrijk geleid hebben tot een 
grotere bescherming van het gezin met kinderen, tot een relatief grote rol voor sociale 
partners, tot sociale verzekeringen als middel om status- en klasseverschillen te behouden en 
tot een sterker naar doelgroepen en personenkringen gefragmenteerd beleid (Van 
Kersbergen, 1995; Hornsby-Smith, 1999). Voor wat betreft de invloed van het 
Protestantisme moet volgens recent onderzoek een verschil gemaakt worden tussen landen 
met een Lutherse staatskerk, zoals de Scandinavische landen en Duitland en landen met een 
Calvinistische hervormde variant, zoals Zwitserland, Nederland (met name de invloed van 
de Anti-Revolutionaire Partij), het Verenigd Koninkrijk en ook de Verenigde Staten 
(Manow, 2002). Het Calvinisme zou, vanwege zijn anti-statelijke houding, sprekend uit het 
devies van 'soevereiniteit in eigen kring', in tegenstelling tot het Lutheranisme, een 
remmende invloed gehad hebben op de ontwikkeling van het sociale beleid. Landen met een 
sterk Calvinistische invloed zouden daarom, ten opzichte van overwegend Katholieke en 
Lutherse landen, de 'nakomertjes' (Nachzuegler: in Manow, 2002, p. 211) van Europa zijn. 
Het belang van het Lutheranisme als staatskerk is ook aangegeven in een kritiek op Esping-
Andersen's visie dat de universalistische en genereuze aard van de Scandinavische 
welvaartsstaat vooral het resultaat zou zijn van een sociaal-democratische oplossing van de 
tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Volgens deze kritiek ligt de basis niet zozeer in de 
eind 19e - en begin 20e -eeuwse politiek-economische verhoudingen, maar in de politiek-
religieuze verhoudingen van de 18e eeuw, toen er, bijvoorbeeld in de vorm van een 
genereuze Kopenhaagse Armenwet, een koppeling tot stand kwam tussen de door Maarten 
Luther al vroeg aangegeven noodzaak dat het gezag de verantwoordelijkheid op zich neemt 
voor de bescherming van gemeenteleden (zoals door het vormen van gemeentelijke 
armenkassen ter vervanging van de Katholieke caritas), de Lutherse plicht tot 
gehoorzaamheid aan het wereldlijke gezag, en de toen heersende absolute staatsvorm. De 
verantwoordelijkheid van het centrale gezag voor onderdanen, de genereuze behandeling en 
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in ruil daarvoor de gehoorzaamheid van burgers, onder andere met betrekking tot het betalen 
van belastingen, zou de ware grondslag zijn voor het Scandinavische model (Soerensen, 
1998).  
 
2.9 Niet-Westerse welvaartsstaten? 
 
De vraag of er ook niet-westerse welvaartsstaatregimes te onderscheiden zijn is tot nu toe 
met name gesteld ten aanzien van Aziatische landen als Zuid-Korea, Japan, Taiwan, 
Singapore en Hong Kong. Dit zijn alle landen met een inmiddels hoog welvaartsniveau, 
maar eveneens met een, naar westerse standaarden, sterk daarop achterblijvende sociale 
bescherming van overheidswege. De eigen familie vormt voor de overgrote meerderheid van 
de bevolking in het moderne Azië nog steeds de grootste bron van bestaanszekerheid. 
Sommige bedrijven bieden, als 'goede huisvaders', daarnaast beperkte regelingen bij ziekte, 
ongeval en ouderdom, en sommige grote steden bieden een sterk selectieve bijstandachtige 
uitkering. Dit gegeven van een hoog welvaartsniveau gecombineerd met een rudimentair 
sociaal beleid staat haaks op 'de logica van industrialisering', en kan niet, op typisch 
westerse wijze, begrepen worden als een uitkomst van rivaliserende ideologieën en de 
daarbij behorende strijd tussen sociaal-economische klassen (Esping-Andersen, 1997; Lin, 
1999). Waar verschillende auteurs in plaats daarvan op wijzen is de invloed van het 
Confucianisme, en sommigen spreken daarom zelfs van een Confucianistisch model of 
regimetype (Jones, 1993; Esping-Andersen, 1996; Goodman and Peng, 1996). Kenmerkend 
voor een Confucianistische mens- en maatschappijopvatting is dat het individu vooral 
gezien wordt als een lid van een ruimere sociale eenheid. De veruit belangrijkste eenheid is 
de familie, maar ook buurt en natie worden gezien als sociale eenheden waaraan het 
individu ondergeschikt is. Paternalisme en autoritarisme worden vanwege een sterk gevoel 
voor groepshiërarchie gemakkelijk geaccepteerd. Een tweede kenmerk is een zeer sterk 
arbeidsethos, de plicht om zich in te spannen voor de sociale eenheid waartoe men behoort, 
en een daaraan gekoppeld meritocratisme, dat beloningen en rechten vooral afhankelijk stelt 
van geleverde prestaties. En ten derde is er het Confucianistisch fatalisme, wat zegt dat 
mensen hun lot moeten accepteren, en daarom geen beroep op anderen zouden moeten doen 
voor hulp. Toegepast op het vraagstuk van sociale bescherming zou deze cultuur leiden tot 
een antiwelvaartsstaat houding, een afwijzen van herverdeling tussen sociale groepen, een 
nadruk op de verantwoordelijkheid van de familie en de onderneming, een zwak ontwikkeld 
gevoel voor sociale rechten, tot kortom, een laag niveau van sociale bescherming door de 
overheid (Lin, 1999).  
 
