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SAMENVATTING  
 

 
 
 
 
Volharden of Vermijden? Politiek van (Niet-) Impopulaire Welvaartsstaathervorming 

in Westerse Democratieën 

 

Welvaartsstaathervorming neemt al vele jaren een belangrijke positie in op de politieke agen-

da van Westerse democratieën. Mede hierdoor is onderzoek naar deze hervormingen inmid-

dels één van de belangrijkste terreinen binnen de vergelijkende politieke economie. Ondanks 

alle aandacht wordt de politiek van welvaartsstaatshervorming nog onvoldoende begrepen. 

Zo discussiëren wetenschappers over de vraag hoe veel de welvaartsstaat eigenlijk veranderd 

is en over de vorm van de hervormingen. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de vraag of de 

hervormingen welvaartsstaten radicaal hebben veranderd in workfare regimes of dat de ver-

anderingen een padafhankelijk patroon laten zien. Ook is nog vrij weinig bekend over de 

politieke effecten van welvaartsstaathervormingen. En ten slotte is het nog onduidelijk onder 

welke voorwaarden politieke actoren – in het bijzonder regeringen als de belangrijkste actor 

in de hervormingspolitiek – hervormingen doorvoeren. Tegen deze achtergrond stond de 

volgende vraag in deze studie centraal: 

 

Onder welke voorwaarden en in welke mate voeren regeringen in Westerse democratieën impopulaire en 

niet-impopulaire hervormingen door? 

 

Impopulaire hervormingen zijn die beleidsveranderingen die in het nadeel zijn van de kiezer 

met de mediane beleidsvoorkeur (de zogenaamde mediane kiezer). Een voorbeeld van een 

impopulaire hervorming is het korten van de uitkeringen. Niet-impopulaire hervormingen 

zijn die beleidsveranderingen die de mediane keizer noch positief noch negatief beïnvloeden, 

zoals de toename van uitgaven aan actief arbeidsmarktbeleid (zoals gesubsidieerde arbeid en 

arbeidsmarkttraining). Het electorale risico dat verbonden is aan impopulaire hervormingen 

wordt door de meeste onderzoekers onderschat (zie Hoofdstuk 1). Vaak nemen weten-

schappers (impliciet) aan dat regeringen gaan hervormen als de omstandigheden, zoals de 

partijcompetitie, het toestaan. Het electorale risico van het nemen van impopulaire maatrege-

len (oftewel van ‘volharden’) is echter hoger dan het electorale risico van het blijven bij de 

status-quo (oftewel van ‘vermijden’). Dit komt onder meer doordat er een aanzienlijke kans 

is dat een impopulaire maatregel (korten van uitkeringen) niet leidt tot het beoogde effect 

(bijvoorbeeld een afname van de werkloosheid). Daarbij zijn mensen door het zogenaamde 

negativity effect meer geneigd om politieke actoren te bestraffen voor wat zij kiezers hebben 

aangedaan (korten van uitkeringen) dan hen te belonen voor wat zij bewerkstelligd hebben 

(lagere werkloosheid). De combinatie van beide factoren leidt ertoe dat het risico op het ver-

lies van stemmen aanzienlijk groter is bij het nemen van impopulaire maatregelen dan wan-

neer regeringen hier van afzien. Dit impliceert dat om de politiek van welvaartsstaathervor-
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ming beter te kunnen begrijpen, een theorie nodig is die de risicohouding van politieke acto-

ren kan verklaren.  

 Deze studie toont aan dat prospect theorie – een psychologische theorie van keuzes onder 

risico – helpt te begrijpen waarom sommige regeringen meer bereid zijn dan anderen om 

impopulair sociaal beleid in te voeren en daarmee riskeren de volgende verkiezingen te ver-

liezen. Prospect theorie suggereert dat een regering die zich in een situatie bevindt die wordt 

gekenmerkt door ‘verliezen’ (zoals dalende populariteit of een verslechterende sociaal-

economische situatie) genegen is tot het nemen van veel grotere electorale risico’s dan een 

regering in gunstiger omstandigheden.  

