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Aanwijzing voor de kandidaat 

Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, 
dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het 
hoofd- of kernconcept die nodig zijn om de vraag juist te kunnen 
beantwoorden. 

Opgave 1  Lobby 

Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 . 

Inleiding 
Politici nemen besluiten die invloed hebben op burgers en organisaties. 
De belangen zijn vaak groot. Professionele lobbyisten kunnen door 
bijvoorbeeld organisaties ingehuurd worden om te proberen op de 
achtergrond invloed uit te oefenen op de besluiten. Deze opgave gaat 
over lobbyen, het werk van lobbyisten en politieke besluitvorming over 
lobbyen. 

Gebruik tekst 1. 
Er zijn verschillende theorieën en hypotheses ontwikkeld over de mate 
waarin media invloed hebben op mensen. Een voorbeeld van zo’n 
mediahypothese is de cultivatiehypothese.  
In regel 28 tot en met 45 van tekst 1 geeft een lobbyist een verklaring 
voor het beeld dat mensen hebben van lobbyisten. In de verklaring is een 
stereotype te herkennen. 

3p 1 Leg uit welke mediahypothese in deze verklaring te herkennen is. Gebruik 
in je uitleg: 
 de naam van een mediahypothese;  
 een stereotype op grond van regel 28 tot en met 45 van tekst 1. 

Gebruik tekst 1. 
Uit tekst 1 blijkt dat de lobbyisten zelf een positiever beeld hebben van het 
werk van lobbyisten dan de doorsneeburger volgens hen heeft.  

2p 2 Geef hier een verklaring voor. Gebruik in je verklaring: 
 een omschrijving van het begrip referentiekader; 
 een voorbeeld uit tekst 1. 
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Gebruik regel 61 tot en met 69 van tekst 1. 
In regel 66 tot en met 69 van tekst 1 staat “Zij die besluiten, hebben de 
macht. (…) De uiteindelijke stappen worden gezet door de regering. (…)” 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten macht: formele 
macht en informele macht. 

1p 3 Leg uit naar welk soort macht ‘zij die besluiten’ verwijst: formele of 
informele macht. 

Gebruik regel 51 tot en met 69 van tekst 1. 
Op basis van regel 51 tot en met 69 van tekst 1 kan gesteld worden dat 
lobbyisten net als ‘zij die besluiten’ macht hebben. 

2p 4  Geef een omschrijving van het kernconcept macht. Gebruik in je 
omschrijving de woorden ‘doelstellingen’ en 

 ‘handelingsmogelijkheden’. 
 Leg vervolgens met behulp van deze omschrijving uit dat lobbyisten 

net als ‘zij die besluiten’ macht hebben. Gebruik in je antwoord een 
machtsbron uit tekst 1. 

Gebruik tekst 1.  
5p 5 Leg uit dat er volgens de lobbyisten in tekst 1 bij de beïnvloeding van 

politici door lobbyisten sprake is van binding. Gebruik in je uitleg: 
 het hoofdconcept binding; 
 twee typen bindingen; 
 bij beide typen bindingen een ander voorbeeld uit tekst 1. 

Gebruik tekst 2. 
Er bestaan verschillende theorieën over hoe de macht in de samenleving 
tussen verschillende groepen verdeeld is. Bij twee theorieën zijn 
voorbeelden uit tekst 2 te geven. 

4p 6 Geef de naam en omschrijving van deze theorieën en geef bij elke theorie 
een voorbeeld uit tekst 2.  

Gebruik tekst 3. 
Als voorstellen in de initiatiefnota worden overgenomen en vastgelegd 
worden in een wet, dan kan het tot stand komen van die wet beschouwd 
worden als een voorbeeld van institutionalisering.  

1p 7 Leg dit uit. Gebruik in je uitleg het kernconcept institutionalisering. 

Gebruik tekst 3. 
2p 8 Leg uit dat de voorstellen uit de initiatiefnota de sociale ongelijkheid 

kunnen verminderen. Gebruik in je uitleg: 
 een voorbeeld uit tekst 3; 
 het kernconcept sociale ongelijkheid. 
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Gebruik tekst 3. 
Er zijn verschillende visies op de wenselijkheid van politieke participatie, 
zoals de ontwikkelingsvisie en de instrumentele visie. 

2p 9 Beredeneer dat in de voorstellen uit de initiatiefnota de instrumentele visie 
te herkennen is. Gebruik in je redenering een omschrijving van de 
instrumentele visie op politieke participatie. 