Inmiddels is er ook aandacht ontstaan voor de vraag of er nog andere niet-westerse 
cultureel-ideologische of religieuze achtergronden voor sociaal beleid bestaan, en wat 
daarvan dan specifieke kenmerken zouden zijn (Opeilka, 2002). De aandacht gaat dan 
vooral uit naar de mogelijke sociale beschermingsfunctie die traditionele manieren van hulp 
en solidariteit kunnen hebben in de hedendaagse samenlevingen. Voor wat betreft de Islam 
wijst men dan in het bijzonder op de mogelijke functie van verschillende vormen van 'zakat', 
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de plicht van de gelovige om aalmoezen te betalen aan behoeftigen en om een deel van het 
inkomen bij te dragen aan de goede werken van de geloofsgemeenschap, de ’Ummah’. In 
Engeland functioneert blijkbaar een Moslim Parlement, dat met de zakatbijdragen 
islamitisch onderwijs stimuleert, studieleningen verstrekt, charitatieve programma’s voor 
Moslims ondersteunt, en dergelijke (Dean and Khan, 1997). In niet-geïndustrialiseerde 
Islamitische landen, echter, zoals in Indonesië, functioneert de zakat maar in beperkte mate 
als een systeem van publieke liefdadigheid, maar daarentegen vooral als een systeem van 
interfamiliale- en buurthulp (von Benda-Beckmann, 1988; Biezeveld, 2002). Voor wat 
betreft de Afrikaanse cultuur is gewezen op de mogelijke betekenis van het traditionele 
Zuid-Afrikaanse 'ubuntu'-principe. Dit is een principe dat betrekking heeft op 
groepssolidariteit. Het roept mensen op om hun welvaart en welzijn te delen met de groep. 
Het baseert zich op de idee dat mensen slechts door andere mensen mens kunnen zijn, 
waardoor men jegens elkaar als het ware een sociale schuld heeft, die ingelost wordt door bij 
te dragen aan het groepswelzijn. Het is nog de vraag of op dit moment de praktische 
betekenis ervan uitgaat boven familiale- en dorpsbanden, maar het is inmiddels wel al in de 
Zuid-Afrikaanse grondwet opgenomen als leidend principe voor de toekomstige inrichting 
van een sociale beschermingsstelsel dat informele en formele solidariteit zou moeten 
combineren, omdat een substantiële formalisering en collectivisering van de welvaartsstaat 
naar westers model niet haalbaar is (Olivier, 2001; Olivier and Mpedi, 2002). 
 
Interessant is dat ook elders in de wereld overheden op dit moment de rol benadrukken die 
traditionele zorgverbanden en cultuurpatronen zouden moeten spelen in het bieden van 
bestaanszekerheid aan burgers. Dit is bijvoorbeeld het geval in de eerder genoemde 
Aziatische landen, maar ook in Islamitische landen als Indonesië en Turkije. Kritische 
waarnemers van dit door de Wereldbank gestimuleerde beroep op traditie en cultuur, met 
andere woorden, op sociaal kapitaal en informele solidariteit, wijzen er op dat dit vooral 
ingegeven lijkt door de problemen die veel overheden op dit moment hebben met hun 
formele sociale beschermingssystemen als gevolg van economische stagnatie en 
globalisering (Goodman and Peng, 1996; Lin, 1999; Akdogan, 2002; Biezeveld, 2002). Ook 
in de westerse wereld wordt, zoals we onder andere gezien hebben bij de bespreking van het 
communitarisme, door beleidsmakers een hernieuwd appèl gedaan op de inzet van sociaal 
kapitaal en informele solidariteit (met name ook m.b.t. vrijwilligerswerk, zie bijv.: Corden 
and Ellis, 2002; Koch-Nielsen, 2002; O'Rourke, 2002). Waar men in het geval van westerse 
samenlevingen vraagtekens kan zetten bij de praktische haalbaarheid van een dergelijk 
appèl, gezien het vergevorderde proces van individualisering en familiefragmentering, daar 
worden om dezelfde redenen reeds vraagtekens gezet bij de haalbaarheid ervan in niet-
westerse samenlevingen (zie bijv. Goodman and Peng, 1996; Akdogan, 2002; Keasberry, 
2002).  
 
2.10 De ’cultural turn’ 
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Naast de opkomst van de ideaal-typologisering van welvaartsstaten, is er een tweede 
wetenschappelijke ontwikkeling, die voor een toegenomen belangstelling voor de relatie 
tussen cultuur en sociaal beleid heeft gezorgd. Het betreft de eerder genoemde ’cultural turn’, 
ofwel culturele ommekeer, in de analyse van sociaal beleid. Ik heb daar reeds het nodige 
over gezegd en laat het er nu bij om te vermelden dat deze zogenaamde ’nieuwe’ benadering 
op dit moment productief is. Het is niet verwonderlijk dat men binnen deze benadering een 
voorkeur toont voor kleinschalig, kwalitatief onderzoek, met name naar de interactie tussen 
uitvoerders en cliënten op het terrein van maatschappelijk werk, gezondheidszorg, 
gezinszorg, bijstandsverlening en de reïntegratie van werklozen (zie o.a. Russell and Edgar, 
1998; Chamberlayne et al., 1999; Chamberlayne and King, 2001). Immers, het is juist in dit 
soort situaties dat de leefwerelden van het beleid, 'the world out there', zoals men het zegt, 
en dat van de burger, 'the world at home' (Russell and Edgar, 1998), met elkaar in direct 
contact komen. Daarnaast zijn er studies naar de wijze waarop beleidsmakers en overheden 
op basis van hun normatieve opvattingen doelgroepen van beleid construeren, en hoe ze 
daarmee de toegang tot rechten reguleren, en selectief plichten opleggen. Zo is bijvoorbeeld 
geanalyseerd hoe de regering van Tony Blair actief een beeld van 'de goede alleenstaande 
ouder' heeft geproduceerd, waarbij de nadruk vooral gelegd werd op haar arbeidsbereidheid, 
in plaats van op haar zorgtaken. Dit botst volgens onderzoek duidelijk met de leefwereld, 
met de waarden en normen, van de gemiddelde alleenstaande ouder in Engeland (Head, 
2002). 
 