 Deze studie hanteert met prospect theorie niet alleen nieuwe theoretische invalshoek om 

puzzels in het welvaartsstaatonderzoek op te lossen; het maakt ook gebruik van een nieuwe 

methodologische benadering om problemen in het onderzoek op te lossen. Deze samenvat-

ting geeft eerst een overzicht van de structuur van de studie. Hierbij komt ook de methodo-

logische benadering die gebaseerd is op zogenaamde set-theorie aan bod. Vervolgens wor-

den de belangrijkste bevindingen van het onderzoek besproken en ten slotte wordt ingegaan 

op de implicaties voor de literatuur over welvaartsstaatverandering. 

 

Structuur  

  

In Deel I van het onderzoek staat de mate en vorm van welvaartsstaatverandering centraal. 

Zo bestudeer ik in zowel Hoofdstuk 2 ‘The Direction and Scope of Welfare State Change’ als 

Hoofdstuk 3 ‘States of Welfare or States of Workfare?’ de veranderingen in werk en welvaart in 

een groot aantal OESO landen tussen 1985 en 2002. In het bijzonder gebruik ik het concept 

workfare om de voorspellingen en bevindingen van twee perspectieven te analyseren: ‘main-

stream’ welvaartsstaatonderzoek en de reguleringsliteratuur. De theoretische voorspellingen 

en bevindingen over de mate en vorm van welvaartsstaathervorming van deze twee perspec-

tieven staan haaks op elkaar. De zogenaamde mainstream welvaartsstaatanalytici betogen dat 

radicale veranderingen afwezig zijn en dat de optredende veranderingen afhankelijk zijn van 

het type welvaartsstaat. De reguleringstheoretici betogen daarentegen dat een radicale veran-

dering van welvaart naar workfare opgetreden is en dat deze verandering onafhankelijk is van 

het type welvaartsstaat. In de hoofdstukken maak ik gebruik van een innovatieve operationa-

lisering van workfare die een combinatie is van de mate van 1) generositeit, 2) de activering 

van sociale zekerheid, 3) de condities die verbonden zijn aan maatregelen en 4) arbeidsbe-

scherming. De analyses laten zien dat de voorspelling van de mainstream welvaartsstaatonder-

zoekers opgaat voor de meeste landen. Deze bevinding is robuust tussen twee verschillende 

technieken: een vergelijkende analyse van de veranderingen in de indicatoren van workfare 

tussen 1985 en 2002 (Hoofdstuk 2) en fuzzy-set ideaal type analyse (Hoofdstuk 3). Fuzzy-set 

ideaal type analyse is een innovatieve methode die het mogelijk maakt om kwalitatieve als 

kwantitatieve veranderingen gelijktijdig te analyseren 

 Het laatste hoofdstuk in Deel I, Hoofdstuk 4 ‘Analyzing Economic Performance Comparative-

ly’, geschreven met Jaap Woldendorp en Hans Keman sluit aan bij de discussie waarom her-

vorming overal op de politieke agenda staat. Een gebruikelijk argument voor hervorming is 

het positieve effect dat dit naar verwachting heeft op (macro-economische) performance. Zo 

veronderstellen economen meestal dat verlaging van de werkloosheidsuitkeringen leidt tot 
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een toename van de werkgelegenheid. Dit hoofdstuk bespreekt een manier om vast te stellen 

hoe goed een land het economisch doet. In dit hoofdstuk maak ik, net als in Hoofdstuk 3, 

gebruik van fuzzy-set ideaal type analyse. Deze methode wordt toegepast op 19 OESO lan-

den tussen 1975 en 1999 en gebruikt een nieuwe operationalisering van economische per-

formance. De analyse laat zien dat er flinke variatie is tussen landen die het economisch uit-

stekend doen – de zogenaamde miracles – en landen waarvan de economische performance 

slechter is. De variatie door de tijd heen is ook aanzienlijk, waarbij de landen steeds minder 

op elkaar gaan lijken; er is sprake van divergerende economische performance. Cross-

validering van deze bevindingen met een factoranalyse leidt tot vergelijkbare resultaten. De 

analyse van dit hoofdstuk draagt bij aan het debat over economische performance in het 

algemeen en miracles in het bijzonder. Daarnaast laat de analyse zien dat fuzzy-set ideaal type 

analyse kan bijdragen aan andere gebieden van de vergelijkende politicologie door resultaten 

te genereren die moeizaam verkregen worden met een andere analysetechniek.  