Zie regel 29 tot en met 32 van tekst 3.  
Of burgers actief zullen meepraten via internet, is onder andere 
afhankelijk van hun politieke socialisatie. 

1p 10 Leg dit uit. Gebruik in je antwoord het kernconcept politieke socialisatie. 

Zie regel 29 tot en met 32 van tekst 3.  
De keuze om internetconsultaties in te voeren kan een ideologische keuze 
zijn. 

1p 11 Geef aan waarom de keuze om internetconsultaties in te voeren een 
ideologische keuze kan zijn. Gebruik in je antwoord het kernconcept 
ideologie. 
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Opgave 1  Lobby 

tekst 1 

Lobbyisten 

(…) Offermans is lobbyist en jazeker, 
ze vloekte toen zich alwéér 
verkiezingen aandienden: “Het is een 
periode vol kansen, maar ook een 
helse tijd.” (...) 5 
Maanden van tevoren anticiperen 
lobbyisten al op de uitslag van de 
verkiezingen. Offermans: “We maken 
lijstjes: welke minister komt waar te 
zitten en wat kan ik daar straks mee? 10 
(…) Je neemt contact op met de 
schrijvers van de verkiezings-
programma’s of mensen die er 
inspraak in hebben.” 
(...) 
Een lobbyist heeft een heel scala aan 15 
middelen die tactisch kunnen worden 
ingezet. Offermans: “Je kunt petities 
organiseren, demonstraties, een 
rechtszaak aanspannen, een open 
brief in de krant plaatsen, 20 
advertenties, wetenschappelijke 
studies laten uitvoeren (…). Je 
beïnvloedt stilletjes achter de 
schermen of kiest juist voor 
ruchtbaarheid in de media.” (...) 25 
Lobbyisten praten voortdurend met 
beleidsmakers en ambtenaren (…). 
Mechteld van den Oord (33), 
advocate en freelance lobbyist: “(...) 
het feit dat we achter de schermen 30 
werken, betekent niet dat we louche 
zijn. Dat imago komt door de media. 
Als de lobby in het nieuws komt, is 
het meestal in negatieve zin. Dan 

gaat het over omkoopschandalen of 35 
de agressieve tabakslobby. Maar 
lang niet aan elk proces hangt een 
luchtje. Voor van alles en nog wat 
wordt gelobbyd: van garnalen tot 
Greenpeace. Je kunt als bedrijf of 40 
instelling nauwelijks nog zonder een 
vertegenwoordiger in Den Haag. Het 
funeste is: mensen begrijpen niet wat 
je precies doet. Dan ben je algauw 
verdacht.” (…) 45 
Van den Oord: “Politici moeten zo 
veel tijd en energie stoppen in het 
omgaan met de media dat ze soms 
conceptteksten van lobbyisten 
klakkeloos overnemen. 50 
En als lobbyisten meeschrijven aan 
wetsvoorstellen, krijgen ze behoorlijk 
veel grip op de inhoud.” Geen 
zorgelijke ontwikkeling, vindt 
Offermans: “Waarom zouden 55 
lobbyisten niet mogen meeschrijven 
aan wetsvoorstellen? Vaak heeft de 
lobbyist meer inhoudelijke kennis dan 
de politicus. Een politicus kan zich 
onmogelijk in alles verdiepen. (…)” 60 
Kortom: de specialistische kennis van 
de lobbyist informeert de politicus. 
Maar die informatie, en daar wringt 
het, is per definitie gekleurd. Worden 
lobbyisten nog eens machtiger dan 65 
politici? Offermans, fel: “Neen! Zij die 
besluiten, hebben de macht. (…) De 
uiteindelijke stappen worden gezet 
door de regering. (…)” 

naar: publicmatters.nl, 20 augustus 2012 
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tekst 2 

‘De kunst van een goede lobby’ 

Coen Sleddering is wat ze bij de 
grote lobbykantoren enigszins 
meewarig een eenpitter noemen. 
“Die lobbyisten die de hele dag 
rondhangen in Nieuwspoort en hopen 5 
iemand tegen het lijf te lopen, zo 
werkt het niet meer”, zeggen ze daar. 
Het is nu plannen, strategie, 
90 procent puur inhoudelijke 
voorbereiding, achter het bureau. En 10 
misschien 10 procent van de tijd op 
pad, om politici of ambtenaren te 
spreken. (…) 
Van de vleesindustrie tot de 
Fietsersbond, bijna elke organisatie 15 
heeft tegenwoordig iemand die de 
‘public affairs’1) op zich neemt. Wat 
voorheen een branchevereniging 
was, is nu een lobbyclub. Zelfs 
goede doelen kunnen niet meer 20 
zonder ‘advocacy officer’2) (…). 