3. Slotwoord en woorden van dank 
 
Mijnheer de Rector Magnificus, 
Dames en Heren, 
 
De culturele analyse van sociaal beleid is een betrekkelijk nieuw vakgebied. Ik heb 
geprobeerd om U in een kort tijdsbestek er iets van te laten zien, aan de hand van de vraag 
waarom de aandacht voor de culturele factor bij de studie van sociaal beleid pas recent is 
toegenomen. Al met al blijkt, zelfs na een kort overzicht als het voorgaande, dat het 
vakgebied zowel methodologisch als inhoudelijk een breed terrein beslaat. De culturele 
factor is te bestuderen met uiteenlopende methoden als het survey, historische en document 
analyse, Weberiaanse ideal-typologisering, kwalitatitieve interviews en participerende 
observatie. Inhoudelijk loopt de vraagstelling uiteen van zingeving in persoonlijke 
leefwerelden tot de ideologische achtergrond van nationale verzorgingsstelsels, van de 
culturele invloeden op sociaal beleid tot de culturele effecten van sociaal beleid. 
 
Het moge U misschien duidelijk zijn dat ik in mijn onderzoek het terrein niet in zijn volle 
breedte kan beslaan. Ik zelf ben hier in elk geval van overtuigd, en heb daarom besloten mij 
de volgende beperkingen op te leggen: 
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1. Voor wat betreft het sociaalbeleidsterrein zal ik me voornamelijk richten op de sociale 
zekerheid, en op aanverwante vraagstukken van arbeid en zorg. Niet omdat ik vind dat dit de 
beleidsmatige kerngebieden zijn van de welvaartstaat, want mijns inziens zijn 
gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs even onmisbaar voor het menselijk welzijn en 
een rechtvaardige sociale orde. Maar simpelweg, omdat hier de expertise ligt die ik in de 
loop der jaren aan deze universiteit heb mogen opbouwen. 
 
2. Voor wat betreft mijn methodologische aanpak: deze zal empirisch zijn, omdat in de toets 
aan de werkelijkheid mijns inziens de uiteindelijke waarheid en waarde van de wetenschap 
ligt. Het accent zal liggen op internationaal vergelijkende, kwantitatieve analyses, niet enkel 
omdat dit het beste past binnen het huidige Tilburgse sociologie-team, niet enkel omdat er 
bij het departement Sociologie een schat aan data ligt van het Europese Waardenonderzoek 
en van andere surveys, maar vooral ook omdat hier mijn grootste interesse ligt. 
 
3. Voor wat betreft mijn inhoudelijke vraagstellingen: deze zullen passen bij het facultaire 
onderzoeksprogramma ’The Enabling Society’ dat de oorzaken en de gevolgen bestudeert 
van de herstructurering van verantwoordelijkheden, welke moderne welvaartstaten 
kenmerkt. De overheid treedt terug en laat de zorg voor individueel welzijn en sociale 
ordening in toenemende mate over aan de drie andere pijlers waarop de welvaartstaat rust: 
markt, maatschappelijk middenveld en gezin. Dit heeft belangrijke consequenties voor de 
aard en de omvang van de de facto solidariteit die in de samenleving door sociaal beleid 
gerealiseerd wordt, en uiteraard ook voor het soort maatschappelijke rechtvaardigheid waar 
het sociaal beleid uiteindelijk toe leidt. In mijn onderzoek zal ik me vooral richten op de 
maatschappelijke legitimiteit van de verantwoordelijkheidsverschuiving. De 
spanningsverhouding tussen publieke waarden, opinies en percepties met betrekking tot 
solidariteit en rechtvaardigheid enerzijds, en de concrete keuzes van beleidsmakers 
anderzijds, is een studieterrein vol analytische valkuilen, maar ook een waarop de relatieve 
invloed van de culturele factor, ten opzichte van die van economische en politieke belangen, 
direct valt te onderzoeken.  
 
Woorden van dank 
 
Nu ik aan het eind gekomen ben van deze rede wil ik een aantal woorden van dank 
uitspreken. 
 
Op de eerste plaats ben ik het Stichtingsbestuur, het College van Bestuur en het bestuur van 
de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg erkentelijk voor het 
in mij gestelde vertrouwen.  
 
Mijn loopbaan aan deze universiteit begon in 1979, toen ik me als werkstudent Sociologie 
inschreef aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg, en heeft zich tot op de dag van 
vandaag voortgezet. In al die jaren is de universiteit voor mij een bron van inspiratie en 
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mogelijkheden geweest. Veel mensen hebben hiervoor de randvoorwaarden geschapen. Een 
woord van dank wil ik dan ook richten aan alle collega’s die ik in de loop der tijd heb gehad, 
en aan al mijn student-assistenten, maar in het bijzonder ook aan de leden van het 
zogenaamde niet-wetenschappelijk personeel: de medewerkers van de secretariaten, van het 
onderwijsinstituut en van het onderzoeksinstituut. Vooral dank ik Marian de Vries, die sinds 
vele jaren als vakgroeps- en departementssecretaresse mijn werk in menig opzicht 
vergemakkelijkt en veraangenaamd heeft.  
 