 In Deel II verschuift het zwaartepunt van het beschrijven van de patronen van hervor-

mingen naar het verklaren ervan. De inleiding op Deel II schetst de achtergrond door mid-

del van een overzicht van de belangrijkste theorieën over welvaartsstaathervorming. Zoals de 

hoofdstukken in Deel II aantonen, komen deze theorieën een flink eind wat betreft het ver-

klaren van het optreden van niet-impopulaire hervormingen. Zij schieten echter tekort waar 

het impopulaire hervormingen betreft. Hoofdstuk 5 ‘Why and How Do Political Actors Pursue 

Risky Reform?’, geschreven met Kees van Kersbergen, biedt de theoretische achtergrond voor 

de overige hoofdstukken. Dit hoofdstuk zet voornamelijk theoretisch uiteen waarom en hoe 

riskante, impopulaire hervormingen plaatsvinden. Wat betreft de waarom-vraag leren inzich-

ten uit prospect theorie ons dat politieke actoren alleen dan riskante hervormingen doorvoe-

ren als zij de status-quo onacceptabel vinden. Wat betreft de hoe-vraag bespreekt dit hoofd-

stuk de strategieën die politieke actoren kunnen gebruiken om de schuld te ontduiken die 

verbonden is aan riskante hervormingen. Deze strategieën vormen de causale mechanismen 

die oorzaak en gevolg met elkaar verbinden. De verklarende kracht van prospect theorie in 

vergelijking met rationele keuzetheorie wordt geïllustreerd aan de hand van de plotseling 

opgetreden riskante hervormingen in voormalig ‘onbuigzaam’ Italië.  

 Hoofdstuk 6 ‘Governments and Unpopular Social Policy Reform’ onderwerpt het waarom-deel 

van het theoretische raamwerk zoals gepresenteerd in Hoofdstuk 5 aan een empirische toets. 

Specifieker maakt dit hoofdstuk gebruik van een breed scala aan kwantitatief en kwalitatief 

materiaal om te onderzoeken onder welke voorwaarden en in welke mate regeringen impo-

pulaire maatregelen nemen. Een fuzzy-set kwalitatieve vergelijkende analyse (fs/QCA) van 

de hervormingen in sociaal beleid door 25 Britse, Deense, Duitse en Nederlandse kabinetten 

tussen 1979 en 2005 laat zien dat er aanzienlijke variatie bestaat tussen regeringen in de mate 

waarin zij impopulaire maatregelen nemen. Verslechterende sociaal-economische omstan-

digheden worden geïdentificeerd als noodzakelijke voorwaarde voor het optreden van impo-

pulaire hervormingen. Deze factor is alleen dan voldoende voor het bewerkstelligen van 

hervorming als de politieke positie van de regering ook verslechtert of wanneer deze bestaat 

uit overwegend rechtse partijen.  

 Hoofdstuk 7 ‘Unpopular vs. Not-Unpopular Welfare State Reform’ bouwt voort op de voor-

gaande hoofdstukken en onderzoekt onder welke voorwaarden regeringen 1) snijden in de 

generositeit van uitkeringen (de operationalisering van impopulaire hervormingen) en 2) uit-
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gaven aan actief arbeidsmarktbeleid verhogen (de operationalisering van niet-impopulaire 

hervormingen). De fs/QCA analyse van 24 Britse, Deense, Duitse en Nederlandse regerin-

gen tussen 1979 en 2005 onthult dat de noodzakelijke voorwaarde voor impopulaire her-

vorming een verslechterende sociaal-economische situatie is. Deze factor is echter alleen dan 

een voldoende voorwaarde voor het tot stand brengen van hervorming als zij gecombineerd 

wordt met een verstevigende politieke positie van de regering of wanneer deze vooral uit 

rechtse partijen bestaat. Daarentegen is een stevige politieke positie van de regerende par-

tij(en) de noodzakelijke voorwaarde voor het verklaren van de totstandkoming van niet-

impopulaire hervorming. Deze conditie is alleen dan voldoende voor dit type hervorming als 

zij gecombineerd wordt met een overwegend links kabinet of een verbeterende sociaal-

economische situatie. De oorzaken voor impopulaire en niet-impopulaire hervormingen ver-

schillen dus. Deze bevinding helpt ons de politiek van (niet-)impopulaire hervorming beter 

te begrijpen door bloot te leggen onder welke voorwaarden welk type hervorming optreedt.  