Cocogate 
Hoe lobbyisten ambtenaren ‘helpen’, 
werd zichtbaar toen via NRC 

Handelsblad een mailwisseling 25 
tussen ING en het ministerie van 
Financiën uitlekte. De bank had van 
Financiën een conceptwet ontvangen 
over coco’s, een type obligaties, en 
stuurde die retour met een 30 
wensenlijstje in de vorm van rode 
markeringen. In de e-mail: “Ik hoop 
dat jullie hiermee kunnen leven.” Het 
Binnenhof was in rep en roer. Zie je 
wel, riepen Kamerleden, de machtige 35 
bankenlobby schrijft de minister 
letterlijk de wet voor. SP-leider 
Roemer eiste een debat, er werden 
achttien pagina’s aan Kamervragen 
gesteld, de kwestie werd een heuse 40 
cocogate. (…) 
Sleddering heeft het vak zien 
veranderen. “Vroeger nam je een 
oud-Kamerlid mee, dan gingen 
deuren eerder open, het ging om het 45 
babbeltje. Dat is veranderd.” 
Kamerleden zijn daar nu minder van 
onder de indruk. “Het gaat meer om 
informatie. (…)” 

naar: www.volkskrant.nl, 12 december 2015 

noot 1 public affairs = het lobbyen bij politici, gezien als vakgebied 
noot 2 advocacy officer = pleitbezorger 
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tekst 3 

‘Lobbyen door gewone mensen, niet alleen door rijke bedrijven’ 

De Tweede Kamer behandelt 
volgend jaar een initiatiefnota1) die 
het makkelijker maakt voor gewone 
mensen om invloed uit te oefenen op 
nieuwe wetten. De PvdA wil het 5 
beïnvloeden van wetgeving, ofwel 
lobbyen, inzichtelijker en meer 
openbaar maken. PvdA-Kamerlid 
Bouwmeester is drie jaar bezig 
geweest met onderzoek naar lobbyen 10 
en het schrijven van de initiatiefnota. 
(...) 
Gewone mensen 
Het probleem is (…) dat bij een 
nieuwe wet nooit staat vermeld wie 
er heeft meegedacht of mee-15 
geschreven. “We moeten dus 
inzichtelijk maken met welke 
belangen er rekening is gehouden, 
dan wordt ook duidelijk wanneer er 

niet naar gewone mensen is 20 
geluisterd.”  
“Grote bedrijven en organisaties 
hebben nu heel veel invloed. Die 
bedrijven zijn rijk en machtig en 
kunnen een dure lobbyist kopen”, 25 
zegt Bouwmeester. “Maar Nederland 
is van ons allemaal, niet alleen van 
de grote bedrijven.” 
De PvdA wil meer internet-
consultaties invoeren, zodat burgers 30 
via internet vaker actief kunnen 
meepraten. Daarnaast moeten de 
agenda’s van ministers en 
staatssecretarissen openbaar 
worden, met daarin ook de afspraken 35 
met lobbyisten, en moet in elke wet 
een ‘lobbyparagraaf’ komen, waarin 
staat naar wie er is geluisterd. (…) 

 naar: nos.nl, 22 december 2015 

noot 1 In een initiatiefnota kan een Tweede Kamerlid een bepaalde beleidskwestie aan de 
orde stellen en daarover voorstellen doen. Als regel komt de regering met een reactie. 
De nota wordt vervolgens besproken door de Tweede Kamer. 
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Opgave 2  I love Asian 

Bij deze opgave horen tekst 4 en de tabellen 1 en 2 . 

Inleiding 
Communicatiewetenschapper Reza Kartosen publiceerde in 2016 de 
resultaten van zijn onderzoek naar de vorming van identiteiten onder 
jonge Aziatische Nederlanders (18-35 jaar) en de rol van Aziatische 
populaire cultuur (onder andere films, internet en uitgaan) daarin. Deze 
opgave gaat hierover. 