Waarde van Wezel, Beste Jan, als student vond ik in jou de hoogleraar Sociologie die mijn 
belangstelling voor sociaal-economische vraagstukken wist te prikkelen en te kanaliseren. In 
de periode daarna, toen ik je medewerker was geworden bij de vakgroep Sociale 
Zekerheidswetenschap, vond ik in jou een integere collega, die me immer uitdaagde het 
grotere verband te zoeken. Van geen ander dan van jou heb ik geleerd dat het stellen van 
vragen de kern is van het academisch beroep. Hiervoor dank. 
 
Waarde Berghman, Beste Jos, de vakgroep Sociale Zekerheidswetenschap is voor mij 
persoonlijk van groot belang geweest, omdat ze mij de gelegenheid bood om me als 
academicus te specialiseren in een vakgebied dat mijn interesse had. In al die jaren dat je er 
voorzitter van was heb je mij de ruimte én de stimulansen geboden om beleidsrelevant 
onderzoek te kunnen uitvoeren, met behoud van wetenschappelijke vraagstelling en 
kwaliteit. In meer dan een opzicht ben je voor mij in je Tilburgse jaren een voorbeeld 
geweest, als wetenschapper, uiteraard, maar ook als de academische diplomaat, bestuurder 
en ondernemer die je bent. Ik heb veel van jou geleerd. Daarvoor dank. 
 
Waarde Arts, Beste Wil, ik voelde me welkom opgenomen in het departement Sociologie 
toen ik na de opheffing van de vakgroep Sociale Zekerheidswetenschap als academische 
wees in de faculteit stond. Daarvoor dank. Het departement is op sterkte gekomen en gaat 
een mooie toekomst tegemoet. Mogen we samen en met onze collega's nog vele jaren in 
goede verstandhouding samenwerken.  
 
Esteemed Professor Clasen, Dear Jochen, some time has passed since we first met at your 
1989 Edinburg Conference on 'The Sociology of Social Security'. Our paths diverted from 
then, but converged again some years ago. Why there is this chemistry between us, which 
makes us work together successfully on a number of projects, and what it is exactly, I cannot 
say. But I certainly hope that it will last for longer and will help us, as co-chairs of ESPAnet, 
in making a success of this Network for European Social Policy Analysis. 
 
Lieve kinderen, Guido, Luc en Irene (die vandaag helaas niet aanwezig kan zijn vanwege 
nog aangenamer en interessanter verplichtingen elders), het is gebleken dat het gezinsleven 
een onuitputtelijke bron is van illustraties bij een inleidende cursus sociologie. Ik dank jullie 
voor jullie bijdragen aan mijn onderwijs.  
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Lieve Carla, het ontbreekt mij gewoonlijk niet aan energie en toewijding, maar wat baat het 
als deze niet in de juiste richting worden aangewend? Dankbaar ben ik dan ook voor het feit 
dat jij mij op koers houdt.Voor het overige schieten mij woorden te kort om aan te geven 
wat jouw betekenis is voor mijn werk en leven. Laat ik het daarom houden bij een 
eenvoudige retorische vraag: zou ik hier staan zonder jou? 
 
Tot slot dank ik mijn vader zaliger en mijn moeder.  
 
Ik heb gezegd. 
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Noten

                                                 
1 Zie voor overzichtstudies op dit terrein o.a.: Pierson (1991); Arts (2001); Pierson (2001); Sainsbury (2001); 
Arts (2002); Esping-Andersen (2002); Green-Pedersen (2002); Myles and Quadagno (2002) 
 
2 Uitzonderingen zijn bijv. Pierson (2001) en Svallfors en Taylor-Gooby (1999), die de publieke normatieve 
en belangengebaseerde weerstand tegen sociaalbeleidsveranderingen hebben onderzocht. 
 
3 Zie bijvoorbeeld: Aaron et al.(1994); Baldock (1999); Chamberlayne (1999); Lin (1999); Schmidt (2000); 
Lockhart (2001); Pfau-Effinger (2002). 
 
4 Betrekt men ook die andere pijlers in de analyse van de sociale verzorgingsfunctie, dan spreekt men van 
verzorgingsmaatschappij, of ’welfare society’ (Van Doorn, 1978; Chatterjee, 1996). 
 
5 Zie voor definities van sociale zekerheid o.a.: Titmuss (1976); Viaene et al.(1983); Berghman (1986); 
Geleijnse et al. (1993). 

 
6 Het betreft: Henslin (1993); Marsh (1996); Marsh et al.(1996); Appelbaum and Chambliss (1997); Thio 
(1998); Cohen and Kennedy (2000); Macionis (2001); Schaefer (2001); Ferguson (2002); Hughes and 
Kroehler (2002) . 
 
7 Alhoewel er juist op dit punt uitzonderingen zijn (zie bijv.: De Graaf, 2002). 
 
8 Deze visie op de culturele analyse van sociaal beleid komt erg dicht bij het heuristisch raamwerk dat Pfau-
Effinger (2002) geschetst heeft voor de studie van de relatie tussen cultuur en sociaal beleid. Voor haar 
bestaat een dergelijke studie vooral uit het beschrijven en analyseren van zogenaamde ’welfare 
arrangements’: de op een zeker moment bestaande specifieke relaties tussen ’welfare culture’ en ’welfare 
system’ , d.w.z. tussen de waarden, idealen en opvattingen die betrekking hebben op de ’sociale 
verzorgingsfunctie’ in de samenleving in het algemeen, en de wijze waarop die verzorgingsfunctie naar 
inhoud en vorm is ingericht. In Pfau-Effinger’s raamwerk wordt deze kern geplaatsts in een ruimere context 
van politieke processen en sociale structuren, om aan te geven dat de culturele factor weliswaar analytisch 
geïsoleerd kan worden van andere factoren, maar dat sociaal beleid in werkelijkheid nooit enkel en alleen 
een uitdrukking is van een cultureel systeem. 
 