 In Deel III van deze studie staan de politieke effecten van (sommige van) de hervormingen 

centraal. Een belangrijk effect van welvaartsstaathervorming is hoe het politieke actoren be-

invloedt. Hoofdstuk 8 ‘Political Parties and New Social Risks’, geschreven met Hans Keman en 

Kees van Kersbergen, bestudeert daarom hoe de belangrijkste architecten van de Europese 

welvaartsstaten – sociaaldemocratische en christendemocratische partijen – worden beïn-

vloed door nieuwe sociale risico’s. Een vergelijkend onderzoek van een ruime hoeveelheid 

empirisch materiaal tussen 1985 en 2000 geeft aan dat deze partijen te maken hebben met 

een dubbel probleem (double backlash). Aan de ene kant kunnen de partijen niet omgaan met 

de nieuwe omstandigheden van beleidsformatie zonder zich te wenden tot ongewilde sober-

heid en impopulaire welvaartsstaathervorming. Aan de andere kant falen zij de machtsbron-

nen in stand te houden die nodig zijn om de belangen van de meerderheid van de bevolking 

te behartigen. Sociaaldemocratische en christendemocratische partijen proberen aan de wen-

sen en behoeften van een steeds meer heterogene samenleving te voldoen, waarin bovendien 

de gevestigde verbanden tussen georganiseerde onderdelen van de bevolking en partijen aan 

het verdwijnen zijn (bijvoorbeeld afnemend lidmaatschap van vakbonden). Het resultaat 

hiervan is dat wanneer beide partijen beleidskeuzes maken, zij worden geconfronteerd met 

een dubbel probleem dat leidt tot de afname van hun macht en een uitholling van de politics 

of mediation en electorale achteruitgang.  

 Ten slotte worden de belangrijkste resultaten van de verschillende hoofdstukken opge-

somd in Hoofdstuk 9 ‘Conclusion: Contributions and Implications’. Dit hoofdstuk bespreekt te-

vens de methodologische en theoretische bijdragen van het onderzoek en gaat in op de im-

plicaties van de studie voor het onderzoek naar de welvaartsstaat.  

 

Centrale bevindingen  

 

Hoe staan de bevindingen van de verschillende hoofdstukken in relatie tot de centrale vraag 

van deze studie: Onder welke voorwaarden en in welke mate voeren regeringen in Westerse 

democratieën impopulaire en niet-impopulaire hervormingen door? Om met het laatste deel 

van de vraag te beginnen, de mate van hervorming, is de eerste centrale bevinding dat de 

mate waarin regeringen (niet-) impopulaire welvaartsstaathervormingen hebben doorgevoerd 

gedurende de afgelopen twee decennia aanzienlijk is. Wat betreft impopulaire hervormingen 
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hebben vele regeringen beleid geïmplementeerd waaraan een electoraal risico verbonden 

was. Ten aanzien van niet-impopulaire hervormingen hebben veel regeringen uitgaven aan 

actief arbeidsmarktbeleid laten toenemen (de indicator die gebruikt is om dit type hervor-

ming te meten). Een interessante bevinding is dat ook de mate waarin regeringen ervan af 

hebben gezien impopulaire en niet-impopulaire hervormingen door te voeren redelijk hoog 

is. Daarnaast laten de data zien dat de variatie tussen landen en – vooral – tussen regimes ten 

aanzien van de beide typen hervormingen aanzienlijk is (zie Hoofdstukken 2 en 3). De ver-

anderingen die zijn opgetreden hebben het karakter van de welvaartsstaat echter niet radicaal 

veranderd. Dat wil zeggen, de hervormingen hebben er niet toe geleid dat veel landen ver-

schoven van correspondentie met het ene type welvaartsstaat naar het andere (bijvoorbeeld 

van conservative welfare naar lean workfare). In plaats daarvan waren veel veranderingen regime-

specifiek (bijvoorbeeld van .8 naar .6 correspondentie met liberal welfare). De implicatie van 

deze bevindingen is dat, in tegenstelling tot de hypothese uit de reguleringsliteratuur, vrijwel 

geen enkel land dat bestudeerd is van een welfare state in een workfare regime is veranderd.  