Gebruik tekst 4. 
Kartosen noemt in tekst 4 redenen van Aziatisch-Nederlandse jongeren 
om zich te richten op Aziatische populaire media, te weten Koreaanse en 
Japanse films en series. Aziatische populaire cultuur, waaronder 
Aziatische populaire media, is volgens Kartosen van invloed op de 
identiteit van Aziatisch-Nederlandse jongeren. 

4p 12 a Leg uit dat Aziatische populaire media deel uitmaken van de 
 Aziatische populaire cultuur. Gebruik in je uitleg: 

 een voorbeeld uit tekst 4; 
 het kernconcept cultuur. 

b Leg vervolgens uit hoe deze populaire cultuur van invloed kan zijn 
op de identiteit van Aziatisch-Nederlandse jongeren. Gebruik in je 

 uitleg: 
 het kernconcept socialisatie met een socialisator; 
 het kernconcept identiteit. 
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Gebruik tabel 1. 
Kartosen geeft aan dat Aziatische Nederlanders vaak de modelminderheid 
genoemd worden, omdat deze Nederlanders van alle etnische 
minderheden het best geïntegreerd zouden zijn. Kartosen stelt dat deze 
typering onterecht is, omdat het er maar aan ligt wat er onder integratie 
wordt verstaan.  
Onderzoekers kijken naar verschillende indicatoren van integratie. Dit 
kunnen indicatoren op verschillende gebieden zijn, bijvoorbeeld op het 
gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, criminaliteit en maatschappelijke 
participatie. 
In 2011 is er een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
verschenen over Chinese Nederlanders. Tabel 1 is gebaseerd op 
gegevens uit dit rapport.  
Stel dat je op basis van elke afzonderlijke indicator uit tabel 1 zou moeten 
bepalen welke groep het best geïntegreerd is. 

3p 13  Geef voor elke indicator (1, 2 en 3) uit tabel 1 aan welke 
groep op basis van alleen deze indicator als best geïntegreerd 

 beschouwd zou kunnen worden. 
 Geef vervolgens bij elke indicator aan of dit een indicator van 

economisch, sociaal of cultureel kapitaal is. 

Gebruik tabel 2.  
Kartosen onderscheidt drie identiteiten onder jonge Aziatische 
Nederlanders: 
1 ‘Cosmopolitans’, die sterke Nederlandse, thuisland (dus bijvoorbeeld 

Chinese of Koreaanse) en Aziatische identificaties vertonen 
2 ‘Asians’, die sterke thuisland en Aziatische identificaties combineren 

met zwakke Nederlandse identificaties 
3 ‘Hostlanders’, die middelmatige thuisland en Aziatische identificaties 

combineren met sterkere Nederlandse identificatie. 
Tabel 2 beschrijft resultaten uit onderzoek over de relatie tussen deze 
typen identiteiten en kijkgedrag.  

4p 14  Formuleer een hypothese over een verschil in kijkgedrag tussen 
‘Cosmopolitans’ en de twee andere identiteiten die met de gegevens 

 in tabel 2 getoetst kan worden. 
 Benoem de onafhankelijke variabele in je hypothese. 
 Geef een indicator van de afhankelijke variabele in je hypothese. 
 Leg vervolgens uit of deze hypothese op basis van de gegevens in 

tabel 2 bevestigd of verworpen wordt. Gebruik in je uitleg gegevens uit 
tabel 2. 
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Gebruik tekst 4. 
Volgens Kartosen is de zichtbaarheid van Aziatische Nederlanders in 
Nederlandse media van groot belang. 

4p 15 Beredeneer dat grotere zichtbaarheid van Aziatische Nederlanders in de 
Nederlandse populaire media van belang is voor de representatie en de 
sociale cohesie in de samenleving. Gebruik in je redenering: 
 het kernconcept representatie; 
 het kernconcept sociale cohesie; 
 bij beide kernconcepten een voorbeeld uit tekst 4. 
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Opgave 2  I love Asian 

tekst 4 

Aziatische jongeren in Nederland creëren eigen identiteit 

Veel Nederlandse jongeren met 
Aziatische ouders voelen zich niet 
alleen Nederlands en bijvoorbeeld 
Chinees, maar identificeren zich ook 
met een Aziatische identiteit die de 5 
etnische grenzen overstijgt. 
Communicatiewetenschapper Reza 
Kartosen ontdekte dat (…) Japanse 
en Koreaanse populaire media 
belangrijk zijn bij het vormgeven van 10 
deze pan-etnische Aziatische 
identiteit. Vrijdag 8 juli promoveert hij 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
(…) 
De promovendus vroeg zich af 
waarom de jongeren zich op 15 
Koreaanse en Japanse films en 
series richten. De hoge productie-
kwaliteit van het materiaal bleek 
belangrijk. Maar daarnaast gaven de 
jongeren aan zichzelf te herkennen in 20 