9 De voorstanders van de culturele ommekeer in de analyse van sociaal beleid baseren hun aanpak op een 
ommekeer die in de sociale wetenschappen in ruimere zin al eerder zou hebben plaatsgevonden. Men 
verwijst hierbij naar de hernieuwde, meer of minder post-moderne, aandacht voor handelingsvrijheid, ofwel 
'agency' van individuen ten opzichte van de structuren en culturen waarvan ze deel uit maken, en de 
hieraan gerelateerde visie dat elke werkelijkheid een sociale constructie is (zie bijv. Archer, 1988; Chaney, 
1994; Jameson, 1997; Lewis et al., 2000). In de genoemde sterke interpretatie van de 'cultural turn' wordt 
een dergelijke benadering onder andere gekoppeld aan Habermas' kritiek op de moderne verzorgingsstaat, 
dat die de leefwereld van burgers zou kolonialiseren en aan Foucault's kritiek dat de moderne sociale 
administraties de leefwereld te sterk controleren en beheersen en zich onvoldoende responsief opstellen 
ten opzichte van burgers (Rustin, 1999). 
 
10 In zijn laatste Emancipatiemonitor heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau nog geconstateerd dat de 
toename van de arbeidsparticipatie van de Nederlandse vrouw, na een explosie in de jaren negentig, vrijwel 
tot stilstand is gekomen omdat de grenzen van het toelaatbare binnen de Nederlandse 
moederschapscultuur bereikt zouden zijn (SCP, 2002). 
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11 Genoemd worden onder andere: rechtvaardige (her)verdeling van levenskansen (Goodin and LeGrand, 
1987; McKay and Rowlingson, 1999; Sainsbury, 1999), efficiëntie inzet van middelen (Goodin and LeGrand, 
1987; Barr, 1992), bevorderen van economische efficiëntie (Goodin et al., 1999), bestrijden van 
werkloosheid (Barr, 1992; Headey et al., 2000), bevorderen van sociale cohesie, integratie en stabiliteit 
(Goodin and LeGrand, 1987; Barr, 1992; Beck et al., 1997; Goodin et al., 1999), verminderen van sociale 
ongelijkheid (Barr, 1992; Beck et al., 1997; Goodin et al., 1999; McKay and Rowlingson, 1999), garanderen 
van inkomens- en bestaanszekerheid (Barr, 1992; Beck et al., 1997; McKay and Rowlingson, 1999; 
Sainsbury, 1999), bevorderen van de sociale kwaliteit van individuele levens en van de samenleving (Beck 
et al., 1997; Therborn, 2001), armoedebestrijding (Goodin et al., 1999; McKay and Rowlingson, 1999; 
Sainsbury, 1999), activering en bevorderen van arbeidsmarktparticipatie (Sainsbury, 1999), bevorderen van 
gewenst huwelijks- en gezinsgedrag (Sainsbury, 1999; Duerr-Berrick, 2002), bevorderen van een toestand 
van (sociale) zekerheid (Kaufmann, 1973; Berghman, 1986), bevorderen van individuele autonomie (Beck 
et al., 1997; Goodin et al., 1999; Gough, 2000), bevredigen van basale behoeften van individuen (Goodin, 
1990; Gough, 2000), bevorderen van welzijn van burgers (Ringen, 1995), bevorderen van het levensgeluk 
van burgers (Fitzpatrick, 2001; Veenhoven, 2002). 
 
12 Zie voor verschillen tussen de Engelse en de Franse visie op en aanpak van armoede en uitsluiting ook 
Silver en Wilkinson (1995). Na het in zwang raken van het begrip 'social exclusion' worden inmiddels geen 
twee, maar vier sociale uitsluiting paradigma's onderscheiden met als labels 'solidarity' (Franse traditie), 
'specialisation' (Anglo-Saksisch liberalisme), ' monopoly' (Zweeds sociaal-democratisch) en 'neo-organic' 
(Duits en Spaans corporatisme) (Silver, 1994 in: Cousins, 1998). 
 