 Met betrekking tot de voorwaarden waaronder regeringen (niet-) impopulaire hervor-

mingen hebben doorgevoerd, is de belangrijkste bevinding van dit onderzoek dat de nood-

zakelijke voorwaarde voor impopulaire hervormingen een verliesdomein rond de regering is 

(zie Hoofdstukken 5, 6 en 7). Alleen wanneer regeringen geconfronteerd worden met verlie-

zen, in het bijzonder met een verslechterende sociaal-economische situatie, zijn zij bereid het 

electorale risico van impopulaire hervormingen te accepteren in een desperate poging wat 

van de verliezen terug te winnen. Een verslechterende sociaal-economische situatie was al-

leen een voldoende voorwaarde voor hervorming wanneer de politieke positie van de rege-

ring ook verslechterde of wanneer de regering van rechtse compositie was. Dit laatste resul-

taat suggereert dat rechtse regeringen niet zozeer meer of hardere hervormingen doorvoer-

den dan linkse regeringen, zoals sommige wetenschappers betogen, maar dat de drempel 

voor het nemen van impopulaire maatregelen lager is voor rechtse regeringen.  

 In tegenstelling tot impopulaire hervormingen heeft deze studie laten zien dat regeringen 

bij niet-impopulaire hervormingen niet van de aanwezigheid van een verliessituatie afhanke-

lijk zijn. Regeringen bleken alleen dan activering na te streven wanneer zij zich in een winst-

domein bevonden. Specifiek werd activering alleen ondernomen wanneer de politieke positie 

van de regering stevig was, hetgeen diende te worden gecombineerd met een verbeterende 

sociaal-economische situatie of een linkse kabinetscompositie. Dit onderzoek heeft dus aan-

getoond dat de condities waaronder regeringen impopulaire of niet-impopulaire hervormin-

gen doorvoeren variëren. Een situatie van verlies is geïdentificeerd als noodzakelijke voor-

waarde voor impopulaire hervormingen; een situatie van winst is noodzakelijk voor niet-

impopulaire hervormingen. Oftewel, deze studie heeft laten zien dat de binnen prospect 

theorie centraal staande asymmetrische invloed van winst en verlies cruciaal is voor een beter 

begrip van de politiek van welvaartsstaathervorming.  

 Ten slotte, met betrekking tot de politieke effecten van (niet-) impopulaire hervormin-

gen heeft dit onderzoek laten zien dat het hervormen van de welvaartsstaat politiek riskant is 

voor de belangrijkste architecten van de welvaartsstaat: christendemocratische partijen en, in 

het bijzonder, sociaaldemocratische partijen. Hoofdstuk 8 heeft betoogd dat deze partijen 

zich in een lastige positie bevinden wanneer het aankomt op het hervormen van bestaande 

arrangementen van de welvaartsstaat. De invoering van impopulaire initiatieven, zoals het 
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snijden in de werkloosheidsuitkeringen, bleek een electoraal gevaarlijke strategie te zijn. Im-

populaire hervormingen hebben voor beide partijen geleid tot vermindering van de electora-

le steun doordat zij de traditionele achterban de partijen negatief beïnvloedden. Gelijktijdig is 

er slechts een lage waarschijnlijkheid dat groepen die geraakt worden door zogenoemde 

nieuwe sociale risico’s (zoals jongeren en vrouwen die de arbeidsmarkt betreden) sociaalde-

mocratische of christendemocratische partijen steunen, aangezien deze partijen geen dekking 

bieden voor de risico’s waar deze groepen mee te maken hebben. Daar kiezers partijen eer-

der straffen voor wat zij hun hebben aangedaan dan hen te belonen voor wat zij voor hen 

hebben gedaan, zijn de potentiële winsten van het invoeren van niet-impopulaire maatrege-

len zoals activering slechts laag. Deze bevindingen bieden een verdere onderbouwing voor 

het argument dat we betere theorie nodig hebben om de politiek van (niet-) impopulaire 

hervormingen te kunnen begrijpen.  

 

Implicaties voor het onderzoek naar de welvaartsstaat 

 

Deze bevindingen hebben verschillende implicaties voor het onderzoek naar de welvaarts-

staat. In het volgende bespreek ik drie van zulke implicaties die betrekking hebben op 1) het 

bredere debat over de vorm van welvaartsstaathervorming, 2) Pierson’s new politics argument 

en 3) de bestaande studies over welvaartsstaatverandering.  