de normen en waarden die de series 
verbeelden. “Waarden die zij bij de 
Aziatische identiteit vinden horen, 
zoals het belang van familiebanden, 
respect voor ouderen of waardering 25 
voor hard werken.” Hoewel 
respondenten niet expliciet zeiden 
dat het uiterlijk van de mensen op het 
scherm meespeelde, gaven ze wel 
aan dat ze zich minder zouden 30 
herkennen in een Amerikaanse of 
Nederlandse serie waarin precies 
dezelfde thema’s centraal zouden 
staan. (…) Dat jongeren zich niet in 
Nederlandse films en series 35 
herkennen is geen goede zaak, 
meent Kartosen. “Populaire cultuur 
hoort verbinding te scheppen, maar 
in Nederland laat populaire cultuur 
een witte identiteit zien die veel 40 
mensen buitensluit.” 

bron: UvA nieuws, 23 juni 2016 
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tabel 1 

Indicatoren van integratie, naar migratie-achtergrond 

indicatoren 
Chinese 
Nederlanders

Turkse 
Nederlanders

Marokkaanse 
Nederlanders 

Antilliaanse 
Nederlanders

1 tenminste 
wekelijks 
contact met 
autochtone 
Nederlandse 
vrienden/ 
kennissen 45 53 58 70

2 heeft vaak/altijd 
problemen met 
Nederlands in 
gesprek 33 23 15 3

3 personen met 
werkloosheids-
uitkering  0,8 2,5 2,1 2,5

 naar: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011 

Toelichting 
De cijfers in de tabel zijn procenten. 
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tabel 2 

Consumptie van populaire cultuur onder Aziatische jongeren in Nederland 

Cosmopolitans Asians Hostlanders

kijken naar Nederlandse populaire 
media 2,29 1,85 2,20
kijken naar populaire media uit het 
Aziatisch land van herkomst 2,46 3,03 2,17
kijken naar populaire media uit een 
ander Aziatisch land  2,28 2,77 1,98
kijken naar andere populaire media, 
bijvoorbeeld uit Groot-Brittanië of de 
Verenigde Staten 3,58 3,15 3,18

naar: The International Communication Gazette, 2013 

Toelichting 
De cijfers in de tabel staan voor gemiddelden op een vijfpuntsschaal, varierend 
van 1 punt (niet kijken naar deze media) tot en met 5 punten (zeer vaak kijken 
naar deze media). 
(Onderzoek is gehouden onder 486 Aziatische Nederlanders in de leeftijdsgroep 
18-35 jaar.) 
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Opgave 3  Robotisering 

Bij deze opgave horen de teksten 5 en 6. 

Inleiding 
Deze opgave gaat over robotisering van de samenleving. Dit is de 
ontwikkeling naar een samenleving, waarin we in toenemende mate te 
maken krijgen met nieuwe technologische mogelijkheden zoals 
zelfrijdende auto’s, drones in de openbare ruimte en robots in 
bijvoorbeeld de ouderenzorg (tekst 5). Deze ontwikkeling heeft invloed op 
het maatschappelijk leven en is daarom onderwerp van politieke 
besluitvorming: zo heeft de Tweede Kamer gevraagd om onderzoek naar 
eventueel te nemen beleidsmaatregelen met betrekking tot de robotisering 
van de samenleving (tekst 6). 

Gebruik tekst 5.  
De wetenschappers Hoorn en Konijn hebben een experiment uitgevoerd 
met een zorgrobot bij ouderen. 

3p 16 Leg uit dat het gaan inzetten van robots in de zorg op te vatten is als een 
veranderingsvraagstuk. Gebruik in je uitleg: 
 het hoofdconcept verandering; 
 een kernconcept bij het hoofdconcept verandering; 
 bij dit kernconcept een voorbeeld uit tekst 5. 
Noem in je antwoord ook de naam van het gekozen kernconcept. 

Gebruik tekst 5. 
Er zijn vier componenten van sociale uitsluiting te onderscheiden. 