13 Dat beleid gemaakt wordt door politici die herverkozen willen worden, speelt volgens Schneider en 
Ingram in dit proces een kernrol. Zij gaan ervan uit dat politici ernaar neigen lusten en lasten in de 
maatschappij zo te verdelen dat hun kans op herverkiezing vergroot wordt. In hun beleidsvorming houden 
ze daarom rekening met de maatschappelijke macht en invloed van groepen, die groter of kleiner kan zijn, 
en met de publieke percepties over die groepen, die positiever en negatiever kunnen zijn. Volgens 
Schneider en Ingram (1993) leidt de combinatie van beide dimensies tot een viertal groepen, die elk een 
eigen mix aan lusten en lasten toebedeeld worden. Niet alleen voor wat betreft generositeit (een meer of 
minder gunstige mix), maar ook wat betreft de aard van beleidsinstrumenten die ingezet worden (meer of 
minder dwingend, stigmatiserend, tot gebruik uitnodigend, als publieke steun verhuld etc. (zie ook:Tussing, 
1974; Abramovitz, 1983). De groep van 'deviants', ofwel 'afwijkenden', vormt de groep van de minst 
machtigen, en kent het meest negatieve imago. Ten opzichte van de andere groepen, de 'advantaged' (de 
bevoordeelden: machtig, positief imago), de 'contenders' (de rivalen: machtig, minder positief imago) en de 
'dependents' (de afhankelijken: zwak, positief imago), zullen de afwijkenden de minste en de laagste 
subsidies en uitkeringen toebedeeld krijgen, en zal meer met dwang en sancties geprobeerd worden hun 
veronderstelde negatieve gedrag en moraal te corrigeren. Het geproduceerde beleid zal op deze wijze 
voornamelijk de bestaande machtsverhoudingen en de vigerende normatieve sociale constructies van 
doelgroepen reproduceren. Toegevoegd moet worden dat menig auteur een cruciale rol toebedeelt aan de 
media die, al of niet door belangengroepen gemanipuleerd, bestaande stereotypen zou uitvergroten, en zo 
het labelingsproces zouden versterken (zie o.a.: Golding and Middleton, 1982; Gans, 1995). 
 
14 In de loop der tijd zijn er vele verschillende categorieën armen onderscheiden (zie hiervoor o.a.:Deleeck 
et al., 1980), en zijn er zeer uiteenlopende labels aan arm-zijn gehecht (zie o.a.: Gans, 1995), maar klassiek 
en meest gebruikt is het onderscheid naar 'deserving' en 'undeserving' poor. 
 
15 De term 'culture of poverty' is geïntroduceerd door Lewis in 1959 naar aanleiding van een studie naar 
armoede onder Mexicaanse families. Kenmerken ervan zijn dat arme mensen niet of nauwelijks deelnemen 
aan de instituties van de samenleving (arbeidsmarkt, cultureel systeem, politiek), dat ze in slechte huizen 
wonen, en naast de eigen familie of directe buren geen of weinig contact hebben met anderen, dat ze geen 
echte kindertijd kennen, dat ze een vrije seksuele- en huwelijksmoraal hebben en er weinig privacy is in het 
gezin, en dat ze zich in het algemeen marginaal, afhankelijk en minderwaardig voelen. Lewis geeft zelf 
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nadrukkelijk aan dat zijn theorie ’misbruikt’ is door ’rechts’ Amerika (m.n. door en naar aanleiding van 
Harrington’s The Other America), en dat in zijn ogen het grootste deel van de armoede in Amerika niet 
voortkomt uit een armoedecultuur zoals hij die in Mexico had gevonden (Lewis, 1966). 
 
16 Uiteraard heeft het ’cultuur-of-structuur' debat geleid tot synthetische theorieën ter verklaring van 
langdurige armoede (zie o.a.: Deleeck et al., 1980; Waxman, 1983). Deze stellen dat het vanwege 
stigmatiserings- en labellingsprocessen voor mensen die in een achterstandssituatie terecht komen steeds 
moeilijker wordt om aan de situatie te ontsnappen, dat ze zich vervolgens uit overlevingsmotief aan de 
gegroeide situatie aanpassen, en daarmee de stigmatisering versterken, waardoor hun kansen nog kleiner 
worden. Het aanpassingsgedrag wordt overgedragen op kinderen, en daarmee het gevangen zijn in de 
vicieuze cirkel van arm zijn en arm blijven. 
 
