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Is Nederland een participatiesamenleving?

Verdeling van hulpbronnen

persoons-
kapitaal

economisch 
kapitaal

cultureel 
kapitaal

sociaal 
kapitaal



Nederland in zes groepen Hoog totaal
hulpbronnen

Laag totaal 
hulpbronnen

29% 

71% 
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1. Gevestigde bovenlaag

2. Jonge kansrijken

3. Werkende middengroep

4. Comfortabel gepensioneerden

5. Onzekere werkenden

6. Achterblijvers



Belangrijke maatschappelijke tegenstellingen

1. Verschil in levensverwachting/kwaliteit van leven

2. Kansenongelijkheid in onderwijs en arbeid

3. Etnisch gescheiden werelden

4. Meest kwetsbare mensen hebben kleinste netwerken

Ik licht er enkele trends uit die relevant zijn voor het sociaal domein……
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1. Meer vitale en kwetsbare ouderen
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2. Meer informele hulp

Mantelzorg

Allen 4 miljoen

> 8 uur en > 3 maanden 1,1 miljoen

Vrijwilligers in zorg

Enquêtes 1,5 miljoen

Registraties 450.000
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3. Inclusieve arbeidsmarkt onder grote druk

Situatie 2016

1.Arbeidsdeelname van mensen zonder arbeidshandicap: 80%

2.Arbeidsdeelname van mensen met arbeidshandicap, maar niet arbeidsongeschikt: 45% 
(afname van 15% sinds 2009)

Specifiek Wajong (22,5% arbeidsdeelname = 56.108 van de 249.724 personen)

1.Jonge Wajongers werken vooral bij reguliere werkgevers.

2.Oudere Wajongers werken bij beschermde omgeving WSW bedrijven.

3.Banenafspraak Sociaal Akkoord zou hen aan banen moeten helpen.
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4. Complexiteit samenleving neemt toe
Oorzaken:

• Ingewikkelde regelgeving voorzieningen

• Overvloed aan informatie

• Minder eenvoudig werk

• Minder structuur en hogere eisen in onderwijs

• Minder acceptatie afwijkend gedrag

• Gezondheids- en schoonheidsideaal in onze samenleving (stigma)

Een beetje hulp kan tot herstel van deelname aan gewone leven leiden: bv met apps of 
noodnummers, hulp in vervoer, assistentie in winkels. 
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Dilemma’s die ook kansen bieden…
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kwaliteit van leven

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

kwaliteit van zorg

professionalisering

Gevolgen voor o.a. opleidingen en vrijwillige inzet?

de-professionalisering

eigen regie

Nieuwe solidariteitsvragen?

solidariteit



Zijn we ‘goed’ op 
weg met de 
decentralisaties?
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Opvattingen burgers over 
decentralisaties
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“Decentralisaties 
zijn vooral bedoeld 
om te bezuinigen”
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Gebruik van voorzieningen in 
het sociaal domein 
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Outcome & nulmeting 



Wat staat er op de 
agenda de komende 
tijd?
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De toekomst 
tegemoet • Veel zorg nodig, weinig zorgenden

• Meer technologie 

• Burgerinitiatieven

• Flexibilisering arbeid en zorg

 Meer maatwerk en eigen regie voor 

velen, meer stress en onzekerheid 

voor anderen.
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1. Vooral nog transitie, nog geen transformatie

2. Stapeling achterstanden  meer dan zorg (niet enkel 3D)

3. Kwetsbare mensen gaan niet snel in beroep; hebben kleine 
netwerken

4. Meest kwetsbaren wonen vaker bij elkaar; risico van isolement

5. Geen groot reservoir mantelzorgers; regionale verschillen
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Urgente uitdagingen in het 
lokaal sociaal domein



• Afbakening van het sociaal domein. Vraag: Is de systeemverantwoordelijkheid 
van het Rijk leidend?

• Zicht op mensen die problemen hebben maar geen voorziening gebruiken. 
Knelpunt: vindplaats van deze mensen?

• Verbeteren informatievoorziening: met name problemen bij de Wmo. 
Knelpunt: toenemende lokale diversiteit zoals dat bij decentralisatie hoort…

• Afstemmen informatievoorziening lokaal en landelijk. Nodig: eenduidige taal.
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Urgente uitdagingen voor lokale 
en landelijke overheid



Kabinetsformatie: gaan we van een verzorgingsstaat 
naar een verzameling van verzorgingssteden?

1. Herijking perspectief op welvaart en kwaliteit van leven?

2. Herijking perspectief op solidariteit en inclusie? (van haves en 
have nots naar cans en cannots)

3. Herijking perspectief op zeggenschap en democratie
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Dank voor uw 
aandacht!

@SCPonderzoek

info@scp.nl

pers@scp.nl
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