2p 17 Leg uit van welke component van sociale uitsluiting sprake is in tekst 5. 
Gebruik in je uitleg: 
 een component van sociale uitsluiting; 
 een voorbeeld uit tekst 5. 

Gebruik tekst 6. 
Het systeemmodel is een model waarmee het proces van politieke 
besluitvorming kan worden geanalyseerd. Een fase in dit model is de 
conversie of omzetting. In de fase van omzetting worden ook weer 
verschillende fasen onderscheiden. 
De Tweede Kamer heeft verzocht om een onderzoek naar de relatie 
tussen technologie en werkgelegenheid. 

2p 18 Leg uit van welke fase in de omzetting bij dit verzoek sprake is. Noem ook 
de naam van deze fase. 
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2p 19 Beredeneer dat verlies van banen door robotisering beschouwd kan 
worden als een verhoudingsvraagstuk. Gebruik in je redenering: 
 het hoofdconcept verhouding; 
 een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding. 
Noem ook de naam van het gekozen kernconcept. 

Een mogelijk gevolg van robotisering is verlies aan inkomen van mensen. 
2p 20  Formuleer een beleidsmaatregel om mogelijk inkomensverlies door 

robotisering te verminderen die past bij de opvatting van de 
sociaaldemocratische stroming over de rol van de overheid.  

 Koppel aan deze maatregel een uitgangspunt van de 
sociaaldemocratische stroming. 

Liberalen hebben een andere opvatting over de rol van de overheid dan 
de sociaaldemocraten. Uitgaande van de liberale ideologie zullen 
liberalen een ander standpunt hebben over hoe het mogelijke 
inkomensverlies van mensen door robotisering aan te pakken is. 

2p 21  Welke actor zal volgens de liberale ideologie een voorname rol 
 hebben bij de aanpak van inkomensverlies door robotisering? 
 Geef aan welke liberale waarde hierbij past. 

In een brief aan de Tweede Kamer wees de toenmalige minister Asscher 
erop dat nieuwe technologieën als robotisering grote gevolgen hebben 
voor de welvaartsverdeling in de samenleving en dat het kabinet dit 
scherp in de gaten dient te houden. Hij voegde eraan toe dat dit laatste 
niet alleen een verantwoordelijkheid is van het kabinet. Ook de sociale 
partners, die via cao-onderhandelingen invloed hebben op de 
inkomensverdeling, hebben deze verantwoordelijkheid volgens hem.  

2p 22 Leg uit welk kenmerk van de Nederlandse politieke cultuur herkenbaar is 
in de uitspraak van Asscher over de rol van de sociale partners. 
Gebruik in je uitleg: 
− het kernconcept cultuur; 
− een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding. 
Noem ook de naam van het gekozen kernconcept. 
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Opgave 3  Robotisering 

tekst 5 

‘Hallo, ik ben Alice, de zorgrobot’ 

Met een zorgrobot voelen bejaarden 
zich minder eenzaam, zeggen 
Nederlandse onderzoekers na een 
proef. (…) 
Computerwetenschapper en 5 
psycholoog Johan Hoorn en 
hoogleraar mediapsychologie Elly 
Konijn, beiden van de Vrije 
Universiteit Amsterdam, zijn nog 
steeds onder de indruk van het 10 
experiment dat zij uitvoerden met 
een ‘zorgrobot’ die Alice heet. Alice 
heeft het formaat van een peuter, 
met een plastic lijf en een levensecht 
gezicht. Ze kijkt de mensen 15 
belangstellend aan met haar grote 
groene ogen, en zegt: “Hallo, ik ben 
Alice. Een zorgrobot.” 

“Ik wil geen robotje in mijn huis”, zei 
een van de deelneemsters 20 
aanvankelijk. Maar bij de tweede of 
derde ontmoeting was het ijs 
gebroken. “Alice is mijn vriendin”, zei 
ze toen. (…) 
Het vertrouwen dat Alice kreeg, was 25 
zo groot dat de deelneemsters 
openhartiger naar haar waren dan 
naar de verpleging. (…) Het praten 
met een robot werkt ook als een 
dagboek, mensen vertellen hun 30 
belevenissen om ze zo te verwerken. 
(…) 
Alice vraagt: “Voelt u zich wel eens 
eenzaam?” Mevrouw Remkes 
bevestigt dat. Ze vraagt door:

“Wanneer vooral?” Mevrouw 35 
Remkes: “Tja, elke dag. Er komt 
nooit iemand.” “Oh, dat is jammer”, 
reageert Alice. Mevrouw Remkes 
kijkt weg, ze beseft hoe eenzaam ze 
zich voelt (…). 40 
Ze [Alice] reageert deels spontaan, 
deels via voorgeprogrammeerde 
vragen en deels gestuurd door 
iemand achter de computer. Hoorn: 
“Maar over twee, drie jaar zijn we 45 
echt zo ver dat computers autonoom 
kleine gesprekjes kunnen voeren.” 
(…)” 
De documentaire ‘Ik ben Alice’ die 
van het onderzoek gemaakt is, (…) is 
eerder in bioscopen vertoond. (…) Er 50 
zijn ook een paar mensen boos 
geworden van de film. Ze 
vonden dat de zorg voor bejaarden 
niet uitbesteed kan worden aan 
robots. Werknemers in de zorg zijn 55 
soms ook argwanend en vragen zich 
af of zij hierdoor straks hun baan 
verliezen. Hoorn: “Maar het is niet de 
bedoeling dat robots de menselijke 
hulp gaan vervangen, ze zullen die 60 
alleen ondersteunen en effectiever 
maken. Wijkverpleegkundigen 
hebben nu twee minuten tijd voor een 
cliënt en moeten dan alweer door 
naar de volgende. Een robot kan ook 65 
onuitputtelijk herhalen, en 
bijvoorbeeld voortdurend 
geheugenoefeningetjes doen met 
mensen die aan het dementeren zijn:
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‘Hoe heet je kind, hoe heet je man?’” 70 
Hoorn en Konijn hebben nu gezien 
wat mogelijk is. Hoorn: “Voor ons is 
alleen maar duidelijker geworden hoe 

belangrijk het is dat deze zorgrobots 
er daadwerkelijk gaan komen. De 75 
kwaliteit van zorg wordt niet slechter 
maar beter met robots.” 

naar: www.nrc.nl, 6 juli 2015 

tekst 6 

Angst voor robots ‘is onnodig’ 
We moeten ons niet laten 
verlammen door de angst dat robots 
en de digitalisering ons werk 
overnemen. Wie de nieuwe 5 
technologie omarmt en actief op zoek 
gaat naar de kansen die het biedt, 
krijgt andere mogelijkheden. Met 
andere woorden: innovatie leidt dus 
niet per definitie tot baanverlies. 10 
Belangrijk is wel dat de politiek en de 
beleidsmakers meedoen, en de 
nieuwe technologie, zoals drones en 
het werken met grote hoeveelheden 
data, via scholing en wet- en 15 
regelgeving in de samenleving 
inbedden. Dat zegt Rinie van Est, 
onderzoeker van het Rathenau 
Instituut. 
Van Est heeft met zijn collega-20 
onderzoekers in opdracht van de 
commissie1) voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid onderzoek gedaan  
naar de relatie tussen technologie en 

werkgelegenheid. De Tweede Kamer 25 
had om dit onderzoek gevraagd 
nadat minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Lodewijk Asscher 
eind september op het jaarlijkse 
congres van Sociale Zaken en 30 
Werkgelegenheid stelde dat 
robotisering (…) invloed heeft op de 
werkgelegenheid (…). 

Robot als de ideale werknemer 
(…) [Asscher] wijst erop dat robots in 35 
hoog tempo “toegankelijker, 
betrouwbaarder en goedkoper” 
worden. Ze kunnen ook nog eens 
“24 uur per dag werken, zijn nooit 
ziek, zeuren niet om loonsverhoging 40 
en staken niet”. Daardoor wordt het 
steeds interessanter voor werkgevers 
hen in te schakelen. “Voor een 
aanzienlijk deel van de bestaande 
banen kunnen zij werknemers 45 
vervangen”, stelt Asscher. 

naar: fd.nl, 17 juni 2015 

noot 1 De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Een 
Kamercommissie is een groep Kamerleden die zich bezighouden met een 
beleidsterrein van een ministerie of met een specifiek onderwerp. Twee derde van het 
overleg tussen Tweede Kamer en bewindslieden vindt plaats in deze commissies. 

16


	Lege pagina


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 240
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 240
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 240
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 240
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 400
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor de Cito Pitstop-Server en daarna geschikt zijn voor reproductie door Lijnco \(B.Helmantel, 2011-10-04\).)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