17 Voor het overige staat de relatie tussen publieke opinie en (sociaal) beleid regelmatig ter discussie. gaat 
dan vooral om de vraag of de publieke opinie invloed heeft op beleid, hetzij als ex-ante causale factor in het 
beleidsproces, hetzij als ex-post maatschappelijke legitimeringsgrond. En het gaat om de aard en 
meetbaarheid van de publieke opinie. Dat de publieke opinie invloed kan hebben op overheidsbeleid in het 
algemeen, en op sociaal beleid in het bijzonder, is aan de hand van Amerikaanse voorbeelden al vaak 
aangetoond (zie voor review studies o.a.: Childs, 1964; Page and Shapiro, 1983), maar de kwestie blijft de 
gemoederen bezighouden. Vooral omdat de condities waaronder effecten optreden tamelijk complex zijn en 
sterk afhankelijk zijn van tijd, plaats en onderwerp, waardoor directe causale verbanden vaak moeilijk 
aantoonbaar blijven. Een recente analyse van Amerikaanse empirische studies naar de relatie tussen 
publieke opinie en beleid (Burstein, 1998) leert onder andere dat de 'democratische theorie', die stelt dat 
men in democratische samenlevingen een invloed van opinies op beleid zou mogen verwachten, 
eenvoudigweg omdat politici als vertegenwoordigers van het volk de wil van het volk zullen volgen, te 
simpel is. Er zijn nogal wat argumenten tegen deze kijk op het democratische proces aangevoerd: dat 
politici en beleidsmakers mede handelen op grond van eigen preferenties en belangen, dat ze gebonden 
zijn aan bestaande wetten, dat georganiseerde opinies (in de vorm van belangengroepen) meer invloed 
hebben dan de amorfe publieke opinie, dat de publieke opinie voor de meeste beleidskwesties geen 
aandacht heeft of te vrijblijvend, ondeskundig en instabiel is, waardoor politici er niet op kunnen koersen, 
dat de complexiteit van kwesties vaak geen eenduidige en eenvoudige reactie op opinies toelaat, en vooral 
ook, dat het beinvloedingsproces eigenlijk andersom verloopt, omdat politici de publieke opinie manipuleren 
(zie o.a.: Taylor-Gooby, 1983; Kuran, 1995; Burstein, 1998). Echter, ook Burstein vindt, zoals anderen voor 
hem, vele voorbeelden van situaties waarin de publieke opinie wel degelijk een aantoonbare invloed heeft 
gehad op het geformuleerde beleid, onder andere op het vlak van pensioenen, bijstand ('welfare'), sociale 
zekerheid en ziekte-uitkeringen. Het blijkt daarbij dat de kans op effecten groter is als het publiek het 
betreffende onderwerp belangrijk vindt, het publiek een duidelijke mening heeft (als het om 'geladen' 
kwesties gaat), als er tijd is voor maatschappelijk debat en als de beleidskwestie niet al te ingewikkeld is 
(Childs, 1964; Coughlin, 1980; Jacobs, 1995; Burstein, 1998). De wijze waarop de publieke opinie haar 
invloed uitoefent verschilt ook per situatie. Ze kan onderwerpen op de politieke agenda zetten of houden, ze 
kan het aantal keuzes beperken en de grenzen van acceptabele keuzes aangeven, ze kan grote 
ontevredenheid met gemaakte keuzes duidelijk maken, en daarmee de legitimiteit van beleidskeuzes 
ondermijnen en fungeren als 'controle achteraf' (Childs, 1964; Whiteley, 1981; Burstein, 1998). Duidelijk is 
ook geworden dat de invloed van de publieke opinie veelal indirect is, en kan lopen via het 'median voter' 
mechanisme, media-debatten, demonstraties, en de activiteiten van belangengroepen (Whiteley, 1981). En 
verder heeft onderzoek aangetoond dat de publieke opinie op haar beurt beïnvloed kan worden door beleid 
en beleidsmakers (zo is het bijvoorbeeld in meerdere gevallen aangetoond dat de publieke opinie zich 
aanpast aan het gevoerde beleid), maar grootscheepse manipulatie van de opinies door politici komt niet 
voor (Jacobs, 1995). Een tweede kwestie die de gemoederen blijft bezighouden betreft de aard en 
meetbaarheid van de publieke opinie. Sommigen stellen zich op het standpunt dat er in de meeste 
beleidskwesties geen 'echte, serieuze' publieke opinie is. Men kan wel opinies meten, maar deze zijn 
gebaseerd op onvoldoende kennis van de kwestie, ze zijn instabiel en vrijblijvend, en sterk afhankelijk van 
de actuele maatschappelijke situatie (zie o.a.: Taylor-Gooby, 1983), waardoor opinie-onderzoek slechts 
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’meaningless doorstep opinions’ genereert (Converse, 1964). Anderen zijn echter van mening dat, zelfs in 
situaties waarin er geen sprake is van een ’echte en serieuze volkswil’, de publieke opinie als optelsom van 
individuele meningen niettemin een beeld geeft van de heersende ’collectieve overtuigingen’, van het 
'opinieklimaat' dat op elk moment een reële culturele en politieke factor is (Felling et al., 1983; Maassen and 
De Goede, 1988). En zelfs, dat vrijblijvendheid en instabiliteit juist wezenskenmerken zijn van de moderne 
publieke opinie die in de democratie een belangrijke functie heeft verworven als legitimiteitsgrond voor 
overheidsoptreden naast Webers klassieke gezagsgronden van 'traditie,' 'legaal rationeel gezag' en 
'charisma' (Adriaansens and Zijderveld, 1982). Duidelijk is wel dat het betrouwbaar en valide meten van 
opinies niet eenvoudig is. Er bestaan meerdere soorten data-bronnen, maar meestal wordt gebruik gemaakt 
van surveys om de publieke opinie te peilen. Meetproblemen betreffen hier de mogelijke sociaal-
wenselijkheid van antwoorden, invloeden vanuit de interviewsituatie, de momentane stemming van de 
respondent, en vooral ook de invloed van de bewoording van de kwesties die aan respondenten worden 
voorgelegd (zie o.a.: Felling et al., 1983; Kangas, 1997; Forma, 1999b).   
 
18 Gans (1995), die uitgebreid empirisch onderzoek heeft gedaan naar dit labellingsproces, wijst er op dat 
het negatieve gevolgen heeft voor de groepen die het treft, maar dat het voor de Amerikaanse samenleving 
als geheel een aantal positieve culturele, economische en politieke functies heeft. 
 
19 De ‘war on welfare’, waaraan zeker ook Lawrence Mead’s Beyond Entitlement een bijdrage leverde, 
waarin getamboereerd wordt op het tekortschietende plichtsbesef van uitkeringsgerechtigden, heeft 
klaarblijkelijk ‘succes’ gehad: van 1985 op 1995 is het ‘anti-welfare sentiment’ van de Amerikanen sterk 
toegenomen. Opinie-onderzoek toont namelijk aan dat het aandeel mensen dat vindt dat het 
bijstandssysteem slecht werkt in die periode is toegenomen van 56% naar 72%,  het aandeel mensen dat 
denkt dat het systeem mensen ontmoedigt om te werken is toegenomen van 55% naar 73%, en het 
aandeel mensen dat een negatief gevoel heeft bij de term ‘people on welfare’ is toegenomen van 29% naar 
41% (Weaver et al., 1995). 
 
20 In tegenstelling tot Amerika, waar in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw het ‘anti-welfare 
sentiment’ en het ‘victim blaming’ is toegenomen, is in Europa van 1976 op 1993 in de publieke opinie het 
sociale perspectief op de oorzaken van armoede toegenomen ten koste van een individualistisch 
perspectief (Van Oorschot and Halman, 2000; Gallie and Paugam, 2002). 
 