 Ten eerste, wat betreft het bredere debat over welvaartsstaatverandering bieden de be-

vindingen van deze studie geen volledige ondersteuning voor de hypothese van welvaarts-

staatuitholling, versobering of volharding (zie Hoofdstuk 2). Een paar voorbeelden van ont-

wikkelingen die in tegenspraak zijn met een uitgeholde of versoberde welvaartsstaat zijn de 

gemiddelde toename van activering in de landen van de conservatieve en liberale (maar niet 

sociaaldemocratische) regimes; het gegeven dat de meeste landen de duur van werkloosheid-

uitkeringen of ziektegeld niet hebben verlaagd of onveranderd hebben gelaten; de afwezig-

heid van langere kwalificatieperioden en wachtdagen voor deze uitkeringen in de meeste lan-

den; en het verstevigen van ontslagbescherming in de landen van het liberale regime. Deze 

bevindingen suggereren juist dat de welvaartsstaat volhardt of zelfs uitgebreid wordt. Andere 

veranderingen vormen echter een indicatie voor het versoberen van de welvaartsstaat. Dit 

geldt in het bijzonder voor de verlaging van de werkloosheidsuitkeringen en ziektegeld in alle 

landen die onderzocht zijn. Verder geeft de versoepeling van het ontslagrecht in de landen 

van de conservatieve en sociaaldemocratische regimes en de verminderde nadruk van active-

ring in laatstgenoemde aan dat de beleidsveranderingen die zijn doorgevoerd wellicht meer 

zijn dan begrensde verandering (bounded change) – zoals de voorstanders van padafhankelijk-

heid betogen. Specifieker laten de bevindingen zien dat het afhangt van naar welke aspecten 

van de welvaartsstaat gekeken wordt (zoals activering of generositeit), hoe veel en welke 

vorm van welvaartsstaatverandering gevonden wordt. 

 Ten tweede dragen de hier gepresenteerde bevindingen bij aan Pierson’s (1994; 1996) 

‘new politics’ argument, oftewel de gedachte dat de politiek van het versoberen van de wel-

vaartsstaat fundamenteel verschilt van de politiek van de opbouw van de welvaartsstaat. De 

hoofdstukken in Deel II van dit proefschrift hebben echter ook laten zien dat Pierson’s 

claim niet onjuist maar wel onvolledig is, omdat het niet kan verklaren wat politieke actoren 

überhaupt beweegt tot het nastreven van electoraal gevaarlijke hervormingen (oftewel, waar-
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om ze het doen). Inzichten uit de prospect theorie, vooral de verliesaversie van individuen, 

helpen verklaren wat regeringen die herkozen willen worden aanzet tot het nastreven van 

impopulaire initiatieven. De inzichten uit de prospect theorie bieden tevens extra onderbou-

wing voor Pierson’s schuldontduiking (blame avoidance) argument. Dit doen zij door te speci-

ficeren waarom, en wanneer precies, regeringen de schuld verbonden aan impopulair beleid 

moeten ontduiken om zo te kans te verlagen dat zij worden gestraft voor de invoering ervan. 

Gegeven dat, in de context van de welvaartsstaat, kiezers zich bijna altijd in een domein van 

winst bevinden, zijn zij niet bereid het risico (op welvaartsstaatverliezen) wat verbonden is 

aan hervorming te accepteren. In plaats daarvan prefereren zij behoud van de status-quo. De 

implicatie hiervan is dat als regeringen hervormingen door willen voeren en hiermee weg 

willen komen, zij dus of de schuld moeten ontduiken die verbonden is aan de hervormingen 

of het domein van de kiezers moeten aanpassen van een winstdomein in een verliesdomein. 

Zoals uitgewerkt in Hoofdstuk 5 kan dit laatste worden gedaan door middel van één van 

twee strategieën. Het eerste alternatief is de strategie ‘damned if you do, damned if you don’t’ (of je 

nou van de hond of van de kat gebeten wordt), oftewel het domein van de kiezers manipule-

ren via bijvoorbeeld een grote overheidscampagne die suggereert dat de status-quo niet lan-

ger houdbaar is en hervorming onvermijdelijk is. Ten tweede kunnen regeringen de strategie 

‘creative accounting’ en ‘lies, damn lies, and statistics’ (creatief boekhouden en leugens, verdoemde 

leugens en statistiek) gebruiken, oftewel de manier waarop de uitkomsten worden gemeten 

herdefiniëren.  

 Ten derde levert deze studie een bijdrage aan de ontwikkeling van huidige theorieën 

over de welvaartsstaat door gebruik te maken van inzichten uit prospect theorie. Prospect 

theorie biedt een microfundering die gedragsmatig klopt, hetgeen iets is dat de meeste aan-

wezige theorieën missen. Ondanks dat Pierson (1994) de centrale bevinding van prospect 

theorie gebruikt om uit te leggen waarom het politiek gezien lastig is om impopulaire maat-

regelen in te voeren, worden er vrijwel geen inzichten uit de psychologie gebruikt in de poli-

ticologie. Dit is vooral verbazingwekkend omdat zulke theorieën leemtes in bestaande bena-

deringen kunnen opvullen. Zoals betoogd in Sectie 6.6, verduidelijkt prospect theorie bij-

voorbeeld op welke manier sociaal-economische variabelen sociaal beleid beïnvloeden – één 

van de hiaten van de sociaal-economische benadering. Sociaal-economische druk oefent een 

indirecte invloed uit op hervormingen door het domein van regeringen om te vormen (van 

winst in verlies) en daarmee hun bereidheid tot het invoeren van impopulaire maatregelen te 

vergroten. Tevens leert prospect theorie ons dat het niet zozeer de zwaarte van het sociaal-

economische probleem is dat ertoe doet (bijvoorbeeld hoge werkloosheid), maar de verhevi-

ging hiervan (bijvoorbeeld toenemende werkloosheid). Daarnaast bieden inzichten uit de 

prospect theorie een theoretische onderbouwing voor de vraag wanneer ideeën tot verande-

ring leiden. De hypothese is dat ideeën die tot het aannemen van impopulaire maatregelen 

leiden alleen dan worden geïmplementeerd als regeringen zich geconfronteerd zien met ver-

liezen. Inzichten uit de prospect theorie kunnen niet gebruikt worden om de precieze timing 

van hervormingen te voorspellen. Echter, de centrale bevinding van prospect theorie biedt 

inzichten in het waarom van hervormingen door bloot te leggen onder welke voorwaarden 

politieke actoren impopulaire maatregelen nastreven.  

 Ten slotte trekken de hier gepresenteerde bevindingen een gebruikelijk argument in twij-

fel: hoe zekerder de politieke positie van de regering, vooral hoe steviger de meerderheid in 



SAMENVATTING 238 

het parlement, hoe hoger de mate van impopulaire hervormingen. Het probleem van dit 

gangbare argument is dat het geen onderscheid maakt tussen de twee fasen van het hervor-

mingsproces: ten eerste de beslissing van de regering om hervormingen in te voeren en, ten 

tweede, de strategie die wordt gebruikt om de hervormingen te implementeren. In de tweede 

– of ‘hoe’ – fase zal een ruime meerderheid inderdaad voordelig zijn omdat dit het eenvou-

diger maakt om de schuld zo wijd mogelijk te verspreiden (oftewel, om gebruik te maken 

van de strategie ‘circling the wagons’, zie Hoofdstuk 5). Het verband tussen een ruime parle-

mentaire meerderheid en (impopulaire) welvaartsstaathervormingen is, daarentegen, negatief. 

Door onder meer de status-quo bias – de neiging om bij de status-quo te blijven omdat de 

nadelen van hiervan afwijken een grotere dreiging vormen dan de voordelen – geldt dat hoe 

steviger de politieke positie van de regering, hoe onwaarschijnlijker het is dat deze beleid wil 

invoeren dat de positie in gevaar kan brengen.  

 

Samenvattend heeft deze studie laten zien dat om centrale theoretische vragen in het wel-

vaartsstaatonderzoek te beantwoorden en om hangende methodologische problemen te be-

slechten, een nieuwe theoretische invalshoek en methodologische benadering nodig en nut-

tig is. Settheoretische benaderingen, in het bijzonder fuzzy-set ideaal type analyse en 

fs/QCA, blijken nieuwe inzichten te bieden in de mate en vorm van welvaartsstaathervor-

ming en de condities waaronder zij plaatsvindt. Om het gedrag van regeringen ten aanzien 

van impopulaire en niet-impopulaire hervormingen te kunnen begrijpen, bleek de centrale 

bevinding van prospect theorie dat de risicohouding van individuen varieert tussen domei-

nen cruciaal. Deze bevinding maakt het mogelijk een verklaring te vinden voor het opmerke-

lijke gegeven dat regeringen die graag willen terugkeren op het pluche van de regeringsban-

ken zich überhaupt met impopulaire activiteiten bezig houden.  

 