21 Maar ook normatieve beeldvorming over gehandicapten (De Goede and Maassen, 1980; Ingstad and 
White, 1995) en alleenstaande ouders (zie o.a.: Harris, 2000; Rein, 2001) en de relatie met de aard en de 
inhoud van het op hen gericht sociaal beleid, zijn onderwerp van onderzoek geweest.  
 
22 De beeldvorming over jonge werklozen is vaak negatiever dan die over oudere werklozen. De Goede en 
Maassen (1980) tonen aan dat dit mede komt omdat de de beeldvorming over jongeren in zijn 
algemeenheid, los van al of niet werkloos zijn, negatiever is dan over ouderen. Zie over verschillen in 
percepties over jongeren en ouderen ook Dekker en Ester (1993), die aantonen dat ouderen meer dan 
jongeren meer als betrouwbaar, verantwoordelijk, goed gemanierd en tevreden worden gezien, terwijl men 
jongeren verhoudingsgewijs meer ziet als ongeduldig en egoistisch. 
 
23 Echter, Nederlands (Jehoel-Gijsbers et al., 1995) en Brits (Bryson, 1997) onderzoek toont dat de mate 
waarin men denkt dat er misbruik gemaakt wordt van werkloosheidsuitkeringen niet fluctueert met de 
werkloosheidsgraad. Wel hebben economische omstandigheden, afgemeten aan werkloosheidsniveau,  
invloed op de oorzaken die het algemene publiek ziet voor armoede en arm zijn: wanneer de werkloosheid 
hoger is, dan is het publiek minder van mening dat armen arm zijn vanwege hun 'luiheid', en wijst men meer 
naar 'sociale onrechtvaardigheid' als oorzaak (Gallie and Paugam, 2002). 
 
24 Wel is er in alle Westerse samenlevingen sprake van verdergaande individualisering op het vlak van 
waarden,  relatievorming en leefstijlen (Ester et al., 1994), maar het betreft een sociologisch lange-termijn 
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proces, dat eerder door welvaartsgroei, dan door sociaal beleid sec lijkt te worden beïnvloed (Yankelovich, 
1994).  
 
25 Ondanks deze empirische werkelijkheid is het beeld van de demoraliserende tendensen die 
samenhangen met het fenomeen welvaartsstaat hardnekkig. Over de vraag waar nu eigenlijk de primaire 
oorzaak, ofwel de schuld ligt van de veronderstelde tendensen bestaan naar nijn idee in grote lijnen twee 
opvattingen. Een meer links georiënteerde en Europese, gebaseerd op het kritische werk van Habermas en 
Illich. Deze ziet de burger en de maatschappij als slachtoffers van een uit zijn krachten gegroeide, 
bureaucratische verzorgingsstaat, die de persoonlijke leefwereld kolonialiseert (Illich, 1977; Habermas, 
1985). Hierdoor wordt een vervreemdende en onderdrukkende omgeving geschapen, waarin de burger zich 
langzamerhand terugtrekt uit het publieke domein en afgesneden wordt van de publieke moraal en van zijn 
sociale identiteit. De burger rest uiteindelijk niets anders dan een oriëntatie op de eigen beperkte private 
leefwereld en de daarin geldende belangen (zie ook Offe, 1988). Een tweede, meer rechts georiënteerde, 
visie ziet de verzorgingsstaat, maar meer nog de maatschappij als geheel, als slachtoffer van het moreel 
verwerpelijke gedrag van individuen. Met name in de Verenigde Staten, zo hebben we gezien, treft men 
deze visie aan, die vooral bij 'nieuw-rechts' een gewillig oor vond. Deze tweede visie is met grootscheepse 
publicitaire middelen aan de man gebracht  door onder andere Charles Murray, die de schuld van de 
groeiende uitgaven aan bijstandsuitkeringen legde bij het calculerende gedrag van met name 
eenoudergezinnen (Murray, 1984), en door Lawrence Mead, die vooral het tekortschietende plichtsbesef 
van burgers als probleem aanmerkte (Mead, 1986). 
 
26 In hun beschrijving en evaluatie van het recente Nederlandse sociale beleid gericht op alleenstaande 
ouders stellen Knijn en van Wel (2001) dat dit beleid  weinig tot geen gezinsmoralistische gronden heeft. Dit 
in tegenstelling tot Amerika en Engeland waar een morele stigmatisering van alleenstaande moeders 
samengaat met een correctief, resp. een ondersteunend activeringsbeleid. Wel stellen zij dat uitvoerders 
van de Nederlandse bijstandswet op grond van morele overwegingen over de zorgplicht van moeders de 
arbeidsplicht ten aanzien van alleenstaande ouders in de bijstand soepeler hanteren dan de wet vereist. 
 
27 Lockhart (2001) presenteert Esping-Andersen's typologie als een empirische verificatie van de 'grid-
group-theory' van Douglas en Woldavsky, toegepast op nationale verschillen in sociaal beleid. De 'grid-
group-theory' veronderstelt de aanwezigheid van drie basale culturen, die alledrie aanwezig kunnen zijn, 
maar in een verschillende onderlinge verhouding. De onderlinge verhouding heeft invloed op de wijze 
waarop maatschappijen, en dus ook welvaartsstaten worden ingericht. Volgens Lockhart is in liberale 
welvaartsstaten de individualistische cultuur dominant, in conservatieve welvaartsstaten de hiërarchische, 
en in sociaal-democratische de egalitaristische. 
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